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Förord

Det här är den fristående fortsättningen på min tidigare bok  Musiken, 
medierna och lagarna – musikverkets idéhistoria och etablerandet av 
en idealistisk upphovsrätt. Denna gång är undersökningsområdet av-
gränsat till det svenska musiklivet. I stället för verket är det kompo-
sitören, eller rättare sagt synen på kompositören, som står i fokus. 
Den ursprungliga tanken var att dessa två volymer skulle komplet-
teras med en tredje bok, om publiken (synen på vad en publik är), 
den publik som lyssnar till det verk kompositören skapar. Men nya 
forskningspolitiska direktiv, anammade av såväl forskningsråd som 
universitetsledningar, innebär att det inte blir någon tredje bok. Fors-
kare inom de humanistiska vetenskaperna ska framledes foga sig ef-
ter naturvetenskaperna och uteslutande publicera sig i artikelform. 
På engelska, ”on line”. Men detta är en bok, i pappersform, skriven 
på svenska. Med en hel del långa meningar och ännu  längre resone-
mang. Sådan forskning som helt enkelt lämpar sig bättre att framstäl-
las i sammanhängande bokform än i spridda artiklar. Jag tackar dig 
som läsare för att du tar dig tid till denna otidsenliga och tidskrävan-
de verksamhet.

Jag tillägnar den här boken mina föräldrar, Anita och Gunnar 
Volgsten, som alltid stöttat och uppmuntrat mig i mitt forsknings-
arbete. Jag vill också passa på att tacka alla som hjälpt mig i arbe-
tet, med frågor, invändningar och synpunkter på de många utkast 
jag presenterat under arbetets gång. Martin Tegen och Lennart Hed-
wall gav båda ingående kommentarer på arbetet i dess tidiga stadier. 
 Tobias Pettersson gav inledningsvis viktiga tips och råd om litteratur 
och andra källor. Christer Bouij läste manus i ett senare  stadium. Ulf 



Vikberg bistod med gamla årgångar av Svensk musiktidning. Hans 
Åstrand bidrog med material om Kraus. Jonas Nordin har haft  viktiga 
 synpunkter av allehanda slag under årens lopp. Arbetet har också ven-
tilerats vid de högre seminarierna i musikvetenskap på Örebro res-
pektive Stockholms universitet. Jag vill särskilt tacka följande för läs-
ning och kommentarer (i bokstavsordning): Staffan Albinsson, Dan 
Alkenäs, Owe Ander, Gunnar Bucht, Jacob Derkert, Kristina Ek-
ström, Johanna Ethnersson Pontara, Susanna Leijonhufvud, Matti-
as Lundberg, Anne  Reese  Willén, Gunnar Ternhag, Joakim Tillman, 
Erik Wallrup,  Johanna Österling-Brunström.

Ulrik Volgsten, april 2013
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1.  Inledning

Vad är en kompositör, vad gör en kompositör?

År 1945, i samband med 200-årsminnet av den svenske kompositören 
Johan Helmich Romans död, kunde man i en artikel läsa att efter re-
petitionen av ”en större Romankomposition” en av musikerna kom-
mit fram till dirigenten och sagt

”Detta är icke Roman. Det är en violinsonat av Geminiani. Jag har no-
terna hemma.” Uppgiften kontrollerades och befanns riktig, Roman 
tycktes enligt tidens sed ha byggt en concerto grosso på en sonat ur 
Geminianis op. 1. Nu förhåller det sig emellertid så, att Geminiani själv 
förfarit på detta sätt med alla 12 violinsonaterna i sitt op. 4. (Lellky 1945)

Man kan bara ana vad denna upptäckt innebar för uppfattningen om 
den svenske kompositör som sedan 1767 hyllats som ”stamfader för 
musiken i wårt land” (Sahlstedt 1767). Någonting hade uppenbarli-
gen hänt under den tid som skiljer Roman från hans 200-årsfirare. 
Någonting hade hänt, både i synen på kompositören, vad det innebär 
att komponera och i synen på vad ett musikverk – ”en större Roman-
komposition” – är. En ”stamfader för musiken i vårt land” förvänta-
des vid mitten av 1900-talet ha skapat musik utifrån sin egen origi-
nella fantasiförmåga. Att låna material från en tonsättarkollega ansågs 
konstnärligt tvivelaktigt och moraliskt förkastligt. När skedde denna 
förändring? Hur gick det till?

Roman hade för sin del kommit i kontakt med den italienske vio-
linvirtuosen och kompositören Francesco Geminiani under en längre 
studieresa till London i unga år, där Roman spelat med i Georg Frie-
drich Händels orkester. Med sig hem till Sverige fick Roman bland an-
nat impulser till de första offentliga musikkonserterna i landet, kon-
serter han kom att leda på Riddarhuset i Stockholm från och med 
1731. Väl hemma valdes Roman in i Vetenskapsakademien (musi-
ken betraktades vid denna tid fortfarande som en del av det gamla 
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 vetenskapssystemet, artes liberales, det vill säga som en ”fri” snarare 
än en ”skön” konst). Musikaliska akademin hörde ännu framtiden till, 
liksom litteraturens svenska akademi. Ändå var det inom dessa sena-
re akademiers ämnesområden som kompositören Romans intresse 
låg. Tillsammans med bland annat Olof von Dalin, som på 1730- talet 
grundat Sveriges första tidskrift Then Swenska Argus, ville Roman 
stärka det svenska språkets status. För Romans del gällde uppgiften 
framför allt kyrkomusiken, vilket bland annat kom till uttryck i be-
arbetningen av Leonardo Leos då populära körstycke Dixit Dominus: 
Roman nöjde sig inte med att bara översätta texten till svenska, han 
bearbetade den och komponerade bitvis om musiken helt och hållet 
(se Bengtsson 1958b).

Mot bakgrund av traditionen är det föga förvånande att Roman 
inför akademin beskrev Dixit Dominus som ett prov på ”svenska till-
verkningar”, eller att han inte drog sig för att sola sig i ljuset av den 
då nyfödde kronprinsen Gustav (”Göstaf ”), som sades ha inspire-
rat kompositionen. Länge trodde man att musiken var Romans helt 
och hållet (Vretblad 1944). Samtidigt kan själva den ”odling” av det 
 svenska språket som Roman verkade för ses som ett första led i den 
kultivering av seder och manér (inklusive amatörmusicerande) som 
det växande borgerskapet successivt kom att ta efter från aristokratin 
och omarbeta för egna världsliga behov, i enlighet med en ny, gry-
ende tidsanda. Värt att notera är också att musiken framfördes in-
för akademin, inte i något kyrkligt sammanhang. Vad gäller Romans 
mest  kända sakrala verk, Den svenska mässan, är det ”inte heller san-
nolikt att [mässan] någonsin förekommit i ett officiellt gudstjänst-
sammanhang. Romans komposition var avsedd för de högre stånden, 
för adeln och den förmögnare borgerligheten. Den hörde hemma i en 
concert spirituel av det slag han själv introducerat i Sverige. Riddar-
hussalen var den främsta konsertlokalen, men även privatpalats kun-
de komma i fråga när publiken tillhörde de rätta kretsarna” (Bengts-
son, cit. i Ivarsdotter-Johnson 1993, 54).

Roman ger med andra ord exempel på två motstridiga tendenser. 
Dels en äldre traditionell syn på musiken som en aktivitet, snarare än 
som ett objekt. Kompositören var en kapellmästare som planerade 
och fogade samman de olika delarna i ett framförande. Enskilda kom-
positörer och kompositioner stod inte i fokus: ”Det egna kompone-
randet var underordnat den större planen” (Bengtsson 1958a). Det vi i 
dag – på grundval av ”anakronistiskt auktorrättsliga skäl” eller ”en lika 
anakronistisk personlighetskult” – skulle kalla stöld eller plagiat av 
musikaliska verk var den ”tidens utbredda praxis” (Bengtsson 1958b). 
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Att skapa nytt var endast Gud förunnat och kompositörens verksam-
het bestod i att konstfullt imitera den av Gud skapade naturen eller 
följa dess lagar (vad dessa lagar bestod i, eller vilka naturliga aspekter 
av Guds skapelse musiken kunde imitera, har man haft olika uppfatt-
ningar om under seklernas lopp). Förutom av Leo kopierade eller be-
arbetade Roman också musik av Bononcini, Carissimi, Corelli, Fux, 
Lasso och Pergolesi (a.a.).

Men Roman ger också exempel på en synnerligen modern akti-
vitet – startandet av de första offentliga konserterna i Sverige – som i 
sig utgjorde en viktig beståndsdel både i det ”förtingligande” och den 
”varu fiering” av musiken som stod för dörren: förvandlingen av mu-
siken från aktivitet till objekt och från utförd tjänst till bestående vara. 
Även om Riddarhuset inte stod öppet för någon större allmänhet,1 
innebar försäljningen av inträdesbiljetter ett avgörande steg mot den 
kommersiella offentliga konserten, där en kompositör kommunicerar 
sitt egenhändigt skapade och enligt lag skyddade verk till en pub lik 
som erlagt ersättning därför. Där den första tendensen går stick i stäv 
med vad många sedan 1900-talet betraktat som en upphovsmans själv-
klara rätt till ”sin” musik, blir den senare en viktig förutsättning. Till-
spetsat kan vi säga, att utan Romans riddarhuskonserter skulle violinis-
ten i exemplet ovan aldrig funderat om musiken ”var Roman” eller ej.

Den svenska kompositörsrollens omvandlingar och dess bety-
delse för synen på musik

Före 1800-talet var kompositören i första hand en musiker. Detta 
gäller inte bara en svensk kompositör som Johan Helmich Roman, 
en Anders Wesström eller en Joseph Martin Kraus, utan även för så 
kända namn som Johann Sebastian Bach och Georg Friedrich Hän-
del, ja till och med Joseph Haydn och i stor utsträckning även Wolf-
gang Amadeus Mozart. Ludvig van Beethoven är den som brukar till-
skrivas äran som den förste autonoma, från mecenater och auktori-
teter självständige, kompositören i den västerländska musik historien. 
Beethoven var en i alla avseenden fritt skapande konstnär, ett geni. 
Åtminstone är det så det brukar heta i musikhistoriska framställ-
ningar. Men hur går denna omvandling från musiker till ”autonom” 
kompositör till? Och är den svenska utvecklingen densamma som 

1 En konsertserie som 1769/70 års Cavalliers Concerter, framförd av amatörer 
ur aristokratin (Walin 1949, 33), vände sig knappast till en bredare borgerlig pub-
lik (inträdet gick sannolikt till välgörenhet).
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den på kontinenten? Svaren på dessa frågor har inte enbart musik-
historisk relevans, utan är viktiga också i dagsaktuella sammanhang 
som rör både kultur, ekonomi och lagstiftning. Uppfattningen om 
vad en ”kompositör” är eller gör har oundvikligen relevans i dagens 
debatt om vad som utgör, eller bör utgöra, allmänt tillgängligt musi-
kaliskt material i digitala miljöer och den alltmer globala frågan om 
upphovsrätter och upphovsrätternas inverkan på kulturen (Volgsten 
2012a,b). Är kompositören ett geni med förmåga att skapa nytt ur in-
tet, eller är kompositören (som termen etymologiskt antyder) en som 
ger anvisningar för hur man på olika vis kan sätta samman redan be-
fintligt material att framföra? Skiljer sig kompositören av omfångs-
rika och formellt komplexa verk från låtskrivaren, hitmakaren eller 
producenten? Och om skillnader finns, rör det sig om absoluta skill-
nader eller gradskillnader? Kan vi överhuvudtaget ge definitiva och 
slutgiltiga svar på frågorna?

Dessa senare frågor är av estetisk-filosofisk art och kommer inte att 
besvaras här (jag diskuterar detta utförligare i andra sammanhang, se 
Volgsten 2012a). Den fråga jag avser att besvara är snarare den första, 
den om hur själva omvandlingen från musiker till ”autonom” kompo-
sitör gick till, samt hur den svenska utvecklingen förhåller sig till den 
på kontinenten. Mer specifikt handlar det om förändringen i synen 
på kompositören i Sverige, under perioden från ca 1800 till 1950-talets 
slut (för hovkompositören Kraus’ del handlar det framförallt om hur 
han efter sin död kom att beskrivas av det tidiga 1800-talets skriftstäl-
lare). Den tidsmässiga avgränsningen är ungefärlig och har roman-
tikens början som utgångspunkt,  medan 1950-talet, som en ”moder-
nitetens ’tredje födelse’ ” (Fornäs 2004, 28), utgör slutpunkten innan 
sen- och postmoderna tider tar över och nya tankesätt sakta tar vid.

Undersökningen skiljer sig härmed från befintliga studier av ton-
sättare från denna tid (se till exempel Ander 2000, Garberding 2007, 
Hedwall 1973, Karlsson 2005, Tillman 1995, Wallner 1991, Öhrström 
1999).2 Snarare än att undersöka kompositörers liv och verk, hur de 
påverkat och påverkats av yttre faktorer som musikaliska stilriktning-
ar, andra kompositörer (verksamma innan, samtidigt eller senare), 
eller deras verk, så utgörs ”undersökningsobjektet” i denna studie av 
själva synen på vad en kompositör är och gör, närmare bestämt hur 

2 Arbetet skiljer sig också från Tobias Petterssons intressanta avhandling De 
bildade männens Beethoven (2004), som i huvudsak är en historiografisk kritik av 
hur genibegreppet präglat svensk musikhistorieskrivning och hur dess könskod-
ning bidragit till att exkludera kvinnliga kompositörer.
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denna syn gestaltat sig i Sverige under nämnda period. Detta kan 
uppfattas som en mindre viktig faktor i förhållande till både liv och 
verk, men det är en faktor som i högsta grad påverkar de ramar inom 
vilka en kompositörs liv och verk kan gestalta sig. Det är en faktor 
som i högsta grad påverkar synen på vad musik är – och i förläng-
ningen en faktor som än idag påverkar hur vi ser på musik, musice-
rande och musikskapande.

I boken Klingande Sverige: musikens vägar genom historien skisse-
rar Erik Kjellberg och Jan Ling riktlinjer för en liknande undersök-
ning, där man säger sig vilja ”belysa” ett antal frågor ”utifrån några få 
tonsättare med olika profiler” (Kjellberg & Ling 1991, 111). Resultatet 
är en illustrativ översikt omfattande en betydligt längre tidsperiod än 
den jag avser behandla (1500-talet till nutid) – en översikt som i enlig-
het med den uttalade målsättningen just belyser, snarare än förklarar 
de förhållanden som beskrivs.3

I sin avhandling om det stockholmska musiklivet på 1850-talet gör 
Anne Reese Willén en intressant och ingående studie av den profes-
sionalisering av kompositörsrollen som förespråkades av framför allt 
kompositörerna och kritikerna Albert Rubenson och Ludvig Norman 
(Reese Willén, 2014). Likaså genomför Per Olov Broman i sin avhand-
ling en viktig studie av Hilding Rosenberg och den syn på komposi-
tören som odlades av Rosenberg och hans generationskolleger i bör-
jan av 1900-talet, de så kallade ”20-talisterna” (Broman 2000). Reese 
Willéns och Bromans studier utgör båda viktiga pusselbitar i detta 
sammanhang, pusselbitar som jag tacksamt refererar till och använ-
der mig av. Detsamma gäller Eva Öhrströms artikel om ”den kvinnliga 
tonsättarrollen vid tre sekelskiften” (Öhrström 2000).4

Jag kommer däremot att utgå från ett annorlunda teoretiskt och 
metodologiskt förhållningssätt än någon av dessa forskare, ett för-
hållningssätt som skulle kunna beskrivas som en musikestetikens 
 idéhistoria. Men innan jag i detalj redogör för detta ska jag fortsätta 

3 De frågor som inledningsvis ställs (men knappast besvaras) av Kjellberg och 
Ling är ”Hur har det varit att arbeta som tonsättare i Sverige jämfört med and-
ra länder?”, ”Vad har arbetssituationen i den svenska ’miljön’ betytt för kompo-
nerandet?”, ”Finns det en svensk ’tonsättarmentalitet’?”, ”Vilken roll har svenska 
kvinnliga tonsättare spelat?” samt ”Vad innebär det att vi haft så många promi-
nenta invandrade tonsättare?”. ”Kort sagt: hur ser den del av vårt musikarv ut som 
främst består av noterade ’verk’, skapade av en professionell yrkeskårs medlem-
mar?” (Kjellberg & Ling a.a. 111).

4 Owe Ander har i sin avhandling ett kort avsnitt som tar upp ”tonsättarrollen” 
(a.a. 32ff), men det behandlar inte specifikt svenska omständigheter.
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den  beskrivning jag nyss inledde med, av den historiska period som 
skiljer Romans tidiga 1700-tal från det sekelskifte där denna studie tar 
sin början, det vill säga det sekelskifte som leder över till 1800-talet. 
Denna bakgrundsteckning tar sin början hos de båda tyska genera-
tionskollegerna Johann Sebastian Bach och Georg Friedrich Händel 
och är målad med breda penseldrag (den musikhistoriskt bevandrade 
kan skumma eller hoppa över närmast följande avsnitt). Verksamma 
under 1700-talets första hälft får de illustrera de gryende åtskillna-
derna mellan musiker och kompositör, mellan anställd tjänsteman 
och fritt skapande konstnär, mellan konst och kommers, som också 
 Roman problematiserar med sin verksamhet. Det handlar dels om 
framväxten av en ny offentlighet, dels om en ny syn på geniet.

En strid mellan det gamla och det moderna

En viktig omständighet som påverkat synen på vad en kompositör är, 
är övergången från ett ursprungligen feodalt ståndssamhälle till en li-
beral demokrati med kapitalistisk ekonomi. Till denna förändring hör 
också en individualisering av människan, vilken får sin motsvarighet 
inte bara i det individuella musikverket utan också i synen på dess 
kompositör. Trots dess gemensamma historiska orsaker och förutsätt-
ningar kommer den kapitalistiska ekonomin och den ”fria” marknad 
som musiken hänvisas till, att stå i bjärt kontrast till den konstnärliga 
originalitet och kulturella ”autonomi” som kompositören i allt högre 
grad får förkroppsliga. I takt med att de utvecklas kommer musikens 
ekonomiska och estetiska värden uppfattas som diametralt väsens-
skilda och därmed också oförenliga. I takt med att musiken hänvisas 
till en ”fri” marknad, kommer dess exklusiva ursprung att lokaliseras 
till kompositörens mest innerliga privatsfär, hans (inte gärna hennes, 
som vi kommer att se) ”autonoma” själsliv och andliga skaparförmå-
ga. Medan Bachs verksamhet i detta sammanhang kan ses som ett 
exempel på kompositörens roll i en äldre samhällsordning, är Hän-
dels (liksom Romans) exempel på hur denna kompositörsroll sakta 
börjar förändras, i takt med omvandlingen av den övergripande sam-
hällsordningen, från ståndssamhällets mecenatsystem till det moder-
na samhällets ”fria” marknad.5

5 ”Striden mellan det gamla och det moderna” brukar i regel handla om mot-
sättningar i synen på kriterierna för god konst, i första hand inom litteraturen un-
der 1600- och 1700-talen. Överfört till musiken avses vanligen konflikten mellan 
förespråkarna för monodi respektive polyfoni under samma tidsperiod ( Schueller 
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Vad gäller Bach var han under sin livstid inte i första hand känd 
som en stor kompositör, utan som virtuos organist, kapabel att impro-
visera fritt över de mest skilda teman och stilar, gamla som nya. Den 
musik han komponerade ansågs av många som gammalmodig. An-
dra upplagan av Bachs numera välkända Die Kunst der Fuge sålde till 
exempel bara i 30 exemplar när det begav sig (varav Mozart så små-
ningom kom över ett exemplar i baron von Swietens bibliotek). Un-
der sin tid som kantor vid Thomaskyrkan i Leipzig hade Bach bland 
annat som uppdrag att komponera en ny kantat varje söndag. Efter 
27 år på posten efterlämnade Bach mer än 200 kantater. Det är inte 
omöjligt att han skrev fler, men han kan själv ha slängt bort dem, pre-
cis som han gjorde med de noter den föregående kantorn lämnat efter 
sig (stadsmusikdirektören i Hamburg, Georg Philipp Telemann, sägs 
ha efterlämnat mer än 1500 kantater – kanske fick hans efterföljare 
aldrig tid att rensa ut dem).6

Musiken komponerades för särskilda tillfällen och förväntades 
inte spelas mer än någon enstaka gång. Bachs musik för soloinstru-
ment var inte ens tänkt att framföras inför publik, utan var avsedd 
som övningar eller förströelse. Däremot var det inte ovanligt att Bach 
om arbetade gamla stycken för nya ändamål. Det ingår exempelvis 
kantater av tidigare datum i hans h-mollmässa från 1740-talet, och 
i Matteus passionen från 1729 finns direkta lån från både Hans Leo 
Hassler och Henric Isaac (något en nutida lyssnare också kan känna 
igen i Ingvar Lidholms Greetings from an Old World, där Isaac cite-
ras), medan de flesta körpartier och arior i Juloratoriet är inlånade 
(von Dadelsen 1983; Dürr 1992; Finscher 2003a; Seidel 2001). Ett ar-
rangemang av en 1500-talsmässa lär ha presenterats som en bach-
komposition ”tidigare komponerad av Palestrina” (Goehr 1992, 181).

Bach hade själv lärt sig komponera genom att imitera, kopiera och 
arrangera om partitur av bland annat Vivaldi och Albinoni och han 
komponerade fugor på teman av Corelli. Uppfödd i en gammal mu-
sikersläkt såg han sig främst som en hantverkare. Tanken att musi-
ken skulle vara en del av ett gemensamt system av sköna konster (vars 

1960). Här avser jag ett mer sammansatt förhållande, där samhällsekonomiska 
förutsättningar bidrar till att lyfta fram den ena sidan i konflikten på bekostnad av 
den andra. Det är mot bakgrund av denna motsättning mellan det gamla och det 
moderna, som är av både estetiskt och samhällsekonomiskt slag, som framväxten 
av en ny ”romantisk” genisyn kan förstås (Schmidt 1985).

6 Telemann är också känd för att vara en av de första att kontrollera försälj-
ningen av sin musik genom att låta publiken förbinda sig genom prenumeratio-
ner (Pohlmann 1962, 238).
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minsta gemensamma nämnare ansågs vara förmågan att imitera natu-
rens skönhet) formulerades inte förrän 1743, det vill säga bara några år 
före Bachs död (Batteux 1746/1988).7 Hur nymodig en kompositör än 
var vid den här tiden så var det långt från självklart att hävda att ens 
musik var en helt ny ”skapelse”. Inte minst för Bach, som i första hand 
såg sig som Guds tjänare. Lika främmande hade det varit för honom 
att höra att hans musik skulle spelas flera hundra år senare och omta-
las som ”Bachs väldiga verk” (Jeanson & Rabe 1945, 227).

Om Bach uppfattades som gammalmodig och provinsiell av sin 
samtid gällde det motsatta för den jämnårige Händel. Händel växte 
upp i Hamburg och flyttade till London vid 27 års ålder. Innan dess 
hade han hunnit med en studieresa till Italien, där han snabbt absor-
berat de senaste nymodigheterna inom operakonsten. Händel exem-
plifierar flera för 1700-talet tidstypiska kännetecken. Han deltar i ett av 
de första privata musiksällskapen i London, där musik både spelas och 
diskuteras – som jämförelse kan nämnas att det tog närmare ett halv-
sekel innan Henrik La Hay startade vad som kan ha varit Sveriges för-
sta ”musikaliska klubb”, Academie de musique, i Göteborg på 1780-ta-
let (Ling 1999). Händel utsätts också för offentlig kritik i en av de ny-
startade tidskrifterna som ges ut, The Spectator, där redaktören Joseph 
Addison anklagar Händel för brist på folklighet (Addisons The Specta-
tor var förebilden för Dalins Argus). Den italienska opera seria Händel 
representerade hade en ”snob appeal” (Grout 1973, 442) som tilltala-
de de högre stånden, men som i längden hade en fjärmande effekt på 
medelklasspubliken. När den ekonomiska konjunkturen efter en tid 
vänder och operakompanierna går på knä, är Händel inte sämre än att 
han lyckas avläsa den allmänna smaken, med följden att han fortsätt-
ningsvis ägnar sig åt att komponera oratorier där italienskan byts ut 
mot engelska texter som publiken förstår. Innan dess har Händel hun-
nit vara delägare i ett mindre lyckat operaföretag (Chanan 1999, 7ff).

Men medan Londonborna snabbt tog Händel till sina hjärtan kun-
de ungdomsvännen i Hamburg, kompositören och skriftställaren 
 Johann Mattheson, konstatera att Händel i sin senaste opera Muzio 
Scevola ”så gott som not för not” använt en aria som Mattheson kom-
ponerat flera år tidigare. Inte nog med det, Händel hade redan använt 
samma aria i en tidigare opera han komponerat under sin vistelse 

7 I Batteux system för de sköna konsterna har originalitet ingen central funk-
tion; det är förmågan att imitera den av Gud skapade naturen som är de sköna 
konsternas gemensamma princip. Hyllandet av det originella slår inte igenom 
förr än mot slutet av 1700-talet.
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i Venedig. Om denna väl mottagna opera, Agrippina, skriver en av 
Händels biografer att mer än fyrtio nummer var baserade på tidigare 
material, varav en stor del var inlånat från andra kompositörer (Hog-
wood 1984, 46; se också Volgsten 2012a, 66ff.).

Under rubriken ”Händels lån” (Handel’s borrowings) berättar en 
musikhistoriker vidare att av tjugoåtta körpartier i oratoriet Israel i 
Egypten var inte ens hälften nykomponerade, elva körer hade Händel 
tagit från andra kompositörer. Liknande gällde för duetterna (Grout 
a.a. 445). Men medan detta omtalas i urskuldande ordalag – ungefär: 
hade det inte varit för Händel hade eftervärlden aldrig fått höra Mat-
thesons aria – är det måhända symptomatiskt för 1700-talets musik-
uppfattning att Matthesons konstaterande inte uttrycker någon större 
indignation eller bitterhet. Därmed inte sagt att det var oproblema-
tiskt att komponera (om) andras kompositioner. Inte desto mindre 
står Händel, precis som Roman, trots sina moderna ansatser, kvar i en 
förmodern syn på vad ett musikverk ”är” och i förlängningen också i 
uppfattningen av vad som kännetecknar en kompositör. Den föränd-
ring i musiksyn som kommer att lokalisera musikens exklusiva ur-
sprung till kompositörens innerliga själsliv och andliga skaparförmå-
ga – det vill säga en modern kompositör – har nätt och jämt påbörjats.

Den nya offentligheten och behovet av bildning

Att driva ett operahus var en kostsam affär. Men i och med att en bor-
garklass växer fram i de europeiska städerna som gärna tar efter aris-
tokratins statussymboler, uppstår möjligheten att, som i Händels fall, 
bedriva operaverksamhet på en rent kommersiell grund. I London, 
Hamburg, Leipzig och i andra större handelsstäder sätts operor upp 
på de befintliga teatrarna av ekonomiska bolag. På vissa platser öpp-
nar även hoven sina scener för en betalande publik.8 Även om affä-
rerna inte alltid gick så bra – som kommersiell verksamhet var man ju 
beroende av lönsamhet, vilket inte hoven drabbades av på samma sätt 
då man kunde sätta upp kostnaderna på sina skattefinansierade repre-
sentationskonton – så är dessa verksamheter exempel på något helt 
nytt. Dels är det frågan om en helt ny publik, en allt mer penningstark 
borgarklass som växer förbi adeln i numerär, för att så  småningom bli 

8 I Sverige var det bara den kungliga huvudstaden som kunde stoltsera med 
ett operahus, men i Sverige liksom på kontinenten sattes operor ofta upp på ho-
vens och herresätenas teatrar av kringresande operatrupper (Owe Ander, pers. 
komm.).
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en masspublik. Dels kommer denna publik att påverka utbudet ge-
nom rent ekonomiska mekanismer: bara det som säljer kan produce-
ras med lönsamhet. Samtidigt finns det ett tvingande behov hos den 
borgarklass som utgör städernas befolkningar, att skapa sig en egen 
identitet för att kunna hävda sin rätt mot de högre stånden. Detta be-
hov tar sig å ena sidan uttryck i ett intresse för bildning, där kulturell 
allmänbildning går hand i hand med en professionell akademisk ut-
bildning (de växande statsapparaterna kräver utbildade tjänstemän); 
å andra sidan kommer hela detta nya identitetsbygge att döljas bakom 
ett anspråk på universalitet och jämlikhet, vilket blir ett viktigt vapen 
i kampen för en ny samhällsordning.

Som del av en masspublik kan borgaren inte utveckla dessa egen-
skaper; en massa är ju närmast per definition oformad, till skillnad 
från en bildad allmänhet. Detta förklarar den samtidiga utvecklingen 
av salonger, bordssällskap och kaffehus, samt öppnandet av de tidi-
gare slutna akademierna (av vilka många var ett arv från renässan-
sens akademier, som den florentinska Cameratan). I dessa samman-
slutningar träffades man för att diskutera ämnen som kultur, politik 
och ekonomi, ämnen som i många fall var för kontroversiella för att 
uttalas direkt till makthavarna och som lyste med sin frånvaro på uni-
versiteten. De kritiska diskussionerna hade därtill en dialogform som 
strävade efter samförstånd (konsensus), vilket skilde dem från den ka-
tegoriska argumentation som präglade universitetens disputationer. 
Idealet i denna gryende offentlighet var att inga ämnen skulle undan-
tas från diskussion och att alla skulle få komma till tals oavsett klass-
tillhörighet. Åtminstone i de nyöppnade kaffehusen behövdes ingen 
särskild inbjudan – alla män var välkomna att läsa en tidning och dis-
kutera med sin bordsgranne, så länge man betalade för en kopp kaffe 
(Chanan a.a; Goodman 1994; Habermas 1984).

Händel var i många avseenden en modern kompositör. Den för-
sta tonsättarbiografin tillägnades Händel ett år efter hans död 1759 
– Bach skulle få vänta ända till 1802 – vilket säger något om den sta-
tus som offentlig musikperson Händel hade redan under sin livstid. 
Men trots att Händel tar uppdrag på frilansbasis på olika håll i  Europa 
har han hela tiden en fast anställning vid hovet och måste be om lov 
för sina olika projekt. Händel är således fortfarande en tjänsteman, 
en hovkapellmästare, precis som Haydn fortfarande var några decen-
nier senare (Haydn var tvungen att be om lov att resa när han bjudits 
in att uppföra sin musik i London). Det som återstår för att den mo-
derna kompositören ska kunna framträda i full styrka, är ett definitivt 
brott med det praktiska musicerandet. Det krävs specialisering för att 
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en professionell yrkesrollroll ska kunna framträda (se Reese Willén 
a.a.). Som yrkesroller måste den moderna kompositören och den pro-
fessionella musikern gå skilda vägar – även om en och samma per-
son givetvis kan kombinera två yrkesroller (och ofta gör det). För att 
kompensera för kompositörens frånvaro vid framförandet av dennes 
musik kommer därför den professionelle dirigenten att träda in som 
inspirerad uttolkare av verket. För att denna interpretativa funktion 
skall bli akut förutsätts dock att kompositören blir något mer än bara 
den som, med renässansteoretikern Tinctoris ord, ”sätter samman nya 
sånger”. Kompositören måste bli en skapande konstnär, ett geni.

Det klassiska och det romantiska geniet

Redan vid slutet av 1600-talet är termen ”genie” etablerad i det franska 
språkbruket, men dess betydelse och innebörd är varken stabil eller 
entydig (Jaffe 1980; det dyker upp i tyskan först ett halvsekel senare, 
se Schmidt 1985). Medan en av termens latinska föregångare, inge-
nium, sedan antiken avsett en medfödd naturbegåvning – en term 
som först långt in på 1500-talet dyker upp inom musiken – kommer 
” genie” från och med slutet av 1700-talet att associeras med originell 
och personlig skaparförmåga. Från att vara en talang man har blir ”ge-
nie”, som  Denis Diderot uttrycker det, någonting man är (se Dieck-
man 1941; Battersby 1989, 74ff). Vad vi kan kalla ett klassiskt skådan-
de och nyordnande geni ersätts av det romantiska nyskapande geniet, 
vilket också har betydelse för synen på musikverket och för den lyss-
nande publiken. Förändringen, som också inbegriper lyssnaren, kan 
illustreras med de negativa mottaganden som några av Mozarts kom-
positioner från slutet av 1700-talet mötte, mottaganden som utgick 
från en musiksyn där det romantiska geniet ännu inte slagit igenom.

I den tyska musiktidskriften Allgemeine Musikalische Zeitung från 
1787 berättas det hur en furst Grassalkowitz vägrat tro sina öron när 
hans musiker skulle spela Mozarts då nyskrivna Haydnkvartetter. Här 
handlade det inte om någon upprördhet över att Mozart skulle ha ko-
pierat Haydn, det hade han inte (men han hade härmat Haydns ny-
danande sätt att låta den tematiska utvecklingen komma till uttryck 
i alla fyra instrumentstämmor), utan en upprördhet över de djärva 
harmonierna. När Grassalkowitz fått klart för sig att musikerna fak-
tiskt spelade som det stod i noterna rev han helt sonika sönder dem 
(noterna, inte musikerna).

Mindre dramatiskt, men likafullt negativt blev mottagandet i Pa-
ris år 1807 av Mozarts 40:e symfoni i g-moll. Åtminstone i vissa led. 
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 Nitton år efter att Mozart komponerat musiken och sexton år efter 
hans död var Mozart ett etablerat namn och hans musik välkänd i 
Europas större musikstäder. Invändningarna gällde tillgängligheten 
hos Mozarts symfoni. Kritikern Jérôme-Joseph de Momigny menade 
att kompositören krånglat till musiken på den vanliga lyssnarens be-
kostnad. Momignys invändningar är intressanta, för de visar ett sent 
exempel på hur rokokons upplysta ideal, att tilltala lyssnaren på ett 
resonabelt och begripligt sätt, ställs mot ett mer romantiskt och exklu-
sivt förhållningssätt, ett förhållningssätt som Mozarts symfoni under 
en tid kom att stå för (Stockfelt 1988).

Under 1700-talet var det inte bara kaffehusen som skulle vara öpp-
na för alla, detsamma gällde musiken. Den bästa musiken, menade 
kompositören Johann Joachim Quantz vid mitten av seklet, var den 
musik som via förnuft och sunda känslor tilltalade ”inte bara ett folk, 
utan många” (cit. i Grout, a.a. 449). År 1785 kunde den franska aka-
demiledamoten och musikestetikern Michel-Paul Guy de Chabanon 
hävda att det bara fanns en musik i hela Europa, eftersom musiken 
var ett universellt språk (a.a.). Haydn lär ha sagt till Mozart att hans 
musikspråk talades i hela världen (Bonds 1991, 68).

Medan man i de italienska staterna sedan slutet av 1500-talet hyllat 
regelbrotten (brotten mot äldre tiders hantverksmässiga regler) som 
medel att framställa naturligt uttrycksfull musik (Lowinsky 1964a,b), 
så kom man framför allt i de tyska staterna att lyfta fram den genre-
mässiga formfulländningen som ideal. Gemensamt för de motstridi-
ga betraktelsesätten (som existerade sida vid sida) var uppfattningen 
om den medfödda naturbegåvningen, där man antingen betonade 
förmågan att kunna uppfatta nya och okända sidor av Guds perfekta 
naturskapelse,9 eller förmågan att forma varje musikstycke i överens-
stämmelse med en genre i en på förhand given hierarki (Jaffe a.a.).10 
Som skydd mot risken att utsätta sig för genrevidriga avarter måste 
geniet tyglas av den goda smakens regelbok. Som Voltaire uttryckte 
det i en av sina många artiklar i den franska Encyclopedien: ”En de-
praverad smak för konst njuter av sådant som den goda smaken ryg-
gar för; föredrar det burleska framför det nobla, det påkostade och 
känslomässigt överlastade framför det enkla och naturliga: det är en 

9 Detta är den betydelse av ordet som Daniel Schubart avser när han år 1784 
i sin Ästhetik der Tonkunst beskriver Bach som ett geni (Wolff 2001; jfr Finscher 
2003b).

10 På samma sätt som Carl von Linné något decennium tidigare, på aristote-
liskt manér, inordnat alla djur och växter i ett system av arter och släkten.
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själens sjukdom” (cit. i le Huray & Day 1988, 58, min översättning). 
Mästaren var den som rättat sin geniala talang efter smakens regler. 
Men det fanns de som tyckte annorlunda.

En av Mozarts viktigaste mecenater i Wien var Baron Gottfried van 
Swieten. Denne hade under en vistelse i Berlin influerats av de för-
romantiska sturm-und-drang-ideal som börjat förfäktas av tyska för-
fattare under 1700-talets sista decennier. Influerade av Jean- Jacques 
Rousseaus tankar om naturbarnets ursprunglighet och geniets ori-
ginalitet, snarare än Voltaires tankar om den artigt korrekta sma-
ken, vände man sig bort från det förnuftiga, rationella och entydiga 
som präglat 1700-talets upplysningsanda, mot det dunkla och svår-
gripbara. Nu stod musiken inte längre för något upplyst menings-
utbyte (som när Goethe hade liknat Haydns stråkkvartetter vid en 
lärd konversation); den uttryckte snarare en känsla av något sublimt 
och ogripbart (DeNora 1995).

Förhållandet till den goda smaken ställs på ända, och i stället för 
att följa universellt giltiga regler blir den geniale den som bryter ny 
mark, den som ger upphov till efterföljd genom sitt fria skapande. För 
Swieten och ett mindre antal musikkännare i Wien innebar detta inte 
bara ett sätt att förhålla sig till de mer avancerade och svårgripbara av 
Mozarts – men också av den unge Beethovens – kompositioner (man 
såg det dessutom som en del av sin bildning att bekanta sig med äldre 
tiders musik, vilket kan förklara förekomsten av Bachs ”överlastade” 
och ”onaturliga”, ja rent av barocka musik i Swietens bibliotek). Det 
innebar därtill en möjlighet för en lyssnare som Swieten att markera 
sin sociala position, inte minst i förhållande till den lägre borgarklas-
sen med sin underhållningsmusik (DeNora a.a.). Men också i förhål-
lande till den aristokrati som, sedan Baltasar Gracián vid mitten av 
1600-talet relaterat smakbegreppet till konsten, ansåg god smak vara 
ett naturligt resultat av släktskap och börd.

Kultur, individ och kommers: geniets estetiska, sociala och 
ekonomiska funktioner
Det nya romantiska genibegreppet – geniet man är, snarare än har och 
som gör det möjligt att skapa nya regler, snarare än att mästerligt följa 
det redan föreskrivna – kom att fylla både en estetisk och en social 
funktion, vilket möjliggjorde mottagandet av en mer avancerad och 
komplex musik än vad som tidigare varit möjligt: det är en ny kompo-
sitörsroll som förutom den aspirerande tonsättaren också spelar den 
bildade lyssnaren, kännaren, i händerna.
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Under 1700-talet hade det vuxit fram en klass av akademiskt sko-
lade statstjänstemän i de tyska staterna, en egendomslös ”medelklass-
intelligentia” som till skillnad från i Sverige, Frankrike och England 
var helt avskuren från politiskt inflytande. Den politiska makten var 
här koncentrerad till det övre skiktet av aristokratin, bördsadeln, vil-
ken i sin tur med ”förnämt och särskiljande beteende” tog avstånd 
från den borgerliga medelklassens ”intellektuella, vetenskapliga eller 
konstnärliga prestationer” (Elias 1989, 91). Därtill var denna akade-
miska del av den tyska borgarklassen utspridd över ett ganska stort 
geografiskt område, i de små staternas olika huvudstäder.11 Både den-
na geografiska isolering och isoleringen från aristokratins politiska 
styrelserum driver fram ett identitetsbehov som får sitt uttryck i ”kul-
tur” och ”bildning” (Swieten hade adlats till baron några år innan han 
sammanträffade med Mozart och tillhörde således en lägre tjänste-
mannaadel som snarare kan räknas till medelklassintelligentian än 
till den politiska aristokratin).

Gemensamt i de gamla ståndssamhällena var att adel, borgare och 
bönder alla hade sin givna plats i den sociala ordningen (enligt sam-
ma princip som inordnar varje musikstycke i en hierarki av genrer). 
Gränsöverskridande var undantag från den givna regeln. Enligt den 
tyska medelklassintelligentians nya bildningsideal kunde däremot 
både individer och kollektiv ha nått olika långt i sin respektive bild-
ningsgång. Det var skillnad på obildade och bildade, på primitiva 
kulturer och högkulturer – men dessa skillnader var historiskt relati-
va, inte givna på förhand av blodsband eller ståndstillhörighet.  Varje 

11 Goethe i ett brev från 1827: ”vi här i mellersta Tyskland har dyrt fått köpa 
den lilla visdom vi har. För det är ändå i grund och botten ett eländigt och isolerat 
liv vi lever! Från folket självt får vi mycket litet kultur, och alla våra begåvningar är 
spridda över hela Tyskand. En sitter i Wien, en annan i Berlin, en tredje i Königs-
berg, och ett par i Bonn och Düsseldorf, alla på femtio till hundra mils avstånd 
från varandra, varför det är sällsynt med personliga kontakter och personligt ut-
byte av idéer. Jag märker vad detta betyder när män som Alexander von Humboldt 
kommer hit och på en enda dag för mig längre framåt i mina studier och det jag 
behöver få veta än jag annars skulle ha nått på ett år på min ensamma väg. Men 
föreställ Er nu en stad som Paris där ett helt rikes främsta begåvningar är samlade 
på en enda plats, och genom dagligt umgänge och inbördes tävlan lär av varandra 
och driver varandra framåt, där man ständigt kan få se det bästa av naturens och 
konstens alla områden, från hela jordens yta. Föreställ Er denna världsstad där 
varje promenad över en bro eller ett torg minner om ett stort förgånget. Och fö-
reställ Er då inte ett Paris från en dunkel och andefattig epok utan ett 1800-talets 
Paris där sedan tre generationer tillbaka, genom män som Molière, Voltaire och 
Diderot, en sådan rikedom av tankar och idéer uppstått som ingen annanstans på 
en enda plats på jorden ….” (cit. i Elias 1989, 112).
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 individ är begåvad med ett förnuft varmed hon kan upplysa sig själv, 
”utträda ur sin självpåtagna omyndighet”, som Immanuel Kant ut-
tryckte det strax innan den franska revolutionen (texten översattes till 
svenska redan 1790). Att den enskilda individen skulle vara begåvad 
med ett förnuft som gjorde henne moraliskt autonom, eller ”självlag-
stiftande”, var politiskt sprängstoff vid denna tid. Geniet, det roman-
tiska geniet, blir härmed ett slags urbild för den fritt handlande sam-
hällsmedborgaren, som bildar sitt jag nästan som ett konstverk.

Om Kant kan sägas fokusera på den enskilde individen, var det i 
stället folken, eller de olika kulturerna, som intresserade Kants elev, 
den tjugo år yngre Johann Gottfried Herder. En individ, menar Her-
der, är beroende av det kollektiv, den nation, som föder och formar 
den: ”[d]et gifwes … en bildning eller uppfostran af menniskoslägtet: 
just derföre att hwar menniska endast genom uppfostran blir men-
niska, och hela slägtet endast lefwer i denna kedja af individer” (Her-
der, 1784–91/1815, 135). Individens personliga karaktär präglas därför 
av den nationalkaraktär som kännetecknar den folkgrupp han eller 
hon tillhör.

En vanlig uppfattning, som hämtade näring ur båda dessa synsätt 
(Kants och Herders), var att en nations allra högsta kulturella ut-
tryck utgjordes av de sköna konsterna. De sköna konsterna ansågs 
utgöra en harmonisk balans mellan å ena sidan sinnligt begär och 
andra  sidan rationellt förnuft, en harmoni som när den utsträcktes 
till det samhälleliga också innebar ett politiskt ideal: ”det är genom 
skön heten man vandrar till friheten”, som författaren och filosofen 
Friedrich Schiller uttryckte det (Schiller 1795/1995, 2:a boken). Under 
det följande 1800-talet kommer man att betrakta de sköna konsterna 
som en återspegling av tillvaron i sin totalitet: det sköna är, som det 
kom att heta inom tidens romantiska idealism, en form av det abso-
luta. Skönhetsupplevelsen förutsatte också att den mottagande publi-
ken förmådde lyssna ”intresselöst”, utan krav på sinnlig njutning, vil-
ket i slutänden också ansågs borga för den kultiverade människans 
 moraliska bildning (Stolnitz 1961). På det individuella planet hand-
lade det om att bilda – inte minst i den etymologiska betydelsen att 
bygga – sig själv, sitt andliga jag. På samma sätt som vi ska se att ge-
niet är mönsterskapande för efterföljande kompositörer, inbegriper 
bildningen kanoniserade förebilder, om än idealet för slutprodukten, 
det bildade subjektet, också förutsätter det originellt personliga (Wil-
liams 1967; Volgsten 2014). En viktig skillnad är om man anser att käl-
lan till originalitet finns inom kollektivet (kulturen, folket), eller inom 
den enskilde individen.
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Det senare är en nödvändighet ifall det romantiska geniets originel-
la skaparförmåga ska kunna erbjuda de individuationskriterier som 
ett kommersiellt användbart verkbegrepp kräver, när geniets kompo-
sitioner skall saluföras av musikförlag på en ”fri” marknad. Även om 
geniets sociala funktion var betydligt viktigare för musikens del än 
den ekonomiska funktion den fyllde inom litteraturen, är den ekono-
miska funktionen inte betydelselös. Författare i både Storbritannien, 
Frankrike och de tyska staterna anspelade medvetet på geniet för att 
med hjälp av de nya kopierings- och upphovsrättslagarna stärka sina 
positioner gent emot förläggarna (Woodmansee 1984). Framför allt 
var det möjligheterna till oförutsägbara vinster från framtida upp-
lagor som författarna ville få kontroll över, vilket var ett problem som 
mer sällan uppstod i musikens fall, då nottryck i mycket högre grad 
än böcker betraktades som ”färskvara”. Den musik som före 1800-ta-
let trycktes – och sålunda inte begränsades till det enstaka framföran-
det – förväntades inte spelas mer än några få säsonger (Kretschmer & 
Kawohl 2004), om än spridningen kunde vara geografiskt vid. Förut-
om att en del kompositörer hade internationell ryktbarhet var tryck-
ta notutgåvor först och främst en statusvara som prydde sin plats, 
utan att nödvändigtvis komma till användning, i mången lärd salong. 
Men under 1800-talet ökar den ekonomiska betydelsen av nottryck 
(mycket tack vare borgarklassens ökande hemma musicerande), så-
väl som av offentliga musikframföranden inför en betalande publik. 
I och med att kompositörsrollen skiljs från den utövande musikern 
blir upphovsrätterna ett allt mer akut problem. Hur ska kompositö-
ren kunna få betalt om han (endast undantagsvis en hon) inte är med 
och spelar när musiken framförs? Här kommer det individuella, från 
kollektivet oberoende, geniet att fylla funktionen som upphovsman 
till ett immateriellt verk som tänks ligga till grund för både nottryck 
och framförande, ett idealistiskt verk som i Sverige kommer till fullt 
uttryck först i och med 1919 års Lag om rätt till litterära och musika-
liska verk (Volgsten 2012a, 141ff, 159ff). På detta vis kommer geniet att 
fylla en förmedlande funktion mellan de till synes oförenliga ytterlig-
heterna ekonomi och konst. Men som redan antytts är det inte vilket 
geni som helst. Frågan är nämligen om den kantska individen alls är 
förenlig med det herderska kollektivet när det kommer till geniets hu-
vudsakliga aktivitet: det musikaliska skapandet.
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Naturbegåvat snille och självbefruktande geni

När det gäller den syn på geniet som tonar fram från och med slutet av 
1700-talet, det som brukar benämnas det romantiska geniet, är det inte 
frågan om något enhetligt begrepp eller föreställning. Åtskilliga mer 
eller mindre utarbetade teorier och föreställningar om genialitet var i 
svang på kontinenten under 17- och 1800-talen, varav några är artiku-
lerade i polemik mot varandra i viktiga avseenden. Först kan nämnas 
den syn på geniet man har, som i svenskt språkbruk ofta går under be-
teckningen snille. Med snille avsågs att vara snabbtänkt, listig, eller ut-
rustad med särskilt lynne (Brylla 2003). Ett svenskt exempel på denna 
äldre syn finner vi hos pedagogen Gustaf Ruder, som redan 1737 pre-
senterade sin metod för ”snilleval”. Snillevalet var en metod som skulle 
göra det möjligt att på vetenskaplig väg avgöra vilka personer som var 
mest lämpade för olika samhällssysslor, det vill säga vilka som hade 
snillets gåva inom sina respektive områden (Lundahl 2006).12 Det vi 
kommer att se är att denna äldre syn på snillet i hög grad lever kvar i 
synen på kompositören långt in på 1800-talet. I Sverige är snille det ord 
man föredrar (framför geni), även när det gäller det romantiska geniet.

Men även tanken på geni som någonting man har lever kvar i 
1800-talets föreställningsvärld, fastän det ofta är den romantiska sna-
rare än den klassiska genisynen man utgår ifrån. Framför allt gäller 
det åtskillnaden mellan den antika platonska föreställningen om in-
spiration (eller entusiasm) som något den geniale kompositören blir 
besatt av, en yttre kraft,13 och å andra sidan föreställningen att inspi-
rationen utgår från själskvalitéer som kompositören besitter, en inre 
karaktärsegenskap. Kanske är de stereotypa bilderna av Mozart och 

12 Frågan hade aktualiserats i Sverige redan fjorton år tidigare genom borgar-
ståndets krav år 1723 på färdighet, snarare än börd, som urvalskriterium vid högre 
statliga ämbetstillsättningar (Nordin 2000).

13 En variant som uppstår hos framför allt brittiska författare som Blake, Byron 
och Shelley är att konstnären (författaren) står i förbund med djävulen, att den 
musiska inspirationen har ett diaboliskt snarare än gudomligt ursprung. På den 
musikaliska scenen är det kanske främst Nicolò Paganini som ansetts stå i förbund 
med djävulen. I Friedrich Nietzsches tappning, som vi ska återkomma till, är det 
Dionysos som står för den irrationella inspirationen (i kontrast till Apollons för-
nuftiga rationalism). I det svenska 1800-talet har den diaboliska varianten ingen 
uttalad företrädare, även om man skulle kunna tolka myten om Näcken i liknande 
banor: älvkarlen som lockar till fördärv genom sitt fängslande spel på fiolen (jfr 
Johnson & Tegen 1992a, 202f). Den senare delen av det svenska 1800-talet präglas 
snarare av filosofen och hovinformatorn Christopher Jacob Boströms rationellt 
idealistiska argument mot djävulstro.
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Beethoven de tydligaste exemplen på dessa två synsätt: Mozart, ett 
underbarn besatt av geniala nycker och infall som tycks komma till 
ohämmat uttryck helt opåkallat; medan Beethoven snarare  besitter 
den viljestyrda men inte alltid tillgängliga kreativitet som kräver 
 arbete och åter arbete (Kivy 2001). En av de viktigaste och mest pro-
blematiska – men också mest förbisedda – sidorna av kompositörsrol-
lens utveckling handlar om hur just den konstnärliga skaparkraften 
internaliseras, från musernas, sånggudinnornas eller skyddsandarnas 
yttre påverkan, till geniets originella karaktär.

Denna långt ifrån rätlinjiga utveckling är underställd den förgivet-
tagna antika åtskillnaden mellan en aktivt formande manlighet och 
en passivt mottagande kvinnlighet, eller materialitet. Enligt detta ål-
derdomliga sätt att se motsvarar form den manliga, aktivt produce-
rande kraften i tillvaron. Den återfinns i konstnärens själ och tar sig 
uttryck i ett passivt materiellt medium, till exempel ord eller toner. 
Formen, den manliga karaktärsegenskapen, är evig och universellt 
giltig, materialet tillfälligt och förgängligt. Detta synsätt kommer att 
tillämpas på musiken först från och med 1600-talet (Volgsten 2012a, 
66ff).14 Från att ha betraktats som en aktivitet utan egen form, bör-
jar man vid denna tid att uppfatta musikaliska kompositioner som 
exempel på den genre som innefattar lagarna för musikens samman-
sättning (en föreställning med rötter hos Aristoteles, som när den fått 
fäste inom musiken lever kvar åtminstone fram till mitten av 1800-ta-
let, jfr Wiora 2005).15

Denna syn på manligt formande och kvinnligt tillhandahållande 
av sinnligt material (mater=moder) är också grunden för den antika 
synen på släktskap, som ansågs spridas uteslutande via faderns stam-
träd 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 jordegendomen. Över denna genetiska 
kedja vakade genius, den skyddsande och (manliga) fruktbarhetssym-
bol som skulle garantera släktens fortbestånd och jordegendomens 
livgivande fruktbarhet (som senare kommer att omtolkas som geniet 
man ”har”). När föreställningen om denna genetiska släktkedja över-

14 Åtminstone fram till och med 1750-talets slut råder dock, till skillnad mot 
kontinentala förhållanden, ”en närmast total avsaknad av genrediskussion i dåtida 
svenskt musikliv” (Dahlstedt 1986, 239).

15 Teorier om enskilda musikverks individuella former formuleras först vid 
mitten av 1800-talet, av musikteoretiker som A. B. Marx och Eduard Hanslick. 
Först vid övergången till 1900-talet kommer dessa former att reifieras som ”im-
materiella” verk (Volgsten 2012a).
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förs från den egendomsägande husfadern till den egendomslöse kom-
positören och när den förenas med föreställningen om kompositörens 
medfödda förmåga att framställa konstnärliga musikverk, närmar vi 
oss den punkt i historien där det romantiska geniet träder in på sce-
nen, det vill säga slutet av 1700-talet. Medan naturbegåvningen, inge-
nium, sedan renässansen tillerkänts förmågan att framställa nya avbil-
der som ”ur intet” (om än med gudomlig inspiration till hjälp), är det 
först i och med anammandet av den antika synen på släktskapsför-
medling som en rent patriarkal affär, som verket genetiskt kan knytas 
till upphovsmannen.16 Det nya geniet kan, från och med denna tid, 
uppfatta sig som självbefruktande (Volgsten a.a., 23, 109ff.).

Detta självbefruktande geni kännetecknar sig dessutom genom 
sina personligt unika, snarare än universella, själsegenskaper. En vik-
tig förutsättning för spridandet av dessa föreställningar om kompo-
sitören som ett geni med originell skaparkraft (geniet man ”är”), var 
de kompositörsbiografier som började författas från och med slutet 
av 1700-talet. Förutom de om Händel och Bach som redan nämnts, 
förärades både Mozart, Beethoven och Haydn med egna biografier 
(den sistnämnda i svensk översättning 1819).17 De historieböcker som 
skrivs i Charles Burneys A General History of Music (1776) efterföljd 
fokuserar också på kompositören. Georg Kiesewetter hävdar exem-
pelvis, i sin västerländska musikhistoria från 1834, att musikhistoriens 
perioder och epoker ska utgå från de stora kompositörerna, inte från 
kungalängder (Pettersson a.a. 47). Det individuella verket eller publi-
ken är inget man nämnvärt intresserar sig för inom historieskrivning-
en. Däremot sprider de verkanalyser som bland andra J. J. de Momig-
ny och E. T. A. Hoffmann går i bräschen för, sin glans över komposi-
tören genom att lyfta fram dennes verk som en skapelse av bestående 
värde – Hoffmann nämner uttryckligen Haydn, Mozart och Beetho-
ven som de främsta tonsättarna (se Volgsten a.a., 105ff.).

Genom att lyfta fram kompositören som en person som är intres-
sant i egen rätt (vilket biografierna gör), kan denna  konstnärskaraktär 
också ges mer eller mindre uttömmande förklaringar. Men den fråga 
som kommer att visa sig ofrånkomlig ifall vi vill förstå den svens-
ka kompositörsrollens utveckling i förhållande till den kontinenta-

16 Denna nya originalitet innebär också ett avståndstagande från kravet att 
konsten ska avbilda naturen (jfr not 7).

17 Av respektive Niemetschek (1798), Schlosser (1827/28) och Griesinger 
(1810). Redan 1740 hade Mattheson bjudit in en rad kompositörer att presentera 
sig själva i biografisamlingen Grundlage einer Ehrenpforte (Gervink 1995).
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la, austrogermanska – en fråga som hittills i allt för hög grad förbi-
setts i historieskrivningen – är var själva källan till kompositörens 
skapande, dennes kreativa potens, är lokaliserad: i den individuella 
och unikt personliga konstnärssjälen eller i den kollektiva folksjälen?

Estetiken och det romantiska geniet efter Kant respektive 
Herder (tre aspekter)

I Kants Kritik av omdömeskraften (publicerad 1790) upptar geniet 
en liten men väsentlig del. Å ena sidan betonar Kant vikten av det 
rena hantverkskunnandet – i musikens fall formella och genremässi-
ga regler – för att skilja konsten från rent ”nonsens”, eller ”en produkt 
av slumpen”. Å andra sidan kan de hantverksmässiga regler som ge-
niets arbete ger upphov till endast fungera som ett slags exemplariska 
mönster, vilka inspirerar till efterföljd snarare än efterbildning. Origi-
nalitet är således geniets ”första egenskap” (a.a. §46). Eller som Rous-
seau några år tidigare uttryckt det: ”hur perfekt en konstnär än må 
vara kan han aldrig betraktas som ett geni om han saknar originalitet” 
(cit. i le Huray & Day 1988, 86, min översättning).18 Denna originalitet 
medger vare sig metod eller regler, vilket innebär att regelbrott blir nå-
got av ett kännetecken på genialitet. Geniet stiftar sina egna lagar och 
regler. Samtidigt menar Kant att det endast är i de formella aspekter-
na av ett verk (verkets inre relationsrikedom) som genialiteten kom-
mer till uttryck. De regler geniet därför måste bryta är formella. Var-
för denna upptagenhet hos Kant vid det formella, kan man fråga sig? 
Varför kan det inte lika gärna vara de rent akustiska eller sinnliga (det 
vill säga materiella) kvalitéerna i exempelvis en ton som utgör källan 
till den geniala musiken?

Orsaken har att göra med att Kant tänker sig ett fritt skapande geni. 
Geniet är fritt från yttre påverkan, fritt från intresse, nytta och ända-
mål. Genialitet och autonomi går hand i hand. Ett enkelt sinnesstimu-
lus, till exempel en enskild ton eller en enkel melodi, förmår inte att 
frigöra sig från det sinnliga behagets kausala bojor. Sinnligt behag är 
orsakat av något yttre, och därmed heteronomt, inte autonomt. Där-
för, menar Kant, kan det icke-formella inte utgöra exempel på genialt 
skapande. Men intresse, nytta och ändamål (som alla är underställda 

18 Redan 1722 hade Jean-Philippe Rameau förespråkat en förening mellan 
spontant geni och kompetent smak i förordet till sin avhandling om harmonin 
(Lowinsky 1964a; Dahlhaus 1967). Den individuella originaliteten har dock inte 
den betydelse för Rameau som den senare skulle få.
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heteronoma principer) verkar inte bara genom direkt kausal påver-
kan, utan också genom förståndet, vår förmåga att forma begrepp 
med vilka vi kan förstå varför och hur någonting är som det är, eller 
fungerar som det gör. Ett fritt skapande kan därför inte heller likstäl-
las med något formellt regel följande (varför eller hur man skall göra 
si eller så). Geniet står alltså fritt från både sinnlig påverkan och för-
ståndets kategoriska kunskapande. Det är istället det fria spelet mel-
lan inbillningskraftens presentationer och förståndets begrepp som är 
nyckeln till geniets fria skapande.

Kant definierar upplevelsen av skönhet med hänvisning till detta 
fria, autonoma spel. Nu handlar det om geniets förmåga att framställa 
estetiska idéer för vilka inga begrepp räcker till, men som likväl enga-
gerar förståndets begreppsliggörande förmåga (om än i ett fritt spel). 
Som Kant uttrycker det, ”den estetiska idén är en inbillningskraftens 
föreställning … så rik på delföreställningar att man för den inte kan 
finna något uttryck som betecknar ett bestämt begrepp, och som alltså 
länkar mycket som är onämnbart till ett begrepp, och känslan av den-
na idé livar upp kunskapsförmågan” (Kant, 1790/2003, §49).

Det fria spelet kräver en mångfald av estetiska delföreställningar, 
där den estetiska idén utgör den formella sammansättningen av dessa 
delföreställningar till en komplex helhet. Detta låter ju som klippt och 
skuret för en teori om musikalisk genialitet. Vilken skön konstart är 
mer ”formell” än musiken? Problemet för musikens del är dock, en-
ligt Kant, att musiken aldrig relaterar de estetiska idéerna till något 
begrepp, utan endast till ”ett visst tema som utgör den dominerande 
affekten i stycket” (§53). Följden, som Kant ser det, blir att musiken 
aldrig förmår bli mer än en lek med våra förnimmelser, ett spel med 
känslor snarare än med begrepp, till skillnad från till exempel poesin 
”där lusten samtidigt är kultur och öppnar anden för idéer”(§52). Mu-
siken intar således ”den lägsta platsen bland de sköna konsterna”, den 
är ”mer njutning än kultur” (§53).

Kant stod inte oemotsagd. Redan 1769, i sin Viertes kritische Wäld-
schen, hade Herder formulerat sina tankar om en mer sinnlig musik 
och dess påverkan på en ”materiell själ”. Herder menade att varken 
fysiken eller matematiken, varken kompositions- eller instrument-
läror kan ligga till grund för en ”tonernas estetik”. Enligt Herder är 
det i stället den rena tonen och dess utveckling i melodin, som har 
den mest innerliga påverkan på lyssnaren. Harmoniernas samklang 
och kompositionernas komplexitet är endast utanverk. Den enskilda 
tonen, vars verkan Herder vill fånga, kan inte heller förklaras med 
hänvisning till övertonsserien; själen kalkylerar inte relationer mellan 
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 tonernas svängningar, upplevelsen av tonen är omedelbar liksom den 
känsla den alstrar, en ”monad” (Herder, 1769/2006).19

Med hänvisning till hörselnerven och nervfibrernas varierande längd 
och antal, anser sig Herder kunna förklara örats förmåga att urskilja to-
ner ur klanger och ljud, samt hur de förra är vad som når ända in i 
själen. De senare är sammansatta, de är ”kropp” och uppfattas därför 
kroppsligt, ytligt. Med tydlig adress till den tyska musiktraditionen in-
vänder Herder att harmoni och komposition (liksom det instrumentel-
la virtuoseri dess framförande kräver) är symptom på den ytliga råhet 
som präglar människor på nordliga breddgrader. Rent klimatologiskt, 
menar Herder, visar naturhistorien att folk på sydligare breddgrader 
har ett finare, innerligare och mer artikulerat språk. De pratar i toner 
och melodier och har också lärt sig att höra därefter. Harmonisk och 
formell komplexitet är i stället resultat av dunkla och förvirrade språk 
(a.a.).20 Och, som Herder så småningom utvecklar resonemanget, efter-
som människan inte enbart påverkas av klimatet, utan ”får sitt ursprung 
från och i en slägt”, uttrycker musiken varje folks nationalkaraktär:

Likasom en källa antager beståndsdelar, werkningskrafter och smak ef-
ter den botten hwarpå hon samlats; så uppkom folkens gamla karakter 
af de slägt-drag, den region, det lefnadssätt, den uppfostran, de tidigare 
göromål och gerningar, som blefwo detta folk[s] egna. Djupt inträngde 
fädernas seder och blefwo slägtens inre försyn (1784–91/1814–16, 88).

Dessa Idéer till mennisko-historiens filosofi översattes till svenska re-
dan 1814–16 och kom att få en betydande genomslagskraft.21 Fram-
för allt är det föreställningen om en nationalkaraktär som slår an och 
som genom Schellings och inte minst Hegels filosofiska arbeten kom 
att omtolkas i mer absoluta termer som ”nationalanda” och ”folksjäl” 
(och som för musikens del innebär ett skifte i fokus, från verket i sig 
till dess ursprung).

Herders Viertes kritische Wäldschen kom däremot inte att publi-
ceras ens på tyska förrän 1864, det vill säga nästan hundra år efter 
att orden satts på pränt. Större spridning hade hans estetiska traktat 
Kalligone, från 1800, som också artikulerade en direkt kritik av Kants 

19 För Herders syn på ”fysikaliska monader” och dess relation till Leibniz fi-
losofi, se DeSouza (2012).

20 Som poeten och författaren Esaias Tegnér senare uttryckte det i sin Epilog 
vid magister-promotionen i Lund 1820, ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”.

21 Herder kan ha introducerats i Sverige redan på 1780-talet av Fredrik Neikter 
vid Uppsala universitet (Hedwall 2006a).
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 idéer. Medan geniets främsta kännetecken enligt Kant var förmågan 
att sammanfatta inbillningskraftens ”delföreställningar”, utvecklar 
Herder sin tidigare idé om tonen och den informella melodin. Me-
lodin är den ”sanna musiken”: på samma sätt som ett enkelt ljud är 
avhängigt ljudkällans materiella beskaffenhet är en melodi en gen-
klang av människans inre; på samma sätt som en vibrerande sträng får 
en intilliggande sträng att också börja vibrera, kan människan kom-
municera sina känslor och själstillstånd via sång och musik. Herders 
exempel är den folkliga sången, den enkla folkvisan. Geniets möns-
terskapande, som ju Kant också betonar, sker enligt Herder genom 
sympatisk efterföljd, när vi lyssnar med ”andakt” (Herder 1800/1982).

Även om det inte är någon renodlad idealism Herder formulerar 
(han pratar ju om en ”materiell själ”), så är det ett tidigt exempel på 
en uppvärdering av musikens status som skön konst – till samma nivå 
som litteratur, bildkonst, skulptur, teater – en uppvärdering som kom-
mer att fortgå under det följande 1800-talets romantiska rörelse. Vi 
kan därför skilja mellan en kantsk och en herdersk genisyn, i tre vik-
tiga och metodologiskt användbara avseenden (tre aspekter):

1) Vad gäller kompositörens skapande förmåga innebär den kant-
ska uppfattningen att geniets originalitet och skaparkraft har sitt ur-
sprung i en individuell och unik karaktär eller personlighet,  medan 
den herderska genisynen (så som den utvecklas under 1800-talet) 
ytterst lokaliserar originalitet och skaparkraft till en kollektiv natio-
nalande, eller folksjäl.22

2) För slutresultatet av geniets skapande förmåga, verket, framhåller 
den kantska synen formell komplexitet, eller relationsrikedom, medan 
den herderska genisynen hyllar det okonstlade, den enkla melodin.23

22 Att jag beskriver denna folksjäl och dess nationalkaraktär som ”kollektiv” 
ska inte missförstås som att det är frågan om något slags demokratisk samman-
slutning; folksjälen är snarare en superindivid som med absolut nödvändighet 
präglar varje enskild person i det kollektiv som det kulturellt och etniskt enhet-
liga folket sägs utgöra.

23 Inte så att Herder avfärdar formens betydelse; konstens enhet beror på dess 
inre form (Clark 1955, 372), en föreställning med ursprung hos Plotinos som Her-
der sannolikt fått från Shaftesbury (jfr Volgsten 2012a, 118n113). Plotinos intro-
ducerades och översattes till svenska av Lorenzo Hammarsköld i den av P. D. 
A. Atterbom utgivna tidskriften Phosphoros år 1813. Betonandet av den formella 
komplexiteten tar sig många uttryck när det i Sverige riktas mot musiken, t.ex. 
att formen ska utvecklas organiskt ur ett enkelt motiv, men också i hävdandet av 
den professionella hantverksmässiga kompetens (harmonilära, kontrapunkt) som 
krävs för att formellt bearbeta ett musikaliskt motiv. Det förra kommer så små-
ningom att åberopas som intäkt för genialiteten i det senare.
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3) För att geniet ska kunna meddela sin skapelse föreskriver den 
kantska uppfattningen att lyssnaren försätter sig i kritisk distanserad 
kontemplation, medan det herderska synsättet framhåller en inklu-
siv, allomfattande andakt och kommunion mellan kompositör, publik 
och verk.24

Herders uppfattning av den tyska musiktraditionens intresse för 
det polyfona och formellt komplexa verket som något barbariskt 
hind rar honom i viss mån från att bli profet i sitt eget land. I och med 
den nationalism som Herder under 1800-talet inspirerade kom Beet-
hoven med omvända förtecken att ses som ett exempel på det tyska 
djupsinnet, i kontrast till exempelvis Rossinis italienska ytlighet (jfr 
Edström 2002, 141f). Dessutom skall påpekas att Herder inte talar 
om geni i samband med musiken, utan enbart när det gäller littera-
tur. Herders främsta exempel är Shakespeare, vars folkligt förankrade 
egenart Herder ställer mot det sena 1700-talets klassicistiska regelföl-
jande.25 Denna koppling till det nationella och till tidsandan kommer 
att slå an också inom musiken. Inte minst i Sverige.

Två idealtyper: den idealistiska och den nationalromantiska 
genisynen

Två invändningar kan riktas mot hävdandet av en kantsk respekti-
ve en herdersk variant av det romantiska geniet och dess relevans 
för musiken och kompositörsrollens utveckling (uppfattningen om 
vad en kompositör är och vad en kompositör gör). Först och främst 
handlar det om synen på nyskapande av individuella verk. Ända 
fram till mitten av 1800-talet dominerade fortfarande en aristoteliskt 

24 Det bör påpekas att något konsistent språkbruk knappast existerade. När 
J.A. Josephson berättar om den andäktiga stämningen vid de konserter i Leipzig 
han bevistat vid mitten av 1840-talet är det snarare en idealistisk kontemplation 
än en nationalromantisk andakt han avser, trots att det är det senare uttrycket han 
använder: ”[d]et var en glädje att se den verkliga andakt hvarmed detta auditori-
um lyssnade till hvarje ton i detta odödliga mästerverk. Man märkte knappt någon 
blick som irrade omkring för att förströ sin ledsnad vid det klassiska musikstycket. 
Vare sig denna andakt är i dessa Leipziger-concerter traditionell, eller att den är 
en god frukt af verkligt bildade musiksinnen, hur som helst, det är välgörande att 
sitta i en sådan församling, der vördnaden för det heliga i konsten innehar för-
nämsta högsätet och dominerar det hela” (cit. i Ödman 1855, 154).

25 Medan andra hyllade Shakespeare för dennes sätt att vidareutveckla det 
klassiska dramats principer, hyllar Herder honom för förmågan att bryta mot 
det klassiska och i stället utveckla en egen, nationell och tidstypisk stil (Herder, 
1773/2006).
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präglad syn på verk och skapande (se Volgsten a.a.), vilket som vi 
sett innebar att enskilda verk i första hand betraktades som exempel 
på den  genre ur vilka de var sprungna. För geniets del gällde mot-
svarande, att den mästerliga kompositören ännu under 1800-talet av 
flertalet betraktades som en auctor classicus, en exemplarisk ”klas-
siker” vars verksamhet med perfektion levde upp till genrens lagar 
(Dahlhaus 1983, 95f).

Den andra invändningen har att göra med att Herder endast dis-
kuterar geniet i samband med litteraturen, inte i samband med mu-
siken, samt att Kant helt och hållet avfärdar musikens (och därmed 
också kompositörernas) möjlighet att uttrycka skönhet. Vad finns det 
då för relevans i att ta upp Kant och Herder i en diskussion om den 
svenska synen på kompositören och dess utveckling under 1800-talet 
och första halvan av 1900-talet?

Svaret är att jag med utgångspunkt i Kants och Herders respek-
tive uppfattning om vad som kännetecknar ett geni, dess verk och 
publik, renodlar och formulerar två idealtyper mot vilka historiska 
fakta kommer att jämföras. En idealtyp är ingen empirisk beskriv-
ning eller förklaring av historien, utan ett slags generalisering som 
gör det möjligt att göra jämförelser och se mönster i ett material med 
en stor tidsmässig spridning (se Dahlhaus 1985, 121; Rosen 1972, 22). 
Både den ”herderska” och den ”kantska” genisynen ska med andra 
ord förstås som två generaliserade historiska utvecklingslinjer, sna-
rare än etiketter på två specifika estetiska teorier, vilket inte utesluter 
att de sinsemellan kan ha gemensamma inslag, till exempel uppfatt-
ningen om originellt nyskapande, om än de förklaras på olika sätt.26 
Det är alltså två idealtyper som jag, för att skilja dem från Kants och 
Herders faktiska teorier, väljer att kalla en idealistisk respektive en 
 nationalromantisk genisyn.

Dessa idealtyper ska inte förväxlas med någon form av faktisk idea-
listisk teori, även om de båda historiskt förutsätter den tyska idealis-
tiska traditionen inom filosofin (som jag kommer att omtala som den 
tyska idealismen, eller den idealistiska filosofin). Vad gäller den idea-
listiska genisynen berättigas själva beskrivningen ”idealistisk” fram-
för allt av synen på det verk geniet skapar. Enligt en mot genisynen 
svarande idealistisk verksyn är musikverket en abstrakt immateriell 

26 Ett annat viktigt exempel är växtmetaforen, som finns redan hos Herder 
(Schmidt a.a. 135ff), men som i enlighet med August Wilhelm Schlegels genisyn 
kommer att tillämpas som förklaring av det formellt komplexa verket (se Volgsten 
2012a, 113) som organiskt framvuxet ur en tematisk kärna eller ett frö (jfr not 23).
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form som existerar bortom tid och rum (Goehr a.a. 2). Denna idea-
listiska verksyn inbegriper en reifiering av det enskilda musikverkets 
individuella form, dess komplexa struktur (Volgsten 2012a, 17ff, 155ff, 
182ff).27 I föreliggande arbete kommer jag inte att diskutera verket i 
någon större utsträckning (vare sig i idealistisk eller i nationalroman-
tisk tappning), huvudsakligen därför att frågan om verkets ontolo-
giska existensform inte föresvävade svenska kompositörer eller mu-
sikutövare i någon märkbar utsträckning (a.a. 159ff). Även om frågan 
kom att diskuteras av jurister efter den svenska upphovsrättslagens 
instiftande år 1919 var den inte ämne för musikestetisk eller -teoretisk 
diskussion (se nedan, kap. 7).

Tillsammans med den idealistiska verksynen utgör den idealistis-
ka genisynen vad jag kallar en idealistisk musiksyn, en musiksyn som 
också fordrar lyssnarens kontemplativa attityd till verket. På motsva-
rande sätt kommer jag att tala om en nationalromantisk musiksyn, 
som på grund av skapandeförmågans kollektiva ursprung i en folk-
själ inte självklart ger stöd för individuella rättighetsanspråk och där-
för inte (som den idealistiska musiksynen) förutsätter något reifierat 
immateriellt verk. Som vi kommer att se är det den nationalroman-
tiska musiksynen som främst präglar den svenska kompositörsrollen 
under vad som kan beskrivas som det långa 1800-talet.28 Aspekter av 
den idealistiska musiksynen och dess syn på geniet gör sig hörda re-
dan tidigt, men det är först en bra bit in på 1900-talet, i och med de 
så kallade 20-talisterna, som den idealistiska musiksynen på allvar 
utmanar den nationalromantiska. Inte förrän efter andra världskri-
gets slut 1945 blir den idealistiska musiksynen den tongivande domi-
nanten och vi kan tala om en svensk genisyn av idealistiskt snitt (vad 
som kännetecknar denna specifikt svenska variant av den idealistis-
ka genisynen ska jag återkomma till; angående den romantiska geni-
synens förhållande till modernismen, se Piotrowska 2007). Vad gäller 
den nationalromantiska musiksynens långvariga dominans är detta i 
sig inte någon nyhet, utan överensstämmer med vedertagen musik-

27 Förutom en naturalisering och avhistorisering av normer och konventioner 
är det framförallt en ”ontisk utfästelse” (Quine, 1960, 238) som avses här: reifie-
ringen av det musikaliska verket innebär att detta verk tillskrivs en objektiv exis-
tens i bokstavlig bemärkelse.

28 Historikern Hobsbawm använder uttrycket ”det långa 1800-talet” för perio-
den 1789–1914, det vill säga från franska revolutionen till första världskrigets ut-
brott. Carl Dahlhaus använder Hobsbawms uttryck för perioden 1814–1914 (Dahl-
haus 1989). Här får det beskriva den ungefärliga perioden 1800–1920 i svenskt 
musikliv.
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historieskrivning.29 Vad som däremot saknats inom forskningen är 
mer ingående och sammanfattande analyser och förklaringar till vad 
denna nationalromantiska musiksyn innebär (inte minst med avse-
ende på källan till det musikaliska skapandet, folksjälen och national-
karaktären), till dess långvariga dominans, samt till den idealistiska 
genisynens succesiva maktövertagande.

Varför den ena idealtypen (eller idealtypiska kompositörsrollen) 
dominerar på bekostnad av den andra vid olika tidpunkter kommer 
här att förklaras med hänvisning till olika sociala, kulturella, estetiska 
och ekonomiska faktorer. Analys av den svenska kompositörsrollens 
successiva förändring – frågan om vad en kompositör är och vad en 
kompositör gör – kommer att utgå från de tre nämnda aspekterna, 
som gäller kompositörsrollens relation till den geniala skaparförmå-
gan, till det resulterande verket, och till den lyssnande publiken.

Det som kan verka förvånande i denna förändringsprocess är inte 
den svenska kompositörsrollens omvandling, utan snarare att den 
modernism som slår igenom på 1900-talet så oproblematiskt inbegri-
per den idealistiska genisynen, att 1900-talets moderna kompositörs-
roll inte föranleder en idealtyp av ”modernare”, mer materialistiskt 
slag. När väl den idealistiska genisynen tar över i det svenska musik-
livet, en bra bit in på 1900-talet, är det inte enbart för att dess före-
språkare därmed, likt Swieten, kan markera en social skillnad (vilket 
de gör, med moralistiska brösttoner; men på 1900-talet är det bland 
kompositörerna själva, inte bland mecenaterna, som slaget står). Det 
är också för att den formellt komplexa musikens funktion som ett 
över tiden beständigt verk – förstått som bestående handelsvara – 
blivit en kommersiell nödvändighet (för att efterfrågas som nottryck 
eller fonogram kan musikens huvudsakliga existensform inte längre 
vara en i stunden övergående aktivitet; musiken måste bli objekt för 
att sälja också som ”färskvara”). Detta verk måste kunna knytas till en 
upphovsman för att handel ska kunna bedrivas i ordnade former, vil-
ket är den kanske viktigaste orsaken till den idealistiska genisynens 
genomslag: det är den individuella kompositören som härmed blir 
källa och upphov till den originella musiken.

29 I en antologi om ”[s]venskhet i musiken” skriver Leif Jonsson om ett domi-
nerande ”[e]nkelhetens evangelium i 1800-talets svenska vokalestetik” (Jonsson 
1993a), medan Gunnar Bucht menar att man kan förstå Ingvar Lidholms Canto 
från 1944 som ”en vattendelare” mellan ”den ingrodda svenska föreställningen om 
det enklas och naturligas primat” och ”det konstfulla och komplexa” (musiken i 
fråga utgår från en enkel folklig ”visa” som sedan utvecklas i ”ett slags genomför-
ing”) (Bucht 1993).
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Det är med andra ord en radikalt annorlunda syn på kompositören 
som omfattades av majoriteten av de verksamma inom det svenska 
musiklivet under 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet. Frågan 
jag ska börja med att ställa är om det romantiska geniet, oavsett dess 
idealistiska eller nationalromantiska versioner, kom att spela samma 
roll i det svenska 1800-talet som på kontinenten. Slog geniet an i det 
allmänna medvetandet? Hänvisade man till geniet i den mer fackmäs-
siga debatten? Vi kommer att se att ordet ”geni” inte var helt okänt i 
svensk musikdiskurs, även om man oftare använde det äldre ordet 
”snille”. Meningsskiljaktigheter i teoretisk detalj fanns där också, som 
när Johan Ludvig Runeberg (1832/1870) kritiserade Svenska akade-
miens valspråk ”snille och smak” för att vara ”parodisk[t]”, då det en-
ligt Runeberg inte kan finnas snille utan smak. Viktigare, men ibland 
svårare att urskilja, är i vilken mån det är en kantsk, en herdersk, el-
ler en äldre genisyn som avses när ordet ”snille” förekommer. Vad 
menade Carl Stridsberg (1798) när han i sin hyllningsskrift över Jo-
seph Martin Kraus skrev att Kraus musik ”obestridligt bär den renaste 
stämpel af fin urskillning, af snille och smak”?
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2.  Första halvan av 1800-talet – snille eller geni?

Idealistiska genier i Sverige?

Vi finner uttrycket genie tillämpat på en kompositör för kanske för-
sta gången i Sverige i en recension i Stockholms Posten av ett fram-
förande av Giovanni Battista Pergolesis Stabat Mater på Riddarhuset 
i Stockholm påsken 1780. Recensenten, Adolf Fredrik Barnekow, an-
klagar kapellmästaren Francesco Antonio Uttini för att ha begått ett 
”Crimen Musicalis” när han – i samarbete med kollegan Kraus – be-
arbetat Pergolesis verk för de rådande omständigheterna. Barnekow 
menar att Pergolesi är ett ”genie createur”, att hans verk är en ”mo-
dele” för efterföljd, snarare än material för bearbetning – en förebild 
vilken lika lite som ”Ticiani, Raphael, Correge, Carrache, van Dyk 
uti sina owärderliga målningar kunna under namn af förbättring re-
toucheras” (cit. i Leux-Henschen 1958). Men Barnekow använder en 
fransk term, genie createur. Någon svensk översättning av ordet finns 
ännu inte, än mindre några svenska musikgenier. Det är uppenbart 
att Barnekow, som också var direktör för Kungliga operan och preses 
i Musikaliska akademien, vill ta tillfället i akt att glänsa med en språk-
lig nymodighet han inhämtat genom sina internationella kontakter. 
När Barnekow jämställer Pergolesi med bildkonstnärer som Tizian, 
Correggio och Rafael, är det också den äldre synen på kompositören 
som en regelrätt klassiker som gör sig påmind, snarare än ett geni 
med unik skaparkraft.30

30  Barnekow utgår från en äldre musiksyn där imitation fortfarande var en 
självskriven del av komponerandet: ”[a]t förbättra Pergolese, är en omöjlighet: at 
wärdigt imitera honom en stor swårighet: det senare berömwärdt, det förra oför-
låteligt” (Barnekow, cit. i a.a.). Att Kraus inte förfäktar någon avvikande åsikt när 
det gäller den övergripande musiksynen står klart av kommentaren, att ”[o]m det 
alltid warit et så ganska oförlåtligt fel, at ändra andras compositioner, hade sä-
kerligen icke Geminiani wågat ändra de af Corelli satta Solos för Violin och Bass, 
till Concerter för 7 partier, ehuru han nästan öfver alt måst sätta til hela långa 
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I den offentliga debatt mellan Barnekow och Kraus som följer i 
Stockholms Posten hänvisar inte Kraus till någon genialitet i Uttinis 
bearbetning, utan till Barnekows amatörmässiga okunnighet. Uttinis 
crimen musicalis när han arrangerar om Pergolesis Stabat Mater har 
enligt Barnekow inte att göra med sviken verktrogenhet i förhållande 
till kompositörens personliga uttryck (något sådant föresvävade inte 
Barnekow), utan snarare med att Uttini ändrat det redan perfekta – 
ett mästerverk som överensstämde med musikens genremässiga lagar 
– och därmed per definition försämrat det.

I Sverige introducerades en diskussion om det fritt skapande ge-
niet åren efter Barnekows recension, av författaren Thomas Thorild. 
Liksom både Herder och Kant hade Thorild läst Edward Youngs 
Conjectures on Original Composition (Barnekows franska jargong 
antyder däremot att han kan ha haft Diderot som källa). Utmärkan-
de är synen på den autonoma, fria konstnären. Snillet, med Thorilds 
ord, är ”födt lagstiftare: sjelfskapare i sit ämne. Det tar icke, utan 
ger lagar” (1782/1933, 469).31 Genom denna syn på geniet, eller snil-
let, som autonom, som någon som med sitt eget förnuft eller före-
ställningsförmåga kan sluta sig till vilka lagar som är rätt, fick geni-
begreppet också en politisk sprängkraft. Krav på yttrande-, religions- 
och tryckfrihet restes. Traditionella auktoriteter som hov och kyrka 
ifrågasattes. Kungar levde farligt, vilket både franska revolutionen 
och mordet på Gustav III kom att visa. Det gamla ståndssamhället 
var i upplösning.

Ett exempel på den stämning som rådde är när Gustav IV Adolf 
skulle krönas till Sveriges konung år 1800. Inför ceremonin planerade 
några anställda vid Uppsala universitet – det hela firades riket runt 
– att spela ett hyllningsstycke till revolutionären Napoleon, Bataille 
de Fleurus, innehållande ett citat av Marseljäsen. Kuppen avslöjades i 
förväg och de ansvariga ställdes inför rätta och relegerades från sina 
poster (Nilsson 1984). Frågan är om detta kan ses som början på en 
statushöjning för svenska musikers och kompositörs del. Enkelt ut-
tryckt: blir den svenske kompositören geniförklarad?

meningarne. Dessa Concerter, som under namn af Corelli-Geminiani Concerti 
Grossi äro ganska kände, hafva därjämte i alla tider ansedts som Mästerstycken, 
utan att Corellis Musikaliska reputation därmedelst i det ringaste blifvidt lederad, 
eller den förmån honom frånkänd, at lika med Geminiani och Pergolese anses 
som Auctor Classicus i Musiquen” (Kraus, cit. i a.a.).

31 I den citerade passagen, publicerad i Stockholms Posten 1782, använder Tho-
rild ”snille”. När han tio år senare publicerar skriften Om efterhärmning är det i 
stället ”genie” som används.



39

Svaret är nekande. Det skulle dröja åtminstone till 1800-talets and-
ra decennium innan Thorilds idéer slog igenom i det litterära Sverige 
(Wretö 1984). För musikens del är det frågan ifall de slår igenom alls. 
Runt sekelskiftet var det författare som Johan Henric Kellgren och 
Gustaf af Leopold som tydligast satte sig emot Thorilds ”förromantis-
ka” attacker på det rådande klassicistiska idealet. För Leopold var ge-
niets föreställningsförmåga, eller ”inbillningskraft”, alltid underställd 
”förnuftets spira” (Nyblæus 1879). Kellgren, å sin sida, kunde i sitt re-
serverande förord till Bellmans Fredmans epistlar anspela på geniets 
oefterhärmelighet i milt avståndstagande ordalag, som ett exempel för 
läsaren att inte ta efter: ”brottslig den, som efter vanliga Reglor vågar 
at granska hvad ej kan jämföras, hvad som varit utan Mönster, och 
skall blifva utan efterfölgd” (cit. i Stålmarck 1997).

En som stod Leopold nära i filosofiskt hänseende var Anders Lid-
beck, innehavare av den första svenska professuren i estetik vid Lunds 
universitet mellan 1801 och 1829. Lidbeck använder inte termen geni, 
utan pratar om ”[s]nille … själens skapande förmåga …. Det nöjer sig 
icke med att bedöma hvad andra framställt, utan uppfinner sjelf och 
frambringar egna verk”. Men apropå den skapande ”inbillningsgåfvan” 
så menar Lidbeck att ”ämnet till sina bildningar, till sina nya samman-
sättningar hämtar hon [människan] alltid från erfarenheten. Icke en 
enda enkel föreställning kan hon af egen förmåga skapa” (cit. i Svens-
son 1987, 140, 142). Originellt skapande är, enligt detta empiristiska 
sätt att se, i värsta fall rena regelbrott och därmed också klandervärda.

Det är först efter Gustav IV Adolfs avsättande 1809 som den nya ide-
alistiska filosofin får tillträde till den svenska akademin, i och med in-
stallationen av Benjamin Höijer som filosofiprofessor i Uppsala. Höijer 
var personligen bekant med både Fichte, Schelling och Herder, vilka 
han träffat i Tyskland under sin mer eller mindre påtvingade utlands-
vistelse några år tidigare (som kantian hade Höijer ansetts som allt för 
politiskt radikal för att komma på tal för en universitetstjänst). I likhet 
med Schelling menar Höijer att ”det sköna ej är annat än en form av det 
absoluta” (Höijer 1826, 3). Som en del av det absoluta utgör konstver-
ket i sig själv en helhet som i sin egen formella sammansättning åter-
ger det absolutas organiska totalitet. Vad gäller geniets roll ger Höijer 
uttryck för en syn på inspiration, där konstnären måste ”glömma sitt 
eget jag”, ”hvarvid han ej synes föras av egen kraft samt ofta finner an-
nat än hvad han åsyftat” (Nyblæus a.a. 492, 490) – en syn på inspira-
tion som knappast knyter verket till geniets personliga skaparförmåga.

Höijer ser dessutom, till skillnad från till exempel Schelling, mo-
ralen snarare än konsten som det absolutas främsta manifestation. 
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Bland de sköna konsterna har musiken därför svårt att hävda sig: 
”Musiken, såsom endast genom accenten självständig konst, och där-
före till sitt väsende lyrisk”, måste låna sitt tonfall, sin ”accent” till ”den 
tragiska eller episka, och till en viss grad comiska enthusiasmen, om 
[den skall kunna] ge och vara något bestämdt” (Höijer 1826, 232). 
Utan ord som sjungs är musiken inte mer än ett obestämt sinnessti-
mulus, ett avfärdande som vi också känner igen från Kant.

P. D. A. Atterbom, som blev professor i estetik i Uppsala år 1835, 
delar i hög grad Höijers platonska syn på inspiration: geniet, som 
”konstnärsförmågans skaparkraft”, är ”en andeverksamhet, som i be-
tydlig måtto har karakter af naturkraft, eller är i betydlig grad en in-
stinktartad, hänförd, ofrivillig”, och som därför ”förorsakar, att geniet i 
sina productioner kommer till resultater eller verk, hvilkas beskaffen-
het det väl har åsyftat, men icke kunnat fullständigt förutse, och hvilka 
därföre, i och vid deras fullbordan, öfverraska konstnären sjelf med 
sin egendomliga och numera af honom oberoende verklighet” (Atter-
bom 1839/1866, 10). Föga förvånande – Atterbom var ju författare vid 
sidan av sin professur – tilldelas musiken en bottennotering. Musi-
ken är, enligt Atterbom, ”ännu outvecklade föreställningar” (a.a. 30).32

Skillnaden mellan å ena sidan Leopold och Lidbeck och å andra 
sidan Höijer och Atterbom är att Leopold och Lidbeck är förankrade 
i 1700-talets upplysningsrationalism, där sinnena förmedlar det em-
piriska material bland vilket förnuftet har att sovra och sätta sam-
man, komponera. Höijer och Atterbom betonar i romantisk anda det 
irrationella,33 för vilket de framför allt åberopar den antika platonska 
synen på inspiration. Men denna irrationella inspiration har i ovan-
stående citat inte funnit sitt originella ursprung, vare sig i en kollektiv 
folksjäl eller i en individuell karaktär eller personlighet (jfr not 66). 
Det romantiska genibegrepp som dyker upp från och med 1810-talet 
(inte minst i Atterboms tidskrift Phosphoros) skiljer sig dock radikalt 
från det äldre uttrycket ”snille”.34 Men detta betyder varken att geni el-

32 Precis som E. T. A. Hoffmann lade Atterbom till ett ”A” i sina initialer som 
en hyllning till W. A. Mozart, vilket ju i Atterboms fall kan tyckas en smula hyck-
lande (Mozart lär f.ö. ha döpts till Theophilus, den grekiska formen av det latinska 
Amadeus, som betyder vän av gudar).

33 Geniet är knappast greppbart för förståndet, menar Atterbom, då det ”ej så-
som något objekt [kan] fästas för reflexion” (Atterbom 1839/1866).

34 När en bok på 1700-talet får titeln Försök om fruntimmers sinnelag, seder 
och snille i åtskilliga tidehwarf är det således inte frågan om någon utläggning om 
kvinnors originella skapande; geniets skapande förmåga var en mer eller mindre 
exklusivt manlig affär (Battersby 1989). När Nils von Rosenstein i sitt företal till 
Anna Maria Lenngrens Samlade skaldeförsök (1819/1876) tilldelar henne epitetet 



41

ler snille var epitet som användes i musiksammanhang i någon  högre 
utsträckning, vilket visar sig om vi studerar tidens musiklitteratur.

Snille och geni i svensk musikdiskurs

Hur utbrett var bruket av uttrycket ”geni” i musikaliska sammanhang 
i Sverige under 1800-talet? Av fyra svenska musiklexika från denna 
tid har endast två ”geni” som uppslagsord, och då är det den äldre 
betydelsen det handlar om.35 I Carl Envallssons Svenskt musikaliskt 
lexikon från 1802 är ”geni” fortfarande något man har, snarare än nå-
got man är. Med undantag av operatonsättaren Christoph Willibald 
Gluck är det vetenskapsmän som utgör Envallssons exempel (med 
Linné som ende svensk).36 I Jacob Niclas Ahlströms Musikalisk fick-
ordbok förekommer termen först i andra upplagan från 1858, där ”ge-
nie” ännu förklaras som en ”medfödd förmåga, att med lätthet fatta, 
samt frambringa och utföra saker, bättre än som är möjligt för andra, 
äfven med största studium och bemödande”, det vill säga i stort sett 
synonymt med ”snille” i den äldre bemärkelsen. I Leonard Höijers 
Musik-lexikon, från 1864, saknas uppslagsordet helt, liksom i Wil-
helm Baucks Musikaliskt real-lexikon, från 1871.37 I den ”förteckning 
över de mest förekommande musikaliska uttryck” som tillades and-
ra upplagan av Jacob Axel Josephsons Elementar-lära i musik, sak-
nas såväl geniet som snillet, men däremot inte dilettanten, musik-
älskaren, ”den som ej idkar tonkonsten såsom yrke”, samt amatören, 
”vän av tonkonsten eller [den som] öfvar den för sitt nöje” (Joseph-
son 1862).38

snille, är det ett radikalt påstående, trots reservationen att ”fruntimren icke från 
dem varit uteslutna, om än undantagen varit få”.

35 I Carl Christoffer Gjörwells ofullständiga utkast till encyklopedi finns upp-
slagsordet ”Ästetik” (se Edström a.a. 136), men inte ”geni”.

36 Flera av Envallssons artiklar var översättningar av utländska förlagor, av bl.a 
Rousseau och Sulzer (Jonsson 1993b, 402).

37 Det finns inte heller i vare sig Norlinds (1916/1927) eller Brodins (1948/1961) 
lexikon från 1900-talet.

38 Medan ”dilettant” etymologiskt härstammar från italienskans dilettare, att 
glädjas (jfr engelskans delight), härstammar ”amatör” från latinets amator, det vill 
säga älskare, den som älskar musik. Härur stammar också distinktionen mellan 
den amatörmässige ”musikälskaren” och den professionelle ”kännaren”, som lånas 
in från tyskans Liebhaber respektive Kenner. Josephsons inkluderande av termen 
bottnar i hans ambition att lyfta kännarens status i förhållande till dilettantens (se 
nedan). Som kontrast kan nämnas barockkompositören och adelsmannen Bene-
detto Marcello, som dryga seklet tidigare stoltserat med att vara en ”dilettante della 
musica” (Christer Bouij, pers. komm.).



42

Detta kan jämföras med utländska musiklexika. Genie förekom-
mer som uppslagsord både i Rousseaus Dictionnaire de Musique från 
1768, i Johann Georg Sulzers Allgemeine Theorie der Schönen Küns-
te, som utkom i flera upplagor melan 1771 och 1798, liksom i Daniel 
Schubarts Ästhetik der Tonkunst från 1784. Under 1800-talet förekom-
mer termen i Heinrich Christoph Kochs Musikalisches Lexikon från 
1802, där både den äldre och den nyare innebörden behandlas. Gus-
tav Schillings Encyclopädie der gesamten musikalischen Wissenschaf-
ten från 1836 har dessutom en utförlig etymologisk genomgång av 
termen. Även i Karl Gollmicks kortfattade Handlexikon der Tonkunst 
från 1857 tas termen upp, liksom i Herman Mendels Musikalisches 
Konversations-Lexikon, från 1874.39

Till skillnad från i Sverige var Genie något av ett modeord i de 
tyskspråkiga områdena vid slutet av 1700-talet (Morrow 1997, 122f). 
Det förekommer rikligt i både tidningsartiklar och i tonsättarpresen-
tationer, som Carl von Ledeburs Tonkünstler-Lexikon från 1861, och 
(på franska) François-Joseph Fétis flerbandsverk Biographie univer-
selle des musiciens et bibliographie générale de la musique, som gavs 
ut i två upplagor mellan 1835 och 1881. Men samtidigt kan man inte 
blunda för att termen också helt och hållet saknas i flera lexika, till 
exempel i Hugo Riemanns välkända Musik-Lexikon som utkom i hela 
tolv upplagor mellan 1882 och 1939, även om frånvaron inte alls är lika 
slående som i svenska publikationer.40

Att termen geni inte fick något explicit genomslag i den svenska mu-
sikdiskursen, visar sig än mer påtagligt i de hyllningsskrifter, äremin-
nen och nekrologer som tillägnas tidens kompositörer. Varken Chris-
tian Friedrich Hæffner (Geijer 1833) eller Edouard Du Puy (Palmstedt 
1866) hyllas som några genier, så hovkapellmästare de än må varit.41 
Detsamma gäller efterföljaren Jacopo Foroni (anon. 1858a),42 som till-
delats Vasaorden av Oscar I (Tajani 2002, 89). Foroni är på sin höjd 
”snillrik” (anon. 1858b). Som kontrast kan nämnas att recensenterna i 

39 För citat och referenser till geniet i tyska musikerbiografier från 1700-talet, 
se Gervink (1995).

40 Andra tyska lexika där Genie inte förekommer som uppslagsord är Georg 
Friedrich Wolfs Kurzgefaßtes musikalisches Lexikon från 1806, Eduard Berns-
dorfs och Julius Schladebachs Neues universal-Lexikon der Tonkunst från 1857, 
samt  Oscar Pauls Handlexikon der Tonkunst från 1873.

41 Du Puy landsförvisades från Sverige efter att ha deltagit i hyllning till Napo-
leon, innan dess hade han för den stockholmska publiken introducerat Mozarts 
Don Juan med egenkomponerad final.

42 Artikeln, i Illustrerad Tidning, är osignerad, men Tajani (2002, 94) tillskriver 
August Blanche författarskapet (Blanche var redaktör för tidskriften).
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Foronis hemland Italien knappast drog sig för att diskutera hans kom-
ponerande i termer av geni (se Tajani a.a. 75, 79). När Olof Åhlström 
kallas ”snille” har det ingenting med komponerande att göra, utan med 
det faktum att han som yngling snabbt lärde sig traktera kyrkoorgel 
(Afzelius 1867). Om Ludvig Norman får vi veta att ”[i]nom den till ut-
seendet så lugne och tröge mannen bodde icke blott ett rikt musika-
liskt snille utan en mångsidig intelligens” (Huss 1885), vilket knappast 
kan tas för en fullvärdig genihyllning.43 Detsamma kan sägas gälla be-
skrivningen av Lindblad som ”den snillrike mannen med den impone-
rande gestalten” (Nyblom 1883, cit. i Linder, Hedwall & Larsson 1983).44

Ytterligare exempel kan anföras. I de texter som tillägnades Johan 
Helmich Roman på 17- 18- och första delen av 1900-talet används inte 
en enda gång epitetet ”geni/snille” om kompositören (Sahlstedt a.a; 
Cronhamn 1885; Vretblad 1944).45 I Patrik Vretblads skrift från 1944 

43 Äreminnen och hyllningsskrifter skrevs också till bland annat Mankell 
(Blanche 1868), Berwald (Bauck 1868a), Lindblad (anon. 1878; Nyblom 1880), Jo-
sephson (anon. 1868a; anon. 1880; Ödman 1885). Ingen av dem hyllas som geni, 
om än Berwald av en anonym skribent beskrivs som ”snille” för det han uppmärk-
sammat ”torparflickan” Kristina Nilssons sångbegåvning. (anon. 1868b). Först 
mot slutet av seklet erkänns Berwald som en av ”Nordens originellaste konst-
närspersonligheter”, ”en af Sveriges mest genialiske musici” (Lindgren 1896, 155, 
165), men det bör noteras att detta sker först något år efter att Svensk Musiktid-
ning publicerat ett brev från Franz Liszt till Berwald, där den internationellt er-
kände kompositören berömmer Berwalds septett (anon. 1894, 59). Inte ens Emil 
Sjögren får någon geniförklaring av sin minnestecknare och beundrare Wilhelm 
Peterson-Berger (1918/1923).

44 Ett par undantag som bör nämnas, men som knappast påverkar statistiken, 
är Abraham Mankells hyllning av en handfull svenska romanskompositörer och 
-sångare (jag diskuterar Mankell utförligare i ett senare avsnitt), liksom Adolf 
Lindgrens framlyftande av Erik Gustaf Geijers sånger som ”de kanske mest ge-
nialiska i sitt slag” (Lindgren 1896).

45 Sahlstedt skriver att ”[e]n componist bör … tillika ega et til skaldekonsten 
skickligt snille, änskönt han just sjelf icke kan göra vers” och antyder därmed att 
Roman hade sådant snille. Men det är ett snille i den äldre svenska bemärkelsen, 
och motsvarar inte ett skapande geni. Detsamma gäller när Sahlstedt beskriver 
Roman som vår Swenske Orpheus” (cit. i Helenius Öberg 1994/95); Roman må 
trollbinda med sin musik, men han är för den skull inte skapare av originella verk 
i den bemärkelse det är frågan om här. I förlagan till Sahlstedts äreminne, Abra-
ham Hülphers Historisk afhandling om musik och instrumenter, från 1773 (vilken 
f.ö. brukar räknas som Sveriges första musikhistoria), förekommer inte heller ut-
trycket geni, vilket det däremot gör i brevväxlingen mellan Hülphers och dennes 
uppgiftslämnare Johan Miklin. Miklin efterlyser just en redogörelse för Romans 
”starka imagination och eldig[a] genie”, varefter han avslutar med kommentaren 
att Roman, ”det var en för söt och käck gubbe” (cit. i Helenius-Öberg 1994). Till 
skillnad från Barnekows genie createur (se ovan) är Miklins genibegrepp av det 
äldre slag man har, snarare än är.
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nämns i mindre smickrande ordalag att Roman inte utgjorde något 
”undantag från den regeln att även snillet är barn av sin tid”.46 Symp-
tomatiskt nog återger texten ett referat från en minneshögtid några år 
efter Romans död, där det talas om ”Svenska nationens genie”. Men 
detta syftar inte på Roman själv, utan snarare på ett slags allmän natio-
nalkaraktär (av det slag Herder skulle resonera kring strax därefter). 
Det är den svenska nationen som ”har” geni. Geni tycks Roman bli 
först i 1900-talets svenska musikhistorieböcker, där han bland annat 
beskrivs som ”icke det enda svenska musikgeni som försummats av 
eftervärlden” (Pergament 1943; se också Jeanson & Rabe, där Roman 
omtalas som geni i den senare upplagan från 1945, däremot inte i den 
tidigare upplagan från 1927).47

När geniet skymtar fram är det snarare som melankolisk och tung-
sint pose (Johannisson 1997). Melankoli hade ända sedan antiken för-
knippats med aktivitet och artistisk verksamhet. Under 1800-talet får 
det sin romantiska motsvarighet i föreställningen om konstnärens 
ändlösa längtan, beskriven inte minst av Hoffmann i hans recension 
från 1810 av Beethovens femte symfoni. I tidskriften Läsning uti mu-
sikaliska ämnen från år 1827 sägs det att om man ”med melancholi 
[menar] detsamma som djupsinnighet, så är denna själsbeskaffenhet 
ett både nödvändigt och säkert tecken hos dem, som äro synnerligen 
lyckligt begåfvade med sinne för konst och tonkonst” (anon. 1827, 
88). Det är, menar den anonyme skribenten, utanförskapets förhöjda 
kontrastverkan i förhållande till den omgivande verkligheten som får 
den melankoliske (eller mjältsjuke, som det ibland kallades), att bätt-
re skåda det absoluta, det sanna och sköna, vilket även innebar att en 

46 I sin mer omfattande studie över Roman påtalar dock Vretblad vid ett till-
fälle ”hans geniala begåfning som tonsättare” (Vretblad 1914, 52).

47 I Tobias Norlinds Allmänt Musiklexikon förekommer inte termen som upp-
slagsord, vare sig i den första upplagan från 1916, eller den andra från 1927. Där-
emot förekommer det i enskilda artiklar om kompositörer, i både i den äldre be-
märkelsen (geniet man har: ”Schumanns genius [är] ett barn av Beethoven”) och 
i den nyare (geniet man är: ”den geniala sångerskan” Jenny Lind), både i Norlinds 
egna beskrivningar och i referat. Franz Berwald är enligt Norlind den ”mest ge-
nialiske” i sin släkt. Lindblad utmärks för sin ”stora genialiska begåfning”,  medan 
Roman uppmärksammas för att ha ”drifvit upp [hov-]kapellet från 20 till 100 
man”. Men varken Kraus, Norman, Andrée, Josephson, Rubenson, Stenhammar, 
Peterson-Berger eller Alfvén utpekas som genier, även om den sistnämnde ”otvif-
velaktigt [torde] vara en af de främste nu lefvande svenska tonsättarna”. Om Nor-
lind är blygsam med beröm till de svenska kompositörerna uppvägs det av redo-
görelserna för de utländska, t.ex. Reinhard Keiser, operakompositör verksam i 
Hamburg vid 1700-talets början, som utan prut föräras epitetet ”genialisk tonsät-
tare” (Norlind 1916).
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filosof som Benjamin Höijer ödmjukt kunde uppfatta sig som drab-
bad: ”mjältsjukan definieras ju bäst på det sättet, at den är talangen at 
se, åtminstone det tillkommande som det är” (cit. i Nordström 2008, 
30). Atterbom påtalade också gärna sitt melankoliska sinnelag (a.a.). 
Exempel på melankoliskt tungsinne bland kompositörer skulle kunna 
vara när Adolf Fredrik Lindblad brevledes beklagar sig inför sin me-
cenat och vän Malla Silfverstolpe (a.a.),48 eller när Kraus ”konstnärs-
lynne” av en 1800-talsrecensent beskrivs som ”det djupa, det dystra, 
det nerffulla” (Boman 1854). Tonsättaren och författaren Carl Jonas 
Love Almqvist lär under sina studieår ha spelat fiol ”för att skingra sin 
melankoli” (Hedwall 1993a). Mindre poserande och mer allvarliga är 
de avvikelser man finner hos Ludvig Norman eller Jakob Adolf Hägg. 
Medan Norman som vi sett avfärdades som ”trög” – han led sannolikt 
av Tourettes syndrom (se Löndahl 2003) – har Hägg av eftervärlden 
mytologiserats som en ”självstympare” i Vincent van Goghs anda, en 
som förstör sina egna händer och vårdas på mentalsjukhus (Westberg 
1981; 1983). Men trots dessa beskrivningar i termer av melankoliska 
sinnesläggningar har ingen av dessa tonsättare gått till eftervärlden 
som musikaliskt geni. 49

Självklart finns det undantag från denna dystra bild, som när mu-
sikkritikern och läraren vid Musikaliska akademien, Wilhelm Bauck, 
inleder sin Handbok i musikens historia från 1867 med en kort redo-
görelse för snillet. Baucks handbok kan ses som ett svar på Pehr Fri-
gels efterlysande femtio år tidigare inför Musikaliska akademien av 
en lärobok i elementär harmonilära: de hantverksmässiga reglerna 
går att lära ut, menade Frigel, men uppslagen till ny musik är geniets 
gåva, ”[u]ppfinningen af musikaliska tankar … är väl helt och hål-
let geniets sak, och den som saknar det har föga eller ingen hjelp af 
reglor och föreskrifter” (Frigel 1816). Därtill har vi Carl Jonas Love 
Almqvist, vars genisyn är betydligt mer välformulerad än Baucks, el-
ler Frigels. Men det är signifikant att Almqvist inte hör till de namn 
som refereras av 1800-talets svenska musikskribenter (med undantag 
av Bauck).50 Almqvist var dock allmänt känd i Sverige till följd av sina 

48 Malla Silfverstolpe nämner i sina memoarer kompositörens ”nervretlighet” 
i kombination med ”en fin känsla och en skarp uppfattning” (cit. i Linder, Hed-
wall & Larsson 1983)

49 Detta gäller också för Hägg, trots påståendet att ”Hägg hade, vad man så 
livligt längtade efter under förra seklet [1800-talet], verkligen geni” (Westberg & 
Percy 1951, 111).

50 Wilhelm Peterson-Berger lär också ha uttalat sig positivt om Almqvist, men 
då är vi framme vid 1800-talets allra sista år (se Wallner 1953).
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radikala skönlitterära skrifter och många tidningsartiklar. Dessutom 
var han rektor för den skola, Nya elementar, där en av landets främsta 
kompositörer Adolf Fredrik Lindblad undervisade. Betydligt senare, 
vid övergången till 1900-talet, är det Wilhelm Peterson-Berger som 
utvecklar en egen genisyn med filosofen Friedrich Nietzsches skrifter 
som utgångspunkt. Men inte heller Peterson-Bergers idéer refereras 
av samtidens musikskribenter (vi skall återkomma till både Almqvist, 
Bauck och Peterson-Berger).

Som musikalisk-estetisk fackterm lika väl som musikjournalistiskt 
lekmannauttryck tycks ”geni” trots allt vara mer eller mindre försum-
bar i 1800-talets Sverige.51 Det ord som vanligast förekommer är ”snil-
le” och då oftast i den gamla betydelsen av att vara kvicktänkt, listig 
eller lättlärd. Så när en sentida historiker talar om ”den dilettantför-
gudning eller det naiva naturgeni som kännetecknar stora delar av 
den epok som vi här sysslar med [1800-talet]” (Wallner 1953),52 eller 
hävdar att den allmänna attityden var ”[a]tt vem som helst rent tek-
niskt kunde lära sig att skriva en symfoni eller kvartett, medan det 
fantasifulla melodiska uppslaget var geniets kännemärke” (Hedwall 
1996, 82), så är det inte ägnat att förvåna att något systematiskt resone-
mang kring geniets egenskaper knappast föresvävade berörda parter i 
hög re utsträckning.53 Men man kan ändå fråga sig varför det finns så 
få svenska musikgenier. Är det en olycklig tillfällighet eller finns det 
någon mer substantiell förklaring?

51 I första upplagan av Nordisk familjebok (1876–1899) är den idealistiska 
geni tanken klart uttryckt, även om det sägs att termen, som inlånats från fran-
skan, ofta används ”för att beteckna en lägre grad af snille, stundom äfven ett frag-
mentariskt snille”. Musik nämns inte i sammanhanget. Ett par decennier tidigare 
hade Gustaf Ljunggren presenterat både Kants, Vischers och Solgers syn på ge-
niet i sin Framställning av de förnämsta esthetiska systemen från 1856, ”den mest 
använda handboken i estetik under resten av seklet” (Nordin 1987, 382). Även här 
spelar musiken en underordnad roll.

52 Bo Wallner hävdar dessutom att ”den romantiska dyrkan av naturgeniet, di-
lettanten, [förblev] ett karakteristiskt drag långt in i vårt sekel [1900-talet]” (Wall-
ner 1994).

53 ”Naturgeni” är det namn 1900-talets idealistiskt orienterade skribenter an-
vänt för att referera till den nationalromantiska genisynen. ”Natur” ska i dessa 
sammanhang förstås i motsats till ”kultur”. Ett exempel på vad Wallner kan ha 
haft i åtanke är Abraham Mankells typiska beskrivning av Beethoven, när denne 
lämnar staden och i ”andakt” och ”med barnasinne njöt … av naturens prakt”, för 
att på så sätt åkalla ”englarnas fördolda körer i själen[:] Beethoven kunde nu för-
nimma deras melodier tydligare än de fleste andra dödliga” (Mankell 1849, 22). I 
den mån jag använder mig av uttrycket avser jag det nationalromantiska geniet/
snillet, utan värderande övertoner.
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Ett bekräftande undantag: Kraus enligt Silverstolpe

Ett märkbart undantag vad gäller frånvaron av svenska geniförklaring-
ar är framställningarna om Joseph Martin Kraus som levde mellan 
1756 och 1792. I Carl Stridsbergs Åminnelse-tal från 1798 heter det att 
Kraus var ett ”lysande snille” som ”hatade ända til den minsta liknelse 
af Charlatanerie, och Modestien var et hufvuddrag i hans ädla carac-
ter”. Att det i detta fall inte enbart handlar om att beskriva ett särskilt 
karaktärsdrag eller ett lynne, i enlighet med det äldre språkbruket, vi-
sar det i sammanhanget sällsynta omnämnadet av flera av Kraus kom-
positioner, vars olika karaktärsdrag – styrka, behag, ömhet, qvickhet, 
värdighet – sägs bekräfta geniets mångsidighet. En liknande karaktä-
risering anas också tre decennier senare i Fredrik Samuel Silverstolpes 
korta Biographie över Kraus: Kraus är inte bara en ”mästare”, en ”konst-
när”, hans musik ”var upplysningens, det var den upphöjda själens ut-
tryck” (Silverstolpe 1833, 37). Vad kan ha legat till grund för dessa i det 
närmaste geniförklarande hyllningar och vad innebar de mer specifikt?

År 1778 hade Kraus som tjugotvååring kommit till Stockholm från 
Mannheim på uppmaning av nämnde Stridsberg, som varit studie-
kamrat med Kraus. Kraus hade rest med mer eller mindre välgrun-
dade förhoppningar om att få tjänstgöra vid Gustav III:s opera, vil-
ket dock lät vänta på sig. Först efter ett par år i fattigdom får han via 
Kellgrens försorg det kungliga uppdraget att skriva musiken till en 
opera, Prosperin, för vilken Kellgren skrivit libretto. På kungens be-
kostnad får Kraus därefter möjlighet till både komponerande, studie-
resor och skriftställande. Kraus kanske största insats för den svenske 
kungen blev att skriva musiken till dennes begravning i april 1792. 
Dels en instrumental Symphonie funèbre, för själva begravnings akten, 
dels en Begravningskantat som uppfördes någon månad  senare i Rid-
darholmskyrkan med sceneri av bland andra Tobias Sergel. Båda 
 styckena komponerades av förklarliga skäl under stark tidspress, 
men Kraus klarade uppdraget med bravur. Dessvärre hann tiden ifatt 
Kraus i en mer ödesdiger bemärkelse. I december samma år avlider 
han själv i tuberkulos, endast trettiosex år gammal.

Mot bakgrund av Kraus dramatiska leverne är det inte konstigt att 
han uppmärksammats av skriftställare och författare. Om Stridsberg 
var ungdomsvännen från studieåren, var Kraus för Silverstolpe ung-
domsidolen. Av de båda skribenterna är Silverstolpe särskilt intres-
sant eftersom hans liv och gärning sträcker sig från den gustavianska 
eran, långt in i det romantiska 1800-talet. Silverstolpe var påverkad av 
det sena 1700-talets sturm und drang-rörelse och sannolikt attraherad 
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av Kraus antirationella credo, formulerat i polemik mot sin samtids 
strikta kompositionsideal: ”Jag känner att jag kan känna”(Kraus 1779, 
cit. i Leux-Henschen 1958). Silverstolpe påpekar till exempel, att lik-
som i dödsmässan hos Mozart, återfinns ”[d]et mest nervfulla, det 
högstämdaste från Kraus’ lyra [i] Sorgsinfonien och begrafningscan-
taten öfver hans högste välgörare” (Silverstolpe 1842).54

Det är också det känslomässiga som står i fokus i Silverstolpes 120-si-
diga analys av Kraus opera Aeneas i Carthago, med libretto av Kellgren. 
Inledningsvis förklarar Silverstolpe sitt syfte, att det inte ”tillhör … den-
na afhandlings ändamål att gifva en på harmonireglorne stödd analyse 
af musiken: det är blott musikens uttryck, det är den ästetiska delen af 
henne som här kommer att framställas” (Silverstolpe 1809, 31n5, min 
kurs.). Det Silverstolpe visar är hur Kraus ”i de finaste drag framställt 
blandningen af Didos affecter med hennes närvarande afsigt och [hur 
Kraus] har satt dialogen uti en ton som på en gång svarar mot det natur-
liga i det förra och det antagna i det senare” (a.a. 64, Silverstolpes kurs.).

Silverstolpes analys är ett i högsta grad intressant, om än förbisett, 
bidrag till 1800-talets musikestetik.55 Liksom biografin över Kraus är 
analysen den första i sitt slag i Sverige och visar en kunskaps- och ambi-
tionsnivå som har få, om ens några, jämbördiga svenska motsvarigheter 
under det sekel som följer. Den är en tidsmässigt nära föregångare till 
Hoffmanns omtalade beethovenrecension, som publicerades ett år se-
nare, om än Silverstolpe varken befattar sig med harmonisk analys eller 
romantisk ”längtan”. Framförallt är det i Silverstolpes analys (till skillnad 
från Hoffmanns) frågan om en opera. Silverstolpe var knappast obekant 
med vare sig Rousseaus teori om språkets och musikens gemensamma 
ursprung i ett primitivt och oartikulerat känslo språk, eller Christoph 
Willibald Glucks ”reformoperor” (Tiersot & Baker, 1930), där kontras-
ten mellan soloaria och recitativ tonats ner till förmån för det Rousseau 

54 I begravningskantaten märker vi följdriktigt de starka emotionella kontras-
terna mellan vrede, sorg och försoning, liksom den okonventionella formupp-
byggnaden i bisättningsmusiken.

55 Analysen har också uppmärksammats av Martin Tegen (1993), men sätts där 
inte in i något idéhistoriskt sammanhang. Kraus opera får tveksamt erkännande 
av Per Conrad Boman i en recension i Ny tidning för musik: ”fastän bannlyst från 
tiljan, borde den dock, till vissa delar, icke vara det från concertsalen” (Boman 
1854). Mer negativ till Kraus som operakompositör är Adolf Lindgren i sin sam-
manställning över ”Svenske hofkapellmästare” (Lindgren 1882). Varken Boman 
eller Lindgren nämner Silverstolpes analys. Det gör inte heller Lorenzo Hammar-
sköld, som i andra häftet av Lyceum 1811 menar att det inte går att recensera vad 
som ”sjelf [är] en recension”, varpå Silverstolpes kritik av Kellgrens libretto tas upp 
till kort diskussion (Hammarsköld 1811).
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beskriver som dramats musikaliska ”enhet” (Rousseau, 1768).56 Det som 
intresserar upplysningsmannen Silverstolpe är följaktligen hur Kraus i 
Aeneas i Carthago förmår komponera musik som är i (vad Silverstolpe 
anser) full överensstämmelse med det språkliga innehållet.

Detta blir än tydligare i en artikel där Silverstolpe jämför ”Mozart 
och Kraus såsom Tonsättare för Scenen”. Här heter det att ”Krauses 
theater-musik är, framför Mozarts, beräknad på deklamationens ver-
kan, på en förökning uti ordens uttryck, på en full överensstämmighet 
mellan sången och actionen. Den är fostret af en stark och ihållande 
inbillningskraft, omfattande handlingens hela plan och ingjuten i alla 
dess delar” (Silverstolpe 1838a). Mozarts huvudsakliga intresse tycks 
enligt Silverstolpe helt enkelt inte ligga i denna ord-ton-problematik, 
utan i ett friare förhållningssätt till melodin: ”Vi tro, att hans [Mo-
zarts] inspiration af sjelfva scenen någon gång gifvit vika för en an-
nan allmännare tonernas drifkraft” (Silverstolpe a.a.).

Viktigare för denna undersökning är att Silverstolpes uppfattning 
om musik tycks överensstämma mer med en idealistisk än med en na-
tionalromantisk genisyn. Här finns i analysen vad som skulle kunna 
beskrivas som en ”formalistisk” ansats, där de musikaliska delarnas 
funktion i ”det hela” får Silverstolpe att ifrågasätta Kellgrens (på litte-
rära grunder motiverade) förslag till strykningar och nedkortningar 
av partituret.57 I en senare recension av den norske violinisten Ole 
Bull formulerar Silverstolpe detta synsätt mer explicit och program-
matiskt, i ett avståndstagande från Bulls effektsökeri och dennes kom-
positionsanspråk:

musiken, såsom all annan konst, [är] ytterst … ett redskap för idéer: to-
ner 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 composition, måste dessa idéer ovillkorligen på 
något vis hänga ihop och bero af hvarandra, ty hvarje annan samman-
ställning af idéer – hvilken konst de än må välja till sitt uttryck – är non-
sens, ett chaos, en galenskap. (anon. 1838a)58

56 I företalet till sin opera Alceste hade Gluck hävdat att musikens sanna upp-
gift är att tjäna poesin i musikdramat. Detta företal översattes något förkortat till 
svenska och publicerades i tidskriften Lyceum år 1810. Silverstolpe var också på-
verkad av Kraus egen recension från 1785, av Niccolò Piccinis opera Didon.

57 ”Formalistisk” ska inte missförstås som föregripande av någon formalism 
i Hanslicks anda, utan i den mening Kant betonar det formella i geniets verk (se 
ovan), i Silverstolpes tappning dessutom överlagrad med en romantisk-organo-
logisk formuppfattning.

58 Recensionen är anonym, men det är inte helt osannolikt att Silverstolpe skri-
vit den, då han skrev återkommande i Dagligt Allehanda.
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Här avfärdas indirekt den kantska nedvärderingen av musik som ett 
ytligt sinnesstimulus – musiken får erkännande som ”ett redskap för 
idéer” – men det är Kants uppfattning av formell komplexitet och en-
het i mångfalden som utgör normen, snarare än Herders framhävan-
de av den enkla melodin.59 Den romantiska antirationalismen får stå 
tillbaka för en mer upplysningsbetonad formalism.

Av särskilt intresse här är förstås också synen på kompositören, 
som i Kraus fall framställs som ett geni i idealistiska ordalag, särskilt 
i framlyftandet av det Silverstolpe menar är den ”den philosophiska 
blick hvarmed componisten från begynnelsen öfwersåg sitt ämne, och 
som sedan altigenom blef en ledare för hans utströmmande phanta-
sie”. Slutomdömet i analysen blir en hyllning av kompositören och ett 
bejakande av dennes originella skaparförmåga: ”[ö]fverallt har han 
[Kraus] gått i samråd med skalden, men icke för att härma, icke för 
att blott följa med, han har tillika sjelf talat”, ja ”[a]llt har sin ideala 
form” (Silverstolpe 1809). Kraus, i Silverstolpes tappning, är i högsta 
grad ett idealistiskt geni.

Tyvärr saknar Silverstolpe intresse inte bara för den rent instru-
mentella musiken, så som den kom att utvecklas av bland andra 
Beethoven,60 utan också för nyare operakompositörer som Verdi 
och Wagner. Detta kom att innebära att Silverstolpes aktualitet i den 
svenska musikdebatten avtog under 1830- och 40-talen; på äldre da-
gar sågs han snarast som en kvarleva från en svunnen epok (Mörner 
1952). Frågan är inte endast hur vi ska förstå Silverstolpes geniförkla-
ring av Kraus, givet termens relativa frånvaro i den svenska musikdis-
kursen, frågan är också vad denna frånvaro beror på.

59 I ett brev från brodern Gustaf Abraham skriver denne att ”[f]örakt för Æste-
tisk odling … i den övertygelsen, at man ej kan hinna förvärfva den, om man rätt 
skall studera musikens handverk, torde lätt komma at förvandla [kompositören] 
til Not- och Harmoni skrifvare i stället för duglig compositör: … [S]å drif honom 
[kompositören] at läsa konsternas allmänna theori dels hos Sulzer, dels hos Rous-
seau … ja, om han det kunde, sjelfva Kants Kritik der Urtheilskraft … Endast på 
detta sätt kan en compositör bildas som vill hoppas at arbeta med framgång för 
det förestående tidehvarfet” (Silverstolpe 1801, cit. i Henneberg 1921). G. A. Silver-
stolpe var f.ö. god vän med Benjamin Höijer, samt en av hjärnorna bakom kuppen 
i Uppsala mot Gustav IV Adolf.

60 Att det främst är vokalmusiken som fångar Silverstolpes intresse framgår i 
en artikelserie i Dagligt Allehanda i januari 1838, med titeln ”Bidrag till framställ-
ning av ett lysande tidskifte för tonkonsten uti Sverige”. Av tre artiklar är en till-
ägnad kompositörerna Naumann och Vogler, det två övriga Kraus. Men Kraus 
orkestermusik och kvartetter nämns bara helt kort i slutet i den sista artikeln; det 
huvudsakliga utrymmet ägnas åt vokalmusiken (Silverstolpe 1838b).
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Almqvist och ”enkelhetens estetik”

Om Silverstolpe och hans idealistiska genisyn var marginalia, är 
motsatsen påfallande när det gäller Almqvist och den mer herderskt 
orienterade, nationalromantiska musikuppfattningen. Mindre än ett 
år efter Silverstolpes biografi låter Almqvist hylla Kraus med följande 
ord i sin roman Drottningens juvelsmycke:

Gudalike Kraus! Jag har hört en begravningsmusik, som blott hade ett 
enda fel; den var så skön, att jag för dess skull, och så länge den ljöd, 
ej tänkte på begravningen själv, och ej på honom som begrovs. Förlåt 
mig för det, min konungs skugga! Du har själv skaffat oss Kraus – nu 
ser du följden.

Almqvists omnämnande av Kraus är intressant, inte så mycket för vad 
den säger oss om hur kompositören uppfattades av sin samtid (Kraus 
hade varit död i över fyrtio år när Almqvist fattade pennan), utan för 
vad den säger om den uppfattning av musik i allmänhet och tonsät-
tare i synnerhet som kom att dominera i Sverige under artonhundra-
talet och en bra bit in på nästföljande sekel. Almqvist var inte enbart 
författare och samhällsdebattör; han skrev också musik, både piano-
fantasier och tonsättningar av egna dikter. Även om Almqvist sanno-
likt aldrig hört Kraus musik annat än i pianoutdrag så fanns där be-
röringspunkter mellan bådas estetik och den musiksyn Almqvist kom 
att utveckla, både i noter och i skrift.

Läser vi fortsättningen av Kraus uttalande ”Jag känner att jag kan 
känna”, hävdar han att detta ”är nog, så länge man ej behöfwer mera 
än et hjerta och et Musikaliskt öra, för att känna en Musik, som är 
för hjertat” (Kraus a.a.). Även om Almqvist kanske inte kände till ut-
talandet, ska vi se att han kom att lyfta andemeningen i Kraus bisats 
till ett axiom i den musikestetik han själv skulle utveckla. Förutom 
det rent slagordsmässiga fanns det också kompositoriska aspekter i 
Kraus musik som bör ha tilltalat Almqvist, av vilka jag tror att föl-
jande allmänna beskrivning av Kraus stråkkvartetter fångar det vä-
sentliga:

en för det mesta okomplicerad satsteknik med … enkla ackompanje-
mangsfigurer. …[i]nslag av känslosamhet … [samt] en ibland manisk 
kärlek för fallande accenter (’suckar’), ofta i förening med melodiska 
föruttagningar samt själfullt förtonande satsslut. (Eppstein 1990)
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Almqvist gör sig i linje med denna karaktäristik av Kraus kvartet-
ter till förespråkare för en känslans och enkelhetens estetik.61 Sitt eget 
program presenterar Almqvist först i en serie artiklar i Dagligt Alle-
handa hösten 1839, artiklar som några år senare publiceras i bokform 
med titeln Om poesi i sak. Särskilt intressant är avsnittet Om musikens 
framtid, där Almqvist ställer den lärda ”harmonistiken” och den vir-
tuosa ”instrumentiken” mot ”melodien … det väsendtliga, egentliga 
och sjelva i musiken” (1844/1959, 33).62 Hos Almqvist heter det att

[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 troligen vara oändligen lätt för den, 
åt hvilken Gud och natur behaga gifva sådant, men blir annars ogörligt. 
Det kan på intet sätt inläras. (Almqvist, a.a. 35f)

Almqvists poäng är dock inte enbart att det råder en en fundamen-
tal skillnad mellan ”snille och lärdom”, utan att detta dessutom allt för 
ofta förbises, ”enär melodier uppkommit i alla verldens tider, utgågna 
ifrån de ringaste personer, aldrig kända för konst, knappt för ära, och 
allraminst för lärdom” (a.a. 40). Då ”harmonistiken” och ”instrumen-
tiken” båda kommit att dominera musikhistorien i egenskap av konst-
fullhet, på bekostnad av vad Almqvist menar är den ”egentliga” musi-
ken, förordar han inget mindre än en ”revolution”, en ”harmonistikens 
afsättande ifrån thronen”, till fördel för den enkla melodin (a.a. 45).

Men, avslutar Almqvist, ”om melodien vinner seger och får sitt väl-
de, bestiger hon dock ingen thron. … Detta låter som ett mysterium, 
men är i sig intet annat än skönhetens egen hemlighet” (a.a. 46).

Melodien – som är saken, uppfinningen, det väsendtliga, egentliga och 
sjelva i musiken – kommer att under ett stundande tidskifte herrska; 
men utan att intaga en lemnad thron. Vi stöta således här på en gåtlik 
makt. Det är någonting, som tager oss endast derigenom att det intager 
oss. Det är denna förvånande myndighet, som aldrig befaller. Och den 

61 Till samlingen Songes skriver Almqvist, som varken var kunnig i harmo-
nisering eller instrumentering, att ”där enstämmiga sånger stå, var och en, som 
älskar instrumental-ackompagnement, behagar till sångstämman slå de ackor-
der, han tycker; därvid dock företrädelsevis begagnande sådana, som låta väl, och 
helst passa till stycket”.

62 Arbetet publicerades också i Musikalisk kyrkotidning 1847–50 (Jonsson & 
Tegen 1992a, 200), vilket tyder på att Almqvists idéer både lästes och uppmärk-
sammades.
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kan herrska ändå? Vi måste tvifvelsutan således här befinna oss fram-
för samma enigmatiska element, som det Demokratiska, hvilket också 
beskrifves vara undret af en makt utan thron. (a.a. 33)

Trots att Almqvists och Silverstolpes texter behandlar samma ämne 
rör sig författarna mentalt i skilda tidsepoker och med radikalt skilda 
musiksyner. Medan Silverstolpe skriver sin Kraus-analys under den 
gustavianska erans sista vacklande decennium, skriver Almqvist uti-
från en samtida verklighet där Gustav III:s enväldiga makt fått ge plats 
åt en ny politisk ordning, där kungens ekonomiska inflytande inte 
bara är reducerat, utan också, som för den Bernadotteska dynastin, 
dess intresse för musik i representativt syfte är begränsat.63

Dessutom ser vi att Almqvist använder sig av en politiskt färgad 
retorik, där det obildade naturgeniet, snillet – som ställs i motsats till 
den som införskaffat ”lärdom” – förknippas med ”det demokratiska”, 
vilket (underförstått) innebär ett mer eller mindre totalt fördöman-
de av formell skolning och musikaliskt hantverkskunnande som till-
hörande det gamla ståndssamhällets skråmässiga klassindelning av 
kompositören som hantverkare. Som Almqvist uttrycker det i ett an-
nat sammanhang, men som är belysande också för hans musiksyn, 
”den Fichtisk/Kantiansk-akademiska Verlds Ordningen å ena sidan, 
samt det ephemera Convenans Skicket å andra sidan, lemnar jag der-
hän” (cit. i Nordin 1987, 94). Men varför slog denna syn på musiken 
igenom i Sverige?

Mankell, ”gemeinmusik” och den inklusiva andakten

Almqvists slagkraftiga retorik artikulerade vad som i mångt och 
mycket låg i luften under första halvan av 1800-talet. Men även om 
gustavianen Kraus kanske inte hade skrivit under på Almqvists anti-
estetik, står Almqvist långt ifrån ensam i sin uppfattning. Abraham 
Mankell, ”[s]ekelmittens mest ansedde musikskriftställare” (Hed-
wall 1996, 82) och därtill tonsättare, uttryckte åsikter liknande Alm-
qvists när han skrev att ”[t]onkonsten sönderfaller i tvenne högst oli-
ka hufvudgrenar. Den ena uttrycker hjertats känslor och utgjuter sig 

63 Framförallt gäller detta den instrumentala musiken, medan operan står 
högre i kurs (se Hallgren 2010): på 1830-talet beställde kronprins Oscar (sena-
re  Oscar I) operan Frondörerna av Lindblad (Linder, Hedwall & Larsson a.a.), 
 medan hans son Oscar II åtminstone vid ett tillfälle utlyste prispengar för en ope-
ra, ett pris som 1876 tilldelades Per August Ölander för operan Blenda (Lewen-
haupt 1992, 404).



54

i  melodien, den andra idkar spekulationer på matematikens område: 
den tillskapar kontrapunktiska arbeten”.

Fastän språkbruket inte är lika entydigt som hos Almqvist anar 
man också hos Mankell en herdersk påverkan när han apropå ”Sveri-
ges melodiska vis-tonsättares talrikhet” skriver att ”Uppfinningen af 
nya sköna melodier lemnar det bästa vittnesbörd om en tonsättares 
snille” (Mankell 1864, 301).64 Även om Mankell pratar om snillet man 
har, snarare än geniet man är, är det intressant att se att han finner det 
väl representerat inom landets gränser:

I Sverige lefwa, märkligt nog, för närvarande jämförelsewis flere tonsät-
tare, hwilka skrivit sköna motiver, än i något annat land. Just nu, då me-
lodiens gudomliga eld i utlandet flämtar allt mattare, ju mera man vill 
giva sitt ”snille” fritt lopp oftast utan all melodisk gåfwa, just nu will det 
synas som om den heliga lågan i wår nord höjde sig så mycket klarare. 
Sverige eger för närvarande de utmärktaste romanskomponister, Frank-
rike och England med sina sextio millioner kunna icke ens uppwisa så 
många melodiska snillen som wistas bland Sveriges tre millioner. Eller 
ega de en nu lefwande komponist, som skrifwit så sköna melodier som 
Nordblom, Kappelman, Lindblad och Geyer? (Mankell 1849, 39)

Om några av kompositören och författaren Erik Gustaf Geijers (”Gey-
ers”) ”folkvisor” menar Mankell att ”[h]varje ton har i dessa arbeten 
den rikaste betydelse; det hela adlas af en fullvigthet, som äfven en 
Beethoven i sina bästa stunder ej mäktar överträffa” (Mankell 1853, 
73).

Att det är den herderska melodin, snarare än den formellt kom-
plexa kompositionen som Mankell avser behöver knappast påpekas. 
Men i Mankells fall finns ytterligare en influens, den frikyrkliga mu-
siken och då särskilt den herrnhutiska rörelsen.65 Inom herrnhutis-
men tog man avstånd ”från en rad musikaliska praktiker som [till ex-
empel] en alltför konstfull musik” (Ekström 2007, 84, se också Bern-
skiöld 1992). Medan ”kvaliteter som enkelhet, naivitet, ofarlighet och 
brist på originalitet inom konstmusikkanonen betraktades som ett 
tillkortakommande … var dessa karaktäristika däremot en tillgång 

64 Att Mankell läst Herder tycks utom tvivel, men det är däremot okänt i vil-
ken utsträckning Almqvist läste honom (Hedwall 2006a).

65 Inom väckelserörelsen, till vilken flera av tidens kompositörer hade anknyt-
ning, sågs sången och den enkla visan som det främsta kommunikationsmedlet 
mellan den enskilde, församlingen och gud (Ekström 2007).
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och norm såväl för texter som för tonsättningar” (Ekström a.a. 207). 
I stället förespråkades det man kallade för gemeinmusik, en enkel typ 
av sång vars främsta funktion ”var att tjäna som kommunikation … 
inte bara … mellan människa och gudom … utan även mellan guds-
tjänstdeltagarna” (a.a. 81).

Som termen ”gemeinmusik” ger vid handen rör det sig om en ge-
mensam musik, en musik som är inklusiv snarare än exklusiv. Här kan 
vi med fördel jämföra med å ena sidan den herderska andakten och å 
andra sidan den kantska kontemplationen. Medan andakten hos Her-
der inbegriper ett sympatiskt delande av känslor, handlar kontemp-
lationen hos Kant om ett mer analytiskt, distanserat och intresselöst 
iakttagande. Där den förra är allmänmänsklig kräver den senare kon-
centration och träning, vad Almqvist beskrev som att höra ”med örat 
blott”, i stället för att ”höra musik[en] med själen” (Almqvist a.a. 44f). 
Men varför ger inte Mankells hylllning av de svenska snillena större 
återklang – handlar det bara om att han ställde Nordblom, Kappel-
man, Lindblad och Geijer mot Beethoven?

Nationalkaraktären och den kollektiva källan till det natio-
nalromantiska skapandet – naturgeniet som anomali

Med förlusten av Finland 1809 i färskt minne utövade den nymor-
nade nationalismen en stark påverkan, där Götiska förbundet fung-
erade som samlande faktor (Hjärne 1878). Här handlade koppling-
en till musiken, i herdersk anda, om nationalkaraktären i den enk-
la visan, något som åtminstone samtidens publik tyckte sig kunna 
höra (Hedwall 1994).66 Som en anonym skribent uttryckte det apro-
på folk melodiernas självständiga förhållande till harmoniska princi-
per: ”[De] Svenska folkmelodierna äro och måste vara allt genom sig 
 sjelfve: oafhängige af harmonien hafva de lefvat genom melodisk tra-
dition, och intet tvivel är, att de i sin upprinnelse varit lika oafhängige. 
I deras natur ligger således sjelfständighet starkt afgjord” (anon. 1823).

Vad gäller den svenska nationalandans uttryck i den enkla melodin 
sågs den traderade folkvisan som ett ideal att sträva efter också för de 
nya sånger som komponerades. När en uppburen kulturpersonlighet 

66 Atterbom skriver klargörande, att ”[k]onsten, för att blifva verklig, för att 
ej inskränkas till subjektiva skuggritningar utan halt och inre enhet, måste alle-
städes förutsätta verkligheten af ett Fädernesland, som i henne speglar sitt anlete. 
… En konstnär, hvars charakter ej i grunddragen tillhör hans folk, en konst, som 
ej är national – hvad blifva de? Brokiga dunster, som sväva i luften och försvinna 
vid rigtigt solsken!” (Atterbom 1816, 38, 40).
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som Geijer hävdar om de gamla folkvisorna att ”[d]eras element är 
ej papperet, utan friska luften, skogarne, och den Nordiska naturen” 
(Geijer 1814/1957), finns det anledning att tro att en liknande syn åt-
minstone i någon mån anlades också på det nya. Medan ”offentliga 
framställande[n] för Konstkännarens näsa” rent av kunde avfärdas 
som ”en strandning på det torra”, var idealet att finna ”ett uttryck för 
sina känslor” – men inte i första hand för de egna individuella käns-
lorna, utan för de allmänna känslor som kunde delas av ”[s]lägten ef-
ter slägten” (a.a.).

Denna nationalistiska grundton är också den som ljuder bakom 
Mankells framhävande av svenska romanstonsättare. Men även Alm-
qvists romantiska syn på allmogens strävsamhet, så som den kom 
till uttryck i hans essä Svenska fattigdomens betydelse från 1838, anty-
der tron att ”en melodisk väckelse endast skulle kunna komma från 
’folket’ ” och inte från ”det kulturbärande herrskapsskiktet” (Hedblad 
1993).67

Lika lite som folkvisan låter sig reduceras till harmonin, låter sig 
nationalandan reduceras till individen. Nationalandan är kollektiv, 
inte individualistisk. Fastän det är den kantska distanserade kontemp-
lationen som till sist ändå kommer att få stå modell för publikens mu-
sikaliska bildning (i enlighet med den idealistiska genisynen) kan vi 
konstatera att både frikyrklig ”gemeinmusik”, idealiserad folksång och 
den under större delen av 1800-talet rådande konstmusikestetiken i 
Sverige, delade den herderska andaktens frånvaro av auktoritär upp-
hovssyn: det nationalromantiska geniet är, om inte underordnat, så 
inordnat i församlingen, folket, allmänheten, eller vad vi nu väljer att 
beskriva publiken i för termer.

Denna nationalromantiska syn på geniet ger dessutom en förkla-
ring till termens relativa frånvaro i dåtidens musikdiskurs. Medan 
”snillet” i många avseenden behåller sina äldre betydelsenyanser – 
listig, snabbtänkt, etc. – är det i svenska språket nya låneordet ”geni” 
alltför bundet vid det individualistiska och exklusiva för att fylla något 

67 Detta utesluter inte en aristokratisk påverkan: Karl XIV Johans son, kron-
prins Oscar, som själv komponerade sånger, gav ett inte ringa mått av kunglig 
legitimitet åt den småskaliga verksamheten. Kronprins Oscar besatt ett anmärk-
ningsvärt kunnande som väl översteg det småskaliga dilettanteriet. Bland annat 
bidrog han till att färdigställa Eduard Brendlers ofullbordade opera Ryno efter 
Brendlers bortgång (Wiklund 1991). Självaste Beethoven lär rent av ha erbjudit sig 
att bli kronprinsens kompositionslärare (Jonsson 1991). Men det var likväl inom 
det småskaliga musicerandet som kronprins Oscar och kronprinsessan Josefina 
utövade inflytande (Hallgren a.a; se också von Waldstein 2007).
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särskilt behov. Geniet som både term och begrepp är i hög grad knu-
tet till den idealistiska musiksynen och det fungerar därför närmast 
som en självmotsägelse, givet den nationalromantiska musiksynens 
inklusiva syn på publiken och hävdandet av den kollektiva folksjä-
len som källan till nyskapande. Det nationalromantiska naturgeniet 
är helt enkelt en anomali inom den nationalromantiska musiksynen. 
Det är inte alls omöjligt att detta, snarare än en Beethovens själv-
skrivna storhet, bidrar till att i Sverige ändå förringa en Nordblom, 
en Kappelman, en Lindblad eller en Geijer epitetet geni – åtminstone 
under 1800-talets första hälft (jfr DeNora a.a; Edström a.a. 124ff; för 
Beethovens kanonisering i det svenska musiklivet, se Pettersson a.a.).

Med sin uttalade genisyn utgör Almqvist (och i viss mån Mankell) 
något av ett undantag bland de som vid sekelmitten kan hänföras till 
den nationalromantiska idealtypen, medan Silverstolpe är ett undan-
tag i och med att han knappast alls kan kategoriseras som national-
romantiker (även om han, i likhet med Almqvist, också använder ter-
men snille, se Silverstolpe 1842).68 Att frågan om var själva källan till 
geniets skapande är lokaliserad (i den individuella och unikt person-
liga konstnärssjälen eller i den kollektiva folksjälen) dessutom har vi-
dare konsekvenser än enbart stilistiska, framgår med tydlighet i Alm-
qvists syn på kompositören som upphovsman:

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

Den kollektiva folksjälen och inklusiva andakten initierar inte några 
upphovsrättsliga krav. Men samtidigt som det står klart att medan 
Almqvist i det stora hela ger uttryck för en allmänt utbredd syn på 
musik och musikskapande – det nationalromantiska snillets natur-
givna förmåga att uttrycka sin folksjäls gemensamma nationalkarak-
tär genom den enkla, sångbara melodin – så tyder ovanstående for-
muleringar också på att frågan om plagiat, stöld och rättsinnehav inte 

68 Almqvist kunde också använda termen ”geni”, se not 69.
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var okända frågor vid slutet av 1830-talet (åtminstone inte för en för-
fattare som Almqvist). Mankell beklagar sig exempelvis över ”dagens 
virtuoser” som inte kan prestera en ”originell melodi som vore deras 
werkliga egendom. Men de låna” (Mankell 1849, 38).

Berwalds jagande efter originalitet: plågsamma dissonanser 
och uppbrutna melodier

Den syn på kompositören som dominerade i Sverige under 1800-talet 
och som inte skulle komma att utmanas förrän efter sekelmitten, upp-
fyller inte de villkor som en idealistisk genisyn ställer. Här finns hela 
tiden tankegods som överröstar idéerna om geniets originella skapan-
de, inte minst tanken på det musikaliska materialets ursprung i en all-
män folksjäl: en nationalromantisk musiksyn, helt enkelt. Hos Alm-
qvist blir detta dessutom explicit formulerat.69 Att Mankell stod för 
en hållning där det musikaliska utövandet till viss del förutsatte både 
harmonisk och kontrapunktisk kompetens förändrar inte att den enk-
la melodin värderades högre än den konstfulla harmoniska satsen.

Den allmänna utbredningen av den musiksyn som ”Almqvists med-
vetet konstlösa sånger” (Hedwall 2001, 142) kanske är det yttersta ex-
emplet av, fick självfallet konsekvenser för komponerandet av annan 
musik, framför allt för större och mer komplexa musikformer som 
stråkkvartetten och symfonin. Det har sagts att medan man under 
1800-talet betraktade stråkkvartetten som ett slags ”gesällprov”, fung-
erade symfonin som ”mästarprov” (Ander, a.a. 43). Även om de som 
skrev symfonier i många fall inte kunde räkna med någon ekonomisk 
vinning från sitt komponerande, kunde det öppna dörrar till operan 

69 I Aftonbladet 1847 skriver Almqvist i sann herdersk anda, att det ”i alla tider 
funnits ett slags, om man får säga, instinktiv musik, stående utanför den egentliga 
konsten; alltså utan dess rang och åtskilliga av dess villkor. Den känsla för tonernas 
oändliga skönhet och hänförande behag, vilken upplyfter varje människas sinne, 
erfar en magnetisk dragning, av ofta oförklarlig art, till vissa i naturen givna me-
lodiska satser, vilka med detsamma kunna taga sig en egen harmonisk omgivning, 
ehuru sällan helt felfri i anseende till den musikaliska grammatikens reglor, som 
en diktare i denna genre icke känner. Han kan nå denna kunskap; och tillhör då 
ej längre det instinktiva slaget. Denna genres alster äro konstlösa, i den meningen, 
att de icke befinna sig inom den vetenskapligt utbildade konstens område, och ej 
fordra del av dess slags värde; men kunna likväl sammanbinda sig i tonsystemer, 
talande till det inre geniet hos varje enskild persons egen själ… Man kan om detta 
slags musiken säga, att den jämte egenskapen att vara den anspråkslösaste, tillika 
dock har ett ganska stort anspråk, nämligen på sentiment och sympati hos den åhö-
rande, varförutom den går förbi som ett intet, eller som en fantom” (cit. i Hedwall 
1994, samt i Hedwall 2002; min kurs.).
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eller till förlagsbranschen. I Sverige var dock möjligheterna minimala 
med bara en operascen (i huvudstaden) och en förlagsbransch som 
i efterfrågans namn huvudsakligen ägnade sig åt att ge ut sånghäften 
och pianoarrangemang (det skulle dröja till 1850-talet  innan svenska 
förläggare tog sig an större verk).70 Ofta handlade det dock om att ton-
sättarna ”skrev orkesterverk på vinst och förlust, som ett slags man-
domsprov, vilket ofta hamnade i skrivbordslådan” (a.a. 42).

Jacob Axel Josephson och Adolf Fredrik Lindblad är exempel på 
tonsättare som skrev symfonier i början av sina karriärer (Josephson 
dessutom efter att ha disputerat på en avhandling som uttryckligen 
förordar mer komplexa musikformer, se nedan), men som av inte 
minst ekonomiska skäl huvudsakligen kom att ägna sig åt småskaligt 
komponerande, framför allt av sånger till pianoackompanjemang el-
ler för manskör.71 Ett senare exempel är Albert Rubenson som efter 
mager publikrespons slutade komponera och tog en tjänst som in-
spektör vid Musikaliska Akademien, trots att hans symfonidebut vid 
slutet av 1850-talet bemöttes väl i pressen.72 Det allmänna hyllandet av 
den enkla melodin gynnade inte någon symfonisk produktion.

En som trots omständigheterna inte gav vika för det allmänna kli-
matet var Franz Berwald, trots att hans första symfoni bemöttes av en 
minst sagt svidande kritik.73 I en anonym recension i Allmäna Jour-
nalen år 1821 ser vi hur den enkla melodin på herderskt vis hålls upp 
som det främsta insigniet på skön musik:

Herr Frans Berwald, som wid sitt första uppträdande såsom Violinspe-
lare, och äfwen efteråt, såsom Kompositör, gaf Publiken förhoppning att 
han genom flit och studier skulle blifwa en utmärkt Konstnär, tyckes ej 
wilja motsvara detta hopp, utan förwilla sig på afwägar. … Det tyckes, 

70 Franz Berwald fick nöja sig med att hans Sinfonie serieuse gavs ut i fyrhän-
digt arrangemang för piano (Ander, a.a. 219).

71 Josephsons biograf nämner bara helt kort symfonin som tillhörande ”ung-
domsårens irrande och sökande” (Ödman 1885, 257). Lindblad blev så småning-
om osams med vännen Almqvist efter att ha avböjt en förfrågan att harmonisera 
några av dennes sånger, så som han tidigare hjälpt Geijer (se Lindblad 1840/1913). 
I stället fick Almqvist hjälp av bland annat Wilhelm Bauck.

72 I Ny Tidning för Musik skriver recensenten att symfonin ”är berättigadt att 
taga i anspråk och fasthålla såväl … den musikaliska verldens, som i synnerhet 
den Svenska publikens odelade intresse. … [Kompositören har genom] ”en sann 
ingifvelse … hämta [t] allt af sig sjelf, ur sitt egna inre.” Recensenten avslutar med 
en ”önskan … att åter snart få höra något af den talangfulle tonsättaren” (anon. 
1857).

73 Av denna symfoni, i A-dur, finns endast delar av första satsen bevarade. De 
symfonier av Berwald som spelas idag (4 st) är alla komponerade på 1840-talet.
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som om Herr Berwald, jagande efter originalitet, och endast sträfwan-
de att imponera genom stora effekter, med flit bannlyst allt melodiöst 
ur sina kompositioner; ty huru skall man annars förklara dessa ewiga 
modulationer ur en tonart i en annan, hwilka gjorde ett så widrigt in-
tryck och ej unnade uppmärksamheten någon hwilpunkt? Så snart en 
melodi började låta höra sig, afbröts den strax, och örat marterades 
oupphörligt med de plågsammaste dissonanser, hwilket i längden blef 
nästan alldeles odrägligt. Tilläfwentyrs borde likwäl en Kompositör ald-
rig glömma, att harmonien alltid måste wara melodien underordnad … 
(cit. i Berwald 1979, 63)

Berwald var vid tillfället tjugofem år och hade kunnat välja samma 
väg som senare Josephson, Lindblad eller Rubenson valde. I stället 
håller han fast vid vad som i historiens backspegel kan se ut som 
ett närmast idealistiskt förhållningssätt till musiken. Gent emot re-
censenten kräver han av den ”som will döma öfwer andras arbeten”, 
att denne förmår ”ikläda sig” tonsättarens ”ideer” (a.a.). Gissningsvis 
skulle Berwald snarare säga att vägen till detta mål gick genom kon-
templation av verket, än genom en sympatisk kommunion med ton-
sättarens känslor. I utkastet till sin outgivna kompositionslära skulle 
han senare skriva att ”varje stor mästare inslår sin egen väg” för att 
bilda ”ett stort och ädelt helt” av ”heterogena elementer” (cit. i Lom-
näs 1991). Berwald kan med andra ord sägas agera i enlighet med en 
idealistisk musiksyn, med avseende på både den kontemplativa attity-
den till verket, till verkets formella komplexitet och till kompositören, 
som på genialiskt manér ”inslår sin egen väg”. För denna estetik fann 
Berwald föga näring hos vare sig ”sekten af sednare tids phosphoris-
ter”, eller ”götherna”, grupper som vi sett båda knöt an till det herder-
ska (Berwald 1838, cit. i Berwald 1979, 186f).

Efter några år lämnade Berwald landet för att söka lyckan i Berlin 
och Wien. När han efter drygt ett decennium återvänder till Stock-
holm med både vitsord och en ny symfoni i bagaget har föga föränd-
rats vad gäller mottagandets förutsättningar när den nya symfonin 
ska framföras.74 Förutom att orkesterns framförande är undermåligt 
rent tekniskt är kritiken återigen nedgörande, återigen med hänvis-
ning till det saknade melodiska (om än med reservationer för god or-
kestrering och medgivande av framförandets brister):

74 Berwald hade blivit invald i Mozarteum i Salzburg och föreslogs efter hem-
komsten medlemskap i Musikaliska akademien, vilket dock avslogs. Han skulle 
inte bli invald förrän 1864, endast fyra år före sin död (Ander, a.a. 200, 213).
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Herr B:s Sinfonie serieuse … är serdeles anspråksfull och dess i det hela 
mest utmärkande kännetecken är dess obegriplighet. De mest bizarra 
och ovanliga tonförbindelser jägta hvarandra utan uppehåll och örat 
söker förgäfves någon enkel, melodisk sats, till tröst och vederqvickelse 
under allt detta musikaliska eller kanske snarare omusikaliska virrvarr. 
(anon. 1843, cit. i Berwald 1979, 252)

Vad dessa recensionsexempel visar är avsaknaden av vad vi skulle 
kunna kalla en svensk E. T. A. Hoffmann, en kunnig och insatt mu-
sikskribent med en tydlig estetisk uppfattning. Med andra ord, en 
skriftställare som hade kunnat och vågat artikulera de originella egen-
skaperna hos ett svenskt musikgeni i enlighet med en musiksyn som 
uppskattar symfonins formella komplexitet – det vill säga en idealis-
tisk musiksyn.75 Mankell hade gedigna musikaliska kunskaper, men 
var trots sitt tal om det musikaliska snillet allt för estetiskt osofistike-
rad. Med Almqvist är det tvärt om. Fastän Almqvist ofta förts på tal 
i samband med Hoffmann (t.ex. Hedwall 2001), besatt han knappast 
den musikteoretiska kompetens som hade fordrats för att analysera 
och bedöma Berwalds musik, än mindre är det troligt att Almqvist 
hade något som helst intresse därav. Silverstolpe, slutligen – som till 
skillnad från Almqvist och Mankell gav uttryck för en idealistisk ge-
nisyn i framlyftandet av formell komplexitet och individuell skapar-
kraft – recenserade (om än anonymt) Berwald vid ett tillfälle, men 
ointresset för nyare instrumentalmusik grumlade den analytiska skär-
pan; i detta fall rörde det sig inte om någon symfoni eller kvartett, 
utan om en tonmålning, Slaget vid Leipzig, varvid Silverstolpe ralje-
rade över Berwalds förflutna som ortoped, en syssla han enligt adels-
mannen var bättre skickad åt, än att i toner beskriva krigshändelser 
(anon. 1838b).76

75 I Berwalds fall handlar det också om stråkkvartetterna (se Krummacher 
1994). Ang. Hoffmanns musiksyn, se Volgsten 2012, 105ff.

76 Recensionen är, likt den tidigare nämnda om Ole Bull, anonym (jfr not 58). 
Silverstolpe var f.ö. aktiv långt in på sin ålders höst. Mankell skriver, att ”[d]enne 
år 1851 aflidne man hörde till hufvudstadens mest bildade musikvänner, och sys-
selsatte sig ännu vid hög ålder, vid åttio år, dels med egna kompositions försök, 
dels med studerandet af de högtfrejdade tonsättarnas arbeten … Silverstolpe äls-
kade och vördade den klassiska musiken, framför den nya. Han var nog mångsi-
dig, för att äfven erkänna det goda i det nya bättre kompositionerna; men att kon-
sten en gång stått högre än den nu står, det förstod, det kände han” (Mankell 1853, 
90). Slaget vid Leipzig, som komponerats tio år innan ovan nämnda recension, var 
ett av Berwalds mer populära stycken och hade framförts ett flertal gånger, bland 
annat vid en utomhuskonsert ackompanjerad av fyrverkerier (!). Musiken är en 
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Den som möjligen kunnat mäkta med uppgiften var Geijer, som 
i pressen hade skridit till försvar för Lindblads första symfoni (och 
omtalat honom indirekt som ”snille”, cit. i Linder, Hedwall & Larsson 
a.a.). Men även Geijer var mer intresserad av sången och de småska-
ligare formerna. Geijers estetiska preferenser tycks överensstämma 
bättre med den nationalromantiska musiksynen, än med den idea-
listiska. Orsaker till detta allmänt spridda ointresse för den formellt 
komplexa instrumentalmusik som symfonin innebar har vi kunnat 
konstatera ovan. Men där finns fler.

hyllning till Karl XIV Johan som med svenska trupper varit med och besegrat Na-
poleon vid Leipzig år 1814, året innan det fullständiga nederlaget vid Waterloo. I 
stället för Marseljäsen (som citerades i Bataille de Fleurus, innan Napoleon svikit 
revolutionsidealen och utropat sig som kejsare 1804) citerar Berwald God Save the 
King som då var svensk nationalsång. Slaget vid Leipzig hade dock, efter urupp-
förandet i november 1828, bemötts med skepsis i tidskriften Heimdall.
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3. Sociala, kulturella och ekonomiska orsaker till den 
nationalromantiska musiksynens dominans

Kultur, bildning och folkbildning

Under sin vistelse i Berlin hade Berwald stöd av det svenska sände-
budet Genseric Brandel, som bland annat hjälpte honom att söka 
förlängt stöd för sitt uppehälle från det svenska hovet. Enligt egen 
utsago var Brandel återhållsam med denna typ av, om inte mecenat-
skap, så åtminstone utnyttjande av sin ställning (se Berwald a.a. 157). 
Trots detta kontaktar han alltså i juni 1830 hovet på Berwalds väg-
nar, vilket rimligen kan ses som tecken på Brandels uppskattning av 
Berwalds arbete. Gör vi oss nu en jämförelse med van Swietens in-
tresse för Mozart och Beethoven några decennier tidigare, uppdagar 
sig ändå den skillnaden, att trots det ”omisskänneliga prof på talang, 
till och med snille” som Brandel finner hos Berwald (i en dagboks-
anteckning kallar han rent av Berwald för ”den lille Beethoven”), så 
känner Brandel sig tvungen till en brasklapp: ”Det man kan förebrå 
B. är ett för stort sträfvande efter originalitet och (om jag så får säga) 
nya harmoniska hopställningar, för hvilka föremål han ibland upp-
offrar hvad som i min tanka alltid är och bör förblifva själen för all 
musik, näml[igen] en klar och ren sång eller melodie” (Brandel, cit. 
i Berwald a.a. 143).77

Här är det inte i första hand hänvisningen till (bristen på) lättfatt-
liga melodier som ska lyftas fram – Brandels uttalade inställning till 
musiken är snarare stöd för slutsatsen att det är den nationalroman-
tiska musiksynen som dominerar under första halvan av 1800-talet. I 

77 Brandel var väl bevandrad inom musiken och hade själv lett ett inofficiellt 
första framförande i Sverige av Mozarts Requiem år 1802 (tre år före dess första of-
fentliga framförande). Brandel hörde också till de inblandade i kuppen i Uppsala 
mot Gustav IV Adolf (Mörner 1967).
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stället är det det musikaliska geniets brist på social funktion i Sverige 
som jag här vill lyfta fram. Trots den underdånighet gent emot hovet 
som kutymen påbjöd (vilken skulle kunna stödja tolkningen att Bran-
del ger uttryck för falsk blygsamhet å Berwalds vägnar) är det näm-
ligen svårt att se att Brandel skulle finna någon som helst status i att 
lyfta fram det svårtillgängliga hos Berwald, att Brandel skulle försöka 
sola sig i glansen av ”geniet” Berwald (så som man kan tänka sig att 
Silverstolpe hänvisade till sin bekantskap med Haydn).78 Att kron-
prinsen ägnade fritiden åt att ta kompositionslektioner hjälpte föga; 
när regentskapet kallade riktades intresset åt andra håll.79 Samtidigt 
konsolideras i Tyskland sakta men säkert en musikalisk kanon där 
Haydn, Mozart och Beethoven kom att framstå som kompositörer 
vars musik det anstår varje bildad person att känna till. Hur kunde då 
skillnaden mellan Sverige och de tyska staterna vara så stor?

En viktig anledning är sannolikt att den svenska borgarklassens 
identitetsbehov aldrig blev lika trängande som i Tyskland, då man inte 
upplevde samma isolering i politiskt avseende (se ovan, s. 22). Geijer 
skilde exempelvis mellan ”de lärde” och småborgerliga handelsmän, 
där ”de lärde” inbegrep både adeln och vad vi skulle kunna beskriva 
som en bildningsbourgeoisie (Jonsson 1998, 34).80 Någon storborger-
lighet att tala om rent numerärt fanns ännu inte under första halvan 
av 1800-talet och inom bruksindustrin dominerade adeln (som också 
tidigt intog en kapitalistisk inställning till jordbruket).81 Att grundaren 

78 Silverstolpe sammanträffade med Haydn under sin tid som svenskt sände-
bud i Wien och översatte dennes oratorium Skapelsen (med text av Swieten) till 
svenska. Mötet med Haydn skrev Silverstolpe om i en text som han lät publicera 
i både artikel- och bokform (Silverstolpe 1838c; 1841).

79 Kronprinsens, sedermera Oscar I, egen son Prins Gustaf skulle så små-
ningom komma att komponera egna sånger och romanser (Jonsson 1991), medan 
kungens representant i bland annat mecenatfrågor, Bernhard von Beskow, äg-
nade sig åt att översätta utländska vaudeviller (Tegen & Lewenhaupt 1992). Även 
om kronprins Oscar finansierat Berwalds första utlandsvistelse, så var han inte 
villig att erbjuda Berwald någon befattning inom det svenska musiklivet (Hall-
gren a.a. 178).

80 Sven-Eric Liedman kopplar Geijers begrepp om ”de lärde” till genitanken, 
med tidstypiskt språkbruk: ”Geijer talade tidigt om medlemmarna i det bildade 
ståndet vilka ej egentligen var samhällsmedborgare utan tillhörde det ’osynliga 
samhället’, den fria republik i vilken var och en är ’lika mycket regent som un-
dersåte’. Kort sagt, han var ett snille, för vilket inga gränser finns” (Liedman 1991, 
min kurs.).

81 Den i Sverige tongivande filosofen Christopher Jacob Boström förespråkade 
ett vidhållande av fyrståndsrepresentation ”sådan denna verkligen fanns i Sverige, 
innan brukspatronerne infördes i borgarståndet” (cit. i Nordin 1987, 407).
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av den liberala dagstidningen Aftonbladet, Lars Johan Hierta, var av 
adlig börd kan illustrera det faktum att den svenska adeln också drev 
flera av de liberala reformkrav som i andra länder föll på borgarklas-
sens lott (Norrby 2003).82

Den svenska borgerligheten var också så pass numerärt liten i jäm-
förelse med både Tyskland, England och Frankrike, att den i mycket 
högre grad än i dessa länder var tvungen att blicka utanför det egna 
landets gränser för att forma sina ideal. Detta innebar för Sveriges del 
ett bitvis nyckfullt anammande av ”kultur” och ”bildning”, i en mindre 
exklusivt elitistisk och så småningom mer allmänbildande tappning 
än i de tyska länderna. Medan den tyska bildningstraditionen starkt 
kom att präglas av språkforskaren Wilhelm von Humboldts ideal om 
fri forskning, är det signifikativt att den svenska utbildningstraditio-
nen i stället tog intryck från pedagogen Johann Heinrich Pestalozzis 
mera allmänt tillämpbara folkbildningsideal – om än Rousseaus åt-
skillnad mellan könen levde kvar som en kvarnsten om halsen för de 
kvinnor som ville nå utanför sin givna plats i hemmet.

Som vi dessutom redan sett var allmogens ”folklighet” (i idealiserad 
tappning) inspiration till identitetsskapande på nationell nivå i Sverige, 
på ett sätt det aldrig blev i de tyska områdena, trots att det var där tan-
kegodset hade sitt ursprung. I de tysktalande områdena var det snarare 
medelklassintelligentians kulturella och bildningsmässiga raffinemang 
som så småningom kom att stå modell för den nya tyska statens natio-
nalkaraktär (Elias a.a.). För Brandels del tycks det också handla om en 
skråmässig attityd gent emot kompositören som lever kvar.

Geniet, adeln och borgerskapet

Ytterligare en orsak till frånvaron av en musikalisk genisyn av idea-
listiskt slag – och i förlängningen, av något musikaliskt geni – i Sve-
rige finner vi sannolikt i den stora reduktionen i slutet av 1600-ta-
let. Denna indragning av en betydande del av adelns privilegier och 
förläningar till kronan, innebar att adelsfamiljer som De la Gardie, 
Brahe och Wrangel miste möjligheten att utveckla egna kapell och 
därtill musikaliska centra som i någon mån kunnat konkurrera med 

82 Som parentes kan nämnas att Hierta hade ett förhållande med en av sina 
anställda, journalisten Wendela Hebbe, som var god vän med Almqvist och till-
ägnades en av dennes pianofantasier, Vendelas mörka lockar. Hebbe komponerade 
även egna sånger och bistod emellanåt Almqvist med harmonisering av den sena-
res melodier (Hedwall 2002).
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det  kungliga hovkapellet (Moberg 1942).83 I stället utvecklades från 
slutet av 1700-talet en salongskultur där ett mer småskaligt kammar-
musicerande odlades. Salongerna hölls av bildade adelsdamer (det 
skulle dröja ytterligare decennier innan borgarklassen blev kultur-
bärande) och tillät också kvinnorna att visa upp sina konstnärliga 
färdigheter vid sidan av inbjudna professionella musiker. Ett exempel 
från 1800-talets början var friherrinnan Margareta Cronstedts salong 
på Karlbergs slott dit huvudstadens aristokrati inbjöds, ett annat för-
fattaren Magdalena Sophia (Malla) Silfverstolpes i Uppsala ett par de-
cennier senare, där både Lindblad, Geijer, Almqvist och Atterbom var 
väl sedda gäster och där även den musikintresserade kronprins Oscar 
(sedermera Oscar I) kunde närvara vid något av sina besök i staden. 
På landsbygden höll godsägare och brukspatroner salong på herrgår-
darna, där fyrhändiga pianoarrangemang av kontinentala tonsättares 
verk ofta förekom (Hedwall 1995). Även om adel och borgare kunde 
mötas i salongen var gränsdragningen ännu tydlig. De förra deltog 
som amatörer eller välgörare, medan de senare kunde bjudas in men 
då mot ersättning, som professionella musiker, kompositörer eller pro-
fessorer (Öhrström 1987, 88f).

Den allmänna karaktären på dessa salonger var, trots de estetis-
ka diskussioner som hölls, ändå musikälskarens, dilettantens, snarare 
än den raffinerade konnässörens, vilket tillsammans med salongens 
”kvinnliga” prägel knappast innebar någon efterfrågan på idealistiska 
musikgenier. Vid en diskussion i Malla Silfverstolpes salong kunde 
exempelvis både Geijer och Atterbom, i polemik med Lindblad, ställa 
sig skeptiska till Beethovens storhet (Tegen 1986, 164; Beethoven hade 
valts in i Musikaliska akademien redan 1822). Än mer främmande är 
tanken på ett idealistiskt musikgeni om vi betraktar de halvprivata ba-
ler och soaréer som arrangerades av adels- såväl som borgarfamiljer 
för särskilt inbjudna gäster mot betalning. Här stod det sociala um-
gänget helt i centrum, musiken var funktionell i ordets mest praktis-
ka bemärkelse.

Det originellt skapande idealistiska geniet hade ingen social funk-
tion att fylla i Sveriges salongsdominerade musikliv. Hade en sådan 
funktion funnits är det ändå tveksamt om den låtit sig genomför-
as. Symfonin, det musikaliska geniets ”mästarprov”, kräver ju en inte 
obetydlig apparat i form av både konsertlokal och orkester, vilket un-

83 ”Det är inte otänkbart att [Magnus Gabriel ] De la Gardies hovkapell under 
några år kan ha erbjudit motsvarande ensemble på Tre Kronor en kvalitetsmässig 
konkurrens” (Kjellberg 1983, 116).
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der 1800-talet bara stod att uppbringa i Stockholm, samt i Göteborg 
(där mer eller mindre symfoniska orkestrar drevs med varierande 
framgång under andra halvan av seklet) och i Uppsala (efter 1810).84

En rent kommersiell grund för att driva en symfoniorkester sak-
nades också, då Sverige befolkningsmässigt var ett litet land. Vid 
1800-talets början hade exempelvis Stockholm en befolkning på drygt 
75000 invånare, vilket skulle stiga till strax under 100000 vid mitten 
av seklet och närmare det tredubbla vid ingången av 1900-talet. Som 
kontrast kan nämnas att landets andra stad, Göteborg, år 1850 hade 
drygt 33000 invånare, medan en stad som Uppsala bara hade knappt 
7000 invånare. Så medan Stockholm i princip var den enda staden 
med ett tillräckligt stort publikunderlag för en kommersiell orkester-
verksamhet, bidrog frånvaron av publikunderlag i landets övriga stä-
der till att någon nationell symfonikultur omöjligen kunde utvecklas 
på kommersiell grund. Tidigare orkesterverksamheter, både av det 
slag som förekom på Riddarhuset i Stockholm, eller den så kallade 
Vauxhallen i Göteborg, drevs till större delen på ideell och amatör-
mässig grund (intäkterna gick i regel till välgörenhet).85

Göteborg utgör här ett specialfall med tanke på att man är först 
i landet med att starta privata symfoniorkestrar från och med 1862 
(hovkapellet i Stockholm var en operaorkester, medan Akademiska 
kapellet i Uppsala var en representationsorkester för universitetets 
högtider). Men även om befolkningsantalet i Göteborg var i mins-
ta laget för att driva orkesterverksamhet, var den sociala strukturen 
i staden ett allvarligare problem, med ett litet och mycket förmöget 
storborgerskap, en nästan obefintlig medelklass och en stor obildad 
och fattig arbetarklass (Carlsson 1996).

Liknande sociala förhållanden finner vi i den norrländska hamn-
staden Sundsvall, som till följd av sågverkens utveckling skulle få en 
likaledes nyrik borgarklass under senare hälften av seklet. I stället för 
en kommersiell orkesterverksamhet fick man här, som i landets flesta 
övriga städer (inklusive Stockholm och Göteborg, innan kommersiel-
la orkestrar etableras) hålla till godo med musikföreningar på amatör-
basis. I Sundsvall startades exempelvis ett musiksällskap redan 1850, 
med en blandad kör och en femton man stark orkester.

84 Carolinabibliotekets solennitetssal var från mitten av 1830-talet och ett halv-
sekel framåt Nordens största konsertsal med plats för 2000 åhörare (Jonsson 1989, 
75).

85 F. S. Silverstolpe (vars kusin David Gudmund var gift med Malla Silfver-
stolpe) hänvisar så sent som 1838 till Kants moraliska imperativ som intäkt för det 
osedliga i att ta inträde för offentliga musikframföranden (anon. 1838b; jfr not 58).
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Till skillnad från Sundsvall, som enligt landshövding Gustaf Ry-
ding knappast hade gjort sig känd som någon ”särskild tillflyktsort 
för konsten, eller för att synnerligen uppmuntra densamma” (Ry-
ding 1882, cit. i Hanaeus 1997), fanns i den intilliggande stiftsstaden 
Härnösand ett musiksällskap åtminstone så tidigt som 1825 (Ahlbeck 
1998),86 vilket fyrtio år senare kunde stoltsera med att vara

ett af de största musiksällskap i riket. För närvarande utgöres den blan-
dade chören af 62 ledamöter, hvaribland 27 manlige; orchestern upp-
går till 23 personer, bland hvilka sju behandla blåsinstrumenter. Solister 
äro 2 sopraner, 1 tenor, 1 bas, 1 på blåsinstrument och 5 på piano. Fyra 
abonnerade musiktillställningar gifvas årligen, vid hvilka större musik-
verk, såväl för sång med orchester, som ock för orchester ensamt utfö-
ras. (Cronhamn 1867, 91)

Påståendet att ”[o]ffentliga konserter var ett okänt begrepp i 1800-ta-
lets Skara” må vara sant om tiden före 1850, då endast enstaka mu-
siksällskap fanns i landet,87 men en överdrift om vi ser till 1800-talets 
senare hälft, då musiksällskapen (enligt samma källa) ”växte upp som 
svampar ur jorden i de svenska småstäderna” (Thorsén & Öhrström 
1983, 183, 188). Förutom Stockholm, med sina fjorton musikförening-
ar fanns det föreningar i åtminstone tjugofem svenska städer under 
1860-talet (Cronhamn a.a.). Inte alla ägnade sig åt offentlig verksam-
het och någon professionell verksamhet var det knappast tal om.

Det vi kan lägga till här är att det originellt skapande idealistiska 
geniet, vid sidan av den sociala funktionen, inte heller hade någon 
ekonomisk funktion att fylla i Sverige under 1800-talets första hälft. 
Vid sidan om musikdramatiken fanns det helt enkelt inte någon kom-
mersiell marknad att tala om, på vilken kompositören skulle ha haft 
behov av att hänvisa till någon individuellt och personligt grundad 
rätt till ekonomisk ersättning. Den svenska kompositören hade un-
der första halvan av 1800-talet inget ekonomiskt behov av den idea-
listiska genisynen.

86 Detta ”Sällskap för Musiköfningar” var en sammanslagning av det ordina-
rie musiksällskapet och stadens ungdomskör och -orkester, vilket antyder något 
om betydelsen av musikutövningen vid landets gymnasier och läroverk (a.a.).

87 Redan 1800 startas Musikaliska sällskapet i Stockholm. 1807 får Skara sitt 
Musiksällskapet och året efter startas Harmoniska sällskapet i Göteborg. Därefter 
följer Gävle (1810), Karlskrona och Visby (1815), Jönköping och Karlstad (1817) och 
Malmö (1820) (Helenius-Öberg 1975).
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Musik och skådespel för folket

Svårigheten att driva en orkesterverksamhet på kommersiell grund 
visar sig också i att Operan (med hovkapellet) inte på långt när bar sig 
under den korta tid år 1818 den drevs utan kungligt huvudmannaskap 
(Henrikson 1994). Ändå hade man monopol på teaterverksamhet i 
huvudstaden ända till 1830-talet – ett teatermonopol som slutade med 
att dess fränaste kritiker, Anders Lindeberg, dömdes till döden genom 
halshuggning för ”högmålsbrott”, men i sista stund benådades av kon-
ungen.88 Vad teatermonopolet visar (och de olika teaterprivilegierna 
som gällde i landsortsstäderna ända till 1829) är att det trots allt fanns 
en kommersiell marknad för musikteater. När teatrar väl tillåts etable-
ra sig fritt i städerna bildas också, från och med 1850-talet, fasta teater-
orkestrar med i något fall ända upp till dryga tjugotalet musiker. I en 
recension från mitten av seklet noterar nyss nämnde Rubenson (som 
också var en flitig skribent) att ”[f]å städer i Europa kunna,  äfven utan 
afseende på proportionen i folkmängd, mäta sig med Stockholm hvad 
antalet offentliga musiknöjen beträffar” (Rubenson 1857).

Det som gavs på repertoarerna var vaudeviller, sångspel, opera-
parodier och från mitten av seklet revyer och operetter. Medan vaude-
villerna och revyerna byggde på parodivisor av det slag Bellman drivit 
till fulländning, det vill säga välkända melodier med nya texter, ut-
gjorde operaparodierna en motsvarighet där hela musikdramatiska 
verk sattes till ny intrig, som till exempel Karl Israel Hallmans länge 
spelade Caspar och Dorotea, från 1775, en parodi på Händels Acis och 
Galatea. Från slutet av 1830-talet spelas också musik på caféer och 
restauranger (Tegen a.a. 43), allt från folkliga visor till arior ur kända 
operor, beroende på de artister och orkestrar som anlitas.

Återigen har vi exempel på musikmiljöer och genrer som, trots sin 
kommersiella karaktär, varken hade behov av eller gav stöd åt kom-
plexa verkformer och därmed inte heller till någon genial komposi-
tör eller något originellt komponerande i idealistisk mening (Bell-
man må ha tilldelats epitetet geni av Kellgren, men det handlar ute-
slutande om textförfattande). Den paroditeknik som mycket av den 
svenska populärmusiken byggde på är i det närmaste anatema till en 
idealistisk geni syn. Parodin bryr sig inte om ifall musikverket i fråga 
”varder stympat eller vanställt till skada för konsten och författarens 
rykte”, som G. F. Ekholm uttryckte saken i en motion för upphovsrätt 

88 Ett monopol som införts redan 1798 av Gustav IV Adolf av ”rädsla för op-
positionella krafter” (Hallgren a.a. 183).
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i riksdagen vid mitten av seklet (cit. i Petri 2000, 137). Gjorde den det 
skulle den inte längre vara parodi.

Även operetten och den lättsammare operan vänder ryggen åt det 
idealistiska tänkandet. Det har till exempel sagts om Gioacchino Ros-
sini, i och med den ”rossinifeber” som följde på verk som Barberaren i 
Sevilla, att kompositören förde en rest av 1700-talets anda in i det nya 
seklet när han, obemärkt av tidens idealistiska strömningar betrakta-
de framförandet snarare än partituret som det yttersta uttrycket av sitt 
skapande. Partituret var för Rossini ett ”recept”, en bruksanvisning, 
snarare än en ”text” att tolka (Dahlhaus 1989, 9) – eller som Berwald 
skulle ha sagt, en ”idé” för interpreten att ”ikläda sig”.

Tecken på musikens ökade betydelse som ekonomisk handelsvara 
är samtidigt det faktum att det är som musikdramatik musiken för 
första gången nämns i svensk lagstiftning. Lagen var 1855 års förbud 
mot offentligt uppförande utan ägarens tillstånd av svenskt dramatiskt 
eller för skådeplatsen författat musikaliskt arbete, som i sin andra para-
graf tillade att ”[v]ad sålunda om dramatiskt arbete är stadgat gälle 
ock för sådant musikaliskt arbete av svensk författare, som är för skå-
deplatsen avsett”. Lagen gällde bara rätten till sceniskt fram förande 
och den inbegrep uteslutande musikdramatik, det vill säga den mu-
sikform för vilken det fanns en kommersiell marknad. ”Upphovs-
rättslig” får här tas med en rejäl nypa salt, då lagen inte hänvisar till 
någon upphovsman, utan till ägaren av ett ”musikaliskt arbete” (1855 
års lag var utformad som en äganderätt till skrift, till ett materiellt 
originalmanuskript, snarare än till något immateriellt verk, och be-
hövde därför inte åberopa något genetiskt band till upphovsmannen 
svarande mot den idealistiska genisynen). När väl en upphovsrättslig 
lagstiftning på idealistisk grund kommer till stånd, år 1919, undantas 
parodier och pastischer från upphovsrättslig begränsning, vilket för-
visso inte förtar ironin i att riksdagens kanske ivrigaste motionär för 
en fullödig ”artistisk eganderätt”, August Blanche, själv hade ett för-
flutet som revykung (Blanche 1860).
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4.  Andra halvan av 1800-talet – början till något nytt?

Början till något nytt? Kompositörerna Josephson, Norman 
och Rubenson som kritiker

Den gamla musiksyn som betonade framförandet snarare än verket 
och som levde kvar i den italienska operaestetiken, kritiserades av Jo-
sephson i en avhandling som han lade fram för Atterbom vid Uppsala 
universitet år 1842. För Josephson var det helt oacceptabelt att kom-
positören skulle rätta sig efter framförandets villkor och han oppo-
nerade sig särskilt mot hur kompositören kunde nedlåta sig att gå i 
interpreternas ”ledband”:

Först sedan sångare och sångerskor behörigen föreskrifvit författaren, 
huru han efter deras förmåga måste lämpa det ena sångpartiet efter det 
andra, först då är operan f[ä]rdig och framlägges inför allmänheten så-
som ett fullständigt arbete, ett äkta konstverk. Huru mycket har då icke 
först konsten fått sitta emellan! (Josephson 1842).

Här anar man ett indirekt erkännande av kompositörens originella 
idéer – ”konsten” – samt (också indirekt) att dessa bör bemötas med 
vördnadsfull kontemplation, snarare än med den (enligt Josephsons 
sätt att se) dagtingande eftergiftsattityd som ännu vid denna tid var 
vanlig bland kompositörer. Även om Josephsons kritik inte ledde till 
någon särskild debatt eller diskussion om geniet, är den en tidig in-
dikation på att idéer överensstämmande med den idealistiska musik-
synen börjar få fotfäste bland allt fler tongivande skribenter.

Den kritiska diskussion som skulle följa under decennierna efter 
1850 publicerades inte som akademiska avhandlingar, utan i dagspress 
och i musiktidskrifter, i takt med att en kunnig kritikerkår växer fram. 
Inte sällan är kritikerna liksom Josephson också verksamma som ton-
sättare. Men snarare än att som Josephson i ovanstående passage, när-
ma sig en diskussion om originalitet (som skulle kunna förstås som en 
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motsättning mellan folk och individ), så är det åsikter om komposi-
törens status i förhållande till dilettantismen (som en uttalad motsätt-
ning mellan proffs och amatör) som gör sig hörda. Ett visst uppmärk-
sammande av publikens brist på kontemplativ förmåga förekommer 
(som på sikt kommer att bidra till startandet av offentliga konsertseri-
er i folkbildande syfte).89 Men det som främst knyter debattörerna till 
en idealistisk genisyn är uppmärksammandet av den hantverksmäs-
siga kompetens som krävs för att framställa formellt komplexa verk,90 
snarare än ett problematiserande av källan till skapandet, det ursprung 
till utvecklingsbara melodiska motiv som geniet i sig själv innebär.

Som den främste representanten för den nya romantiska stilrikt-
ningen vid sekelmitten och därtill hovkapellmästare, hade exempel-
vis kompositören Ludvig Norman en viss auktoritet när han i ett an-
tal artiklar argumenterar för ett höjande av den ”allmänna musika-
liska bildningen” och för att ”utrota den anstrykning af dilettantism 
som icke sällan vidlåder arrangerandet af våra offentliga musiktill-
ställningar” (Norman 1853). Norman, som startat en egen tidskrift till-
sammans med tidigare nämnde Rubenson, var också en av de första 
att lyfta fram Berwalds komponerande, såsom oöverträffat ”såväl till 
uppfinnig som tekniskt mästerskap” (Norman 1859). Med adress till 
den allmänna folkvisevurmen konstaterade Norman senare, att om 
man kan finna ”ett och annat omedvetet drag av nationalism”, så är det 
hos Berwald frågan om något ”äkta, i motsats till den affekterade imi-
tationen av folkvisan” (Norman 1881, cit. i Löndahl 1992, min kurs.).

Intressant nog deltog också den då drygt sextioårige Berwald i de-
batten, med utfall mot ”den despotiska industrien på god väg att un-
dantränga all konst, i synnerhet den högre musiken, och att förvandla 
henne till endast ytligt tidsfördrif, utan betydelse för själens lyftning.” 
Orsaken till denna situation var, enligt Berwald, alla de ”halfartister 
och konstmakare hvilka … öfverhopa oss med myriader så kallade 
salonspieser” (Berwald 1857, cit. i Berwald 1979, 454). Berwalds kritik 
utgjorde inledningen till en recension av Rubensons första symfoni, 
ett verk som Berwald fann synnerligen lovande. I ordalag som inte 
stod Berwalds efter instämde Rubenson dessutom själv i den  växande 

89 Rubensons efterlysande av publiken –  ”vem är den och var finns den?” (Ru-
benson 1857) –  kan ses som en tidig impuls till de ”folkkonserter” vid Stockholms 
arbetareinstitut som arrangerades av Anton Nyström från och med 1894. Laura 
Netzels och Karl Valentins motsvarande konserter, som riktade till en borgerlig 
publik, startades något år senare.

90 Däremot är det inte frågan om en idealistisk verksyn i strikt mening, då frå-
gan om musikverkets ontologiska existensform inte aktualiseras (se ovan, s 34f).



73

protestkören mot dilettantismen i svenskt musikliv, ”[d]etta, sedan 
lång tid tillbaka herrskande, half-konstnärsskap har i främsta rummet 
verkat därhän, att vi icke ega en verklig inhemsk, en svensk tonkonst”. 
Även Rubenson efterlyste en ”själens lyftning” enligt idealistiska bild-
ningsideal, som samtidigt skulle innebära en ”frigörelse från främ-
mande inflytande”, ett aktivt främjande av ”den nationella tonkonst, 
den svenska skola, som vi ännu sakna” (Rubenson 1859).91

Mot den obildade dilettanten, som ”njuter av allt som endast kling-
ar [och] ropar beständigt på melodi”, förordar Rubenson ”konstnären 
[som] förstår och njuter af musik (hvarmed här närmast förstås in-
strumental-musik) som sådan; den musikaliska handlingen är för ho-
nom nog”. Det är uppenbart att Rubenson var välbekant med Eduard 
Hanslicks inflytelserika skrift Vom Musikalisch-Schönen, från 1854, 
när han skriver att ”[i]nstrumentalmusik uppfattas af olika åhörare 
på tvenne olika sätt. Några fästa sig företrädesvis eller uteslutande 
vid musikens enda verkliga innehåll, de sköna tonformerna; andra 
mer vid de känslor som musiken anses framställa. De förra njuta af 
och bedöma det musikaliskt sköna såsom den musikaliska konstens 
ändamål och innehåll. Deras själsverksamhet under åhörandet af en 
tonskapelse sysselsätter sig förnämligast med det musikaliska, med det 
som utgör musikens egenskap af sjelfständig konst” (Rubenson 1859).

Intressant är också det inflikade tillägget i en tidigare artikel, att 
Rubenson säger sig göra denna åtskillnad ”utan afseende på deras 
borgerliga ställning” (Rubenson 1855). Rubenson tycks mena att det 
inom borgarståndet finns både konstnärer och dilettanter, vilket kan 
förefalla trivialt men har en yrkespolitisk udd: den professionalisering 
som Rubenson efterlyser, både bland kompositörer, utövare och kriti-
ker (Reese Willén a.a.), har inget att hämta hos den nobla överklassen 
(där härskar dilettantismen oinskränkt). Almqvists dikotomi ställs på 
huvudet.92 Intressant att notera i både Rubensons och Normans fall 

91 Rubenson hade fem år tidigare, i Ny tidning för musik, gått till storms mot 
den undermåliga musikkritiken i landet, en kritik vars lyftande skulle ”till någon 
del ersätta den i vårt land allmänna bristen på musikskolor och skickliga lärare 
inom musikens vetenskap” (Rubenson 1854).

92 Rubensons ordval kan också ses mot bakgrund av Christopher Jacob Bo-
ströms filosofi, som från decennierna kring sekelmitten fram till 1880-talet utgjor-
de den dominerande samhällssynen i Sverige. Enligt den boströmska filosofin för-
klaras tillvaron inte i termer av världsande och folksjäl (som i Hegels frihetssträ-
vande system), utan som ett hierarkiskt ordnat system där Gud står högst, därefter 
staten, samhällsklassen, familjen, de olika familjemedlemmarna, etc. (se Volgsten 
2012a, 151ff). Att höja kompositörens status mot bakgrund av den boströmska fi-
losofin lät sig inte göras i en handvändning.
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är att nationalkaraktär och folksjäl – trots de bådas idealistiska stånd-
punkter vad gäller kompositörens hantverksmässiga förhållande till 
det komplexa verket – inte tycks sättas i fråga. Att amatörismen impli-
cit berättigas av den enkelhetens estetik som den okonstlade sången 
innebär (och där folkvisan utgör själva sinnebilden), och framför allt 
att denna är folksjälens och nationalkaraktärens självklaraste uttryck, 
tycks inte föresväva berörda parter.

Andlig bildning, geniet och den nya kompositörsutbildningen

Ännu en som höjde sin stämma var kompositören Per Conrad Bo-
man, som lät publicera ett antal artiklar under den gemensamma ti-
teln En blick på tonkonsten i Sverige (1857). Artikelserien inleddes med 
en omfattande beskrivning av den svenska musikhistorien och avslu-
tades med en kritik av det allmänna tillståndet för musikundervis-
ningen i landet. Upprinnelsen till Bomans artikelserie förtjänar sär-
skilt omnämnande. Artiklarna utgick nämligen från en indirekt kri-
tik, framförd brevledes till Musikaliska akademiens styrelse, att man 
inte uppfyllde sina stadgeenliga plikter att verka ”för konstens widare 
utveckling” och, som det också hette, ”det afsedda högre och allmäna-
re ändamålet” (Boman 1851, cit. i Pettersson 2004, 117).93 Boman ef-
terlyste inget mindre än en undervisning i musikhistoria och estetik 
för kompositionsklassen vid akademien. Den historiska delen av det 
i artikelform publicerade materialet motsvarar sannolikt de föreläs-
ningar Boman under en kortare tid gav, innan en fast tjänst i ämnet 
utlystes 1858.

Boman kom aldrig att själv söka tjänsten, som i stället gick till kri-
tikern och skriftställaren Wilhelm Bauck, om än i konkurrens med 
tidigare nämnde Abraham Mankell, vars ansökan också är intressant 
i sammanhanget. Liksom Boman hade Mankell föreslagit akademien 
en ”Musikalisk-litterär lektion” (Mankell 1854) där han ordat för bild-
ning inom framför allt kyrkomusikens historia. Mankells argumenta-
tion gick i korthet ut på att en lärare som enbart har praktisk utbild-
ning i musik och saknar kunskap om ”dess store mäns eller deras arbe-
tens egendomligheter [befinner sig] i en ytterst ofördelaktig ställning 
till alla personer på sin ort, som ega bokliga kunskaper och humanis-
tisk bildning” och avslutas med påpekandet, att ”[f]ör en musikalisk 
half-herre af det antydda slaget är det omöjligt att lyfta konsten” (a.a.).

93 Enligt stadgarna från 1814 och 1856 skulle undervisning ske i musikens este-
tik, historia och litteratur. Kravet togs bort ur 1880 års stadgar (Dahlstedt 1986, 36).
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Mankell var som många andra vid denna tid influerad av det nya 
konservatoriet i Leipzig (grundat 1843), som under Felix Mendels-
sohns ledning förankrat en kompositörsutbildning i humboldtska 
ideal om ”humanistisk bildning”, ideal som i akademiens tappning 
formulerades i termer av en åtskillnad mellan musikens ”rationella”, 
”mekaniska element” och dess ”ideala” (cit. i Pettersson, a.a. 122).94 Att 
Mankell ändå inte fick tjänsten berodde till stor del på att han föror-
dade alltför kort tid för denna bildningsgång (den skulle inte heller 
kräva mer än en lärare), då målet enligt Mankell inte var att ”skapa … 
djupa musikaliska filosofer” (Mankell, a.a.). Mankell hade alltså ta-
git Musikaliska akademiens självpåtagna ”högre ändamål” på pulsen, 
men varit alltför blygsam i sina anspråk för att framstå som fullt tro-
värdig banérförare. Därtill var han ju en förespråkare för den enkel-
hetens estetik som nu började få konkurrens. Som Mankell uttryckte 
det i en tidigare skrift: ”det fordras enfald för att förnimma den inre 
sången, som i lyckliga stunder vaknar i själen” (Mankell 1849, 16).

I denna skrift – Blickar i musikens inre helgedom. Ett bidrag till ton-
konstens ästetik – hyllar Mankell ”det enkla, barnsliga” (a.a. 19), vilket 
återigen påminner om Herders idéer om den enkla sången, men ock-
så om lekens och spelets betydelse för människans utveckling. Fastän 
lek och spel också återkommer hos Kant i diskussionen om skönhe-
tens fria spel mellan inbillningskraft och förstånd (”lek” och ”spel” 
är ett och samma ord i tyskan: Spiel), är det kanske främst Schillers 
tankar om lekens roll för det sköna och för människans estetiska och 
moraliska fostran som avses när Mankell talar om enfald, det enkla 
och det barnsliga (Schiller både nämns och citeras av Mankell, även 
om ingen direkt diskussion förs om hans idéer, t.ex. Mankell 1849, 26, 
53; Mankell 1835, 108f).

Schiller hade introducerats för en svensk publik av Fredrik Sam-
uel Silverstolpes yngre bror, Gustaf Abraham Silverstolpe, och Schil-
lers ”brev” om människans estetiska fostran hade influerat både Lid-
beck och Höijer (Nordin 1987, 51, 46, 433n47).95 Under 1800-talet kom 
Schillers tankar att bli något av en ”grundfaktor” i den svenska bild-
ningstraditionen (Wrangel 1905). Schiller byggde vidare på Kants 
uppfattning om förhållandet mellan skönhetsupplevelse och mo-
ral. Medan skönheten för Kant är ”en symbol för det goda”, det vill 
säga skönheten får oss att reflektera över och komma till insikt om 

94 Även musikkonservatoriet i Paris var en viktig influens i debatten (se Reese 
Willén, a.a.).

95 Även Geijer var influerad av Schiller (Borrelius 1905).
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 världens  ändamålsenliga inrättande till förmån för den moraliskt rätt-
rådiga människan, tillskriver Schiller skönheten en mer fundamental 
betydelse. För Schiller är skönheten mer än bara en symbol; skönhe-
ten är en förutsättning för det goda, för sedlighet och för den fria vil-
jan. Först när människans sinnliga (materiella) och andliga (formella) 
”drifter” är i harmonisk balans kan skönhet uppstå varpå andens fri-
het kan realiseras. För människan utgör skönheten således en ”full-
bordan och fulländning av hennes mänsklighet”. Framför allt menar 
Schiller att det är den moraliska personligheten som visar sig i den 
sköna konsten. Schiller gör, med andra ord, en tydlig skillnad mellan 
individ och folk. Fastän påverkan inte är enkelriktad är det individen 
som står i centrum för Schillers förslag till estetisk fostran.

Det som var speciellt med den diskussion som utvecklades i Sve-
rige vid sekelmitten – den som riktade sig både mot den utbredda di-
lettantismen i det offentliga musiklivet och mot Musikaliska akade-
mien som utbildningsinstitution – var, vid sidan av talet om den hant-
verksmässiga utbildningen, dess framhållande av andlig bildning av 
de enskilda kompositörerna. På 1700-talet hade Roman drivits av ett 
bildningsideal när han förordade grundandet av en musikalisk aka-
demi. Roman såg det dock som musikens uppgift att bilda publiken, 
om än inte på det personligt individuella plan som det nu var frågan 
om för tonsättarnas del (upplysningens bildningsideal var universellt 
inriktat). När senare den nytillträdde director musices vid Uppsala 
universitet, Hæffner, beklagade sig över att Sverige ”ännu icke fram-
födt en Musikus, som blifvit nämnd på andra sidan Belterna” (cit. i 
Jonsson & Tegen 1992a), var hans beska medicin musikalisk hant-
verkslära, det vill säga en gedigen skråmässig utbildning enligt vilken 
kompositören kan tilldelas rollen som drivet snille och som sådan i 
bästa fall en klassisk mästare. Den moraliskt fostrande, individuella 
och personliga bildning som därutöver aktualiserades med Musika-
liska akademiens kurs i musikens historia och estetik var med andra 
ord någonting nytt, ett bildningsideal som i sitt framlyftande av in-
dividens personliga karaktärsdaning tycks överensstämma mer med 
den idealistiska musiksynens individualism och genisyn, än med det 
nationalromantiska hyllandet av folket. Med sin hänvisning till Schil-
lerska tankegångar ger nationalromantikern Mankell exempel på drag 
av den idealistiska genisynen.

Samtidigt har vi sett att både Norman och Rubenson – föresprå-
kare för den idealistiska musiksynen – tycks ta det nationalkaraktä-
ristiska för givet. Frågan är därför i vilken utsträckning den national-
romantiska musiksynen, med sin kollektivistiska och allomfattande 
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folksjäl verkligen utmanades. Får det idealistiska geniet plats i det 
svenska musiklivet?

Baucks undervisning i musikens historia och estetik – 
idealism eller nationalromantik?

Det som gör sekelmittens förändring i synen på bildning och utbild-
ning inom musikområdet intressant är att den tycks spela en idealis-
tisk, snarare än en nationalromantisk, genisyn i händerna. Inte så att 
den senare på något sätt skulle innebära en nedvärdering av personlig 
bildning (bildning hade ju också en rent social funktion, vilket Man-
kell visar); i stället handlar det om det behov av bildad smak som det 
idealistiska geniet, i högre grad än det nationalromantiska, tycks för-
utsätta. Smaken, för Kant, är inget mindre än ”geniets disciplin” (Kant, 
a.a. §50), det som ger ”form till den sköna konstens produkter” (a.a. 
§48). Smaken är den exklusiva distinktionsmarkör som skiljer indi-
vider åt i fråga om deras konstnärliga bildning (smaken bjuder inte 
in till någon inklusiv andakt). Smakens bildning angår således både 
kompositörer och publik. Frågan är dock i vilken utsträckning den 
idealistiska genisynen uppmärksammades. Läste man Kant vid Musi-
kaliska akademien? Knappast. Diskuterades han? Troligen inte.

I den kommitté som kungen tillsatt för att föreslå en omorganise-
ring av Musikaliska Akademiens musikutbildning, från ett läroverk 
till ett konservatorium av kontinentalt snitt, ingick bland andra Adolf 
Fredrik Lindblad som mot bakgrund av musikens status som auto-
nom konst invände att estetikämnet aldrig bör ”blifva en läxa, ett ten-
tamensämne i en musikskola” (cit. i Crusenstolpe 1855, 49). Bauck 
däremot, som var den som fick tjänsten som ”professor i musikens 
historia och estetik” (Bauck 1872, 22), inleder andra upplagan av sin 
Handbok i musikens historia, från fornverlden intill nutiden med ett 
kortare tillägg om ”estetiska grundbegrepp”. I denna handbok, som 
användes som lärobok vid Musikaliska akademien (anon. 1877a,b), 
slår Bauck fast att ”Musiken är en skön konst” (Bauck 1867, 1). Som 
skön konst är det musikens ändamål att uppenbara det oändliga i det 
ändliga, det ideala i det sinnliga: ”Konstens uppgift är att i sinnliga 
bilder afspegla det skönas idé, att i materien framställa det skönas 
ideal” (a.a. 2).

Detta, menar Bauck, kräver snille: ”snillet är förmågan att för hvar-
je själens åskådning af idealet skapa ett nytt, motsvarande uttryck, 
en ny sinnlig form”. Och ”hvarje äkta snille har sina egna lagar, dem 
det mer eller mindre instinktivt följer” (a.a. 5). Mot denna geniala 
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 förmåga ställer Bauck på välkänt manér talangen. Talang är ”en re-
produktiv förmåga, som endast efterbildar redan uppfunna former”, 
talangen ”skapar ej”. Snillet, åter, inbegriper fyra ”själskrafter”: ”Fanta-
sien, Smaken, Känslan och Förståndet”, vilka var för sig representerar 
skapandekraft, kritisk förmåga, mottaglighet för sinnesintryck, samt 
förmågan att se samband och sammanhang (a.a. 2).96

Formulerat på detta sätt motsvarar Baucks syn på snillet den 
idealistiska genisynen. Baucks ”modulationslära”, efter tysk förlaga 
(1859) och hans ”musiklära” (1864), kan i detta hänseende ses som 
ett slags estetikens hjälpmedel: ”estetiken kan ej frambringa snillet, 
men väl gifva det ett klarare medvetande, en bestämdare riktning” 
(a.a. 6).

Snillet skapar enligt egna lagar, i en samstämmighet där fantasin 
balanserar smaken, känslan balanserar förståndet, i en skön harmo-
ni. Källan till kompositörens skapandekraft är – i full överensstäm-
melse med den idealistiska musiksynen – individen, vilket exemplet 
Beethoven visar:

[d]et var Beethoven, som proklamerade subjektiviteten i musiken, och 
vars kolossala snille gaf den denna oerhörda makt, som blef afgörande 
för tonkonstens framtida riktning. Han framställer ej fordom genom-
lefda själstillstånd, återspeglade i objektivt lugn; det är det närvarande 
ögonblickets smärtor och fröjder, som flamma i hans toner och med 
omedelbar elektriserande kraft skaka åhörarens själ. (1868b, 238)

Men Bauck är inte entydig i sin musiksyn. I ett annat sammanhang 
menar Bauck att det finns en ”folkmusik” som kännetecknas av att 
vara ”naturlig” och ”ursprunglig” (1868b, 214),97 samt att det dess-
utom finns musik som står över det nationella, som är ”för mycket 
menskligt allmän och omfattande för att vara bunden till någon sär-
skild nation”. Här ger sig å ena sidan en nationalromantisk genisyn 
till känna, å andra sidan en utsträckning av folksjälen som källa för 

96 Jfr Kant, som menar att de ”själskrafter vars förening … utgör geniet, är in-
billningskraft [d.v.s. fantasiförmåga] och förstånd” (Kant a.a. §49).

97 Vad gäller den nordiska folkmusiken härstammar den dock, enligt Bauck, 
inte från allmogen utan från ”hofvens skalder och sångare”: ”När konstmusiken 
utträngde naturljuden från höghetens salar, togo de sin tillflykt till landtfolkets 
hyddor, der de mottogos med öppna armar och i sekler troget bevarades, till dess 
de i början af detta århundrade firade en lysande återuppståndelse i större kret-
sar, till följd af den orubbliga verdslag, som aldrig låter något förkomma hvarpå 
en genius tryckt sin stämpel” (Bauck 1868b, 215).
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musikskapandet till vad man i hegelsk efterföljd skulle kunna  kalla 
en världsande. Som exempel på verk av det senare slaget nämner 
Bauck Haydns Skapelsen, Mozarts Trollflöjten och Beethovens Pas-
toralsymfoni (a.a. 215). Att på detta sätt hävda att källan till en en-
skild kompositörs skaparkraft kan utgöras av antingen en individu-
ell, en nationell eller en allmänmänsklig ande behöver inte innebära 
någon motsägelse. Men man skulle onekligen önska att Bauck hade 
klargjort förhållandena ytterligare (är Beethovens musik ett resul-
tat av ett individuellt geni, eller ett allmänmänskligt uttryck för en 
världsande? är all tysk musik allmänmänsklig, eller finns det natio-
nell tysk musik?).

Baucks genisyn blir än svårare att kategorisera när man läser hans 
artikel om ”Almqvist såsom musiker”, där det bland annat heter att

[Almqvist] egde i rikt mått hvad flertalet af skickliga musici eger i ringa, 
och egde i ringaste mått hvad äfven medelmåttiga musici ofta ega i rikt. 
Hans snille var stort, hans talang var ingen. (Bauck 1874)

eller i påståendet att

[s]tora musikaliska snillen voro … Geijer och Almqvist, men ingendera 
öfverskred dilettantismen, och minst den sistnämnde. Geijer lärde af 
en döf moster spela klaver; Almqvist lärde det icke alls. (Bauck 1872, 14)

Här tycks Bauck reservera geniets (eller ”snillets”) verkningsfält till 
det omedelbara uppslaget, till den enkla melodin, medan det mer 
komplexa bearbetandet ses som utanverk i ordets bokstavliga bemär-
kelse. Med andra ord, av de fyra själskvalitéer som Bauck förutsatte i 
sin Handbok i musikens historia från 1867, har åtminstone förståndet, 
kanske också smaken, fallit bort. Den harmoniska balansen går om 
intet, utan att det tycks beröra Bauck nämnvärt.

Att detta inte bara handlar om tillfälliga beskrivningar av vännen 
Almqvist visar följande uttalande i en recension från 1862 (återtryckt 
i bokform 1868), av Berwalds opera Estrella de Soria, där Bauck sä-
ger att

[m]elodien är musikens själ; denna eger en underbar konformitet med 
menniskans, och eger därför det rätta och träffande uttrycket för hela 
skalan af de i oändlighet verkande känslor, hvilka i lifvets drama utgöra 
motiverna för våra handlingar. (Bauck 1868b, 183)
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En melodi måste vara identifierbar som handlingsmotiv.98 En melodi 
som ger uttryck för en komplex och sammansatt känsla kan knappast 
förmedla något entydigt handlingsmotiv. Och skönheten kräver en-
tydighet, emedan ”[d]et fula söndrar” (Bauck 1867, 1). Här är Baucks 
geni inte längre beroende av någon hantverksmässig kompetens för 
att kunna särskilja sig från den efterbildande talangen. Det geniala in-
fallet bär inte med nödvändighet, eller ens önskvärdhet, någon kom-
plex form inom sig. Genialiteten gäller endast melodiuppslagen. Den 
form som geniet efter egna regler skapar är den enkla melodins form, 
i enlighet med den nationalromantiska genisynen.

Nu var Bauck inte någon musikfilosof (tillägget om estetiska 
grundbegrepp kommer dessutom först i den senare upplagan av 
handboken, från 1867, då Bauck redan undervisat i nio år, den första 
upplagan är från 1862).99 Däremot var han en flitig recensent och ”en 
av landets mest aktade kritiker” (Jonsson & Tegen 1992a, 201). Vi kan 
därför se hur Bauck presenterar sin syn på geniet i sammanhang rik-
tade till en mindre specialiserad och mer allmänt sammansatt läse-
krets än Musikaliska akademins blivande kompositörer. När Bauck 
ger ut ett urval av sina tidigare tidningsartiklar i bokform förkla-
rar han inledningsvis sin ”mission” som kritiker med att inför den-
na läsekrets ”befria … försjunk[na] storhet[er] från tidens asklager” 
(Bauck 1868b, vii). För ”en verklig genius” gäller nämligen, skriver 
Bauck vidare, ”till följd av en orubblig verldslag”, att om ”glömskans 
period” råder, han ”ännu en gång skall uppstå, och då faller han ej 
mera: det är klassicitetens, odödlighetens stadium” (a.a. vi, mina kur-
siveringar, jfr not 97).

Det är alltså Baucks självpåtagna uppgift att befria äldre genier 
från samtidens glömska. Vilka svenska kompositörer förärade då 

98 Detta påminner om den 40 år äldre Silverstolpes analys av Aeneas i Cartha-
go från 1809, med den viktiga skillnaden att Bauck inte betonar någon komplex 
helhet (i likhet med Silverstolpes analys rör det sig också om opera, inte om den 
instrumentalmusik som exempelvis Rubenson förespråkar, se ovan). Vad Bauck 
ansåg om Berwalds förmåga att frambringa melodier framgår i Baucks dödsruna 
över Berwald, där det heter att ”förståndsriktningen hos honom [Berwald, var] 
öfvervägande” (vilket snarast var ett artigt sätt att säga att Berwald saknade melo-
dikänsla). Därefter beskrivs kompositörens förmåga att ge form till sina melodiska 
uppslag: ”hans [Berwalds] egendomliga lynne dref honom till att i sina arbeten 
icke blott söka ett nytt innehåll, utan ock ovanliga former, hvarvid han ej alltid 
lyckades undvika det mera sällsamma och bizarra” (Bauck 1868a).

99 Vilket inte hindrar Bauck från att inleda sin uppsatssamling Musik och thea-
ter från 1868, ur vilken flera av citaten ovan är hämtade, med ett citat ur Rousseaus 
artikel om geniet från hans Dictionnaire de musique.
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Bauck med epitetet snille, eller ”genius”? Vilka lyfte han fram? Sva-
ret är intressant eftersom det visar hur Baucks genisyn yttrade sig 
rent konkret, i skriftställarpraktiken. I dagskritiken var det knap-
past någon av Baucks samtida som levde upp till kraven. I stället är 
det är de bortgångna kompositörerna Brendler – ”en meteor” – och 
Wikmansson, som beskrivs som de ”yppersta musiksnille[n] vårt 
land egt” (Bauck 1872, 14). Brendler hade vid sin bortgång 1831 ef-
terlämnat ett sångspel, Ryno, som efter kronprins Oscars färdigstäl-
lande kom att bli ett av decenniets mest spelade svenska sceniska 
verk.100 Den betydligt äldre Wikmansson hade varit elev till Kraus 
och god vän med Bellman. Förutom visor och sånger komponerade 
Wikmansson ett antal stråkkvartetter (varav Silverstolpe lät publi-
cera ett urval).

Om Bauck lyckades i sin mission att befria Brendler och Wik-
mansson från ”tidens asklager” är väl en fråga som knappast be-
höver besvaras (om Bauck lyckades inför sin samtid så har hans 
”tes” om klassicitetens odödliga stadium ändå falsifierats, med tan-
ke på att varken Brendler eller Wikmansson förekommer på reper-
toarerna längre). Värd att notera är musikkritikern Adolf Lindgrens 
beskrivning av Bauck, kort efter dennes bortgång, som ”en klassi-
citetens utpost, framskjuten uti ett romantiskt tidevarv, varav han 
visserligen tog något intryck men vars innersta rörelser och kultur-
historiska betydelse han icke begrep” (Lindgren 1877).101 Som för så 
många andra under 1800-talet uteblev det kollegiala erkännandet 
även för Bauck.

Vad exemplet Bauck tycks bekräfta är slutsatsen att även om ge-
nialitet och originellt nyskapande motsvarande den idealistiska ide-
altypen är frågor som mer eller mindre oavsiktligen hamnar på dag-
ordningen (till följd av att man förespråkar kompositörens förmåga 
att utveckla musikverkets formella komplexitet), tycks dess innebörd 
och konsekvenser vara oklara för tidens skribenter. Geniet får inte 
någon självklar plats i det svenska musiklivet. Inte heller tycks den 
svenska borgarklassen ha något identitetsbehov av det slag för vil-
ket den genialiske tonsättaren skulle kunna stå modell. Den möjlig-
het till etablerandet av en fullfjädrad idealistisk genisyn som grund 

100 I handbokens trettonsidiga avslutningkapitel, med rubriken Öfversigt af 
tonkonstens historia i Sverige, ägnas Brendler en hel sida (Bauck 1867, 182f). Brend-
ler avfärdas dock som dilettant av Rubenson (1859).

101 Det ska dock påpekas att inte heller Lindgren kan hänföras entydigt till en-
dera idealtypen (se Volgsten 2012, 162ff).
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för en ny kompositörsroll, som det borgerliga bildningsidealet möj-
liggjorde, går i slutänden berörda parter förbi – inbegripet Schillers 
viktiga redogörelse för hur personligheten utgör en integrerad del av 
den estetiska aktiviteten!

Som för att bekräfta detta upphörde historie- och estetikundervis-
ningen vid Musikaliska akademien mindre än tjugo år efter att den 
inletts. Märkligt nog var det Rubenson, symfonidebutanten Berwald 
lovordat, som i egenskap av ”inspektör” vid akademien såg till att äm-
nena ströks ”ur samtliga examina” (Pettersson a.a. 132).

Musiksällskapen och den kollegiala missunnsamheten

I den mån den idealistiska genisynen vinner insteg i det svenska mu-
siklivet under 1800-talet handlar det framför allt om kompositörens 
förmåga att på fackmässig (snarare än nyskapande) grund utarbeta 
formellt komplexa verk. Frågan om det komplexa verkets relation till 
det enkla melodiska motivet, samt detta motivs ursprung i komposi-
törens inre står däremot inte på agendan. Snarare än att framhäva den 
skapande kompositören, geniet, tycks utmaningen vara att särskilja 
den professionelle kompositören – ”konstnären”, som Rubenson säger 
(a.a.)102 – från den outbildade amatören, den aristokratiske dilettan-
ten. Men den idealistiska genisynen ställdes också inför andra hinder.

Särskilt ägnat för framförandet av större instrumentala och vokala 
verk var det redan år 1820 grundade Harmoniska sällskapet i Stock-
holm, ett amatörsällskap som bland andra räknade Mankell, Lindblad 
och Almqvist bland sina verksamma medlemmar (Geijer var heders-
medlem). På repertoaren fanns bland annat Haydns Årstiderna och 
Skapelsen, liksom Händels Messias, Mozarts Requiem och Lindblads 
körverk Om vinterkväll. Renodlade orkesterverk tycks dock inte ha 
framförts i någon större utsträckning. Man verkar snarare haft svårt 
att sammankalla en full orkesterstyrka, med följden att kören stund-
tals fick framträda utan ackompanjemang (Melander 1947).

Sin grund i vokalmusik och körsång delar Harmoniska sällska-
pet med de flesta amatörsällskap runt om i landet. Ett intressant un-
dantag är det stockholmsbaserade Djurgårdsbolaget, som grundades 
1823 av grosshandlaren och amatörviolinisten Johan Mazèr. Detta 
kammarmusiksällskap var i själva verket en borgerlig herrklubb vars 

102 Med det konsekventa bruket av ”konstnär” är det också möjligt att Ruben-
son avsåg ett självreflekterande geni, till skillnad från det spontana naturgeniet, i 
enlighet med Schlegels genisyn (jfr Schmidt a.a. 362).
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medlemmar träffades regelbundet under sommarmånaderna under 
närmare ett decennium, för att spela kammarmusik och äta gott till-
sammans. Endast undantagsvis gavs någon offentlig konsert – musi-
cerandet skulle fungera som ”hugsvalelse under livets mödor” (Caste-
gren 1973). Efter Mazèrs död 1847 och med dennes namn har sällska-
pet fortlevt ända till våra dagar.

Det i sammanhanget märkvärdiga med Djurgårdsbolaget är den 
höga professionella nivå som hölls (liksom i Harmoniska sällskapet 
var många deltagare yrkesmusiker) och den ambitiösa repertoaren, 
som innehöll stråkkvartetter och pianokvintetter inte bara av Mozart, 
Haydn och Boccherini, utan också av Beethoven. Man spelade till och 
med några av Beethovens sena svårspelade kvartetter, liksom man lät 
arrangera orkestermusik för både kvartett och sextett. Däremot kom 
man så småningom, under primarien Jonas Falkenholm, att förhål-
la sig skeptisk till den nya romantiska musik som representerades av 
Mendelsohn, liksom senare också Brahms (Falkenholm kom att spela 
en så betydande roll för sällskapet att det under en tid gick under den-
nes namn, se Hedin 1949).

Djurgårdsbolaget gav ingen direkt återklang i det offentliga musik-
livet och man lär knappast ha vare sig påverkat eller återspeglat den 
allmänna smaken på det sätt det mer offentligt utåtriktade Harmo-
niska sällskapet sannolikt gjorde. Däremot är sällskapet intressant på 
grund av den informella länk det utgjorde mellan Musikaliska Aka-
demiens medlemmar, varav flera likt Silverstolpe var adelsmän – Fal-
kenholm var exempelvis personligt bekant med Bernard von Beskow, 
kungens representant i mecenatfrågor (Kinberg 1899) – och de pro-
fessionella musikerna som ofta tog plats i den mazèrska amatörkvar-
tetten. Även om det saknas belägg för att estetiska diskussioner skulle 
ha förekommit under sammankomsterna (kritik av de egna prestatio-
nerna var bannlyst), kan man se Djurgårdsbolaget som en tillflyktsort 
för den mer avancerade och formellt komplexa musiken under den 
tid då den småskaliga dilettantismen härskade som mest oinskränkt.

Samtidigt ger Djurgårdsbolaget en delförklaring till varför det ändå 
tog så lång tid för ett mer kvalificerat musikintresse att nå utanför den 
egna klubbens lyckta dörrar. Trots det breda musikintresset spelade 
man anmärkningsvärt lite musik av svenska tonsättare. Välkänt är 
att sällskapet visade en viss ”njugghet” inför Berwalds musik (Wall-
ner 1979, 39), vilket förmodligen hade rent personliga orsaker. Mu-
sikskribenten Adolf Lindgren nämner vad gäller förhållandet till Ber-
wald den ”animositet som en öfverlägsen personlighet oftast väcker 
hos filistrar, i synnerhet när han har den lilla ovanan att ogeneradt 
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säga sarkasmer” och förtydligar med ”en liten anekdot som visar hur 
lätt Berwald kunde blifva ovän med ett mäktigt kotteri blott genom 
ett litet skämt”:

Till den på sin tid berömda ’Falkenholmska kvartetten’ lämnade han en 
gång, med omkastade stämmor och under föregifvande af, att det var 
hans egen komposition, en fuga af en känd mästare. Kvartetten begyn-
te strax att kritisera den förmenta Berwaldska kompositionen, och för-
klarade den för bara dålighet. Berwald lät dem blifva i den tron och såg 
oskyldig ut. Men så kom gubben Hæffner [som varit hovkapellmästare 
hos Gustav III] in och hade knappt kastat en blick på papperet, förrän 
han utbrast: Ack, nu har Berwald drivit gäck med er. Detta är ju en fuga 
av Sebastian Bach. (Lindgren 1896, 169f)

Trots detta kan den allmänna avogheten för det svenska knappast för-
klaras på samma sätt, utan tycks snarare ha berott på något slags ut-
bredd kollegial missunnsamhet. Man var, trots det ofta professionella 
inslaget av musiker – varav flera deltagare som Lindblad och Ruben-
son också var kompositörer – helt enkelt ”motvillig att spela musik 
av svenska kolleger” (Hamrén 2002).103 På samma gång som Djur-
gårdsbolaget utgjorde en plattform för den idealistiska musiksynen 
i Sverige, motverkades densamma av en intern animositet och kol-
legial missunnsamhet som odlades bland svenska kompositörer och 
kritiker – en missunnsamhet som dränerade den idealistiska musik-
synens själva grogrund i landet. Jordmån för inhemska musikaliska 
genier saknades.104

103 En motvillighet med gamla anor. Patrick Alströmer (son till Jonas Alströ-
mer), initiativtagare till instiftandet av Musikaliska akademien år 1771 och dess 
förste preses, är känd också för sin imponerande musiksamling med framförallt 
italiensk musik, men som innehåller ”anmärkningsvärt få svenska verk” (Ling 
1999). Även för hovkapellet gällde att den instrumentala musiken nästan uteslu-
tande var importerad, vilket också drabbade utländskt födda kompositörer verk-
samma i Stockholm, som var anställda att komponera operor: varken Kraus, Ut-
tini, Hæffner eller Vogler uppdrogs att komponera instrumental musik i någon 
nämnvärd omfattning (van Boer 1991).

104 Symptomatiskt är Normans förespråkande av regelbundna serier av ”Sinfo-
nie-Concerter”. Dessa skulle bestå av tre avdelningar, varav den första skulle inne-
hålla äldre klassiker, den andra ”ett arbete af någon yngre förtjent tonsättare”, med-
an den tredje skulle innehålla ”någon af den odödlige Beethovens 9 Sinfonier”. Men 
där man kunde tro att Norman i den mellersta avdelningen avsåg att presentera 
unga svenska förmågor och gryende genier misstar man sig. Med ”verdefulla nyare 
kompositioner” avsåg Norman först och främst sådana komponerade av Schubert 
och Spohr, samt de unga romantikerna Mendelsohn och Gade (Norman 1853).
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Ny tid, nya förutsättningar: scener, orkestrar och notutgivning

Som kammarmusiksällskap var Djurgårdsbolaget tidigt ute. Fastän 
Henrik La Hay startat sin Academie de musique i Göteborg redan 
1782 (Norlind a.a.) skulle det ta mer än ett sekel innan Sundbergs 
kvartettsällskap grundas i staden, närmare bestämt år 1884 (Wallner 
a.a.). Samtidigt har musiksalongerna hunnit ändra karaktär, liksom 
samhället i stort. 1846 hade skråsystemet upphävts genom fabriks- 
och hantverksförordningen, medan etablerings- och näringsfrihet in-
fördes 1864.105 Ståndsriksdagen upphörde 1865, varigenom adeln fri-
villigt avsade sig sin privilegierade maktställning.106 Även om detta 
inte motsvarades av ett lika stort inflytande för borgerskapets del vad 
gäller den politiska makten, så blir dess ökade ekonomiska tillgångar 
allt mer påtagliga (Larsson 2003).107 Ett storborgerskap växer fram – 
i Göteborg redan i början av seklet, i Stockholm efter sekelmitten – 
med adelns representativa statussymboler som förebilder.

Detta märks inte minst i och med de nya salonger som etableras 
i storborgerskapets rikt tilltagna våningar, där ”[r]ummen låg i fil 
och liknade de som fanns i slotts- och herrgårdsbyggnader” (Öhr-
ström, a.a. 131). Fru Fredrika Limnells salong i Stockholm är kanske 
den mest omskrivna, där inte bara etablerade musiker och komposi-
törer kunde höras, utan också debutanter: ”[s]alongens funktion var 
inte enbart att tillfredsställa värdparets och deras vänners konstnär-
liga  hunger, den var också en språngbräda och prövoscen för de unga 
artisterna och tonsättarna … [k]larade de provet hade de nått ett för-
sta  trappsteg i sin karriär och kunde få engagemang” (a.a. 133).

105 Stadsmusikantväsendet börjar upplösas under 1700-talet till följd av det 
ökade amatörmusicerandet inom aristokratin (Walin a.a. 34), samt de nya mili-
tärmusikkårerna och musikaliska sällskapen under 1800-talets första decennier 
(Andersson 1996, 277). Något särskilt skrå för kompositörer existerade inte då 
professionella kompositörer alltid också var utövande musiker (i regel inom kyr-
ka eller hov). Stadsmusikanterna ägnade sig ”mycket sällan” åt komponerande 
(a.a. 261). I Stockholm var tillgången på musiker så god att något stadsmusikant-
väsende aldrig inrättades (a.a. 275). Även Uppsala saknade fasta stadsmusikanter 
(Jonsson 1989, 49).

106 Något Axel Gabriel Silverstolpe (Fredrik Samuels yngre bror) pläderat för 
redan 1810. Kanske är det ett tecken i tiden att Musikaliska akademiens konserter 
från och med början av 1800-talet flyttas från Riddarhuset till Börshuset.

107 Enligt Nils Holmberg (1934, 24) skedde ”medelklassens genombrott som 
politisk maktfaktor” i och med 1840/41 års riksdag. Samtidigt växer också arbe-
tarklassen i och med den ökade industrialiseringen, med bland annat Sundsvalls-
strejken 1879 och bildandet av Socialdemokratiska arbetarpartiet tio år senare, 
som manifestationer av nationell räckvidd.
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Även om det skulle dröja ända till 1914 innan Stockholm fick sin för-
sta fasta symfoniorkester hade symfonikonserter givits innan dess av 
både hovkapellet (på initiativ av Foroni) och diverse tillfälliga orkester-
sammansättningar, restaurangorkestrar, amatörföreningar och turne-
rande sällskap. Till exempel gavs symfonimatinéer på Berns salonger 
under några decennier från och med 1869. Dessa leddes av den tjeck-
iske cellisten August Meissner som tidigare arrangerat kammarmusik-
konserter i Göteborg tillsammans med sina landsmän Joseph Czapek 
och Bedrich Smetana (Smetana var verksam i Göteborg under några 
år, medan Czapek förblev staden trogen resten av sitt liv och bland an-
nat medverkade till att starta Göteborgs orkester 1862). Att den skrå-
mässiga attityden gent emot kompositörer höll på att försvinna antyds 
inte minst av det panteon av kända ansikten som Berns lät por trättera 
under takkronorna, där Beethoven, Schumann och Mendelsohn fick 
samsas om utrymmet med både Berwald, Lindblad och Norman.

Även nottrycket drog nytta av att de gamla skrå- och privilegiesys-
temen upphävdes. Trots tryckfrihetsförordningen från 1810 hade Åhl-
ström haft privilegium på notgravyr ända till 1823. Privilegiet gällde 
dock inte för det nya litografitrycket, som blev fritt 1818, vilket inne-
bar etableringen av en rad tryckerier under 1820-talet. Det innebar 
också att en marknad för musikförläggare såg dagens ljus, med ton-
givande namn som Hirsch, Lundqvist och Gehrman. Under perio-
den 1794 till 1835 gav Åhlström ut tidskriften Musikaliskt tidsfördrif, 
där han publicerade sångstycken med enklare ackompanjemang. Ber-
wald skulle utan framgång prova lyckan inom samma bransch med 
tidskriften Musikalisk Journal år 1819. En rad liknande journaler gavs 
ut fram till mitten av seklet, men de hade alla gemensamt att de foku-
serade på den småskaliga musiken. När det gällde symfonisk musik 
eller opera handlade det om två- eller fyrhändiga klaverutdrag, samt 
arior till pianoackompanjemang. Huvudsakligen rörde det sig också 
om musik av utländska tonsättare (Heintz 1992). Den som ville få en 
symfoni publicerad var hänvisad till utländska, huvudsakligen tyska 
och franska förlag (Lindblad fick sin första symfoni utgiven av Breit-
kopf & Härtel i Leipzig).

För att råda bot på situationen tog ledarna för Härnösands orkes-
terförening, Adolf Fredrik Wimmerkrantz och Anders Sidner, år 1859 
initiativ till Musikaliska konstföreningen, vars uppgift var att verka 
för utgivningen av ”Svenska arbeten av större omfång och betyden-
het” (cit. i Carlsson 2009, 14). Tanken var att föreningen skulle le-
das av Musikaliska akademien och finansieras genom medlemsavgif-
ter, likt ett slags prenumeration. Akademien avböjde sig rollen som 
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huvud man (men upplät sina lokaler för föreningens sammanträden), 
varvid Musikaliska konstföreningen sjösattes i egen regi. Utgivningen 
skedde i form av tävling där anonyma verk bedömdes av en jury som 
årligen utsåg en vinnare som publicerades och trycktes (a.a.).

Om det var medlemsavgifternas storlek i förhållande till medlems-
antalet, brist på aspiranter, eller om det var bedömningen av insända bi-
drag (eller en kombination av dessa faktorer) som var orsaken är oklart, 
men det är slående att det under de fyra decennierna fram till 1900-ta-
lets början endast publicerades fem symfonier och en symfonisk uver-
tyr (därtill en opera samt ett requiem för soli, kör och orkester), medan 
övriga utgivna verk var av mindre format. Någon revolution för den 
symfoniska produktionen innebar Musikaliska konstföreningen så-
ledes inte. Att de monetärt bidragande medlemmarna dessutom till 
större delen utgjordes av verksamma inom det musikfält föreningen 
var satt att stödja (kompositörerna själva) antyder också att det sakna-
des en kommersiell förlagsmarknad för symfoniska verk i Sverige ännu 
vid övergången till 1900-talet. Det är de mindre formaten som säljer, 
huvudsakligen de som är riktade till en icke-professionell kundkrets. 
Detta återspeglar bristen på publikt intresse för de komplexa former 
(symfonin, stråkkvartetten, pianosonaten) som skulle kunnat fungera 
som intäkt för det idealistiska geniets originella skapande. Trots detta 
finns det de som är villiga att utmana de givna förutsättningarna.

Geniet Andrée – ett könspolitiskt oxymoron

Samtidigt som dilettantismen utsätts för allt intensivare kritik i 
 pressen från och med mitten av 1800-talet uppenbarar sig för kom-
positörsrollen ett oförutsett problem. Detta problem framträder i 
och med den nya möjlighet som öppnar sig för kvinnliga kompositö-
rer att nå utanför den borgerliga privatsfären och etablera sig offent-
ligt. I Sverige blev kvinnor inte automatiskt myndigförklarade förrän 
1884. Sedan 1858 hade kvinnor över 25 år kunnat ansöka om myn-
dighet (innan dess var kvinnor beroende av en manlig förmyndare). 
De fick dock tillträde till Musikaliska akademiens nya kompositions-
undervisning när denna startade 1854.108

108 Kvinnor hade tillträde till Musikaliska akademiens sångutbildning Principe-
Schola för sången mellan åren 1797 och 1821, med uppehåll mellan 1811 och 1814, då 
skolan var stängd. Kvinnorna uteslöts 1821 när utbildningen omorganiserades för 
att tillfredsställa behovet av läroverksorganister. Även studier i kontrapunkt och 
harmonilära var öppna för kvinnor under den senare perioden, men endast män 
hade möjlighet att avlägga offentliga examina (Öhrström 1993; Lundberg 2012).
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En av de första kvinnor att genomgå Musikaliska akademiens kom-
positörsutbildning var Elfrida Andrée, som tog sin examen 1857. I fa-
derns salong i hemmet i Stockholm hade Andrée vid olika tillfällen 
fått sin musik framförd. Bland annat en pianotrio och en stråkkvar-
tett, vilka hade spelats av några av stadens namnkunnigaste musiker. 
Efter att hon senare flyttat till Göteborg för tjänsten som landets första 
kvinnliga kyrkoorganist, var Andrée en ofta sedd gäst i grosshandlar-
familjen Levgrens salong (vars våning hyste inte bara en orgel, utan 
också två flyglar och diverse stråkinstrument). Redan innan flytten, 
1864, hade Andrée hunnit få en pianokvintett utgiven av Musikalis-
ka konstföreningen, som med sitt anonyma bedömningsförfarande 
inte visste att det rörde sig om en kvinnlig kompositör. Kvintetten 
uppfördes dock aldrig offentligt i Stockholm. En senare stråkkvartett 
rönte samma ointresse, men framfördes i stället både i Göteborg och 
Köpenhamn vid olika kammarmusiksoiréer. Att det var de formellt 
komplexa musikformerna som intresserade Andrée framgår med tyd-
lighet i ett brev hon skriver till sin far år 1869: ”[p]opularitet hos alla 
småmamseller genom pianofantasier eller genom nätta sånger med 
kunglig text åstundar jag ej” (Andrée 1869, cit. i Öhrström 2000). An-
drée tycks med andra ord ha motiverats mer av en idealistisk än av 
någon nationalromantisk musiksyn.

Bortsett från att Andrée nekades resestipendium för utlandsstudier, 
vilka i stället tilldelades manliga studenter, tycks intresset för hennes 
musik inte ha varit sämre än för samtida manliga kolleger. Intressant 
i sammanhanget är ändå bemötandet i pressen av hennes första sym-
foni. Denna kom att uruppföras i Stockholm i januari 1869, på en tea-
ter av en mindre orkester. Med tanke på musikens tillkomst och fär-
digställande (dirigenten hade ännu en månad före premiär inte fått 
partituret i sin hand), är det troligt att man spelade utan föregående 
repetitioner. Symfonin fick också nedgörande kritik i pressen. Kriti-
ken handlade i detta fall inte om bristen på melodikänsla, som ju an-
nars går som en röd tråd genom hela århundradets musikkritik, utan 
om bristen på formellt hantverkskunnande och, kanske mindre up-
penbart för en sentida läsare, om ett försök till originalitet som ansågs 
”helt och hållet öfveriladt” (Bauck 1869). Kritiken hade formulerats 
av ingen mindre än Wilhelm Bauck, som varit Andrées lärare i mu-
sikhistoria och estetik (Öhrström 1993). Bauck skriver att det i fråga 
om en symfoni, för kompositörens del, ”icke [är] fråga om mer eller 
mindre lyckliga naturgåfvor”, utan ”om konsten, om det arkitektoniska 
arbetet”. Men för att lyckas med detta måste man först ha ”förvärfvat 
sig någorlunda välde öfver sitt stoff ”, vilket Bauck menar att Andrée 
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fullständigt misslyckats med. Andrée saknar kunskap om ”komposi-
tionens handtverk”, därtill återstår det för henne att ”bilda sin smak”. 
Först därefter skulle hon kunna uppnå den andliga makt över materia-
let som framställandet av ett komplext symfoniskt verk kräver (Bauck 
a.a.). Bauck avslutar dock sin recension av Andrées symfoni med vad 
som kan tyckas vara tröstande ord: ”Vi betvifla ej, att författarinnan i 
sinom tid genom en glänsande seger skall godtgöra detta nederlag och 
… åt den qvinliga talenten eröfra erkännandet” (Bauck, a.a. min kurs.).

Detta offentliga bemötande av Andrées musik är knappast värre än 
det Berwald råkade ut för. Kanske skulle det till och med kunna för-
klaras med hänvisning till samma slags kollegiala småaktighet som 
präglade Djurgårdsbolaget i dess musikval. Men avogheten mot An-
drées ”överilade originalitet” måste också ses i ett annat ljus. Här räck-
er det att gå tillbaks till Silverstolpes påstående tre decennier tidigare, 
att musiken ”är den kraftfulla själens manligaste uttryck” (Silverstolpe 
1819, min kurs.), så anar vi att Andrées symfoni var svårsmält av rent 
könsrollsbundna skäl.

Det kanske tydligaste uttrycket i svensk skrift för denna musik-
uppfattning finner vi i Josephsons tidigare nämnda avhandling från 
1840-talet, där Josephson argumenterar för den klassiska musikens 
(exemplifierad av Mendelsohn) ”andliga” fördelar jämfört med den 
då populära musiken (Rossini), som ansågs alltför ”sinnlig”, ja rentav 
”obscen” (Josephson 1842):

Det sinnliga ligger just der i den korta afrundade melodien, hvilkens of-
tast ganska vackra afrundning saknar den skarpa upphöjande i ackom-
pagnementet, som just här är ett nödvändigt villkor för ernående af ka-
rakteren af skönhet. Vad gäller rytmiken, saknar den den genomträng-
ande bearbetning och beskuggning för att kunna höja sig till egentlig 
skönhet. Här fordras samma skärpa och hårdhet, som i den mänskliga 
gestalten skola tillvinna det mjuka och afrundade i karakteren af skön-
het. Utan en sådan innerlig förening existerar ej denna, man drages ovill-
korligen till detta afrundade och mjuka, men njutningen förgår, då den 
saknar det uppehållande elementet, som i Musiken ovedersägligen är 
den i och med melodien, och ej alltid fullt uttryckta, dock väl förstådda 
harmonien, hvilken – enligt hvad ofvan nämndt är – måste upphöja till 
andligt, men ej neddraga till sinnligt. (a.a. min kurs)

Att Josephsons ordval inte skall ses som försök till vitsiga formule-
ringar (något Wilhelm Peterson-Berger skulle excellera i ett halv-
sekel senare) skvallrar den akademiska inramningen om: citatet av 
Josephson ingår i hans, förvisso mycket korta, avhandling från 1842 
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(avhandlingen fyllde inte ens tio sidor). Skönhet var inget godtyck-
ligt preferensomdöme, utan något envar med god smak förmodades 
kunna bedöma. Josephsons metaforik blir om möjligt ännu tydligare 
när han ställer den ”herrliga” kompositionen mot den ”som en glädje-
flicka” sinnligt utstyrda melodien, ord och uttryck som givetvis bi-
drog till den klangbotten mot vilken Baucks anmälan resonerade.

Josephsons och Silverstolpes formuleringar ska på intet vis ses som 
exempel på någon provinsiell svensk 1800-talsjargong. Givet en idea-
listisk genisyn förutsätter det sköna musikverket en komplex form-
gestaltning. Ända sedan antiken ansågs formellt gestaltande vara en 
manlig aktivitet; kvinnans uppgift – och därför också hennes givna 
fallenhet, eller ”talang” – är att passivt tillhandahålla det sinnliga ma-
terial som ska formas. Detta gällde 1869 lika väl som under antiken 
(med skillnaden att man sedan 1600-talet också tillskrev musiken 
form). Andrée var med andra ord underställd en flertusenårig pat-
riarkal människosyn som var så fundamental att den impregnerade 
själva uppfattningen av vad musik är.

Andrées vidsynta försök att vidga den svenska kompositörsrollen 
till att inbegripa kvinnor stöter på patrull, inte bara vad gäller hant-
verk och smak, utan framför allt när det kommer till det originella 
skapandet. Geniet bär ju, som Rousseau uttryckte det, ”fröet” till sitt 
verk inom sig. Att Rousseau frånkände kvinnan möjligheten att vara 
geni är därför fullt logiskt (Battersby a.a. 50). Lägg därtill Rousseaus 
välkända idéer om uppfostran och utbildning, enligt vilka pojkar bör 
drillas för ett fritt liv i det offentliga, medan flickor tidigt bör lära sig 
sin roll som mannens underställda, vars plats är hemmets privata sfär 
– en syn på fostran som var utbredd i Sverige under 1800-talet, inte 
minst i Malla Silfverstolpes krets109 – och vi får ett genibegrepp som 
per definition är maskulint. Detsamma gäller förstås för den kompo-
sitörsroll som utgår från ett sådant genibegrepp.

Bauck må ha framstått som herdersk melodisvärmare i vissa utta-
landen (till exempel att melodin är musikens själ), men avfärdar An-
drée från ett otvetydigt idealistiskt perspektiv – ett perspektiv som 
också är logiskt då hon komponerat en symfoni med anspråk på ny-
skapande och enhetligt framställd formell komplexitet. Men innebär 
det att Andrée skulle ha kunnat lyckas bättre ur ett nationalromantiskt 
perspektiv om hon skrivit exempelvis romanser eller konstlösa sånger 

109 Även om Silfverstolpe själv vid åtminstone ett tillfälle tog explicit avstånd 
från den (Holmqvist 1996); Almqvists jämställdhetsideal i Det går an hade väckt 
enorm bestörtning i den konservativa salongsvärlden, (Svedjedal 2008).
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i Almqvists anda? Detta är knappast troligt. För även om jag konstru-
erat den nationalromantiska idealtypen som ett framhävande av den 
enkla melodin i motsats till den komplexa formen (Bauck tenderar 
inte sällan att betrakta form som ett hantverksmässigt utanverk), så 
innebar det i realiteten, åtminstone vad gäller Herder, att enhetlig-
heten hos den enklaste folkvisa kunde förklaras med hänvisning till 
dess inre form (jfr not 23). Denna inre form behöver inte vara kom-
plex men står likafullt i kontrast till det klingande material den for-
mar. Skillnaden är att det i ena fallet är en individ (en individuell själ) 
som formar, i det andra ett folk (en folksjäl). Och formande är (ännu 
under 1800-talet) en exklusivt manlig aktivitet.

För såväl den idealistiska som den nationalromantiska genisynen, 
under hela den tidsperiod som undersöks här, representerar kvinnan 
det sinnliga, materiella och därmed också känslomässiga och oför-
nuftiga. ”Kvinnlighet” utgör enligt denna patriarkala logik ett ”andra”, 
något som måste behärskas och kontrolleras (genom ”innerlig fören-
ing”). Varje försök att utjämna åtskillnaden mellan man och kvinna 
– som i Andrées tilltag att över huvud taget ge sig i kast med en sym-
foni – framstår därmed som ”öfverilade” försök till originalitet, mot 
vilka en fundamental åtskillnad mellan kvinnlig ”talang” och riktig 
(manlig) ”genialitet” blir ett viktigt bålverk.110 Denna åtskillnad fram-
träder särskilt tydligt i den idealistiska genisynen, som betonar den 
individuelle kompositörens andliga formande av ett sinnligt material, 
men finns också i nationalromantikens föreställning om den folkligt 
ursprungliga sången.111

110 Principen formuleras tidstypiskt av dirigenten Hans von Bülow vid slutet 
av 1800-talet: ”Reproduktivt geni kan erkännas det täcka könet, medan däremot 
produktivt ovillkorligen måste frånerkännas henne. … Jag tror inte på feminin-
formen av begreppet: Skapare” (cit. i Öhrström 2000). Med andra ord är det inte 
ett könspolitiskt neutralt påstående när Bauck hävdar att ”[k]onstens uppgift är 
att … beherrska materien” (Bauck 1867b, 2).

111 Liknande retorik finns i Normans recension av Andrées tondikt Snöfrid 
(Norman 1888), där han kritiserar den ”talangfulla tonsättarinnan” och inte kan 
hålla sig från att lyfta fram det han ser som ”riminiscenser” från Boieldieus opera 
Vita frun (underförstått: Andrée är en talang som imiterar, snarare än ett geni som 
skapar nytt). Men Normans kritik hade också kunnat drabba en manlig kompo-
sitör. Det som utmärker Baucks uttalande är det nedlåtande talet om ”den kvinn-
liga talangen”; det motsatta uttrycket, ”den manliga talangen”, existerar knappast i 
dessa herrars vokabulär. Den mest positive av de manliga skribenterna är förmod-
ligen Adolf Lindgren, som frågar sig (i en artikel där det av Musikaliska Konst-
föreningen publicerade klaverutdraget av Snöfrid recenseras), angående nordens 
”qvinnliga tonsättare”: ”kanske blir ultima Thule en dag lika berömdt för sina 
 tonsättarinnor som hittills för sina sångerskor?” (Lindgren 1884).
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Än en gång: melodik kontra harmonik

Det bör påpekas att den musikteoretiska tematik som i Josephsons 
avhandling överlagrats med ett könskodat andligt/sinnligt raster inte 
alls är ny för sin tid, utan densamma som vi stött på hos både Alm-
qvist och Mankell. Det är än en gång frågan om förhållandet mellan 
melodi och harmoni, om än det som utgör det andliga respektive det 
sinnliga diametralt omkastats.112 För Almqvist fanns innerligheten i 
melodin, medan samma melodi för Josephson riskerar att blir ett ut-
tryck för vulgär sinnlighet. För Josephson är harmoniskt strukturerat 
formtänkande ett exempel på andlig verksamhet, för Almqvist var det 
en ytlig teknikalitet.

Ytterligare en skillnad mellan Josephson och Almqvist är att Jo-
sephson argumenterar för en ”innerlig förening” mellan det andliga 
och sinnliga. Först i och med denna förening uppnås ”skönhet” och 
”sanning”.113 Här anas influenser från Schillers lekfulla balans mellan 
det sinnliga och det formella – man kan, utan att göra våld på Schillers 
tankar, tolka det som en metafor för det tematiska motivtänkandets 
befruktning av den enkla melodin, som förutsättning för utvecklingen 
av den komplexa organiska formen. Josephsons ”innerliga förening” 
är också i linje med tidens beskrivningar av den symfoniska sonat-
satsens kontrasterande teman, där det ”kvinnliga” sido temats slutliga 
”grundande” i den ”manliga” huvudtonarten upphöjs till norm.114 När 
Ludvig Norman i övrigt hyllar Berwalds pianotrio no. 1 i Eb finner 
han det oförlåtligt, ja rent av sårande, att Berwald i finalen underlåter 
att återföra andratemat till huvudtonarten (Norman 1859).

112 Motsättningen har förelöpare redan i senrenässansens diskussioner om 
monodi kontra polyfoni. Under 1700-talet finner vi motsättningen i debatten 
mellan harmoniteoretikern Rameau och melodiförespråkaren Rousseau (som 
var Herders främsta influens vad gäller melodins roll). I Josephsons diskussion är 
harmonin ett medel för formell komplexitet.

113 En liknande ”harmonisk förening” förordades också mot slutet av sek-
let av Josephsons elev, skriftställaren Adolf Lindgren, i dennes korta traktat om 
Tonkons tens väsen från 1896 (publicerad redan tidigare i Nordisk familjebok 1876–
1899, under rubriken ”Musik”). Enligt Lindgrens terminologi handlar motsätt-
ningen om ”känslouttryckets” materiella aspekt, kontra ”skönhetskrafvets” formel-
la.  Medan musik som ensidigt betonar det materiella, känslomässiga är moraliskt 
förkastlig, är en rent formell skapelse tom och utan ”inre lif ”. Idealet är när ”båda 
äro i harmonisk förening”, när känsla och skönhet samspelar med varandra. Sådan 
musik kallar Lindgren klassisk.

114 Ordvalen är musikteoretikern Adolf Bernard Marx som också uppmärk-
sammades i Sverige (Andrée ägde ett exemplar av Marx Die Lehre von der musi-
kalische Komposition, se Öhrström 1999, 115, 386).
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Det märkligaste med 1800-talsdiskussionen om det musikaliska di-
lettanteriet, är kanske ändå inte dess konservativa kvinnosyn – som 
ju präglade samhället i dess helhet och som dessvärre lever kvar un-
der 1900-talet – utan att den tycks så starkt dominerad av en ”konst-
närsafund” (Norman, cit. i Ödman 1885, 272), vad jag beskrivit som 
en kollegial missunnsamhet, som dold bakom den nationalroman-
tiska melodiprimaten innebär att fullödiga erkännanden av samtida 
kompositörer eller stilriktningar i regel sitter långt inne.115 Detta är 
ödesdigert för den svenska musikutvecklingen, då den kommersiella 
musikmarknad som under senare delen av 1800-talet sakta ersätter ti-
digare epokers representativa offentlighet förutsätter mer än ett kung-
ligt erkännande: för att uppnå genistatus krävs i stället ett nätverk av 
kolleger, kritiker, dirigenter, publik, förläggare, agenter, etc.116 Den 
professionalisering av kompositörsrollen som krävs härvidlag är helt 
enkelt för outvecklad i Sverige vid denna tid för att kunna utgöra en 
fast grund att stå på (jfr Reese Willén a.a.). Skapandet må utgå från en 
kollektiv folksjäl, men den individuelle kompositören står i praktiken 
helt ensam. En effektivt entonande samstämmighet tycks endast ha 
kunnat framkallas när de manliga kompositörerna kände sig hotade 
av sina kvinnliga kolleger, som i fallet med Andrées första symfoni. 
Sågningarna av Berwalds musik anger annars tonen för mycket av 
1800-talets svenska musikkritik, även när denna musikkritik skiftar 
estetiska förtecken, från nationalromantik till idealism (även om det 
givetvis finns undantag, vilket recensionerna av Rubensons symfoni 
är exempel på).117 Och utan kollegial, kritikermässig eller publik upp-
backning står sig musikaliska genier slätt.118

115 Ett förhållande som står sig långt in i 1900-talet. En insändare i veckotid-
ningen Våra Nöjen frågar sig, att om nu ”[i]ngen musikanmälares alster har visat 
sig värt ett enda lovord av en kollega … följer givetvis tanken, att kompositören 
måste vara oduglig, men varför får han i så fall tjänstgöra som musikanmälare? 
Kan en musikanmälare vara fullkomligt oduglig som musiker och kompositör, 
och samtidigt ändå vara vederhäftig kritiker?” (anon. cit. i Edström 1998, 47).

116 Även om Bauck iakttar denna förändring i musikens grundvillkor, förmår 
han inte genomskåda de socioekonomiska förutsättningarna för musikskapandet 
(Bauck 1852, 17f).

117 Även Mankells hyllande av de svenska kompositörernas melodiska gåvor 
(se ovan) skulle kunna ses som ett talande motexempel, men trots att Mankell i 
sin historiska översikt nämner bland annat Hæffner, Åhlström, Crusell, Vogler, 
Naumann, Wennerberg, Lindblad, Bellman och Kraus, så är det endast de två sist-
nämnda beskrivs specifikt som snillen (Mankell 1849, 39).

118 Efter Berwalds död kom Norman att propagera för dennes musik på ett 
för svenska förhållanden unikt sätt, både skriftligen, genom att föreslå Musikalis-
ka konstföreningen publikation, samt genom framföranden; men kampanjen var 
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Ännu ett exempel på detta är hur Lindgren inför Norman, den 
kanske främste symfonikern från och med 50-talet till sin död 1885, 
visade samma oförståelse som tidigare drabbat Berwald: hans [Nor-
mans] ”förstånd överflygla[de] hans känsla” (cit. i Reimers, Johnsson 
& Tegen 1992, 392), han var ”dels för vidlyftig, dels för klyftig” (cit. i 
Löndahl 1992, 354).119 En av frågorna vi nu ska ställa oss är ifall sek-
lets allra sista försök att etablera en kompositörsroll med geniet som 
grund kunde erbjuda ett sätt att undgå denna animositet och kolle-
giala missunnsamhet.

 selektiv och kännetecknas bland annat av att Berwalds Symphonie Singulière, som 
inte föll Norman på läppen, förpassas till glömska och inte får sin publika premiär 
förrän 1905 (Åhlén 1993).

119 För Lindgrens del visar sig det herderska arvet också i att intresset för det 
individuella förblir underordnat ett kulturhistoriskt perspektiv, där huvudintres-
set gäller ”individer i stort, de individer som kallas nationer, folkslag, raser, m.m.” 
(Lindgren 1896, 21).
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5. Genisynen vid decennierna kring sekelskiftet 1800–1900

Geniet – från dilettant till övermänniska

Det har sagts att det i Europa vid mitten av 1800-talet fanns tre oli-
ka roller, eller ”ideal” för kompositörerna att iträda. Den första och 
högsta är den vi här kan kalla genirollen, exemplifierad framför allt 
av Beethoven och ”uteslutande inriktad på att komponera”. Det and-
ra idealet utgörs av den populäre och kommersiellt framgångsrika 
operatonsättaren, exemplifierad av Rossini. Den tredje rollen är den 
”Mendelsohnska: den mångsidigt verksamme musikern … komposi-
tören, dirigenten, musikadministratören etc” (Ander a.a. 196).

I Sverige tycks de båda första kompositörsrollerna på sin höjd för-
bli ouppnåeliga ideal, medan det praktiskt inriktade mångsyssleriet 
är vad som står till buds. Detta gäller för Berwald lika mycket som 
för Andrée eller Norman. Men där dessa kompositörer hade utsta-
kat en riktning föll det på andra att leda en väg. Under 1800-talets 
sista decennium skulle en generation tonsättare komma att debute-
ra, om vars medlemmar det sagts att de företrädde en ”uppfattning 
om musik som konst, en intellektuell [andlig] verksamhet som krä-
ver att tas på allvar, och som bör ha ett givet utrymme i det offentliga 
rummet” (Block 2006). Kompositörerna var Hugo Alfvén, Wilhelm 
Stenhammar och Wilhelm Peterson-Berger.120 Medan Alfvén för ef-
tervärlden framstått som den store symfonikern,121 Stenhammar den 

120 Den något äldre Emil Sjögren brukar ibland nämnas som generationskol-
lega, men Sjögrens musik hör till en mer salongsorienterad kategori än de tre övri-
gas. Snarare än Sjögren borde kanske den med honom jämnåriga Helena Munktell 
nämnas, vars franskt färgade orkesterstycken står sig väl i sällskapet.

121 ”Med sina två första symfonier – den första en dådkraftig 24-årings gesäll-
prov, den andra på en gång ett mästerverk och ett genombrott – utförde Alfvén 
något av en pionjärbragd. Med dem bringas en genuint nationell ton i samklang 
med de stora symfoniska formerna, och därmed öppnas vägen för ett självstän-
digt svenskt symfoniskapande” (Hedwall 1973, 135). Detta utesluter inte att också 
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 sofistikerade kammarmusikern, så är Peterson-Bergers kanske mest 
intressanta bidrag i detta sammanhang den genisyn han i skrift kom 
att utveckla. Utan att förringa Alfvéns och Stenhammars respektive 
betydelse är det därför Peterson-Berger jag här vill lyfta fram.

Influerad av filosofen Friedrich Nietzsche utvecklade Peterson-
Berger en syn på geniet som övermänniska, en som tar avstånd från 
samhällets begränsande gemenskap för att på egen hand och eget 
huvud skapa en konst av och för fria andar. Att detta geni skyr den 
borgerliga salongens småskaliga hemmamusicerande är knappast 
förvånande. Märkligare är den betydelse Peterson-Berger tillskriver 
folkmusiken. Det vi måste fråga oss är i vilken mån det folkmusi-
kaliska hos Peterson-Berger är ett herderskt arv och om detta i så 
fall är förenligt med det nietzscheanska inslaget i Peterson-Bergers 
tänkande. Svaret på frågan är viktigt, då en nietzscheanskt grundad 
genisyn skulle kunna förstås som ett idealistiskt synsätt, medan det 
herderska (som vi sett) är i det närmaste synonymt med national-
romantik.122 Med andra ord, är Peterson-Bergers genisyn exempel 
på den idealistiska eller den nationalromantiska idealtypen? Ytterli-
gare en fråga är i vilken mån Peterson-Bergers genisyn slog an i det 
svenska musiklivet? Samtidigt som Peterson-Bergers övermänskliga 
geni skulle kunna ses som ett försök att resa sig över det kollegiala 
käbblets och missunnsamhetens lågvattenmärken, är det väl känt att 
Peterson-Berger själv kanske var den mest ogine av alla i sin roll som 
riksbekant musikkritiker. 123

 Alfvén drabbades av ”den speciella Jantelag som kännetecknat och fortfarande 
kännetecknar svenskt kulturliv” (Ling 1993), vilket bland annat resulterade i en 
nedgörande kritik av hans fjärde symfoni (se nedan). Stenhammars eftermäle har 
varit lågmäldare och mindre omtvistat. Som turnerande konsertpianist bidrog 
han till att för en svensk publik introducera instrumental kammarmusik motsva-
rande den idealistiska musiksynens krav på formellt komplexa verk, förutsättande 
kontemplativt lyssnande. Som mentor, god vän och lärare i kontrapunkt till Hil-
ding Rosenberg har Stenhammar dessutom kommit att ses som något av en anfa-
der till de svenska modernisterna (se Broman a.a. passim).

122 Att relatera Nietzsches syn på övermänniskan till den från kantska före-
ställningar om autonomi utgående idealistiska genisynen kan tyckas långsökt – 
Nietzsches tankegångar har ofta betraktats som ett diametralt avståndstagande 
från Kant – men saknar inte grund (se Sokoloff 2006).

123 Detta drabbade inte minst hans generationskolleger. Man kunde kanske tro 
att Alfvéns senromantiska tonspråk skulle tilltala Peterson-Berger (de båda delade 
intresset för Nietzsche, se Lund 2012; Tillman 2012), men icke så. I stället ondgör 
sig Peterson-Berger över ”den vidskepliga vördnad som i mera musik intresserade 
än sakkunniga kretsar härskar ifråga om den symfoniska formen och som grun-
dar sig på okunnigheter om värdet och betydelsen af musikalisk form i allmän-
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Geniet och folkmusiken

Vad har då Peterson-Bergers geni med folkmusik att göra? Förhål-
landet är invecklat och fordrar en förklaring –  kan ett övermänskligt 
geni ha något samröre av betydelse med ett kollektiv, ett folk? Fastän 
folkmusiken är ett uttryck för folksjälen eller nationalandan, så har 
den enligt Peterson-Berger ingenting direkt med folkvisor och låtar 
att göra. Folkmusiken är i stället den gemensamma mylla ur vilken 
både folkmusik i vanlig mening och konstmusik gror. Konstmusi-
ken, å sin sida, är en förädlad och mer genomarbetad form av folk-
musik än visor och traditionell spelmansmusik. Åtminstone en del 
av konstmusiken.

För Peterson-Berger är konstmusikens förädling en bokstavlig 
process som visar sig i skillnaden mellan det han kallar aristokratisk 
(ädel), respektive demokratisk (opersonlig) musik. Exempel på ”de-
mokratisk” musik finner Peterson-Berger dels i romantikens frihets-
längtan, dels i modernismens förnyelseiver. Dessa båda ”demokratis-
ka” riktningar är inte verklighetsförankrade, de uttrycker en längtan 
efter något annat, en ”trånad för trånadens skull”. Medan romantiker-
na uttrycker en passiv frihetslängtan ser Peterson-Berger hos moder-
nisterna en fåfäng jakt efter det sensationella: ”[d]en moderna civili-
sationen är en hetsjakt av nya moder”. Båda varianterna känneteck-
nas också av sin grupp- eller flockmentalitet, oförmåga att resa sig 
över ”massan av skapande musiker”, vilket Peterson-Berger betrak-
tade som ett uttryck för underordning, medelmåttighet och framför 
allt brist på individualism (Peterson-Berger 1899b/1951).

Den ädla ”aristokratiska” konst som Peterson-Berger i stället föror-
dar präglas inte av någon patetisk längtan, utan av äkta ”frihetskänsla” 
(a.a.). Denna frihetskänsla kommer framför allt till uttryck hos Beet-
hoven, men också hos Mozart, Grieg och Wagner, vars ideal enligt Pe-
terson-Berger är ”Prometheus, titanen, som för sin personlighet, sin 
inre frihet trotsade alla kval, till och med förlusten av sin yttre kropps-
liga frihet, och som inte tröttnade att ropa till människorna: Förakten 
tidens gud och tillbedjen evighetens!” (Peterson-Berger a.a.).

het” (Peterson-Berger 1907a). Om de av Alfvéns symfonier som Peterson-Berger 
recenserade är omdömet att den första har en ”icke symfonisk hållning” (1897), 
om den andra, mer positivt bedömda, att det inte är någon ”stark originell per-
sonlighet [som] uttalar sig i dess melodier och temata” (1899c), om den tredje, att 
”ingenting särskilt starkt eller tankedjupt … med detta verk lösgjort sig ur ton-
sättarens inre” (1907b), medan den fjärde symfonin ”tjusar örat och tyckes lova 
något stort”, men i slutänden misslyckas p.g.a. ”bristen på självständighet” (1920).
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Samtidigt är detta peterson-bergerska geni sprunget ur ett folk, 
dess storartade verk är uttryck för en folksjäl, vilket kan exemplifie-
ras med ett för Peterson-Berger typiskt uttalande, som att Beethoven 
(det vill säga dennes musik) ”slunga[t]s … ur den germanska andens 
inre” (Peterson-Berger 1899a/1951). Beethoven är med andra ord ett 
exempel på folkmusik, enligt Peterson-Berger. Frågan är hur väl detta 
rimmar med Nietzsches övermänniskoideal.

Det amoraliska musikskapandet

Motsättningen mellan det aristokratiska och det demokratiska röjer 
nietzscheinfluensen i Peterson-Bergers tänkande, framför allt vad gäl-
ler Nietzsches idé om ”övermänniskan”. I skriften Om moralens här-
stamning (1887/1994) tillskriver Nietzsche den antika aristokratin en 
indelning av människor i ”goda” respektive ”dåliga”, där kvinnor, sla-
var och främlingar utgjorde den andra, ”dåliga”, kategorin. De första 
att vända sig mot denna samhällsordning var judarna under fången-
skapen i Egypten, och i deras efterföljd de kristna, som utvecklade 
en ”slavmoral” där de ”dåliga” (slavarna) i stället omvärderas och blir 
”goda”, medan de ”goda” (herremännen) blivit ”onda” – en syn som 
långt senare påverkade de borgerliga, liberala, men också socialistis-
ka lärornas krav på demokrati och medbestämmande. Med en iro-
nisk parafras på Hegel, som Peterson-Berger antagligen skulle instämt 
med, skulle vi kunna säga att slaven enligt denna slavmoral förutsätter 
herremannens förtryck för att kunna förverkliga sig själv som god.124

När geniet tillskrivs en gudomlig inspiration eller originalitet, är 
det, menar Nietzsche, endast ett sätt för medelmåttan att slippa känna 
sig mindervärdig – för vem kan kräva att man skall konkurrera med 
en skapande gudom? Vad gäller synen på geniet ser Nietzsche det som 
ett uttryck för slavmoralens andliga fjärmande från sinnlig frestelse, 
mot vilket han provokativt svarar med att hänvisa till ”den fula själens 
konst” (1878/2000, 152, 162).

Den allmänt utbredda slavmoralen kan därför, menar både Nietz-
sche och Peterson-Berger, inte utgöra någon grogrund för stor konst. 
Den store konstnären kännetecknas snarare av fullständig frihet från 

124 Hegel menade ju, tvärt om, att det var herremannen som behövde slaven 
för att förverkliga sig själv (som herre), medan slaven var oberoende av herre-
mannen för sitt självförverkligande, som utgick från det kroppsliga arbetet (He-
gel 1807/2008, 166ff). När Karl Marx sedan tar upp denna tankegång handlar det 
om hur industrikapitalismen ”alienerar” arbetaren från både arbetet, produkten 
och från sig själv, ett själv som därmed förblir oförverkligat (Marx 1844/2003).
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yttre, kollektivt inflytande, bortom moralens ”gott” och ”ont”. Att ska-
pa i denna anda är å ena sidan att ständigt producera, som Nietzsche 
säger, ”bra, medelmåttigt, eller dåligt”, men också att (som Beetho-
vens alla anteckningsböcker visar) ”stryka, sovra, omgestalta, ordna” 
(a.a. 155). Den verkligt originelle är inte den som påstår sig skapa nya 
ting eller objekt, utan den som kan se bortom socialt accepterade ka-
tegorier: ”[d]e originella har i de flesta fall varit identiska med namn-
givarna” (Nietzsche 1882/1987, 261), de har makt att namnge, precis 
som antikens herremän, för vilka språket var den ”maktyttring” var-
med undersåten definierades (Nietzsche 1887/1994, 26).

Peterson-Berger var väl påläst och kunde sin Nietzsche – han till 
och med översatte Nietzsche till svenska (Tragediens födelse 1902 och 
Så talade Zarathustra 1919). Frågan är ändå hur långt Peterson-Ber-
ger var beredd att följa sin provokative läromästare. Frågan är viktig 
framför allt för att Nietzsche i sin senare utveckling tog avstånd från 
sina tidigare försök att beskriva den stora konsten som den kommit 
till uttryck i den grekiska tragedin och långt senare hos Wagner.

Peterson-Berger och Nietzsche, eller Peterson-Berger och 
Herder?

Nietzsche hade i Tragediens födelse hävdat att ”konstens utveckling 
är förknippad med dualiteten av de båda begreppen apollinskt och 
dionysiskt” (1872/1966), vilka inbegriper motsatsen mellan andligt 
respektive sinnligt. Det apollinska står här för den ”individuations-
princip” enligt vilken vi delar in världen i begreppsliga kategorier, de 
kategorier som ligger till grund för vetenskaplig kunskap, för distink-
tionen mellan vad som är sant och falskt, rätt och fel. Medan Nietz-
sche kunskapskritiskt karaktäriserar denna kategoriseringsförmåga 
som ett drömtillstånd, beskriver han det dionysiska som ett rus, ett 
gränsupplösande tillstånd förknippat med ohämmad lust och våld-
samhet. Dessa två principer står i den högsta konsten – den grekiska 
tragedien och i dess återkomst i Wagners operor – för en förening, 
”ungefär som fortplantningen är betingad av att det finns två kön som 
kontinuerligt står i konflikt med varandra och bara temporärt förso-
nas” (a.a.). Det är övermänniskans kännemärke att förmå förena det 
appolinska och dionysiska i sin utlevelse.

I Ett självkritiskt försök som tillades den tredje upplagan av Tra-
gediens födelse, överger Nietzsche denna dualitet. I stället hyllar 
han nu förbehållslöst ”det dionysiska otyg som heter Zarathustra” 
(1886/2000), under vars trollmakt det inte bara sker ”en återförening 
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mellan människa och människa” (som det står om i bokens första ka-
pitel), utan också en ”försoningsfest” mellan ”den fjärmade, fientliga 
och underkuvade naturen” och dess ”förlorade son, människan”. Män-
niskan, fortsätter Nietzsche apropå det dionysiska som nu ensamt lik-
ställs med det övermänskliga, ”är inte konstnär längre, hon har för-
vandlats till konstverk: hela naturens konstnärliga kraft uppenbarar 
sig här under rusets skälvningar till det Ur-Enas högsta lust och till-
fredsställelse [som] förinta[r] individen och befria[r] henne genom 
en mystisk enhetskänsla” – ”det subjektiva förflyktigas i fullständig 
självförglömmelse” (Nietzsche 1872/1966).

Peterson-Berger kom dock aldrig att följa Nietzsche så långt. När 
Nietzsche efter hand tog avstånd från sin forna ungdomsidol Wag-
ner genom att beskriva kompositören som ett sjukdomsfall (”Fallet 
Wagner” 1888/1992), avfärdar Peterson-Berger detta som ”patologis-
ka överdrifter” (Peterson-Berger 1933/1942). I en av Peterson-Bergers 
sista skrifter, Melodins mysterium, från 1937, nämns Wagner men inte 
längre Nietzsche (tidigare hade det hetat att självaste Beethoven ”före-
bådat” Nietzsche). I sitt försök att spåra melodins födelse sträcker sig 
Peterson-Berger inte längre än till Platon – den filosof som i Sokra-
tes gestalt Nietzsche mot slutet mest av allt förknippade med det ap-
pollinska förnuftet och tragedins utarmning. Den ”självkritiske” Dio-
nysos lyser nu med sin frånvaro. Att Melodins mysterium beskrivits 
som en återklang av Mankells tankegångar torde säga en del (Hed-
wall 2006b).125

Källan till det musikaliska nyskapandet: folk eller individ?

Frågan blir till sist inte vem som starkast betonar kompositörens indi-
vidualitet och originella skaparförmåga, Peterson-Berger eller Nietz-
sche, utan i vilken mån Peterson-Bergers genisyn alls kan förstås som 
idealistisk. Medan Nietzsches självkritiska försök implicerar en ra-
dikal subjektskritik som upplöser alla gränsdragningar – om än den 

125 ”Det finns bevisligen ingen sats, där P.-B. skulle hävda som önskvärd en 
återgång till den dilettantförgudning eller det naiva naturgeni som kännetecknar 
stora delar av den epok som vi här sysslar med, men det kan inte förnekas att hans 
ytterligt positiva inställning gentemot spontaneiteten, enkelheten, ursprunglighe-
ten i folkvisan stundom går hand i hand med dem. Steget är inte långt till de tanke-
gångar som vid mitten av seklet förfäktades av den tidens ledande musikskriftstäl-
lare Abraham Mankell. Hur djupt rotat i en hävdrik estetik som P.-B.s idévärld var 
behöver man bara läsa i Mankells musikhistoriska arbeten eller i C. J. L. Almqvists 
intressanta essay ’Om poesi i sak’ för att komma till klarhet om” (Wallner 1953).
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”vilja till makt” han efterhand tematiserar ändå får sin brännkraft i 
ett individuellt fokus – menar Peterson-Berger att ”all konsts ytter-
sta formel är personlighetsmeddelelse, fattad som huvud- eller själv-
ändamål” (1912/1942):

Musik är och förblir det högsta konstnärliga direkta själsuttrycket, ett 
uttryck utan förmedling av tanke- och begreppssymboler; och fastän 
det ännu finns anhängare till den gamla teorien om musiken såsom den 
absoluta sköna formens konst, så är denna teori dock nu att anse som 
övervunnen … . (1929/1942)

Musikens högsta syfte är enligt Peterson-Berger att förmedla konst-
närens andliga kvalitéer till lyssnaren. Detta skall förmedlas via de 
associationer musiken skapar hos lyssnaren, inte genom kompositio-
nens formella kvalitéer:126

Man torde alltså kunna säga: skönhet är i sin ursprungliga uppenbarelse 
en glädjebetonad samverkan av idé- och värdeassociationer, framma-
nad av och uppbyggd på en likaledes glädjebetonad primär syn- eller 
hörselförnimmelse. … Ju klarare, betydelsefullare, eller rikare associa-
tioner [musiken] förmår väcka, dess större är dess storhet. (1927/1942)

Detta är också vad som i slutändan räddar Wagner från Nietzsches 
kritik, menar Peterson-Berger (detta att Wagners musik ytterst skulle 
vara moraliserande, inte estetisk). Peterson-Bergers försvar för Wag-
ner utgår från premissen att om kompositören är ”en viljestark och 
verklighetskär kampnatur” så blir denna natur, detta etiska karak-
tärsdrag, också det som associativt meddelas den bildade lyssnaren 
(1913a/1951).

Och dock gäller även här orubbligt lagen att ett konstverk skall först 
och främst genom sinnesintryck, eller minnesreproduktioner av sinnes-
intryck, och genom väckande av de med dem i verkligheten förbundna 
känslostämningarna uppenbara och till omvärlden överföra ett person-
ligt andligt livsinnehåll. (a.a.)

Detta tycks ju i högsta grad överensstämma med en idealistisk musik-
syn. Men samtidigt som musiken sägs förmedla personliga  kvalitéer 

126 ”[D]en musikaliska formen [har] inget estetiskt egenvärde och kan ej nju-
tas lösgjord från innehållet” (Peterson-Berger 1936/1951).
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av moraliskt högtstående art, så medger Peterson-Bergers individu-
alism ändå inte någon radikal originalitet i komponerandet. Detta 
framgår av hans syn på det folkmusikaliska elementet i konstmusi-
ken: ”[e]n tondikt som fullständigt saknade folkmusikens element 
skulle vi helt enkelt icke kunna förnimma som musik – lika litet som 
vi skulle kunna ge något namn åt ett väsen eller föremål, hos hvilket vi 
icke upptäcka ett enda typiskt drag” (1911, 40). En kompositörs storhet 
ligger i att kunna ge uttryck för och förkroppsliga sin kultur, sin na-
tion (1896/1951), förstådd i geografisk och kulturell snarare än etnisk 
bemärkelse. Radikalt nyskapande leder däremot till oigenkännlighet 
och avståndstagande, vilket ju också är modernisternas öde. Ingen 
tonkonst, menar därför Peterson-Berger, skall ”någonsin kunna nå 
högre än” Beethovens. Wagner fullföljer blott inom operan vad Beet-
hoven redan uppnått inom symfonin, men ”[d]et stora flertalet … 
behärskas fortfarande av den blinda och falska föreställningen om en 
obruten utveckling av den absoluta tonkonsten” (1899b/1951).

Peterson-Berger tycks här opponera sig mot en framstegsinriktad 
historiesyn som på 1900-talet skulle komma att åberopas av bland 
andra Arnold Schönberg, när denne slutgiltigt och av ”historisk nöd-
vändighet” lämnar den västerländska tonaliteten bakom sig. När Pe-
terson-Berger ett decennium in på det nya århundradet gör en vid-
räkning med den svenska musikkulturen är modernisterna (”ka-
kofonisterna”, som han sarkastiskt kallar dem) det stora problemet. 
Lösningen är bildning, utbildning och folkbildning på alla nivåer – av 
kompositörer, musiker och lyssnare. Lösningen består i att motverka 
”halfbildningen” och ”att i alla musikälskande svenskars medvetande 
inpränta den sanningen, att folkmusik är det oundgängliga lifsele-
mentet i all lefvande tonkonst” (1911, 44f).

I Peterson-Bergers egen musik innebär detta ett avfärdande av 
tema tisk-motivisk utveckling, till förmån för den inklusiva – man 
frestas säga evigt återkommande – melodin. Och denna melodi har 
sitt yttersta ursprung i en gemensam folksjäl, inte i den enskilda in-
dividen. Ett intressant exempel är Peterson-Bergers kommentar om 
”Lapsk musik”, att ”endast den som lyssnat till lapska, talad, ropad, 
sjungen ute i ödemarken … kan fullt förstå vad dessa och melodi-
fragment säga” (Peterson-Berger 1913/1942). Detta närmast herderska 
påstående har konsekvenser också för Peterson-Bergers egen musik, 
exempelvis hans tredje symfoni, Same Aetnam, som bygger på sa-
miska jojkmotiv. Har man inte lyssnat till det samiska språket (talat, 
jojkat) och upplevt den lappländska naturen, kan man enligt Peter-
son-Berger inte upprätta något djupare känslomässigt förhållande till 
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musiken (Lindskog 2011). Symfonins andra sats, som enligt kompo-
sitören gestaltar en slädfärd i renspann en stjärnklar vinternatt, förut-
sätter följaktligen upplevelsen av den torra kristallklara luft som ald-
rig kan fås i ett landskap med öppet vatten, där isarna aldrig lägger 
sig (vilket också får konsekvenser för den musikaliska gestaltningen i 
framförandet, för lättheten i stegen över snön, kanske rentav skaren). 
Utan denna erfarenhetsbaserade förförståelse kan ingen personlig-
hetsmeddelelse mellan kompositör och publik komma till stånd.

På motsvarande sätt har Peterson-Bergers personlighetsmeddelel-
se konsekvenser för den ofta kritiserade fjärde satsen i symfonin, där 
melodierna bygger på folkliga rallarsånger. Givet Peterson-Bergers 
syn på de personliga associationer som ”frammanas” av musiken, kan 
det som ofta avfärdats som trivial banalitet omvärderas av den kultu-
rellt bildade och rallarens sång i orkestersatsen gestaltas med den dig-
nitet som yrkeskårens arbete, insatser och uppoffringar förtjänar (och 
som inte behöver utesluta det burleska, jfr Lindskog, a.a.).

Peterson-Bergers genisyn kan med andra ord uppfattas som något 
så motsägelsefullt som en symfoniestetik utgående från en national-
romantisk musiksyn – inbegripande de tre aspekterna kollektivt (sna-
rare än originellt) ursprung, enkel och sångbar melodik (snarare än 
komplex motivutveckling), inklusiv gemenskap med publiken (sna-
rare än exklusiv och tolkningskrävande distans).

Penningen och anden – den nationalromantiska genisynen 
och upphovsrätten

Peterson-Berger läser Nietzsches Zarathustra som en individualistisk 
bildningsgång, om än han spårar ”övermänniskan” till Goethes Faust, 
snarare än Wilhelm Meister (1933/1951). Vad gäller Peterson-Bergers 
”personlighetsmeddelelse” (en term som snarare för tankarna till 
Kierkegaard, än till Nietzsche), slås man av att den tycks handla mer 
om universell karaktär, än om individuell personlighet (i detta avseen-
de utgör Peterson-Bergers symfoniska produktion ett bättre exempel 
på personlig egenart än det han hyllar i sina estetiska anföranden).127

127 I jämförelse med generationskollegan Alfvén kan Peterson-Berger kan-
ske framstå som en mindre personlig tonsättare – det har till exempel sagts om 
 Alfvéns symfonier, att efter den första ”handlar de följande … mer eller mindre 
om honom själv” (Hedwall 1993b) – men då glömmer man att Alfvéns personliga 
”innehåll” i hög grad är av programmatiskt slag. För Peterson-Berger gäller att det 
är ”värdet av den personlighet som avspeglar sig i verket, som ger henne [musi-
ken] det slutliga definitiva värdet” (Peterson-Berger 1929/1942).
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Så trots det emfatiska hyllandet av individen blir Peterson-Bergers 
musikfilosofi i slutänden inte bara ogynnsam för, utan tenderar också 
att ta uttryckligt avstånd från den idealistiska genisynen. Detta visar 
sig också i hur Peterson-Bergers genisyn kom till uttryck i det upp-
hovsrättsliga tänkande som vid samma tid etablerade sig i Europa. 
I slutänden, menar Peterson-Berger, är det den gemensamma folk-
själen som musiken tillhör. Därav den uppsluppna ton varmed Peter-
son-Berger omnämner den utgångna skyddstiden för Wagners musik 
(vi är nu inne en bra bit på 1900-talet):

Tysk lag låter enskild litterär och konstnärlig äganderätt upphöra 30 år 
efter diktarens död; Wagners död inträffade 70 år efter hans födelse – av 
dessa båda tal framgår som summa det högst betydelsefulla och lämp-
liga sammanträffandet att Tyskland och hela kulturvärlden just i och 
med firandet av Wagners 100-årsdag träder i fullaste och möjligast ome-
delbara besittning av det kulturella arv han efterlämnade. (1913a/1951)

En mer direkt kritik är Peterson-Bergers antipati mot de kollektiva 
former insamlandet av royalties tar när den ”konstnärliga äganderät-
ten” fått upphovsrättslig status. År 1924, knappa året efter grundandet 
av föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM), 
skriver Peterson-Berger en serie artiklar i Dagens Nyheter där han un-
der rubriken ”Penningen och anden” går till storms mot det han an-
ser vara ”geschäft”, ett sätt ”att genom sin musikbyrå plocka ut största 
möjliga antal slantar av dem som sjunga och spela vad de kompone-
rat”. Men det är inte bara den småborgerliga affärsmässigheten som 
stör – penningen är ändå underordnad andens, eller idéernas förverk-
ligande – utan att hela verksamheten drivs ”fackföreningsmässig[t]” 
(1924/1951): 128

Man kämpar för idéer: frihet, rättfärdighet, jämlikhet, broderskap. Men 
idéer, liksom allt i andens värld förverkliga sig lättast – ack, det är ändå 
så svårt, så svårt! – i individen, i jaget och dess förhållande till andra jag. 
Ju flera som skola hjälpas åt att förverkliga en idé, dess tyngre, långsam-
mare, ofullkomligare blir arbetet, och när massorna gripa sig an med 
saken – något som de blott tyckas göra i form av revolutioner – skapa 
de i regel endast karikatyrer eller nya former av de materiella värdenas 
tyranni. (a.a.)

128 Peterson-Berger gick ur STIM, men återinträdde redan efter några år 
(Block a.a.).
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Det vi kan se när vi granskar Peterson-Bergers musikestetik är att han 
har mer gemensamt med en herdersk estetik än med en nietzsche-
ansk. Även om Peterson-Berger i ord hyllar en nietzscheansk över-
människa är det ett nationalromantiskt naturgeni som i slutänden trä-
der fram i hans skrifter. Sett ur ett svenskt musikestetiskt perspektiv är 
Peterson-Berger snarare en del av det långa 1800-talet än av 1900-ta-
let. Trots den egensinniga symfoniestetiken har Peterson-Berger mer 
gemensamt med sina föregångare Mankell och Almqvist än med den 
yngre generation tonsättare han så spydigt avfärdade som ”kakofonis-
ter” och ”konradsbergare” (Peterson-Berger 1923).129

Vi kan också se att 1800-talets nationalromantiska genisyn, så som 
den kom att utvecklas i Sverige åtminstone fram till och med Peter-
son-Berger går stick i stäv med den kompositörsroll som fordras av ett 
upphovsrättsligt tänkande. Det är först när ett systematiskt framlyf-
tande av kompositörens individuella personlighet och karaktär, ver-
kets formella komplexitet och publikens distanserade och kontemp-
lativa attityd, får genomslag i konstmusiken som upphovsrätten kan 
få en fast förankring i den allmänna musikuppfattningen (något ide-
alistiskt verk existerande bortom tid och rum, vilket den nya upp-
hovsrätten uttryckligen förutsätter, förekommer inte i den musikteo-
retiska diskussionen i Sverige vid denna tid). Exakt när förhållandet 
slår över till den idealistiska genisynens fördel på samtliga fronter är 
svårt att säga, men det är inte orimligt att anta att det dröjer ända till 
1900-talets senare hälft.

129 Konradsberg var ett mentalsjukhus utanför Stockholm.
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6. Nationalism eller modernism?

Kompositören – från mångsysslare till moralisk hantverkare

Kanske är det en historisk ironi att det filosofiska arvet efter Peterson-
Berger skulle föras vidare av just de atonalister han så halsstarrigt avfär-
dade – må vara utan nietzscheansk övermänniskoretorik. Framför allt 
gäller det tonsättarna Hilding Rosenberg och Moses Pergament, vilka 
båda uttrycker tankar som indirekt kan kopplas till Nietzsches idéer om 
en vilja till makt, uppfattad som en vilja att forma ett ljudande förlopp, 
där den resulterande kompositionen ses som ”organiskt framvuxen ur 
verkets grundläggande musikaliska idé” (Dahlstedt 1993, 21). Då denna 
vilja är individuell, kanaliserad genom den enskilde kompositörens per-
sonliga livserfarenhet – i överensstämmelse med den idealistiska geni-
synen – finns här också grogrund för en moralisk syn på kompositörens 
arbete som skiljer sig från Peterson-Bergers personlighetsmeddelelse.

Vad denna moraliska syn innebär ska vi strax se. Först ska vi iaktta en 
andra ironi vad gäller Peterson-Bergers musiksyn. Det handlar återigen 
om hans avsmak för modernismen, en uttalad avsmak som i slutänden 
kom att spela samma modernism i händerna. Det gäller själva utpekan-
det av modernisterna – som ”atonalister”, ”kakafonister” – vilket i sig 
innebar utmärkandet av en mer eller mindre avgränsad grupp. Detta är 
förmodligen första gången något liknande sker i det svenska musiklivet. 
Berwald må i skrift ha förfasat sig över göter och fosforister, men det 
skedde vid något enstaka tillfälle och de utgjorde inte några avgränsade 
tonsättargrupper. ”Dilettantism” skulle komma att bli ett mer ihållande 
skällsord, men inbegrep å andra sida inte utpekande av några stilistiska 
särdrag, vilket modernismen onekligen innebar.

Nu utgjorde inte Rosenberg och Pergament någon enhetlig grupp 
och man hade inget gemensamt estetiskt program.130 Trots detta är 

130 I sin bok Svenska tonsättare nämner Pergament hur i Sverige ”den moder-
na musiken småningom [fick] rotfäste genom ett litet antal likasinnade ungdo-
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det rimligt att anta att Peterson-Bergers ökända attacker i dagspres-
sens recensionsspalter snarast stärkte de svenska ”modernisternas” 
samhörighetskänsla med likasinnade på kontinenten. Inte minst med 
tonsättare som Schönberg och Paul Hindemith. De båda senare är 
intressanta också för att de så starkt betonar det tekniska kunnan-
det i kompositionsprocessen. Utan att avfärda geniets spontanitet lyf-
ter man fram kompositörens fackmässiga hantverksskicklighet (Bro-
man 2000, 107ff). Detta innebär bland annat en fokusering på musi-
kens rent formella aspekter, vilket stärker den idealistiska musiksynen 
både vad gäller verk och kompositör.131 Inte så att den melodiska as-
pekten ignoreras, tvärt om; melodin lyfts fram som en syntes av ryt-
mens och harmonins utveckling ur varje musikaliska verks grundidé.

I stället för att sätta melodi i motsats till harmoni, artikuleras for-
mell komplexitet som resultatet av en avvägning mellan form och 
material, i och med den nyss nämnda moraliska aspekten av kom-
ponerandet. I en artikel från 1922, med titeln ”Konsten att leka”, ak-
tualiserar musikkritikern Julius Rabe Schillers estetik i en modern 
svensk musikkontext. Enligt Schiller förutsätter den moraliska, fria 
handlingen att de motsatta drifter som ligger till grund för vår sinn-
lighet och vårt förnuft (det formella och det materiella) förmedlats 
via den konstnärliga aktivitetens harmonierande skönhetsupplevelse. 
Det som för Schiller är en sinnlig drift och en formdrift omtalas dock 
som viljor av Rabe: ”Skönhetssinnet måste således vara en förening 
av viljan till sinnlighet och viljan till form, eller just det Schiller  kallar 
lekinstinkt” (Rabe 1922). Denna betoning av viljan kan förstås mot 
bakgrund av den utveckling av Kants översinnliga värld ”i sig” (där 
den moraliska handlingen motsvaras av den fria viljan), som Arthur 
Schopenhauer tog upp redan i början av 1800-talet, men som inte 
kom att få vidare betydelse förrän mot slutet av seklet. För Schopen-
hauer är världen ”i sig” en universell vilja som står över det mänskliga 
subjektet, dess förståndskategorier och förnuftiga moral, en vilja som 
endast musiken förmår återge (medan de övriga konstarterna endast 
kan återge idéer och föreställningar) (Schopenhauer 1819/1916).

mars försorg. Stockholm och Lund etablerade filialer av Internationella Sällska-
pet för Samtida Musik, och inom kort uppstod bland yngre svenska komponister 
en motsvarighet till den franska Les Six-gruppen” (Pergament 1943, 100f). Per-
gament nämner bara fem namn: Hilding Rosenberg, Gösta Nystroem, Lars-Erik 
Larsson, Dag Wirén och Gunnar de Frumerie. Den sjätte bör rimligen ha varit 
Pergament själv.

131 Även i metafysiskt hänseende lever idealismen kvar, i form av en organisk 
historiesyn (Broman a.a. 69ff)
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Denna i grunden pessimistiska filosofi – subjektet är ju underställt 
den otyglade viljan – får en mer positiv tolkning i Nietzsches syn på 
övermänniskans förmåga att kanalisera viljan i en ”vilja till makt”. För 
Rabe, Rosenberg och Pergament är det dock i hög grad förmedlingen 
av Schopenhauers filosofi genom musikteoretikern Ernst Kurth som 
är av betydelse. Här framträder den grundläggande viljan som ”en 
psykisk ’spännkraft’ … i människan som ’väcker längtan till gestaltan-
de rörelse och formblivande’, vilket så småningom når högre regioner 
i medvetandet och utvecklar sig till förnimbara uttryck” (Broman, a.a. 
174, citat ur Kurths Grundlagen des linearen Kontrapunkts från 1917). 
Musiken ses som ett klingande uttryck för ”spänning och avspänning 
i vår[a] inre liv” (Rosenberg, cit. i Broman, a.a.).

Genom denna uppfattning av musiken som uttryck för en univer-
sellt mänsklig livsvilja blir det möjligt att se kompositörens verk som 
ett moraliskt uttryck – det etiska och det estetiska sammanfaller. Det 
konstnärliga skapandet ses dock inte som en förutsättning för den 
fria viljan, som i Schillers ursprungliga förslag, utan som en person-
lig förmedling av en universell livskraft. Konstnärligt skapande är ett 
utlopp för en vilja till liv, viket ger musiken som uttrycker denna livs-
vilja dess moraliska och estetiska värde. ”För mig”, säger Rosenberg, 
”är all konst förfelad i den mån den ej lär oss älska livet” (cit. i a.a. 
181). Kompositören är ”en förkunnare av människan, av livet genom 
människan” (cit. i a.a. 182) och därmed också en moraliskt högtstå-
ende konstutövare.

Att detta moraliska konstutövande, denna musikaliska praktik krä-
ver ett kompositoriskt hantverkskunnande beror på att den livsvilja 
som ska gestaltas måste ges en adekvat form. Den andliga energi som 
livsviljan alstrar i en människa kan, som i den inspirerade komposi-
törens fall, ge upphov till ett musikaliskt infall med utvecklingspoten-
tial som det kommer an på kompositören att gestalta i en fullt utveck-
lad form: ”motivet i en musikalisk komposition bär inom sig fröet till 
sin form och utveckling och kräver mästaren för att förverkliga dess 
inneboende möjlighet” (Rosenberg, cit. i a.a. 168).132 I sin formande 

132 Synen på det formella hantverkskunnandet skiljer sig härigenom från äldre 
tiders; medan det nationalromantiska naturgeniets spontana infall är uttryck för 
folksjälen och ger upphov till enkla melodier med igenkännbar nationell karaktär 
(och som därför framstår som konstlade om de utarbetas enligt komplexa form-
typer), är det idealistiska geniets originella uppslag potenta i den meningen att de 
”bär inom sig fröet till sin form”: geniets infall inbegriper redan på motivnivå den 
formellt komplexa helhet som den färdiga kompositionen utgör (och som därmed 
är ett uttryck för kompositörens individuella karaktär).
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verksamhet kommer kompositören oundvikligen att sätta sin prägel 
på det resulterande verket, då bearbetningen av det musikaliska in-
fallet, det melodiska fröet, innebär en ”sublimering” (Rosenberg, cit. 
i a.a. 181) av känslor och tidigare livserfarenheter.

Det musikaliska formandet är en aktivitet sprungen ur livsviljan 
och som därmed förmedlar livsviljan i den resulterande kompositio-
nen. Bristfällig form och ytlig klangskönhet ses däremot som intäkt 
för bristande livsvilja, för passivitet och omoral (Broman 171ff).133 
Omvänt innebär detta att bristande formfulländning kan klandras 
som svag karaktär, vilket Rosenbergs och Pergaments meningsfrände 
Rabe inte är sen att utnyttja i sin egenskap av kritiker.

I en recension av Alfvéns fjärde symfoni Från havsbandet – vars 
program inbjuder lyssnaren att höra musiken som en skildring av två 
ungdomars erotiska möte – kritiserar Rabe kompositionen dels för att 
dess formella uppbyggnad inte motsvarar dess påkostade orkestrering 
och raffinerade harmonik,134 dels för dess omoraliska innehåll, i och 
med vilket Alfvén påstås ha våldfört sig på ”den heliga musan”.135 Ra-
bes avslutande rader är obönhörliga: ”[d]et finns ingenting av stark 
ungdomlighet och segerviss gratie i denna musikaliska imitation av 
kärlekens yttersida. Den är istället banal, saknar vilja och ambition 
och är i grunden, som all enbart efterbildande konst, sentimental och 
impotent” (cit. i Ling 1993 min kurs.).136

133  Kollegan Pergament beskrev Rosenbergs estetiska hållning i liknande 
orda lag: ”Konsten var liksom livet något heligt, som icke fick förfuskas: Båda var 
en gåva från ovan, som man ödmjukt hade att odla och förvalta” (Pergament 
1943, 116).

134 Enligt Rabe har den musikaliska klangen endast en sinnlig, sensuell verkan 
på lyssnaren: ”Den rena klangen kan strängt taget aldrig bli form, bli gestalt och 
verka annat än rent sensuellt” (Rabe 1926).

135 Pergament fortsätter sin beskrivning av Rosenberg med att hylla dennes 
”återhållsamhet i känslouttrycket”, vilket inte bara var ”ett stilmoment”, utan ”ett 
uttryck för hela hans personlighet”. Rosenberg, till skillnad från en sådan som 
 Alfvén, ”undvek också den romantiska kantilenan, ty han misstänkte alltid att den 
torgförde intimiteter” (a.a 117, min kurs.).

136 Med vad som framstår som ett hyllande av den inklusiva andakten snara-
re än den exklusiva kontemplationen tycks Alfvén orientera sig mot en national-
romantisk, snarare än en idealistisk musiksyn: ”Känner ni vid åhörandet af vissa 
tonsättningar er fantasi komma i så liflig verksamhet, er känslovärld i så häftig 
svallning, och verka de frambrusande tonbilderna så starkt på er inbillning, att 
ni förnimmer de sekundsnabba stämningar de medföra som känslor och brott-
stycken ur edert eget lif, nu i musikens förklarande ljus strömmande er till mötes, 
då har ni sannerligen förstått; ty då har ni gjort musikens ande och dess blod till ert 
eget blod” (Alfvén 1897, cit. i Ling a.a.). Eller som en forskare kommenterar citatet, 
Alfvén befinner sig ”ganska långt från Eduard Hanslicks lyssnarideal” (Ling a.a; 
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Rabes recension, publicerad i Göteborgs handels och sjöfartstidning 
1920, är ett exempel på att modernisterna inte stod svarslösa inför 
nationalromantikernas invektiv (Ternhag 2005). Fastän det inte är 
individens fria vilja som står i fokus, utan en universell livsvilja, så 
är det kompositörens egen moraliska karaktär – snarare än någon 
allmän nationalkaraktär – som präglar kompositionsarbetet (en ka-
raktär som för Rabe, likaväl som för Josephson eller Bauck, ska vara 
potent och manlig; kvinnor som Andrée göra sig knappast besvär). 
Även om geniet som term inte slår an i något allmänt bruk, kan vi se 
att den individuelle kompositören till sist sätts i det svenska högsä-
tet.137 För den nyss nämnda upphovsrättens del är detta en nödvän-
dighet och tidpunkten sammanfaller passande nog med instiftandet 
av kompositörens lagstadgade rätt till sitt andliga verk år 1919 och 
den så kalla de Bernkonventionens utropande av upphovsmannens 
moraliska rätt, 1928.

Atterberg och kompositörsrollens moraliska kollaps

Det har sagts att den svenska kompositören inte blev skråbunden 
förr än på 1900-talet, i och med bildandet av Föreningen svenska ton-
sättare, Fst (Staffan Albinsson, pers. komm. Se också Walin a.a. 34). 
Redan 1907 hade Svenska musikerförbundet bildats och då många 
kompositörer arbetade som musiker var detta under en tioårsperiod 
den enda intresseförening som stod de svenska kompositörerna till 
buds (Edström 1998, 11f). Fst bildades 1918 på initiativ av en grupp 
kompositörer varav ingen var musiker till yrket. Den namnkunnigas-
te var Kurt Atterberg, som också blev dess ordförande (Atterberg var 
därtill sekreterare i Musikaliska akademien, samt kritiker i en av de 
största dagstidningarna Stockholmstidningen). Föreningens syfte var, 
enligt stadgarnas inledande paragraf, ”tillvaratagandet av deras [med-
lemmarnas] konstnärliga och ekonomiska intressen”. För det senare 
blev man snart nödgad att inrätta en separat ”inkassobyrå” (Atterberg 

jfr Rubensons musiksyn ovan, s 73). Att Alfvén var den som kanske främst intro-
ducerade ”de stora symfoniska formerna” (Hedwall 1973, 135) i det svenska mu-
siklivet, innebär med andra ord inte att de accepterades som exempel på enhet-
ligt framställda formellt komplexa verk av efterföljande generationer (jfr not 121).

137 ”I Sverige hänvisar man inte till geniet, men till det egna intuitiva skapan-
det [som kommer] till tals genom tesen om ’inre nödvändighet’ ” (Broman a.a. 81). 
Rosenberg drar sig dessutom inte, som vi sett ovan, för att beskriva kompositö-
rens personliga prägel på sitt verk i ordalag som erinrar om Rousseau: ”Min tro är 
att varje människa från födseln bär fröet till sin egenart” (cit. i Broman a.a. 168).
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1943, 5), STIM, vars uppdrag det blev att driva in de ersättningar kom-
positörerna var berättigade till när deras verk framfördes (och vars 
ordförande också kom att bli Atterberg).

Tanken var att medlemskap i Fst inte skulle vara avhängigt med-
lemmarnas enskilda musiksmak eller stilpreferenser – alla komposi-
törer skulle vara välkomna – även om man som kriterium för med-
lemskap betonade att musiken skulle vara av hög konstnärlig kvalitet 
(a.a.). Att dessa kriterier inte utan vidare lät sig förenas skulle visa sig 
inom de närmaste decennierna. Knappt hade den moraliska rätten 
(rätten att få bli omtalad som verkets exklusiva upphovsman) hunnit 
formuleras i Bernkonventionens Romakt förrän den togs som giss-
lan av vad som kan beskrivas som en moralens fullständiga kollaps.

I ett referat i Stockholmstidningen i oktober 1934, återger Atterberg 
med gillande det tal den nazistiske propagandaministern Joseph Go-
ebbels ställföreträdare hållit i Berlin inför grundandet av ett tyskt ton-
sättarförbund. Det tyska tonsättarförbundets första syfte var enligt 
detta tal inte minst att fungera som bålverk mot ” ’tygellös’ liberalism 
… dess nedrivande tendenser och [dess] ’dissekerande’ själsliga arbete 
[som] blivit främmande för folket”. Denna tygellösa liberalism tyckte 
Atterberg sig finna, förutom i den ”ultramoderna konsten”, i ”musik-
förlag” som ”specialiserat sig på att jazzifiera klassiska mästerverk”. 
Vidare återger Atterberg i artikeln åsikten att denna urartade mu-
sik ”måste förlora folklighetens fasta mark av det enkla skäl att sådan 
mark ej hade funnits” (Atterberg 1934).138

Atterberg såg härmed upphovsrättens moraliska dimension som 
ett skydd mot allt som på essentiellt nationalistisk grund kunde anses 
som främmande för folksjälen. Vad denna nationalism innebar rent 
konkret framgår med motbjudande tydlighet av ett brev från Atter-
berg till den finlandsfödde judiske tonsättaren Moses Pergament tio 
år tidigare, där Atterberg säger att Pergament inte kunde räkna med 
att kallas ”svensk” tonsättare enbart för att han var verksam inom lan-
dets gränser; att kalla sig ”judisk” tonsättare gick däremot bra:

Att du skulle lancera dig som svensk tonsättare kunde jag ej drömma om 
… Musikens gåva är något, som är djupare än att dess karaktär skulle 

138 Avsmaken inför populära kulturyttringar var inte alls begränsade till före-
språkare av nationalistiska eller nationalromantiska ideal, och den försvann inte 
efter kriget; i en artikel om ”Den musikaliska smaken” i tidskriften Musikvärl-
den år 1947 beklagar sig exempelvis Hindemitheleven och kompositören Wer-
ner Wolf Glaser över den ”merkantilisering av musiklivet” som utarmar konsten 
(Glaser 1947).



112

kunna ändras lika fort som man ändrar skatteskrivningsort. Vill du gälla 
som representant för svensk tonkonst, då bör du väl också visa först din 
samhörighet och din uppskattning för vår musik samt helst även göra 
något positivt för den som t.ex. [holländaren] Wilhelmi gjort. Det har 
du emellertid så vitt jag vet ej gjort, ty betänk väl att det enda riktigt ty-
piska draget i svenskt musikkynne är det romantiska och, så vitt jag har 
uppfattat dig rätt, förnekar du detta existensberättigande nu för tiden. 
Så tillvida är du ju principiellt renodlad judisk tonsättare till gagnet – 
varför då ej till namnet också? (Atterberg 1923, cit. i Åstrand 1994) 139

Detta försök från Atterbergs sida att etablera en nationalistisk kom-
positörsroll med rasistiska implikationer misslyckades dessbättre, om 
än priset skulle visa sig omätligt. Vad vi också kan se är att den natio-
nalsocialistiska estetiken utgjorde en variant av den nationalroman-
tiska genisynen, där allt nytänkande utgår från folksjäl och kollektiv 
national anda, vilket i sin mest extrema tolkning möjliggör avfärdan-
det av individuella avvikelser som urartning, entartete Kunst.140

Moses Pergament, en säregen modernist

Som kontrast till denna moralisk-estetiska kollaps är Pergament sär-
skilt intressant. För även om geniet som term aldrig slog an på bred 
front dyker det upp vid ett flertal tillfällen i Pergaments skrifter (Per-
gament var också verksam som kritiker och författare). Dessutom på 
ett sätt som skiljer honom från de modernistiska kollegerna Rosen-
berg och Rabe. Vad gäller kopplingen mellan musikens och komposi-

139 Pergament svarade brevledes redan följande dag: ”Jag är jude. I själ och 
Hjärta. Och jag har alltid varit den förste att framhäva denna ära. Men juden-
heten har i tvåtusen år och ända tills för några år sedan varit ett övernationellt 
begrepp, icke ett nationalpolitiskt och geografiskt … Att jag utger mig för att vara 
svensk och icke finne har sina vägande skäl. Trots att både jag och mina föräld-
rar äro födda i Finland har vi icke varit finska medborgare, lika lite som någon 
annan jude varit det före 1918, då min släkt fick finskt medborgarskap, och då jag 
redan var svensk och icke ville vara något annat” (Pergament 1923, cit. i Åstrand 
a.a.). Samtidigt kunde en judisk kompositör som Ernest Bloch hävda att ”rasmed-
vetenhet i musiken är en absolut nödvändighet, även om nationalism inte är det” 
och att ”[j]ag strävar efter att skriva judisk musik, inte för att framhäva mig själv, 
utan därför att det är den enda möjligheten för mig att skapa levande musik” (cit. 
i  Raiskin 2003, min övers.).

140 Även den sovjetkommunistiska estetiken hyllar det kollektiva på bekostnad 
av individen, på ett sätt som gör den mer överensstämmande med den national-
romantiska än den idealistiska musiksynen (endast på den politiska nivån tillät 
sig den leninistiska sovjetkommunismen ett avant garde).
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törens moraliska dimensioner konstaterar Pergament om Wagner att 
”[h]os skapande genier motsvaras den konstnärliga storheten tyvärr 
inte alltid av moraliska värden”. Och om Peterson-Berger heter det på 
liknande vis, att ”[d]en som lärt sig förstå, att människan kan vara ett 
och hennes konst något annat – bättre eller sämre, torde emellertid 
med lite god vilja vara i stånd att bilda sig en någorlunda klar uppfatt-
ning om tonsättaren P.-B:s insatser i den svenska musiklitteraturen” 
(Pergament 1943, 62, 69).

Den nyktra bedömningen av både Wagner och Peterson-Berger är 
slående.141 Men det som gör Pergaments bruk av geniepitetet intres-
sant är att det är av idealistiskt snarare än nationalromantiskt slag. 
Fastän Pergament uppenbarligen skrev under på en föreställning om 
musiken som uttryck för en given nationalkaraktär, var denna under-
ordnad den individuelle kompositörens personliga skapande: ”[t]y 
ytterst är det ju skörden av personlighetens jordmån som ger oss de 
oförytterliga värdena” (Pergament 1920, cit. i Rosengren 2007, 197). 
Även om Pergament kunde beskriva Almqvist som den ”geniale ama-
tören” (Pergament, a.a. 19),142 är det enligt Pergament ”en ofrånkom-
lig sanning, att ju högre en konst står, desto mera utvecklad och förfi-
nad är även dess teknik […] en mästerlig konst förutsätter absolut tek-
nisk behärskning” (Pergament 1924, cit. i Broman, a.a. 128).

Däremot är tron på ingivelsens [d.v.s. inspirationens] allena saliggör-
ande makt en naiv villfarelse. Med ingivelsen ensam kommer tonsät-
taren ingen vart. Han måste också äga förmågan att utnyttja den, det 
vill säga utforma den till ett kortare eller längre stycke och t.o.m. till ett 
stort verk, beroende på vad dess natur bjuder. (Pergament 1927, cit. i 
Broman a.a. min kurs.).

Rent konkret kan Pergaments resonemang utläsas i hans kommen-
tar om den då nya ”punktmusiken”, att den ”förutsätter att ett eller 
flera tonsättargenier inlemmar dem [tonerna] i ett konstnärligt sam-
manhang av ett helt annan beskaffenhet än det vi f.n. får till livs un-
der beteckningen punktmusik” (Pergament 1955). För originalite-
tens mer principiella del innebär det att ”herderska” egenskaper som 
” omeddelbarhet, naturlighet och impusivitet” inte är att betrakta som 
några som helst villkor (Pergament 1957), snarare tvärt om.

141 Det hör till Peterson-Bergers främsta insikter att han redan tidigt tog av-
stånd från nazismen (Peterson-Berger 1933/1951).

142 Pergament bearbetade musik ur Almqvists Songes och Fria fantasier i ton-
sättningarna Almqvistiana I & II (se Rosengren 2007, 240f).
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Om Pergament i och med detta kan ses som nydanande innebär 
det inte att hans syn på kompositören och musikskapandet var opro-
blematiska. Framförallt handlar det om synen på individens person-
lighet, det Rosenberg kallar ”egenart”. Givet de grundläggande princi-
perna för Rabes kritik av Alfvén kan det inte bli annat än självmotsä-
gande att (som Pergament) medge att konstnärlig storhet ”inte alltid 
[motsvaras] av moraliska värden”, eller att ”människan kan vara ett 
och hennes konst något annat”. Frågan är vem som kom att sätta to-
nen för den fortsatta diskussionen, Rabe (och Rosenberg) eller Per-
gament?
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7. Det nya folkhemmets ingenjörskonst

Folkhem, ingenjörskonst och samhällsgeni: 
Ingmar Bengtsson och Måndagsgruppen

Efter andra världskrigets slut 1945, framstod den tyska idealismen i 
sin nationalromantiska tappning som djupt komprometterad. Krigets 
omänskligheter hade givit upphov till en moralisk pessimism och en 
värdenihilism, enligt vilken tidigare oantastliga moraliska värden av-
färdades. Moraliska omdömen betraktades i stället som subjektiva 
och fick därför ingen plats i de vetenskapligt präglade världsåskåd-
ningar som frodades, inte minst inom den så kallade Uppsalaskolan 
– vilken bland annat påverkade de inflytelserika statsvetarna Gunnar 
Myrdal och Herbert Tingsten (Tingsten var dessutom chefredaktör 
för Dagens Nyheter), samt filosofen Ingemar Hedenius (mest känd 
för sitt ateistiska propagerande i boken Tro och vetande från 1949). 
Uppsalaskolans framhållande av ”objektiva fakta” hindrade för den 
skull inte att Hedenius ansåg att värderingar eller moraliska omdö-
men kunde vara mer eller mindre väl underbyggda. Det viktiga var 
”att man alltid borde söka stödja sina värderingar på uppgifter om 
sakförhållanden, vilka man hade skäl att tro vara sanna eller höggra-
digt sannolika” (Dahlstedt a.a. 31). Empirisk observation och logisk 
stringens var honnörsord: det nya folkhemmets dörrar skulle öppnas 
för en social ingenjörskonst i stort och i smått, men i vilken utsträck-
ning påverkades kompositörsrollen?

Där vetenskapsmannen trädde in som ideal skulle det national-
romantiska naturgeniet, snillet, en gång för alla vädras ut. Tidstypisk 
för detta synsätt är beskrivningen av kompositören Karl-Birger Blom-
dahl, som hade ingenjörsstudier i bagaget: ”Började han inte som mu-
sikalisk byggnadsingenjör, spände polyfona stålwirar och konstruera-
de arkitektoniska brospann!” (Bengtsson 1956).

Orden är musikforskaren och skriftställaren Ingmar Bengtssons, 
vars musiksyn vi ska titta närmare på. Tillsammans med Blomdahl 
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och en handfull andra kompositörer, musiker och forskare ingick 
Bengtsson i den så kallade Måndagsgruppen, ett löst sammanhållet 
sällskap – varav flera medlemmar var elever till Rosenberg – som 
möttes för att på egen hand studera musik, men som inom några 
decennier också skulle komma att befästa ett flertal viktiga positio-
ner inom det institutionella musiksverige. Intressant nog kan vare sig 
Bengtssons eller Blomdahls inställning beskrivas i entydigt scientis-
tiska termer, på det sätt många kompositörer under efterkrigstiden 
gärna såg sig som vetenskapsmän forskandes efter exakta lagbunden-
heter inom klangernas fält – må vara att Blomdahl lät sig inspireras av 
kemiska formler när han komponerade orkesterstycket Forma ferrito-
nans till invigningen av Oxelösunds järnverk 1961. Däremot finns här 
ett hyllande av rent hantverksmässiga kompositionsideal, där själva 
kompositionsarbetet står i fokus.

Belysande i detta fall är Blomdahls beskrivning av sin egen bild-
ningsgång, som samtidigt kan uppfattas som en beskrivning av hur 
en närmast platonsk inspiration måste gestaltas enligt strikt kompo-
sitionstekniska principer för att slutprodukten skall uppnå estetiskt 
”sanningsvärde”:

Sången inom mig. Den stumma sången, floden av sång som nästan 
sprängde mig. Som jag måste få ut! – den plågsamma instängdheten, 
murarnas oöverstiglighet.
Flöjten. Skolorkestern. ”När solen går opp går månen ner”, ”Buddha” – 
glädjen över att få spela violinkadensen ur ”Orfeus i underjorden” på 
flöjten för att vi inte hade nån tillräckligt bra violinist!
Stockholm. Operan: Puccini och Verdi. Konsertföreningen: Tjajkovskijs 
femma, César Francks d-moll, Sibelius, Beethoven. – Vilken upplevelse!
Så Plötsligt: yrkesmässiga studier. Pianot. Fiolen. Rosenberg: Harmoni-
lära, kontrapunkt. Grabner-Riemann, Jeppesen-Palestrina, Bach. Hårt 
arbete.
Sällsamt mellanspel: Bergenson, Fryklöf – de obligatoriska – för försök 
(misslyckat) att komma in i kontrapunktsklassen på Musikhögskolan.
Kompositionsövningar. Stillastående, traggel, otillfredsställelse. Carl 
Nielsen. Plötslig uppenbarelse: Hindemiths ”Symfoniska danser”! Sti-
mulans till begynnande medvetna funderingar över medlen. Medlen 
som skulle hjälpa mig att få ut sången, som dittills jämt försvann på vä-
gen ut … (Blomdahl 1957, min kurs.)

Medan Blomdahl fortsätter sin beskrivning med att tala om ”kravet på 
sanning” i förhållande till den inre rösten, sången, beskriver Bengts-
son ”en inre nödvändighet” som driver konstnären, ”en intuitionens 
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sanningslidelse som är besläktad med den vetenskapliga” (Bengtsson 
1949). Detta vetenskapsideal stannar inte vid rent hantverksmässiga 
regler och kompositionstekniker – som man gärna tillägnade sig ge-
nom studier av medeltida, renässans- och barockmusik (klassicism 
och romantik undveks med något enstaka undantag)143 – utan dessa 
kompositionstekniker måste också vara vetenskapligt grundade i ”de 
egenskaper och lagar, som av naturen finnas nedlagda i tonerna och 
vilka man måste känna till för att rätt kunna handha dem” (Blom-
dahl 1945), eller som Bengtsson förtydligade saken: ”[f]örsöken att 
skapa tonsystem med kvartstoner eller mindre tonsteg kunna läm-
nas å sido. Våra tolv toner få alltjämt betraktas som den enda rimliga 
grund valen, organisk och naturlig som den är, härledd ur tonernas 
rent akustiska egenskaper” (Bengtsson 1945).144

Utmärkande för Bengtsson är att trots att han för musikforskning-
ens del hävdar att ”[k]onstverket själv ska stå i centrum … [a]tt själva 
utgångspunkten måste vara konstverket i dess konkreta form, tavlan, 
boken, partituret”, också tillägger att ”samtidigt som detta konkreta 
konstverk är det ofrånkomliga ’objektet’, är forskningens ’konstnärliga 
objekt’ någonting vidare, ty konstverket är ju förmedlare mellan dess 
skapare och dess mottagare” (Bengtsson 1951).145

Med andra ord uppmärksammar Bengtsson såväl kompositören, 
verket, som lyssnaren. Detta i enlighet med den nya syn på kunskaps-
förmedling som under 1900-talet kommer att gå under (den numera 
självklara) benämningen kommunikation och som kommer att appli-
ceras på musiken med vetenskaplig systematik från och med mitten 
av seklet i och med den framväxande semiotiken.

143 Efter krigsslutet studerade Bengtsson, liksom bland andra Nils Wallin, 
Sven-Erik Bäck och Eric Ericson, äldre musik vid Schola Cantorum i Basel (Wall-
ner 1971, 54).

144 För Bengtsson är det inte frågan om ett estetiskt val, utan om ett givet sak-
förhållande som kompositören har att rätta sig efter: ”I åtminstone ett avseende 
skiljer sig musiken från alla andra konstarter: dess tonande material har förbin-
delser med fysikaliska och matematiska lagbundenheter, vilkas musikaliska möj-
ligheter kan bli föremål för ’upptäckter’. Den flerstämmiga [västerländska] musi-
kens historia innesluter en kedja av sådana rön, som oavbrutet bygger vidare på 
varandra utan återvändo. Här är det korrekt att tala om utveckling, ty denna obe-
tvingliga logik går som en röd tråd genom tider av uppbyggande och av sönder-
brytande.” (Bengtsson 1957a).

145 Detta skulle kunna förstås i enlighet med en äldre kunskapssyn, där för-
medling innebär en förening mellan två själar (även den herderska andakten skul-
le kunna förstås på detta sätt). Mot en sådan tolkning talar Bengtssons användning 
av den kommunikationsteoretiska termen ”mottagare” och att Bengtsson är den 
som kanske främst introducerar semiotiken i svensk musikvetenskap.
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Vad som är särskilt intressant i detta sammanhang är att Bengts-
sons användning av denna semiotiska tankefigur – kommunikations-
kedjan där kompositören är ”avsändare”, verket ”meddelande” och 
lyssnaren ”mottagare” – sätter fingret på hans egen uppfattning av 
kompositörens individuella personlighet. Bengtsson må ha kursiverat 
påståendet, att ”[m]usikverket existerar strängt taget först i och genom 
den som lyssnar!”, men detta ska inte misstas för något påstående om 
att kompositören är beroende av lyssnaren för att kunna skapa musik; 
det är ”[m]änniskan bakom verket” som är den exklusiva upphovs-
mannen (Bengtsson 1947, 12, 15). Det råder en fundamental åtskill-
nad mellan avsändare och (distanserad) mottagare, som endast kan 
överbryggas genom kommunikation. Frågan är hur Bengtssons syn 
på kompositörens personlighet förhåller sig till de vi hittills stött på 
hos Peterson-Berger respektive 20-talisterna.

Den musikaliska kommunikationens moraliska avsändare

Som en av musikens grundläggande ”andliga kvalitéer” (Bengtsson 
1957a), betonar Bengtsson den ”mikrovärld av gestik, mimik, ’känslo-
rörelser’ som ständigt söker sin resonans inte bara i åhörarens intel-
lekt utan i långt djupare skikt av hans varelse” (Bengtsson 1949). For-
muleringen antyder att Bengtsson betraktar musikalisk kommunika-
tion som en enkelriktad process. Den känslobetonade ”mikrovärld” 
som utgör musikens ”andliga kvalitéer” har sitt exklusiva ursprung 
hos kompositören, förmedlas genom verket och ”söker resonans” hos 
lyssnaren.

Även när Bengtsson skiljer mellan vad som kan tyckas vara en ka-
raktäristik av olika sorters musikverk, mellan ”absolut musik” och 
”programmusik”, är det kompositörens personliga prägel på musiken 
som är av intresse:

Mellan ’absolut’ musik, där det subjektiva innehållet är reducerat, och 
ren programmusik kan man naturligtvis tänka sig oändligt många gra-
der; schematiskt kan förutom dessa (nästan aldrig renodlade) ytter-
gränser en viktig mellanform urskiljas; musik med omedvetet utommu-
sikaliskt innehåll (måhända ska det visa sig, att all musik hör till denna 
typ). I det sistnämnda fallet finner konstnären i musiken ett naturligt 
medium för sina känslor, stämningar och associationer, även om dessa 
såsom primärt material icke konkret nå upp till medvetandet. Möjlig-
heten att fritt kunna gestalta dessa intryck, känslor och föreställningar 
genom den skapande fantasin är målet, icke att skapa ett formstarkt 
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arkitektoniskt monument med rent musikaliskt innehåll; musiken blir 
inte endast mål utan även medel. (Bengtsson 1941)

Den formellt komplexa kompositionen är inte endast mål utan också 
medel. Men om det musikaliska verket är ett medel, en ”förmedlare” 
av ett ”konstnärligt objekt”, som i grunden är av känslomässig karak-
tär, är frågan i vilken mån Bengtssons musiksyn kan sägas motsvara 
den idealistiska genisynen. Kanske är inte avståndet så långt till, om 
inte Almqvists och Mankells inklusiva andakt, eller Alfvéns program-
musik, så till Peterson-Bergers associationsbaserade personlighets-
meddelelse?

Att antagandet inte håller för granskning visar sig om vi erinrar 
oss att Peterson-Bergers personlighetsmeddelelse innebär en förmed-
ling av konstnärens andliga och moraliska kvalitéer till lyssnaren via 
de associationer – eller konnotationer, om vi tillåter oss en semiotisk 
term som betonar associationens kollektiva dimension – som musi-
ken aktiverar hos lyssnaren. Musikens formella aspekter är, enligt Pe-
terson-Berger, på intet vis nödvändiga för de associationer musiken 
ger upphov till; det är snarare i den renodlat melodiska dimensionen 
musikens känslomässiga kraft står att finna – men förbindelsen, asso-
ciationen, mellan melodi och känsla är inte universell, utan kulturellt 
betingad (av folksjäl och nationalkaraktär). För Bengtsson, däremot, 
är musikens formella egenskaper (om vi kastar om ordföljden i citatet 
ovan) inte bara medel, utan också mål.146

När väl ”tekniken blivit ett lydigt redskap … i skapandets tjänst 
… råder icke längre någon klyvning eller konflikt mellan ande och 
materia, mellan ’innehåll’ och ’form’ ” (Bengtsson 1945).147 Musikens 
formella egenskaper blir då närmast ett objektivt uttryck för den 

146 Bengtsson citerar Peterson-Berger utförligt i sin bok Från visa till symfoni: 
”musik kan röja viljeslapphet, karaktärssvaghet, lögnaktig tillgjordhet, ja till och 
med – som bekant  – tjuvaktighet hos sin upphovsman” (Peterson-Berger, cit. i 
Bengtsson 1947, 15). Det är inte utan att man kan ana en viss ironi i Bengtssons 
hänvisning till Peterson-Berger vad gäller de refererade åsikterna.

147 Vad gäller det hantverksmässiga formandet av ett intuitivt framsprunget 
grundmotiv förtydligar Bengtsson: ”Att skriva flera samtidiga melodier fordrar en 
driven skicklighet, en hantverksmässig rutin, som kräver trägen övning år efter 
år. Att finna på en melodi och kläda den med några lämpliga ackord är betydligt 
lättare, och har därtill en smula av ens personliga känsloliv runnit ut på notpap-
peret, är man genast frestad att kalla resultatet musik” (Bengtsson 1944). Detta är 
samma syn som vi fann hos Rabe, i dennes avfärdande av Alfvéns 4:e symfoni, 
och visar hur den idealistiska musiksynens krav på formell komplexitet expande-
rat sedan Rubensons och Josephsons dagar (jfr ovan).
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 individuelle kompositörens subjektiva känslor, stämningar och asso-
ciationer.148 Den ”intuitionens sanningslidelse som är besläktad med 
den vetenskapliga” som Bengtsson talar om (se ovan), handlar om 
att formen ska utgöra en konsekvent utveckling av det ur komposi-
törens känslomässiga intuition sprungna musikaliska grundmotivet 
(det motiv som Rosenberg med en organisk metafor, i Rousseausk 
anda, beskrivit som ett ”frö”). Givet kompositörens hantverksmäs-
siga kunnande kommer denna utveckling att ske med samma tving-
ande kraft som när en logisk syllogism härleder en slutsats ur givna 
premisser. Annorlunda uttryckt, estetiskt värde, sanning och moral 
sammanfaller (se Dahlstedt a.a. 25, 45).149

Men ”sanningslidelsen” innebär mer än bara ett krav på originali-
tet eller formell komplexitet. Den handlar också om individens för-
hållande till kollektivet, den publik med vilken kompositören kom-
municerar:

En konstnär kan stå i samhällets tjänst genom servil anpassning. Vad 
det kan leda till ser vi i diktaturstaterna. Men han kan också ställa sig 
i mänsklighetens tjänst genom att – ofta i fruktbar isolering – med 
sitt konstnärskaps slagruta spåra källor som är fördolda för oss andra 
och befria oss genom att bryta upp nya perspektiv. Sådan är just nu 
hans uppgift. Och den är samhällelig även om samhället inte vill det. 
(Bengtsson 1949)

Givet att musiken är ett ”naturligt medium” för kompositörens ”käns-
lor, stämningar och associationer”, så tycks Bengtsson mena att kom-
positörens känslomässiga uttryck har ett egenvärde genom dennes 
intuitiva, närmast synska (”slagrute-”) förmåga att kunna ”spåra käl-
lor som är fördolda för oss andra och befria oss genom att bryta upp 
nya perspektiv”.150 Synen på genialitet som en medfödd förmåga att 
iaktta naturens unika egenheter – eller i mer tidstypisk jargong, ”ob-
jektiva sakförhållanden” – lever kvar i denna modernistiska syn på 

148 Också de spontana infallen och uppslagen tycks för Bengtsson sprungna ur 
det hantverksmässiga kompositionsarbetet: ”[ä]ven inspiration bygger i väsentlig 
grad på den förvärvade säkerheten” (Bengtsson 1945).

149 Redan 1928, i en recension av Rosenbergs Suite över svenska låtar, 
hade Pergament hävdat att den musikaliska kompositionens form måste vara 
”följdriktig”(cit. i Dahlstedt a.a. 44).

150 Slagrutemetaforen återfinns också hos Pergament, i en beskrivning av Ro-
senbergs konstnärsskap: ”Det var med intuitionens slagruta som Rosenberg leta-
de sig fram till den antika tragediens tonande källsprång” (Pergament 1943, 120).
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ton sättaren som ett slags visionärt avant garde. Nya känslomässiga 
perspektiv får uttryck i likaledes nya musikaliska dito, naturen ersätts 
av kulturen som objekt för skärskådande.151 Att vara missförstådd får 
kompositören räkna med, åtminstone i en tid som (likt Bengtssons 
samtid) präglas av kulturell ”förslappning” (Bengtsson 1957b).

Här framträder också samhällsrelevansen av tonsättarindividens 
förhållande till kollektivet. När den sociala tillvaron blir allt mer kom-
plex och svårgripbar påverkas människor känslomässigt. Dessa soci-
alt färgade känslor upplevs särskilt väl av exempelvis kompositörer, 
vars professionella expertis och hantverkskunnande är vad som för-
mår ge logiskt gripbar form åt de annars komplexa och svårfångade 
känslorna: ”ingen [sann] konstnär förmår uttrycka vad han vill och 
vad han bär inom sig utan ett mått av tekniskt kunnande” (Bengts-
son 1945).152

Det moraliska ställningstagandet ligger därmed för kompositörens 
del i att sovra bland sina infall och uppslag, att välja bort det begrän-
sande och inkrökta till förmån för de allmänmänskligt och samhäl-
leligt relevanta perspektiven, samt att för detta musikaliska material 
tillämpa väl valda kompositionstekniker. Förment enkla lösningar på 
komplexa problem leder till katastrof både på det personliga, sam-
hälleliga och musikaliska planet. Konstnärens uppgift blir därför ”att 
ständigt söka det mest äkta, djupa konstnärliga uttrycket, oberoende 
av konventionella normer” (Bengtsson 1941). Vad gäller personlig-
heten, kan den ”spåras redan i hans [kompositörens] inställning till 
det musikaliska materialet, om han gör det lätt för sig eller om han 
kämpar sig fram till ett personligt uttryckssätt” (Bengtsson 1947, 15).

Men är inte detta en ren upprepning av den estetik vi fann hos 
20-talisterna Rosenberg, Rabe och Pergament?

Metafysisk livsvilja eller fri vilja på psykologisk grund?

Utmärkande för både 20-talsgenerationen (Rosenberg, Pergament, 
m.fl.) och för Måndagsgruppen (som Bengtsson ju tillhörde) är be-
toningen av det moraliska värdet före det rent estetiska. Men det 
finns en viktig skillnad vad gäller uppfattningen om källan till mu-
sikens moraliska dimension. Medan för Rosenberg och 20-talisterna 

151 Ett liknande synsätt odlades av Theodor Adorno, som Bengtsson hyste viss 
respekt för (se Dahlstedt 1986).

152 Och ”[e]tt tafatt handhavande av det musikaliska materialet resulterar säl-
lan i mästerverk” (Bengtsson 1945).
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 betoningen är på den psykiska drivkraften, livsviljan, den som kom-
mer till uttryck i musiken genom det kompositoriska formandet av 
de spontana melodiska infallen och som därigenom ger musiken dess 
moraliska signifikans, så är det själva formandet av det musikaliska 
materialet som lyfts fram av Bengtsson och Måndagsgruppen. För de 
förra är livsviljan ett mer eller mindre givet moraliskt innehåll i den 
välformade kompositionen (Broman a.a. 180f), medan det för de se-
nare snarare är själva utformandet, den konstnärliga handlingen, som 
är moralisk (Dahlstedt a.a. 30ff). Enligt Bengtssons synsätt innebär 
för kompositörens del själva viljan att ge form åt sina känslor, intui-
tioner och associationer ett moraliskt ställningstagande.

Skillnaden är inte helt uppenbar, men kan tydliggöras med två kon-
trasterande exempel. Att 20-talisterna influerades av Kurths skrifter 
har redan nämnts. En med Kurth samtida som också byggde sina idé-
er på schopenhauersk viljegrund var teoretikern Heinrich Schenker. 
Enligt Schenkers terminologi gestaltar kompositören en spännings-
laddad ”ursats”, i en musikalisk ”bakgrund” (motsvarande den scho-
penhauerska viljan), genom utformandet av en tonalt klingande ”för-
grund”. Detta gestaltande är det musikaliska geniets unika förmåga. 
Men denna förmåga är helt omedveten; genialitet, enligt Schenkers 
freudianska synsätt, har ingenting som helst med kompositörens fria 
vilja och medvetna handling att göra (Cook 1989).

En som i stället lyfte fram kompositörens fria vilja – och som däri-
genom stod Bengtsson närmare – var tolvtonsapologeten René Lei-
bowitz (elev till Arnold Schönberg och lärare till vitt skilda kompo-
sitörer som Pierre Boulez och Allan Pettersson). Enligt Leibowitz ex-
istentialistiska utgångspunkt är det kompositörens eget fria val när 
han eller hon beslutar sig att följa eller att bryta traditionen, det är 
kompositören själv som väljer hur den befintliga tolvtonsserien skall 
formas till en genomtänkt komposition (Ames 1951; Maguire 1983). 
Att avsvära sig ansvaret för sina handlingar med hänvisning till yttre 
faktorer håller inte: ”människan är dömd till frihet” (Sartre 1946/1988, 
49).153

153 Givet en existentialistisk etik finns inget rättesnöre för att avgöra en fritt 
vald handlings moraliska halt; kompositörens samhällsengagemang blir därmed 
en delvis annan fråga (Carroll 2002), en fråga som för existentialismens del kan 
spåras via Zolas naturalism tillbaks till Victor Hugos ”l’art pour le progrès” (Lied-
man 1997, 381). Hugos krav på konsten som socialt framstegsbefrämjande visar 
sig i hans syn på den upphovsrätt han förespråkade: ”om jag hade att välja mellan 
författarrätt och allmänhetens rätt skulle jag välja den senare” (cit. i Hemmungs 
Wirten, 2004, 184n.12, min övers.).
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Musikskapande för Bengtsson är en individuell handling som yt-
terst är ett resultat av kompositörens fria vilja.154 Detta är vad som 
gör komponerande till en moraliskt betydelsefull aktivitet. Fastän 
detta inte var någon uttalad estetisk teori hos Bengtsson (på samma 
sätt som hos Leibowitz) ser vi hur det estetiska skönhetskravet ersatts 
med ett moraliskt sanningskrav: kompositörens uppgift är inte läng-
re att skapa musik som ger upphov till något fritt spel mellan inbill-
ningskraft och förstånd (som den kantska estetiken föreskriver), utan 
att så sanningstroget som möjligt ge uttryck för den (av samhälls-
intryck sublimerade) känslomässiga kraft varur de melodiska infal-
len är sprungna. Det estetiska omdömet ersätts för musikens del av 
ett moraliskt omdöme, som avgör ifall kompositörens arbete är värde-
fullt eller ej.

Men varför är detta viktigt för Bengtsson och hans generationskol-
leger inom Måndagsgruppen? Åtminstone två svar är rimliga. Båda 
har att göra med att det moraliska omdömet är knutet till individen – 
den moraliskt originella musiksmeden, från vars personliga karaktär 
de estetiska valen härstammar och den som därmed också är ansvarig 
för sina alster. För det första: ifall Bengtsson oreserverat och utan krav 
på moraliskt ansvar skulle hylla varje ”personlighet bakom musikver-
ket”, så vore han också tvungen att acceptera den typ av personliga 
program som exempelvis Alfvén givit exempel på med sin fjärde sym-
foni (ett program som väckte avsmak i många kretsar ännu vid mit-
ten av seklet).155 Och än värre: Bengtsson skulle också måsta accep-
tera en nazistvänlig ”personlighet” som Atterberg. Att undvika detta 
genom att återfalla till den nationalromantiska musiksynens hyllande 
av den kollektiva nationalkaraktären låter sig inte göras. I en tid då 
det sköna och tilltalande ansågs (åtminstone av somliga) ha förlorat 
i funktion och trovärdighet, framstod i stället den hantverksmässigt 
avancerade kompositionsakten som den främsta garanten för konst-
närlig kvalitet just därför att den implicerade en moralisk dimension 
(renässans- och barockmusiken kunde fungera som obefläckade ideal 
tack vare det tidsmässiga avståndet). Vid en tid då individualismen i 
masskulturens namn i allt högre grad kommit att betona det säreget 

154 Att jämföras inte bara med 20-talisterna, utan också med Schillers uppfatt-
ning att det estetiska skapandet utgör en nödvändig förutsättning för frihet (Schil-
ler a.a.). Även Peterson-Berger diskuterar den fria viljan, men kopplar den inte 
explicit till kompositionsakten (Peterson-Berger 1929/1951).

155 Jfr Stenhammars uttalande att ”[d]en typiske svensken … känner varmt 
och intensivt, men visar ogärna sina känslor” (cit. i Morales, 1927; jfr också not 
135).
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personliga framför den allmängiltiga karaktären (Susman 1984, Fow-
les 1999),156 kunde den rent egoistiska personlighetens påverkan på 
musiken tyglas av den ”viljestarka” karaktärens moraliska rättrådig-
het (detta resonemang förutsätter givetvis premissen att moralen bor 
i det hantverksmässigt avancerade, komplexa formandet).

Men det finns också en annan förklaring av mer funktionellt slag, 
som kontrasterar bjärt mot den moraliska upphöjdhet som annars 
präglar Bengtssons och de svenska modernisternas idealistiska mu-
siksyn. Här handlar det om den specifika syn på kompositören som 
hade blivit stadfäst i svensk lag genom den tidigare nämnda upphovs-
rättslagen från 1919. Enligt denna lag har den person upphovsrätt som 
skapat ett musikaliskt verk (eller, som det heter i det tidiga 1900-ta-
lets juridiska jargong, den som ”enligt melodiens, rytmens och har-
moniens lagar” bringat ”ett andligt innehåll” i ”en individuell form”). 
Bengtssons musiksyn uppfyller både den verkfunktion och den ge-
netiska funktion som krävs för att entydigt kunna identifiera ett mu-
sikaliskt stycke med ”verkshöjd”, samt för att hävda en kompositör 
som unik och originell upphovsman till verket ifråga. Kontrasten till 
de moraliska aspekterna som betonats är att den upphovsrättsskyd-
dande lagen framför allt motiverats av kommersiella faktorer (Volg-
sten 2012a, 22).

Den idealistiska genisynen – mellan absolut idealism och re-
duktionistisk materialism

Det man också måste fråga sig är hur den viljestyrda kompositions-
aktivitet som beskrivs av Bengtsson alls kunde fås att samstämma 
med ett logiskt-scientistiskt vetenskapsideal och en tongivande värde-
nihilism, snarare än att framstå som en direkt motsägelse av desam-
ma. Svaret är inte enbart att Bengtssons religiösa bakgrund distanse-
rade honom från Hedenius ateistiska värdenihilism (Dahlstedt a.a.), 
utan står sannolikt också att finna i förhållandet mellan den idea-
listiska filosofin och den experimentella psykologin i Sverige under 
1900-talets första hälft.

Medan den experimentella, empiriska psykologin i Tyskland mot 
slutet av 1800-talet alltmer frigjort sig från den mer spekulativa filo-

156 Masskulturens problem var inte nya för efterkrigstiden. Vitalis Nordström 
uppmärksammade dem redan 1910 i en bok med samma namn, medan mellan-
krigstiden hade sina ”jazzgossar” (Fornäs 2004) och 40-talet sitt ”dansbaneelän-
de” (Frykman 1988).
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sofin (i form av gestaltpsykologi, psykoanalys och behaviorism, vilka 
samtliga ifrågasatte den fria viljan), dominerades den svenska forsk-
ningen under samma tidsperiod ännu av Christopher Jacob Boströms 
idealistiska filosofi. Först under 1900-talet gör psykologin insteg i den 
svenska forskningen, men till en början som en underavdelning till 
filosofin. Konsekvensen blir att det i grunden filosofiska viljebegrep-
pet i Sverige länge kom att inta en central plats i den psykologiska 
forskningen och att viljebegreppet inte utrangerades förrän psyko-
login blivit en egen disciplin vid svenska universitet så sent som år 
1948 (Rydberg 2008). Som central frågeställning inom den psykolo-
giska vetenskapen i Sverige hade viljebegreppet därför en helt annan 
vetenskaplig status vid denna tid än det kom att få efter sekelmitten.

Mer uppenbart är att Bengtsson fann en vetenskaplig garant för sin 
syn på musiken som ett slags känslornas språk i Susanne Langers te-
ori om musik som en logiskt strukturerad analog till det universellt 
mänskliga känslolivet (Bengtsson 1953), det vill säga en för tiden psy-
kologisk uppdaterad syn på vilja och begärskraft som undviker den 
metafysiska barlast som fanns i 20-talisternas (av Kurth förmedla-
de) schopenhauerska vilja. Enligt Langer är musiken ett symbolspråk 
som, till skillnad från våra talade språk, inte gör anspråk på att kunna 
säga någonting sant om den gemensamt observerbara världen, utan 
snarare visar aspekter av tillvaron som inte låter sig kategoriseras och 
benämnas. Här vidareutvecklar Langer en tankegång som formulera-
des redan av William James (i dennes The Principles of Psychology från 
1890), att det finns undflyende aspekter av våra medvetandeströmmar 
som inte låter sig fångas med vetenskaplig terminologi. För Langer 
handlar det om att vi inte kan beskriva våra känslor i ord på samma 
meningsfulla sätt som vi i musiken kan gestalta dem. Musiken skänker 
det språkligt outsägbara en logiskt gripbar och därmed kommunicer-
bar form – ett antagande som vi sett att Bengtsson också skriver un-
der på, med tillägget att det krävs hantverksmässig förtrogenhet med 
avancerade kompositionstekniker för att på ett övertygande sätt kun-
na ge musikaliskt uttryck åt samtidsmänniskans komplexa känsloliv.

Belysande är att Langer tog avstånd från föreställningen om en 
översinnlig verklighet som står över det mänskliga jordelivet (som 
hos Kant, Schiller eller Schopenhauer), men hon menade för den 
skull inte att alla mentala eller psykologiska fenomen var reducerba-
ra till rent fysikaliska storheter (Dryden 2001). Langer kan med and-
ra ord sägas inta en vetenskaplig position mellan å ena sidan en vid 
tiden förlegad metafysisk idealism och å andra sidan en reduktionis-
tisk materialism, en mellanställning som tilltalade Bengtssons krav 
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på logisk och vetenskaplig stringens, samtidigt som den tog musikens 
känslomässiga uttryckskraft på allvar. Mot bakgrund av dessa veten-
skapliga teorier och antaganden ger Bengtsson uttryck för en tids-
typisk och inflytelserik syn på kompositören som en moralisk hant-
verkare, en fackspecialist som med psykologisk nödvändighet skri-
der till verket – vad vi skulle kunna kalla en känslolivets idealistiska 
ingeniör.157

Måndagsgruppen, ”modernitetsnationalismen” och det idea-
listiska geniets maktövertagande

Bengtsson må ha talat om en ”fruktbar isolering” (se ovan), men ut-
märkande för tonsättarna med anknytning till Måndagsgruppen är 
att det utrymme de fick i det svenska musiklivet decennierna efter 
andra världskrigets slut knappast kan beskrivas i termer av isolering 
(om än de internationella kontakterna var begränsade under kriget). 
Tvärtom, så är de organisatoriska ambitionerna och talangerna de 
ger prov på en förutsättning för spridningen av den musiksyn och 
syn på kompositörsrollen som odlas. Ingvar Lidholm och Bo Wall-
ner, båda deltagare i Måndagsgruppen, kompletterar härmed varand-
ras utsagor väl:

Vi satt på golvet hos Karl-Birger på Drottninggatan 106 och tänkte oss 
i all enkelhet att ta över samtliga institutioner. (Lidholm 1986, cit. i Ar-
vidson 2007, 71)

Det första steget blev övertagandet av kammarmusikföreningen Fyl-
kingen som från och med höstsäsongen 1950 trädde i personalunion 
med den svenska ISCM-sektionen. (Wallner 1968, cit. i Arvidson a.a. 
70)

Som ordföranden i Fylkingen följde från och med 1947 Blomdahl, 
Wallner och Bengtsson varandra i nämnd ordning. Förutom det fo-
rum för ny musik som Fylkingen utgjorde hade Bengtsson redan någ-
ra år tidigare startat Lilla kammarorkestern där både Lidholm och 
Sven-Erik Bäck spelade med. Något år senare startade Eric Ericson 
Kammarkören. Båda ensemblerna var inriktade på modern musik 
samt barock- och renässansmusik.

157 ”Musikingeniör”, som beskrivning av den svenska modernismens version av 
den idealistiska kompositörsrollen, är förstås en överdrift på samma sätt som ”na-
turgeni” är det vad gäller den nationalromantiska kompositörsrollen (jfr not 53).
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Den utan tvekan viktigaste institution som kom att präglas av Mån-
dagsgruppen var Sveriges radio, där Lidholm var kammarmusikchef 
från och med 1956 (Björnberg 1998). Som komplement till dessa en-
sembler startade i radions regi också musikerutbildningar vid Eds-
bergs musikinstitut och vid Ingesunds folkhögskola. Rektor vid Inge-
sunds folkhögskola var Nils Wallin, som 1963 blev ledare för det som 
så småningom skulle komma att heta Svenska rikskonserter.

Även inom skriftställeriet var man verksam. Dels i de nystartade 
tidskrifterna Musikvärlden, Musikrevy och Röster i radio, dels – som 
i Bengtssons, Wallners och Wallins fall – som aktiva musikforskare. 
Men hur kunde kompositörerna och musikforskarna i Måndagsgrup-
pen bli så inflytelserika? Exempelvis var ju också Ludvig Norman på 
sin tid både hovkapellmästare, kompositionslärare vid Musikaliska 
akademien, grundare av två körsällskap, samt redaktör för Tidning för 
Theater och Musik (som han startade med Rubenson). Ändå lyckades 
han inte nå ut med sin musik och få gehör för sina idéer om kompo-
sitören och det musikaliska verket på tillnärmelsevis samma sätt som 
man lyckades med inom Måndagsgruppen.

Detta förhållande kan delvis förklaras med hänvisning till bristen 
på ekonomiska resurser. Norman hade ingen nationell radioinstitu-
tion i ryggen. Även om Berwald hade hyllat Karl XIV Johan i Slaget 
vid Leipzig, var den Bernadotteska klanen varken kända som älskare 
av symfonisk musik eller några hugade mecenater (Norman fick nöja 
sig med enkel pension på statens bekostnad efter avslutat yrkesliv).158 
Norman var också hänvisad till hovkapellet som ju först och främst 
var en operaorkester, även om han också ledde orkestern i rent sym-
foniska framföranden – vilket kan kontrasteras mot den spridnings-
potential som rymdes inom de fora som Måndagsgruppen hade till 
sitt förfogande, varav flera kunde finansieras ur efterkrigstidens till 
synes bottenlösa skattekista: Fylkingen, Stockholms konsertförening 
(nuvarande Stockholms Filharmoniska orkester) och tidskriften och 
radioserien Nutida musik.

Dessa maktpositioner tillskansade man sig genom nätverkande, 
”teamwork och kontakt” (som Blomdahl lär ha uttryckt det, se Arvid-
son, a.a.).159 Man kan också formulera det som att den ovan nämnda 
missunnsamheten kom att artikuleras mellan grupper, snarare än som 

158 Redan under Oscar I hade hovkapellmästaren fråntagits sin förmånliga 
tjänstebostad i operahuset (Åhlén a.a.).

159 Wallner ”hade ett utvecklat formellt och informellt kontaktnät ända upp på 
departementsnivå” (Tobeck 2007).
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på Normans tid mellan individer.160 Måndagsgruppens kompositörer 
hade därtill sina egna estetiska banérförare. Förutom att kompositörer-
na själva var verbalt slipade (liksom de båda 20-talisterna Rosenberg 
och Pergament, men också Gösta Nystroem arbetade tidvis som mu-
sikkritiker), hade de musikforskarna och musikkritikerna Bengtsson, 
Wallner och Wallin till sin hjälp (20-talisterna hade Rabe och Gunnar 
Jeanson). Man utgör som grupp på samma gång både det beskrivan-
de och det beskrivna. För musikhistorieskrivningens del innebär det 
bland annat att den en gång internationellt framstående Atterbergs 
musik efter kriget mer eller mindre skrivs ut, liksom Atterberg som 
kompositör fryses ut ur det pågående musiklivet.161 Detta trots de vik-
tiga maktpositioner som Atterberg besatt inom Fst, STIM och Musika-
liska akademien. Som före detta kollaboratör med den nazistiska ond-
skan kunde Atterberg (ironiskt nog) inte räkna med att bli betraktad 
som en representativ svensk tonsättare: ”Atterberg [liksom i olika grad 
Alfvén, Rangström m.fl. nationalromantiker] blev en avvikare som 
samtidigt bekräftade en [ny] normativ svenskhet” (Garberding a.a. 
248).162 Modernismen blev det estetiska idealet, den idealistiska mu-
siksynen dess ideologiska fundament. Men enbart nätverkande och or-
ganisatorisk förmåga räcker inte som svar på frågan hur kompositörer-
na och musikforskarna i Måndagsgruppen kunde bli så inflytelserika.

För att övervinna romantisk nationalkaraktär och peterson-ber-
gerskt övermänniskoideal drog den idealistiska genisynen nytta av 
(på samma gång som den i Måndagsgruppens tappning också för-
stärkte) en ny nationell identitet som etablerade sig från och med 
40-talets slut, en identitet som en historiker vid 2000-talets början 
beskrivit som ”[d]en svenska modernitetsnationalismen” (Johansson 
2001, min kurs.). Denna kollektiva identitet ”har inte – som i de flesta 

160 Även andra individer och grupper än Måndagsgruppen hade sina ”depre-
cieringsstrategier” (se Lindberg 2005).

161 Beskrivningen gäller ännu vid 1900-talets sista decennium, för en i övrigt 
så gedigen och nyanserad framställning som fyrbandsverket Musiken i Sverige, 
där (i fjärde bandet) Atterberg och hans generationskolleger omnämns mer som 
hinder på vägen till modernismens genombrott, än som konstnärer i egen rätt, 
medan redaktörerna låter Rosenberg och Måndagsgruppen (Bäck, Lidholm och 
Blomdahl) lyftas fram i egna kapitel som ”tonsättarprofiler” av ingen mindre än 
Wallner själv (Wallner 1994a-e).

162 Att jämföras med exempelvis Richard Strauss eller Wilhelm Furtwängler, 
vars respektive konstnärsskap av eftervärlden kom att betraktas åtskilt från de-
ras personer: ”Om dessa tonsättare eller dirigenter hade ’fallit’ som konstnärer, 
hade också en stor del av den tyska musikhistorien förstörts av nazismen” (Gar-
berding a.a. 249).
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andra länder i Europa – kommit till uttryck i kransnedläggningar vid 
monument från andra världskriget, inte heller i hänvisningar till vår 
heroiska historia; inte ens våra stora författare och konstnärer [eller 
kompositörer] har tagits i anspråk” (a.a. 8).163

I stället är det en helt ny självbild, intimt ”knuten till vår moder-
nitet” (a.a. 8), till ”en känsla av att vara ett med det rationella och 
självklara” (a.a. 15), där ”strävan efter erkännande är kollektivistisk” 
(a.a. 14). Men det är en identitet som trots sin modernitet står med 
åtminstone ett ben på en äldre, traditionell botten. 1800-talets för-
eningsliv hade genom frikyrkor, nykterhetsloger och arbetarekom-
muner förmedlat en gemensam lutheransk värdegrund som effektivt 
”motverka[de] de fragmentariserande tendenserna i det liberala sam-
hället” (a.a. 17). ”Individualismen fanns men den fick inte ta sig själv-
hävdande uttryck” (a.a.).

Vi kan se hur denna ”självhävdelseförnekande kultur” (a.a. 13) tog 
sig uttryck i den svenska musikaliska modernismen som en kollektiv 
riktning, vilken svor tilltro till en moralisk och universell livs vilja (sna-
rare än en nationell folksjäl), och som för att komma till uttryck för-
utsatte den individuelle kompositörens känslointryck och hantverks-
kunniga formande (snarare än att musiken var sprungen ur en kol-
lektiv nationalkaraktär). Att det var en identitet ”förbunden med nuet, 
med känslan av att tillhöra avantgardet, det mest moderna” (a.a.) vi-
sar sig också i Måndagsgruppens relativa ointresse för den egna his-
torien, ointresset av att (till skillnad från den kontinentala efterkrigs-
modernismen) skriva in sig i en nationell musikhistorisk berättelse. 
Med undantag av Wallners forskning om Stenhammar (som ju hade 
varit Rosenbergs lärare), var Roman den närmaste föregångare man 
brydde sig om i någon nämnvärd utsträckning.164 Den historiskt mer 

163 Som en musikforskare beskriver situationen 1975: ”Det självklara intresse, 
som i länder med en djupare förankrad kulturell tradition ägnas den inhemska 
musikhistorien är i Sverige inte ett naturligt, spontant behov” (Kask 1975).

164 Bengtssons analyser av Henning Mankells pianomusik utgår från pre-
missen att Mankell är en tidig modernist, snarare än en svensk senromantiker 
(Bengtsson 1941). När Bengtsson diskuterar den svenska nationalromantiken 
handlar det främst om termens – ”nationalromantik” – bristande precision och 
tillämpbarhet (Bengtsson 1965). Wallin ägnar en hel volym åt ”romantiska sym-
fonier”, men det är uteslutande utländska verk som analyseras och betydelsen för 
den svenska musikutvecklingen står inte på agendan (Wallin 1947). Wallner skrev 
en översikt över den svenska nationalromantiken, där den svenska musikens his-
toriska och kvalitativa betydelse sattes ifråga, men den kan knappast gälla för 
forskning i någon strängare bemärkelse (Wallner 1963); däremot skrev han en arti-
kel där han ingående analyserade Peterson-Bergers tredje symfoni (Wallner 1956).
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närliggande svenska romantiken var inte värd att orda så mycket om. 
Hellre då studier av medeltida, renässans- och barockmusik.

Det än i dag bestående resultatet av denna estetiska och ideologiska 
kamp är inget mindre än bidragandet med en av de viktigaste förut-
sättningarna för den idealistiska musiksynens triumf över national-
romantiken: utvädrandet av det gamla naturgeniet med dess kollekti-
vistiska folksjäl och nationalanda. Kvar blev i stället den formskapan-
de viljan – i metafysisk (Schopenhauer, Nietzsche) eller psykologisk 
tappning (Freud, Langer) – en överindividuell men också nationellt 
obestämd kraft eller drift som är den enskilde, individuelle (och ge-
niale) tonsättaren given och som denne efter egen fri vilja är satt att 
karaktärisera, kanalisera och uttrycka. Musiken blev härmed, i linje 
med Bengtssons resonemang, inte bara ett originellt uttryck som di-
rekt eller indirekt påverkar lyssnaren. Musiken – ja, till och med kom-
positören – blev en symbol för det moraliskt goda, ett ideal för publi-
ken att spegla sig i.165

165 ”[L]iksom det står en personlighet bakom musikverket, så står hela vår 
egen personlighet bakom vår konstupplevelse. Man speglar på sätt och vis sig 
själv i den musik man lyssnar till. Skönhetsbehovet likaväl som fantasilösheten, 
den inre mognaden likaväl som det ytliga snobbandet, allt detta speglas i hur man 
umgås med musiken” (Bengtsson 1947, 15).
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8. Från snille till geni: den idealistiska musiksynens 
etablering i svenskt musikliv

Det svenska geniet: genius incognito

Det vi sammanfattningsvis kan säga mot bakgrund av uppdelningen 
i en nationalromantisk och en idealistisk genisyn är att medan den 
svenska kompositören under 1800-talet i hög grad verkar som soli-
tär – och därmed kan tyckas vara individualist – anses skaparförmå-
gan allmänt utgå från en kollektiv folksjäl, snarare än ur en individu-
ell själsförmåga eller personlighet. Inte förrän under 1900-talets för-
sta decennier påbörjas av bland andra Hilding Rosenberg och Moses 
Pergament en utveckling som kommer att vända detta förhållande 
över ända. Här handlar det i hög grad om en vidareutveckling av den 
”kantska” viljan i individualiserad bemärkelse (filtrerad genom inte 
bara Nietzsche, utan också Schopenhauer och Schiller) som tar sig ut-
tryck i en vilja att forma ett klingande material. Hos Måndagsgruppen 
sker detta fullt ut, i och med att kompositörsrollen professionaliseras 
och kollektiviseras i musikestetiskt orienterade nätverk, medan själ-
va skaparförmågan lokaliseras till en individuell, viljestyrd handling. 
Detta är ett idealistiskt geni, snarare än ett nationalromantiskt snille, 
som i stället för att framhäva sin egenart hellre ikläder sig ingenjörens 
sakliga och objektiva vita rock (Bodin 1998).

Men denna för 1900-talet nya musikingeniör kommer inte till du-
kat bord. Det nationalromantiska snillet, som fått sin skaparkraft ur 
den kollektiva folksjälen, lever kvar länge i det allmänna medvetan-
det. De första inbrytningarna av den idealistiska genisynen handlar 
inte heller om skapandets genetiska ursprung, utan om den hant-
verksmässiga skicklighet som krävs för att framställa formellt kom-
plexa verk. Något medvetet ifrågasättande av folksjälens auktoritet 
förekommer inte under 1800-talet. Att så få inhemska kompositö-
rer lyfts fram, vare sig som genier eller snillen – med den bestående 
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 konsekvensen att  publiken än i dag i så ringa mån kunnat ta del av 
och bilda sig en uppfattning om den musik som faktiskt komponerats 
i Sverige – har inte bara med animositet och kollegial missunnsamhet 
att göra. En viktig förklaring, tillsammans med de sociala och kultu-
rella som i övrigt nämnts, är också att idén om ett nationalromantiskt 
geni innebär en självmotsägelse. Den nationalromantiska musiksy-
nens inklusiva andakt kan inte förenas med den idealistiska musiksy-
nens exklusiva geni med mindre än att folksjälens kollektiva gemen-
samhet upplöses (till förmån för det genetiska bandet mellan den in-
dividuelle upphovsmannen och det originella verket). När Almqvist 
geniförklarar Kraus står han på ett teoretiskt-begreppsligt gungfly, 
liksom Atterberg när han ett sekel senare på upphovsrättsliga grun-
der försöker skydda den svenska folksjälen mot populärkulturens vul-
gära angrepp. Det nationalromantiska geniet är en anomali. Ska den 
skapande folksjälen få individuell gestalt inom en nationalromantisk 
musik syn tycks det krävas en rent mytologisk ouppnåelighet, som när 
Johan Lindegren på 1880-talet skriver att ”Necken är den personifie-
rade originaliteten” (cit. i Johnson & Tegen 1992, 203).

Fst och STIM är i detta sammanhang inte bara exempel på tidiga 
nätverk. De utgör också ett slags förmedlande länk mellan de estetis-
ka ytterligheter som den idealistiska och den nationalromantiska mu-
siksynen innebär (på liknande sätt som Djurgårdsbolaget kunde vara 
en neutral mötesplats för dilettanter och professionella). Rent ekono-
miska incitament innebär här att förespråkare och anhängare av en 
musiksyn motsvarande den ena idealtypen kan gå samman, inte bara 
med meningsfränder, utan också med förfäktare för den andra (till 
och med Peterson-Berger gav upp sina ideal inför penningens makt). 
Dessutom bidrar Atterbergs befästande av flera viktiga positioner 
inom musiklivet (Fst, STIM, Musikaliska akademien, Stockholmstid-
ningen) tveklöst till nationalromantikens långvariga fortlevnad inom 
det svenska musiklivet, liksom andra världskrigets slut innebär dess 
slutgiltiga fallucka.

Det som gör att det nationalromantiska snillet till sist drar det 
kortaste strået, till förmån för det idealistiska geniet, är också bris-
ten på formell komplexitet i dess skapelser.166 Vi har kunnat följa 

166 Men även mer konkreta skäl kan anföras, som att den borgerliga publiken, 
i och med Skansens öppnande i Stockholm 1891 och Anders Zorns musiktävlingar 
från och med 1906, fick möjlighet att höra spelmän framföra den mytomspunna 
folkmusiken: ”[m]ed de storspelmän som nu trädde fram på estraden, med kraf-
ten och originaliteten [sic.] i deras spel, förbleknade romantikens idéer om den 
anonyma folksjälens musik” (Ivarsdotter-Johnson & Ramsten 1992). Med sin an-
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 utvecklingen på fältet i och med Berwalds, Rubensons och Normans 
kamp mot dilettanteriet och den konstlösa melodin, till förmån för 
en professionell kompositörsutbildning och mer komplexa former. 
Komplexitet är den objektiva dimension som borgar för estetisk kva-
litet, enligt den enkla formeln: ju mer komplexitet, desto bättre (med 
tillägget att det rör sig om mångfald i enhet; den komplexa helheten 
måste vara enhetlig).167 Ju fler delar som ingår i helheten desto mer 
överensstämmer verket med det skönas totalitet (medan ”det fula är 
en ringare grad av det sköna”, som Atterbom uttryckte det redan 1831). 
Denna estetiska kvalitet är vad som, enligt den idealistiska musik-
synen, skiljer geniets verk från den alltmer framträdande populär-
kulturens bruksmusik och som vid tiden för den första svenska upp-
hovsrättslagens instiftande år 1919 gör det originella och unika verket 
till ett objekt för lagstadgat skydd. Men så länge den kommersiella 
marknaden för symfonisk instrumentalmusik är outvecklad i Sverige 
råder inget akut behov av denna idealistiska kompositörsroll och den 
musiksyn den vidhänger, vilket vi sett i redogörelsen för synen på mu-
sik i Sverige under 1800-talet. Fastän den idealistiska genisynen redan 
tidigt kan sägas ha förespråkare (Silverstolpe, Berwald, Josephson, 
Rubenson, Norman) får den inget djupare fäste i den svenska musik-
världen. Den nationalromantiska musiksynen kan därför frodas i så 
gott som orubbat bo en bra bit in på 1900-talet.

I den mån formell komplexitet kan sägas vara den objektiva di-
mension som i enligt den idealistiska musiksynen borgar för estetisk 
kvalitet, kan man säga att den subjektiva dimensionen från och med 
1920-talet i Sverige motsvaras av kompositörens moraliska (snarare 
än estetiska) handlande, det vill säga av det viljestyrda kompositions-
arbetet, kompositörens subjektiva vilja att forma ett medvetet urval 
av sina musikaliska infall: det musikaliska hantverket är kompositö-
rens medel för att av fri vilja forma sina musikaliska uppslag, vars slut-
resultat därmed utgör ett slags moraliskt garanterade konstyttringar 
vilka, som resultat av enskilda och individuella handlingar, knyter 
musikverket till den enskilde tonsättaren på ett sätt som knappast 
före kom under 1800-talet (förhållandet mellan kompositör och verk, 

knytning till nationalromantiken står den svenska folklivsforskningen och etno-
grafins intresse för de materiella tingen och bruksföremålen i anmärkningsvärd 
kontrast till modernismens idealistiska musiksyn (se Lithberg 1927).

167 Som Stephen Pepper uttrycker det i The Basis of Criticism in the Arts från 
1946: ”There are two qualitative dimensions that yield organistic standards of 
beauty—the degree of integration and the amount of material integrated” (cit. 
i Solie 1980).



134

så viktig för den idealistiska genisynen, problematiserades endast un-
dantagsvis och i förbigående, som i Josephsons nämnda avhandling).

Intresset för de moraliska aspekterna av komponerandet bidrar att 
skifta fokus från det nationalromantiska naturgeniets spontana infall 
till det idealistiska geniets originella skapande, vilket genom det hant-
verksmässiga kompositionsarbetet knyts till musikens abstrakta form 
(dess formella struktur). På så sätt kommer kompositören att med 
nödvändighet framstå som det musikaliska verkets exklusiva origina-
tor, som dess legitime upphovsman. Det är i ”individens konstnärliga 
formande av det musikaliska materialet” (Bengtsson 1941) som musi-
ken har sitt exklusiva ursprung. Härtill innebär kravet på hantverks-
mässig professionalism en garant för musikens karaktär och mora-
liska kvalitet. Detta krav kan ses som en motsvarighet till det kantska 
kravet att geniets originella skapande måste underställas smakomdö-
met (då ju också nonsens kan vara originellt). Ifall den individuella 
personligheten inte kontrolleras kan dess originalitet lätt förfalla till 
osedlig hedonism och sinnlig njutning (som ytterst kan avfärdas som 
kvinnlig karaktärslöshet). Rabes kritik av Alfvén gällde både kompo-
nerandet och den personliga livshållning som den (enligt Rabe) brist-
fälliga musiken så självklart ansågs sprungen ur. ”[S]trävan efter hög 
moral synes mig liktydigt med strävan efter höga konstnärliga ideal”, 
skriver Rosenberg (cit. i Broman a.a. 181), medan Rabe förtydligar att 
”[v]i måste fostra oss till andliga aktivister, måste skapa hos oss viljan 
till att gestalta, och gestalta stort”. Alternativet är ”kvietism och vilje-
löshet” (Rabe 1918).

Bengtsson och 40-talisterna instämde: ”[d]e djupandliga och este-
tiska behoven och deras individuella särprägling sitter trångt i våra da-
gar, inte minst här i Sverige” (Bengtsson 1952). Räddaren ur den mass-
kulturella nödens andliga svält är den moraliskt rättrådige kompositör 
som på grund av ”den egendomliga kollektivistiska individualism” (Jo-
hansson a.a. 13f) som råder i det svenska samhället inte kan nämnas 
vid namn: det idealistiska musikgeniet blir ett genius incognito.

Pergaments explicita geniförklaringar och pragmatiska förhållande 
till relationen mellan musik och moral är en intressant avvikelse som 
inte förringar detta. Att se den svenska modernismens åberopande 
av (manlig) karaktär och moraliska värden som ett slags ”kvalitets-
säkring” av det musikaliska skapandets andliga produkter (när skön-
het inte längre duger som urvalskriterium),168 i konkurrens med det 

168 Som Rosenberg uttryckte det: ”Vilket skall föredragas, det gäller skönhet 
eller sanning? – Inga kompromisser – Sanning – !!” (cit i Broman 1997).
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framväxande folkhemmets rent materiella trygghetskrav ligger där-
för nära till hands. Men det är också allmänt känt att den nya musi-
ken knappast välkomnades av publiken i någon högre grad, i vare sig 
slott eller koja, och att den idealistiska musiksyn som 20-talisterna 
och Måndagsgruppen kom att etablera innebar ett elitistiskt avfär-
dande av en redan socialt formad smak för mer ”folkliga” tongångar 
(förutom tonsättare som Alfvén, Peterson-Berger, Lars-Erik Larsson 
och Dag Wirén, drabbade detta avfärdande också yngre tonsättare 
som Bo Linde och Jan Carlstedt).169

Men även om modern svensk symfonisk musik vid mitten av 
1900-talet varken var någon publikmagnet eller förlagsmässig för-
säljningsframgång (Österberg 1947, artikelförfattaren nämner Alfvéns 
Midsommarvaka som ett av få undantag), så innebar dess tillträde till 
inte minst radions offentliga kommunikationskanaler från och med 
1925, att den idealistiska genisynen i upphovsrättslig tappning fick en 
allt oumbärligare funktion för de verksamma kompositörerna (1937 
startar Sveriges radio sin egen symfoniorkester, som efter kriget ut-
vecklas till att bli de svenska kompositörernas kanske allra viktigaste 
kund, se Björnberg a.a. 46ff, 119f). Också fonogrammets roll kommer 
att genomgå en liknande utveckling, från att vid början av 1900-talet 
ha varit så gott som försumbar, till att från mitten av 1920-talet sakta 
men säkert utvecklas till konstmusikens kanske viktigaste medium 
och en allt viktigare kassako i form av royalties (Burlin 2008, Flei-
scher 2012).170

169 Popularitet hos publiken var inte nödvändigtvis något eftersträvansvärt. 
Bengtsson skriver om kompositören Hening Mankell att ”[h]an skapade av ett 
djupt inre behov och fordrade endast en begränsad krets vänner, som kunde mot-
taga och förstå hans produktion. Redan denna självständighet, utan att trakta efter 
publicitet, som utmärkte Henning Mankell, kan betraktas som tecken på konstnär-
lig halt” (Bengtsson 1941, min kurs.).

170 Ersättningsnivåerna för royalties var till en början så låga att de knappast 
hade någon betydelse för kompositörerna (Edström 1998, 18f), men redan under 
40-talet hade situationen förändrats, åtminstone vad gäller kammarmusik: ”[d]e 
unga tonsättarna på 40-talet blev spelade – åtskilligt. Blomdahls och Lidholms 
STIM-avräkningar på kammarmusik – ! – måste vissa år ha varit rätt stora, t o m 
i jämförelse med Rosenbergs” (Wallner 1971, 51). Fonogrammets utveckling le-
der samtidigt till salongsmusicerandets ofrånkomliga borttynande, då det senare 
ersätts av radio och skivspelare. Åtminstone i princip innebär detta att de svens-
ka kompositörerna och deras verk låter sig höras i var mans vardagsrum – eller 
kvinnas kök (det är i regel mannen som basar över grammofonen, medan kvin-
nan lyssnar på radio, se Keightley 1996). Samtidigt, vad gäller kompositörsrollen, 
”har kanske ’modernismen’ utgjort ett av de tuffaste motstånd kvinnorna stötte 
på” (Öhrström 2000).
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Den idealistiska kompositörsrollen och vår tids musiksyn

Jag skrev inledningsvis att den nationalromantiska musiksynens do-
minans under det långa 1800-talet i sig inte innebär någon nyhet; det 
som kan förvåna är snarast att den modernism som slog igenom på 
1900-talet (i Sverige liksom på kontinenten) kan beskrivas som idea-
listisk, att den inte motsvarar en idealtyp av mer materialistisk prä-
gel: hur kan det komma sig att en idealistisk genisyn med kantska för-
tecken slog igenom i en i hög grad materialistisk tidsålder?171

Att en idealistisk genisyn tog över under 1900-talet kan för svens-
ka förhållanden delvis förklaras med att konsten (inte bara musiken) 
fungerade som ett slags övergångsobjekt när den religiösa gudstron 
rangerades ut (jfr Thalén 2013).172 Detta kan i sin tur förklara hur 
denna omvandling – förändringen i synen på vad en kompositör är 
och vad en kompositör gör – kunde ske inom en musikvetenskaplig 
diskursordning delvis präglad av naturvetenskapliga ideal (i den mån 
naturvetenskapen härbärgerade icke-materialistiska föreställningar 
är det inte omöjligt att de kan förklaras på liknande sätt). Vad gäller 
det idealistiska verket, resultatet av den moraliskt rättrådige kompo-
sitörens arbete, handlar det om en kombination av platonsk formsyn 
och en ny syn på kommunikation som hade växt fram mot slutet av 
1800-talet, influerad av telegrafins och fonogrammets teknologiska 
vetenskaplighet, operationaliserad i form av cybernetik och semio-
tik (Volgsten 2012a, 176ff). Men även den nya synen på kompositören 
drog nytta av dessa nya kommunikationsvetenskaper. Inte minst gäl-
ler det semiotikens formaliserade ”avsändare”, som definierar ett av-
stånd i både tid och rum mellan kompositören och (den i dubbel be-
märkelse distanserade) publiken, i vars inre musiken ska ”resonera” 
(både i logisk och i fenomenologisk mening). I både Bengtssons och 
Wallners musikvetenskapliga arbeten integreras den semiotiska synen 
på kommunikation och man kommer så småningom att utforska ”den 
musikaliska kommunikationsprocessen” (Wallner 1968, 22), respek-
tive ”den musikaliska kommunikationskedjan” (Bengtsson 1973, 16).

171 Wallin kan kanske anföras som exempel på motsatsen, i och med hans häv-
dande långt senare av ”biomusikvetenskap” som eget forskningsfält. Men Wallin 
ifrågasätter aldrig den idealistiska genisynens enkönade skapande; den ”musika-
liska hjärnan” är självtillräcklig i sin singularitet (Wallin 1982; 1991).

172 Hedenius kom för övrigt att utveckla ett närmast kantskt argument för 
konstnärlig ”skönhet” i artikelsamlingen Om människans moraliska villkor (He-
denius 1972), som han därefter applicerade på musik i en artikel med den inte helt 
anspråkslösa titeln Om det musikaliskt sköna (Hedenius 1976).
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Mot bakgrund av utvecklingen inom musikvetenskapen är det 
intressant att notera den skepsis inför det idealistiska musikverkets 
ontologiska status som utvecklades inom juridiken från och med 
1940-talet. Det man ifrågasatte var om ett idealistiskt verkbegrepp 
i enlighet med 1919 års lag kunde fungera som trovärdigt skydds-
objekt i lagens mening. Debatten kom att pågå ända fram till bör-
jan av 1970-talet, och det man kom fram till var att så inte var fallet. 
Det rättsliga uttrycket ”verk” kom i stället att betraktas som ett onto-
logiskt ospecificerat vardagsuttryck vars innebörd varierar från fall 
till fall (Strömholm, 1970). Konsekvenserna må ha tett sig obetydliga 
för utom stående, men påverkade de medvetet vaga formuleringarna 
i 1960 års nya Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
Men i och med att den idealistiska musiksynens kompositörsroll ald-
rig ifrågasattes på samma sätt som verket kunde det idealistiska geniet 
leva kvar, liksom en i grunden idealistisk syn på skapande, inom det 
upphovsrättsliga tänkandet och den allmänna musiksynen.

Juristernas radikala ifrågasättande av det idealistiska verket gick 
i praktiken om intet till förmån för en kompositörsroll som trygga-
de den idealistiska genisynens fortlevnad (och då snarare som ob-
skyr mentalitet än som uttalad idé).173 Som redan nämnts är det en 
kompositörsroll som otvetydigt knyter upphovsmannen till sitt verk. 
Där den antika släktskapskedjan förlorade sig i ett mytologiskt dun-
kel lokaliserar den nationalromantiska genealogin på liknande sätt 
den kreativa källan till en kollektiv, nationellt avgränsad folksjäl. Den 
idealistiska genisynen, däremot, kapar alla andra band till musikver-
ket än de som har sitt direkta ursprung hos upphovsmannen: kom-
positören – oavsett om det sker via moraliskt eller estetiskt definiera-
de handlingar. Intakt är den patriarkala strukturen: släktskapskedjan 
förblir en rent manlig affär. Den genetiska koden finns uteslutande i 
det motiviska ”fröet”. Materialiseringen i notskrift eller i toner utgör 
ingen som helst påverkan vare sig på musikens estetiska kvalitéer eller 
dess originella karaktär. Det är en ”andens seger över materien” (Ro-
senberg, cit. i Broman a.a. 178) som står för dörren, vars upprätthål-
lande kräver avståndstagande från den ”musik som ohejdat talar till 
sinnena” (Bengtsson 1944).

173 Jfr Lydia Goehr, som vid början av 1990-talet menar att föreställningen 
om musikverket som ett immateriellt objekt existerande bortom tid och rum är 
en före ställning ”de flesta av oss” omfattar än idag (Goehr a.a. 2). Goehr preci-
serar dock inte ifall det är frågan om en explicit föreställning eller en mentalitet 
(för förhållandet mellan artikulerade idéer och oartikulerade mentaliteter, se Jar-
rick 1988).
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Det idealistiska musikskapandet är enkönat och självbefruktande, 
de originella verken potenta och osentimentala (för att använda Ra-
bes ordval). Den geniale upphovsmannen står som ensam skapare, 
något som återklingar i den internationella Bernkonventionens hög-
tidliga betonande av en särskild faderskapsrätt. Märkligare är kanske 
att samma tankegods ogenerat lever kvar i dagens svenska rättsord-
ning. I den statliga utredningen från 2011 om en ny upphovsrättslag 
för bland annat kompositörer ”föreslås inte några nya eller ändrade 
regler […] utan endast förändringar i språkligt och redaktionellt hän-
seende” (SOU 2011:32, 15).174 Den kompositörsroll som följer av den 
idealistiska genisynen – och som i det svenska musiklivet anammas 
fullt ut först av 20-talisterna och Måndagsgruppen175 – verkar ännu 
officiellt i Sverige när det nya millenniet går in på sitt andra decen-
nium. Det immateriella äger fortfarande företräde framför det mate-
riella. Anden ska skyddas, kroppen säljas.

***

Modernismen inom musiken i Sverige, så som den företräddes av 
20-talisterna och Måndagsgruppen, men också av följande generatio-
ner (med möjligt undantag av 60-talets cageinspirerade happenings), 
stod inte enbart för stilistiska förändringar; den etablerade också en 
ny kompositörsroll i full överensstämmelse med den idealistiska geni-
synen, om än det skedde inom ramarna för en svensk modernitets-
nationalism, som ett genius incognito. Ja, man kan rent av anta att 
också den så kallade postmodernismen, som stilriktning snarare än 
som kunskapsteoretisk eller ontologikritisk ståndpunkt, i mångt och 
mycket vidarefört den idealistiska genisynen. Inte i första hand som 
uttalat estetiskt program, utan som förgivettagna föreställningar på 
en mer oreflekterad mentalitetsnivå, enligt vilka det är självklart att 
kompositören är exklusiv upphovsman till verket – även om kvin-
nor nu också tillåts bli upphovsmän (och även om det enklas primat 
fått sin revansch genom populärmusiken och dess mer oblyga geni-
hyllningar). Konsekvenserna av detta tankesätt har varit omfattande.

174 Utredningen nämner ”de senaste årens offentliga debatt om upphovsrätten” 
(a.a. 130), men utan tillstymmelse till begrundan över vilka förändringar i lagtex-
ten denna debatt skulle kunna motivera.

175 Även i detta fall gick juristerna i bräschen, i det att de redan formulerat den 
upphovsrättslag som sattes på pränt 1919, men vars innehåll i hög grad skilde sig 
från den musiksyn som omfattades av de generationer som föregick 20-talisterna 
(se Volgsten 2012a, 162ff; Volgsten 2012c).
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Musik betraktas på många håll idag inte i första hand som en kul-
turell aktivitet, utan som ett immateriellt objekt, sprungen ur en upp-
hovsmans geniala skaparförmåga och vars yttersta syfte är att avyttras 
för att så länge som möjligt cirkulera på en ”fri” marknad, där varje 
kollektivt anspråk på musiken som kulturell företeelse kan ses som 
angrepp på en privat äganderätt, som stöld.176 Okontrollerad materia-
lisering av det immateriella är ett mycket allvarligare hot mot dagens 
samhällsordning än att låta kvinnan bli upphovsman (och föranleder 
överstatlig reglering på global nivå, se Volgsten 2009; Volgsten 2012b; 
Volgsten 2013). Att föreställningen bottnar i essentialistiska antagan-
den om kompositörens unika ”slagruteförmåga” (för att parafrase-
ra Bengtsson) och skapandets enkönade självbefruktning är problem 
som gärna sopas under mattan, samtidigt som den konventionella 
upphovsrätten i allt högre grad tenderar att uppfattas som ett slags 
naturrättsligt ägande. Bilden blir bokstav.

Inledningens citat ur Bengtssons forskning om Roman – om den 
samtida ”anakronistiska” upphovsrätten, med tillhörande ”personlig-
hetskult” – kan kanske tyckas peka på ett mått av självkritisk hållning 
från forskarens sida, men visar sig vid närmare granskning snarare 
vara ett utslag av motsatsen. I grund och botten levde ett metafysiskt 
antagande kvar hos modernisterna, en idealistisk musiksyn med vitt-
gående konsekvenser för rättigheter och kommers, för vilka Romans 
mer praktiskt orienterade kompositörsroll utgjorde en diametral 
motsats att ta avstånd ifrån och profilera sig mot. Men en musiksyn 
grundad i idealistisk metafysik är varken praktiskt eller vetenskapligt 
hållbar (vilket inte ska förväxlas med den fullt legitima estetiska nor-
men att höra musik ur vissa genrer som verk, som objekt) och borde 
för länge sedan ha spelat ut sin roll. Dagens musikforskning har redan 
vänt blad (liksom forskning om både estetik, medier och kommuni-
kation). Att det finns ekonomiska och juridiska hinder för en upp-
daterad kompositörsroll innebär inte att de är oöverstigliga. Kunskap 
om dess historiska förutsättningar kan vara ett steg på vägen.

176 Som privat angelägenhet blir musiken också, enligt samma logik, ett ”sär-
intresse” som knappast motiverar skattefinansierat stöd för allmänna kulturella 
institutioner.
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