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Abstract 
 
Ingela Tägil (2013): Jenny Lind. The impact of her voice on media identity. 
Örebro Studies in Musicology 1, 238 pp. 
 
Jenny Lind was an opera singer in the years 1838–49. During this time she 
was given the status of an icon mainly due to her image. She was almost 
sanctified by the press. Her “private personality” was assigned a saintly 
purity, and she became a stereotype symbol of femininity. This dissertation 
investigates what factors interacted that made this possible, and highlight 
the importance of Lind’s voice for her image. Jenny Lind’s voice was a high 
soprano, but not very powerful. By positioning herself in a singing tradi-
tion that corresponded to her voice’s advantages, she managed to develop 
an equilibrium, which she used well. Lind’s voice was often perceived as 
unusual; she had a particular voice timbre. She also had a vocal defect. Her 
tones from f’–a’ are described as “husky”, and sometimes hoarse. This 
means that her voice let through more air than her vocal cords could use. 
My argument is that it was the voice damage that created a unique timbre 
that the contemporary critics perceived as particularly “feminine”. Lind’s 
weak and damage voice corresponds to the nineteenth century’s female 
ideal: fragile and weak. Moreover, Lind needed to adept her roles to her 
damage voice and the consequence was that also her interpretations were 
perceived “feminine”. In other words, Lind exerted a gender performative 
voice processing. All of Jenny Lind’s roles became representatives of femi-
ninity, regardless of whether it was the role’s purpose or not. Lind adapted 
all her interpretations to her weak voce, its strength being high notes, pia-
nissimo dynamics and equilibrism, and gave all her roles a gender-
stereotyped voice.      
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Prolog 
 
När jag efter 15 års frilansande som klassisk sopran skulle skriva en B-
uppsats i musikvetenskap föll valet på Jenny Lind (1820–1887). Jag gick 
till mitt universitetsbibliotek för att låna alla avhandlingar som fanns om 
henne och gick bestört därifrån. Det fanns inga – inga alls! 
 
Populärt brukar Jenny Lind kallas för ”Sveriges första världsstjärna” och 
det här är en avhandling som handlar enbart om henne. Det är en avhand-
ling som diskuterar hur en röst är med och formar en medial bild av en 
sångerska. Min fascination för Jenny Lind består av att hon lyckades skapa 
en bild av sig själv som ”personifierad kvinnlighet” i en tid då det inte var 
socialt accepterat för kvinnor att exponera sig på en scen utan att förlora 
sitt ”goda rykte”. Vilka omständigheter var det som gjorde detta möjligt 
för just Jenny Lind?  

Som sångerska känner jag mig besläktad med Jenny Lind. Jag jämför 
mig naturligtvis inte med den stora världsstjärnan, men jag kan känna igen 
både sångtekniska svårigheter och andra omständigheter runt omkring den 
ibland mytomspunna identiteten och yrkesrollen: att vara sångerska. Jag 
vet hur det är att ha en röst som en stor del av den egna identiteten. Den 
skapades tidigt eftersom jag har med mig en klassisk sångtradition hemi-
från. Min tidiga barndom präglades av min mors Panoffka-övningar och 
att min far dirigerade en oratoriekör. Jag minns spänningen inför årets 
ständiga höjdpunkt: att göra Bachs Juloratorium på första advent. Det var 
fantastiskt att vara omgiven av korister, solister och orkestermusiker, och 
jag kunde knappt bärga mig tills jag blev tillräckligt gammal för att få in-
stämma i Jauchzet frohlocket – Auf preiset die Tage! – Det var högt, och 
det var härligt! Här skapades min identitet som hög sopran. Här skapades 
min stora fascination för rösten som jag bär med mig.  

Mitt intresse för klassisk sång förde mig till en musikhögskola och till ett 
liv som frilansande koloratursopran och så småningom har jag ur detta 
utvecklat ytterligare två stora intressen: historia med fokus på 1800-talet, 
samt genus och dess föränderlighet. Den historiska musiken implicerar 
berättelser och genusskapande från den tid som den är skapad i. Det finns 
dessutom ytterligare ett led mellan skaparen av musiken och publiken som 
traditionell musikhistoria tenderar att glömma bort: utövaren. I den här 
avhandlingen har jag samlat mina tre passioner, operasång, 1800-tal och 
genus, innanför ett och samma ämne – en utövande person: Jenny Lind. 
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KAPITEL 1 

Inledning 

Jenny Lind – en kvinnlig förebild i ett samhälle i förändring 

Jenny Linds aktiva tid som operasångerska varade inte längre än drygt tio 
år. Hon slog igenom som 17-åring i Stockholm i mars 1838 och under 
våren 1849 avslutade hon operakarriären i London. Av dessa elva år 
gjorde hon internationell karriär under endast fyra och ett halvt år. Hon 
debuterade i Berlin den 15 december 1844 och den 10 maj 1849 sjöng hon 
en operaföreställning för allra sista gången. Under denna mycket korta tid 
hann hon bygga upp en gigantisk internationell operakarriär. Hon blev inte 
bara en stjärna med ikonstatus av sällan skådat mått, hon mytologiserades 
dessutom som både sångerska och privatperson. Pressen framställde henne 
som änglalik, oskuldsfullt ren och god. ”Personligheten” Jenny Lind an-
vändes som en mer eller mindre helgonförklarad kvinnlig förebild som kan 
liknas vid den kristna symbolen för kvinnlighet, Jungfru Maria.1 Nästan 
direkt efter att Lind avslutat sin operakarriär reste hon till Amerika för en 
ett och ett halvt års lång konsertturné där hennes ikonstatus byggdes på än 
mer. Amerikaturnén hade dock inte blivit den enorma succén om inte hen-
nes rykte redan hade gått före henne.  

Den här avhandlingen begränsar sig till Jenny Linds operakarriär. Flera 
studier har tidigare gjorts om Linds ikonstatus, hur hon marknadsfördes 
och vilken betydelse hennes rykte hade för karriärbygget. Min studie foku-
serar på konstnärskapet och framförallt på vilken betydelse hennes röst 
hade för att det skulle bli möjligt för henne att bygga upp sitt renommé. 
Jenny Lind hade ett stort röstomfång som sträckte sig långt upp i tredje 
oktaven. Hennes röst var inte särskilt stor utan lämpade sig mer för ”unga 
flickroller” än för mer dramatiska roller. Dessutom hade Lind en skada på 
rösten som hon hade ådragit sig under sin tidiga ungdom då hon överan-
strängt sig två gånger. Skadan bestod även efter att den läkt ut och Lind 
var tvungen att förhålla sig till den under hela sin karriär. Konsekvensen av 
skadan var att hennes f’–a’ blev ”beslöjade,” vilket sannolikt betyder att 
hennes stämband inte slöt tätt på dessa toner. När stämbanden inte sluter 
tätt, läcker rösten igenom mer luft än vad som är nödvändigt. Beroende på 
hur mycket luft det handlar om, kan rösten upplevas som antingen ”luf-
tig,” ”väsig” eller till och med hes. Ordet beslöjad är det mest frekvent 

                                                      
1 Silke Borgstedt: ”Maria als Geschäftsmodell Die Inszenierung eines Stereotyps am 
Beispiel der Sängerinnen Jenny Lind und Madonna” i: Modell Maria, 2007, s 223–
232  
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återkommande i samtida recensioner för att beskriva Linds klang på toner-
na f’–a’, men det finns även några mer negativa recensenter som beskriver 
hennes mellanläge och undre register som hest.  

 
En viktig yttre omständighet för att Jenny Lind kunde bli så stor var att 
hennes karriär inföll samtidigt med en stor samhällsomvandling där gamla 
makter sattes ur spel för att ge plats åt nya samhällsstrukturer. Individer-
nas funktioner försköts när individualismen växte fram i kölvattnet av 
industrialismens som skapade behov av nya sorters identiteter, varav genu-
sidentiteten var en stor del. I takt med att industrialismen konstruerade allt 
större samhällen sattes gamla sociala konventioner ur spel. Barnen gick 
inte längre nödvändigtvis i föräldrarnas fotspår och äktenskapet förvand-
lades från att ha varit en familjeangelägenhet till att bli en individuell hand-
ling. ”Personlighet” som tidigare aldrig hade varit ett begrepp lyftes fram 
och fick en egen agenda och behov av förebilder för personligheternas in-
dividuella identiteter växte fram. Som en följd av den fritid som industrial-
ismen skapade, växte det upp en underhållningsindustri. Ideal, så som 
manligt och kvinnligt, visades genom artisternas agerande och gjorde dem 
till modeller för genusidentitet. Dessa stjärnor behövdes som material-
iserade förebilder.2 Under 1800-talet användes Jungfru Maria flitigt som 
symbol för kvinnlighet. Den moderligt omhändertagande Jungfru Maria 
tillskrevs framförallt lydnad och kyskhet som främsta dygder, men hon 
förknippades även med disciplin och husligt arbete. Det var inte ovanligt 
att framträdande personer använde etablerade symbolsystem och Jenny 
Linds ”personlighet” blev tacksam att använda som en Jungfru Maria-
symbol.3     

Aktrisens ”privata personlighet” 
De kvinnliga operarollerna bär med sig ett budskap om 1800-talets kvinn-
liga ideal som implicerar sitt bakomliggande moraliska budskap för hur en 
kvinna bör vara och agera. Roller som Amina i Bellinis La Sonnambula 
och Agathe i Webers Der Freischütz visar att en kvinna som är maktlös 
och from, som håller sig innanför de sociala normerna, går det väl för. 
Däremot kvinnor som Lucia i Donizettis Lucia di Lammermoor och 
Norma i Bellinis Norma, som ifrågasätter makten, eller som i Normas fall, 
skaffar sig egen makt, går mot undergång och död.4 1800-talsopera speglar 

                                                      
2 Jib Fowles: ”Mass Media and the Star System” i: Communication in History 
Technology, Culture, Society, s 176–182, 2011 
3 Borgstedt, 2007, s 223–232 
4 Dessa fyra roller tillhörde Linds största 
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sin tid och därmed råder en tydlig genusskillnad mellan män och kvinnor. 
Kvinnor som utmanar den rådande genusordningen, agerar som män eller 
uttrycker sexuellt begär straffas med döden.5 Rollerna gestaltades av aktri-
ser som förkroppsligade denna 1800-talets moral för kvinnlighet.  

Under det tidiga 1800-talet blev det för första gången möjligt, även för 
kvinnor, att göra världskarriär. Skriftliga medier, så som recensioner i 
dagstidningar och tidskrifter samt biografiska häften som publicerades 
utökade artisternas möjligheter att marknadsföra sig i en betydligt större 
utsträckning än tidigare. Även andra vardagsföremål i form av askar, 
snusdosor och små byster, som avbildade sångerskan, bidrog till hennes 
marknadsföring. Tillsammans gjorde den nya formen av lansering och 
spridning av föremål som förknippades med sångerskan att en ny form av 
världskarriär blev möjlig. De nya tryckmedierna minskade avståndet mel-
lan artist och publik och påskyndade deras popularitet. Inte sällan försed-
des artisten med en ”intressant personlighet.”6 Konstruerade mediala bil-
der av sångerskorna som ”privatpersoner” uppstod, spreds och användes i 
marknadsföringssyften, samtidigt som det även skedde en överföring från 
aktrisens ”roll” till hennes egen ”privatperson.” Sångerskornas konstnär-
liga verksamhet lanserades ofta som överensstämmande med deras ”pri-
vata egenskaper.” Att detta var en lyckad kombination var avgörande för 
deras stjärnstatus. Media länkade samman det konstnärliga framträdandet 
med en personlig image som producerade en ”personlighet” åt artisten, 
vilken inte nödvändigtvis överensstämde med den faktiska personen bakom 
aktrisen.7 Aktrisens privatperson blev iscensatt av medierna som just ”pri-
vatperson.”8 Sångerskan Adelina Patti (1843–1919), vars glansroll var 

                                                      
5 Jämför med Catharine Clément: Opera or the undoing of women, 1988 
6 Rebecca Grotjahn: ”The most popular woman in the world. Die Diva und die 
Anfänge des Starwesen im 19. Jahnhundert” i: Diva – Die Inszenierung der über-
menschlichen Frau. Interdisziplinäre Untersuchungen zu einem kulturellen 
Phänomen des 19. Und 20. Jahrhunderts Herausgegeben von Rebecca Grotjahn, 
Dörte Schmidt und Thomas Seedorf, 2011  
7 Grotjahn, 2011: Jämför även med Bertil Nolin i: ”Stjärnorna föds Om stjärnkult 
och kvinnlig konstnärsroll i det tidiga 1800-talets teater” i: Litteratur og kjönn i 
Norden, Foredrag på den xx studiekonferense i International Association for Scan-
dinavian Studies (IASS) arrangert av Institutt for litteraturvitenskap, Islands uni-
versitet, 1996: ”En lysande, statuspräglad roll, skickligt och övertygande gestaltad 
kunde förläna glans också åt skådespelerskan, och detta förstärktes sedan när den 
ena rollen läggs till den andra. En skådespelare bygger på detta sätt upp ett konst-
närligt kapital. […] Det sker en överföring från rollen till privatpersonen.”    
8 Jämför Borgstedt, 2007, s 229, som menar att Barnum iscensatte Jenny Lind till 
en perfekt personlighet.  
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Violetta i Verdis La Traviata, framställdes som en erotiskt frigjord kvinna, 
och i dubbelmoralens stora århundrade blev hon både älskad, dyrkad och 
skandaliserad, men framförallt blev hennes frigjordhet ett kännetecken för 
hennes image.9 Mot den bakgrunden framstår sångerskornas roller som 
mycket viktiga delar för image och karriärsbygge.   

Den mediala bilden av Jenny Linds ”personliga identitet” 
Den mediala framställningen av Jenny Lind var en total motsats till Pattis. 
Under sin knappt fem år korta internationella karriär närmast helgonför-
klarades Jenny Lind av stora delar av den svenska, tyska och engelska pres-
sen. Hennes privata personlighet tilldelades, i hisnande hastighet, en hel-
gonlik renhet och även i hennes sceniska framträdanden såg man hennes 
”personliga moral.”10 Lind iscensattes som ett förkroppsligande av enkel-
het, godhet, blygsamhet och oskuldsfullhet – egenskaper som tillhörde 
samtidens ideal för kvinnor, framförallt unga kvinnor. Talang blev upp-
höjd till gudomlighet och sången ansågs vara en ”gudsgåva” och beskrevs 
med termer som ”ren” och ”änglalik.” Lind ansågs som för ren och oskyl-
dig för dramatiska roller och de arior hon framförde blev ansedda som 
överensstämmande med hennes egen moral.11 Jenny Lind blev, kort och 
gott, betraktad som ”sångens heliga jungfru.”12  

Media framställde Lind som motsats till en mängd negativa associationer 
som annars florerade kring aktriser, dels om sångerskan som diva, och dels 
om sångerskan som prostituerad. Den sistnämnda föreställningen är djupt 
rotad och har åtminstone sedan 500-talet inneburit att kvinnliga scenartister 
betraktats som sexuellt tillgängliga. För att avgränsa Lind från den bilden 
höll man henne absolut fri från varje misstanke av erotisk utstrålning vilket 
korresponderar med romantikens förnekande av kroppslighet.13  

Biografiförfattare har skildrat Jenny Linds tillbakadragenhet som en av 
hennes mest framträdande egenskaper. Hon beskrivs som enkel, vanlig och 
till och med ful. Enligt den etablerade bilden kände sig Lind obekvämare ju 

                                                      
9 Grotjahn, 2011 
10 George Biddlecombe: ”The Construction of a Cultural Icon The Case of Jenny 
Lind” i: Nineteenth-Century British Music Studies, 2003 
11 Borgstedt, 2007, s 229 
12 Sonja Gesse-Harm, 2009: ”Casta diva Zur Rezeption Jenny Linds in der Musik-
kultur un 1850” i: Die Musikforschnung Herausgegeben von der Gessellschaft für 
Musikforschnung, s 355 
13 Rebecca Grotjahn, 2002: ”Diva, Hure, Nachtigall: Sängerinnen im 19. Jahrhun-
dert” i: Hochschule für Musik Köln: Frauen in der Musikgeschichte. Dokumentat-
ion der Ringvorlesung im Sommersemester 2001, 2002 
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fler beundrare hon hade. När hon däremot började sjunga lyste hennes 
geni och hon blev vacker. Motivet med den inifrån kommande skönheten 
blir i det här fallet en metafor för ”naturlighet.”14 Romantiken hyste förakt 
mot en ytlighet som aktriserna vanligen fick klä skott för. Smink, kostymer 
och blänkande smycken var motsatser till det ”naturliga” och föraktet 
flyttade över till själva sångakten när recensenter skrev nedsättande om 
virtuositet med ord som ”överlastat” och ”smaklöst.” Virtuosen förebråd-
des och skälldes för att vara själlös.15 Både recensenter och biografiförfat-
tare har varit noga med att skildra Linds musikaliska utsmyckningar som 
alltid härstammande från den dramatiska framställningen. De var 
ingalunda smaklösa utsmyckningar utan grund.  
   Lind fastställs som ”kvinnlig” bland annat genom att tecknas som mot-
sats till ”manlig.” De traditionellt manligt ansedda karaktärsdragen aktiv, 
världsvan och ambitiös utesluts konsekvent i beskrivningar av Lind, medan 
de kvinnliga behölls och uppvärderades. Hennes sång, ”gudagåvan”, fram-
ställs inte som resultatet av hårt framarbetad professionalism.16 Istället 
framhävs hennes välgörenhetsidkande, vilket överensstämmer med 1800-
talets uppfattning om den omhändertagande, hängivet religiösa och empa-
tiska kvinnan.17 I enlighet med romantisk estetik likställdes konst med re-
ligion och de konstnärliga yrkena blev betraktade som ett ”heligt kall” där 
artisterna sågs som ”utvalda”.18 I detta romantiska skimmer blev Jenny 
Linds image ett tacksamt föremål för genuskonstruktion. Hon framstår 
som en kvinnlig förebild – ett nästan ouppnåeligt ideal.19  

Problemställning, tes och syfte  
Mycket av den kunskap som vi har om Jenny Lind härstammar från två 
biografiförfattare, Holland & Rockstro, Memoir of Madame Jenny Lind-
Goldschmidt: her early art-life and dramatic career, 1820–1851. Denna 
biografi publicerades 1891 och är en närmare 900 sidor lång hyllning till 
den avgudade sångerskan. Fortfarande hämtar forskare material, åt-
minstone delvis, från denna oreflekterade biografi. Utöver denna proble-
matik, blir den historiska musikutövaren före inspelningsteknikens upp-

                                                      
14 Grotjahn, 2002; jämför med Borgstedt, 2007 som menar att pressen framställde 
att Linds skönhet framkom först på scenen. 
15 Grotjahn, 2002 
16 Borgstedt, 2007 
17 Grotjahn, 2002; Grotjahn, 2011 
18 Nolin, 1996 
19 Jämför med Grotjahn, 2002 



20 I INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet 
 

komst ofta förbisedd eftersom brist på dokumentation, det vill säga inspel-
ningar, ses som ett problem. Det finns en föreställning om att notmaterialet 
i förhållande till upphovsmannen ensamt står för det analyserbara. En 
sådan inställning exkluderar den historiska utövaren.20         

Några moderna forskare har fascinerats av Jenny Linds helgonlika fram-
toning och visat hur hennes image var avgörande för hennes enorma fram-
gångar. De tyska forskarna Silke Borgstedt och Rebecca Grotjahn samt den 
brittiske forskaren George Biddlecombe har undersökt vilka medel och 
argumentationer som användes när Jenny Lind marknadsfördes som en 
ikon som i princip kunde stå modell för 1800-talets idé om kvinnlighet i 
Tyskland respektive England. Emellertid hade den internationella karriären 
en viktig förhistoria i Sverige. När hon kom till Berlin för att göra sin in-
ternationella debut 1844 hade hennes rykte redan gått före. När och fram-
förallt hur skapades egentligen den ikoniserade bilden av Jenny Lind? Vilka 
faktorer var det som samspelade för att just Jenny Lind kunde lansera sig 
som en symbol för kvinnlighet? 

 
Min tes är att det framförallt var tre faktorer som samspelade. För det 
första drevs Jenny Lind troligen av en vilja att distansera sig från sin här-
komst och att lansera sig som ”kvinnlig” kan ha varit en del av detta. För 
det andra fick Lind stor hjälp i sina intentioner av två roller som hon spe-
lade i början av sin karriär. Linds genombrottsroll Agathe, i Webers Der 
Freischütz, och hennes nästa stora succé Alice, i Meyerbeers Robert le Di-
able är båda roller som kan betraktas som sina respektive operors symbo-
ler för kvinnlighet. Lind gjorde stor succé med dessa båda roller och efter 
debuterna, som ägde rum med ungefär ett års mellanrum, skedde en sam-
manblandning av rollernas respektive karaktärer och Linds ”personlighet” 
i media. Denna konstruerade identitet användes sedan i marknadsförings-
syfte. För det tredje anser jag att Linds röst hade en stor del i den mediala 
identitetskonstruktionen. Att Lind hade vokala egenskaper som gjorde att 
hennes röst uppfattades som särskilt ”kvinnlig,” och att hon främst anpas-
sade sina musikaliska och dramatiska tolkningar efter en relativt svag röst. 
Konsekvensen blev att Linds rolltolkningar upplevdes som ”kvinnliga.” 
 

                                                      
20 Jämför med Grotjahn, 2011, som kritiserar historisk forskning kring stjärnkult 
för att den enbart utgår från audiovisuella medier, eftersom modern forskning 
tenderar tro att en musiker inte är reproducerbar utan dessa, vilket Grotjahn anser 
är felaktigt.   
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Mitt syfte med avhandlingen är att visa hur dessa tre faktorer samspelade, 
och att visa vilken betydelse Linds röst hade för att den ikoniserade bilden 
av Jenny Lind som kvinnlighetssymbol kunde bli möjlig. 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
Mitt teoretiska ramverk består av två delar som går in i varandra och som 
tillsammans bildar grunden för min analysmetod. Övergripande handlar 
det om hur en operasångerska performativt skapade genusidentitet med sitt 
konstnärskap. Därför framträder performativ genuskonstruktion som en 
viktig teori. För att performativt kunna skapa genus använde Jenny Lind 
ett musikaliskt språk. Därmed framstår den semiotiska teorin om det mu-
sikaliskt kodade och okodade språket som lika viktigt. På scenen utför 
sångerskan kommunikativa handlingar i form av kodade tecken, musika-
liska figurer som är narrativt ordnade i operor, vilket står för den kodade 
delen. Samtidigt uppträder ett okodat språk som ett viktigt verktyg i mina 
analyser, det som vi i dagligt tal kallar för ”röstens personlighet” och ”ar-
tistens utstrålning.” För att kunna belysa hur det musikaliska kodade och 
okodade språket blev Jenny Linds verktyg i hennes performativa genu-
sidentitetskonstruerande använder jag teoretikerna Judith Butler,21 Susan 
McClary22 och Roland Barthes.23 Scenframträdandet är en performativ akt 
där performativiteten är mer eller mindre medveten. Mina analyser inspire-
ras även av hur Tiina Rosenberg24 och Johanna Ethnersson25 använder 
konceptet genusperformativitet inom teater och opera. Här följer en redo-
görelse över vilka aspekter som används i mina analyser.  

Performativt genusagerande 
Begreppet genusidentitet används här i betydelsen av en kulturellt konstru-
erad, performativ könstillhörighet. Enligt Butler är genus varken inre egen-
skaper eller stabila identiteter utan maktdiskurser som vidmakthålls genom 
upprepning. Genusidentiteten är en kulturell process av identitetskon-
struktion. Män och kvinnor förses och antar ett genus i form av igenkänn-
bara mönster för hur de olika könen bör uppträda. Män och kvinnor inom 

                                                      
21 Judith Butler: Genustrubbel – Feminism och identitetens subversion i översätt-
ning av Suzanne Almqvist, 2007/1990 
22 Susan McClary: Feminine endings – music, gender & sexuality, 2002/1991 
23 Roland Barthes: ”The grain of the Voice” i: Image Music Text Translated by 
Stephen Heath, 1988/1972 
24 Tiina Rosenberg: Byxbegär, 2004 
25 Johanna Ethnersson: “Music as Mimetic Representation and Performative Act” i: 
STM-Online, 2008 
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varje specifik kultur tilldelas normativa genustillhörigheter. Butler liknar 
genusagerandet vid ett socialt drama där kvinnor och män upprätthåller 
genuskoherens och kontinuitet genom att de sociala koderna ständigt upp-
repas och därmed vinner sin vardagliga legitimitet.26 En kvinna ”blir 
kvinna” genom att göra ”kvinnliga” saker, en man ”blir man” genom att 
göra ”manliga” saker. Båda könen uttrycker sin genusidentitet genom per-
formativa konstruktionsakter. Butlers performativitetskoncept löper genom 
mina analyser som grundläggande idé för hur Linds röst och konstnärskap 
gjorde henne till frontfigur i samtidens genuskonstruktion. 

Scenframträdandet 
Teater är per definition en förklädningsakt och fungerar som förstärkare 
av den samhälleliga genuskonstruktionen. Att spela en teaterroll är en 
medveten performativ akt i vilken aktören klär ut sig och axlar en annan 
identitet än sin egen. Rosenberg menar att aktörens genus, alltså kulturella 
handling, blir föremål för bedömning. De sceniska konstarterna består av 
kroppsliga presentationer i offentliga rum där företeelserna att betrakta 
och att bli betraktad blir kulturella akter. Relationen mellan den drama-
tiskt berättande och åskådaren är en delad samvaro där teaterbesökaren 
betalar för rätten att avnjuta artisten visuellt och auditivt. Aktören skapar 
och åskådaren deltar genom sitt seende. Rosenberg menar att själva för-
klädnaden kan hjälpa till att peka ut sociala konstruktioner och synliggöra 
dem. Genus som aktiv handling blir därmed tacksamt på en teaterscen 
eftersom genustillhörigheten så att säga installeras genom en stiliserad akt. 
Det sceniska genusagerandet fungerar stärkande för den kollektiva, sam-
hälleliga genusframställningen,27 vilket spetsas till ytterligare i fallet Jenny 
Lind vars scenidentitet flyttades över till hennes ”privata identitet” som 
blev en normskapande mediebild och en symbol för kvinnlighet.  

I operan skildras rollkaraktärerna med musikaliska medel som tydliggör 
könsordningen samtidigt som musiken i sig själv får en genuskonstrue-
rande funktion. Ethnersson visar hur en kvinnlig rollkaraktär kan över-
skrida sin könstillhörighet genom att klä ut sig till man, samtidigt som 
musiken medvetet avslöjar för publiken att karaktären är en kvinna, ge-
nom att orkestern spelar ”kvinnlig” musik. Därmed fungerar musiken 
inom opera som en förstärkare för genuskonstruktionen i den performativa 
akten.28  

                                                      
26 Butler, 2007/1990, s 57–69, 218–229 
27 Rosenberg, 2004, s 9–17 
28 Ethnersson, 2008  
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Könskodning med musikaliska medel 
McClary erbjuder en metod som blottlägger de musikaliska koderna som 
använts i genuskonstruerande syfte sedan åtminstone 1600-talets början. 
McClary visar hur genusföreställningar formades i tidig opera och bildade 
grund för hur kvinnor och män gestaltas med musikaliska stereotyper som 
genererat ett eget musikaliskt genussystem.  När tonaliteten växte fram i 
samverkan med operans tillkomst framalstrades musikaliska semiotiska 
kodsystem vilka var menade som representativa för olika affekterade till-
stånd: Stile Rappresentativo. Tendenser till liknande kodsystem hade fun-
nits även tidigare men med Stile Rappresentativo uttänjdes den musikaliska 
genuskonstruktionen i större utsträckning än tidigare. De 1600-talets ton-
sättare som utvecklade operan konfronterades med problemet hur de skulle 
gestalta män respektive kvinnor med musik. Resultatet blev, naturligt nog, 
att de modellerade sina dramatiska gestalter efter de attityder som rådde i 
deras sociala kontexter i deras egen samtid. Manlighet visades med takt-
fasta rytmer och ljudstarka instrument och kvinnlighet med det motsatta, 
även om det finns avvikelser. De tidiga operatonsättarnas genusavgrän-
sande arbete bildade grunden för musikaliska modeller för manlighet och 
kvinnlighet som sedan har levt kvar och utvecklats vidare.29 En cirkelfor-
mad rörelse bildades där en kultur skapade en musikalisk form som i sin 
tur återskapade kulturen. De musikaliska stilmedlen har genom århundra-
dena modifierats för att passa de nya tidernas musikaliska estetik, men 
McClary visar i sina analyser hur de musikaliska genusstereotyperna be-
stått, omskapats och utvecklats till en musikalisk genuskod som vi tar för 
given.30  

Genusstereotyperna begränsar sig inte enbart till den sjungna musiken 
utan den uttrycks även instrumentalt. McClary menar att publiken kan få 
en uppfattning om en karaktär via instrumentalmusiken redan innan 
sången börjat: ”Yet the music is not an innocent accompaniment – igno-
ring the text does not mean that one avoids the potentially questionable 
dimensions of the piece. The instrumental introduction of the Habanera 
tells us how to regard Carmen before she even opens her mouth.”31 Trots 
att det är frågan om bärande huvudroller får dessa sällan presentera sig 
själva. Det finns redan en klar uppfattning om deras egenskaper innan de 
ens visat sig på scenen. Utöver detta kan rollerna skildra varandra, såsom 
McClary belyser att Carmen och Micaëla gör i Bizets opera Carmen. Car-

                                                      
29 McClary, 2002/1991, s 35–52  
30 McClary, 2002/1991, s 35–111  
31 Susan McClary: ”Foreward The Undoining of Opera: Towards a Feminist Criti-
cism of Music” i: Opera or the Undoining of Women, 1988, xiv 



24 I INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet 
 

men och Micaëla skildras som varandras motsatser där Carmen står för 
den osedliga kvinnligheten och Micaëla för den sedliga. Musikaliskt teck-
nas Carmens femme fatale-karaktär med kromatik, medan Micaëlas sed-
lighet framställs med enkel harmonik, enkla diatoniska melodier med få 
tonartsavvikelser. 32 

Ett återkommande inslag i mina analyser är huruvida Linds roll är den 
specifika operans ”representant för kvinnlighet.” McClary definierar Mi-
caëla, som Carmens motsats, en totalt avsexualiserad stereotyp kvinnobild 
som blir representant för ett borgerligt kvinnoideal: ”The character of Mi-
caëla, Don José’s childhood sweetheart, represents the stereotypical Angel 
in the House: the sexless, submissive ideal of the bourgeoisie.”33 Att den 
”goda kvinnan” var religiös, ”orörd” och kysk var viktiga delar av den 
kvinnliga genusstereotypiteten som härstammar från legenden om Jungfru 
Maria som med sin tjänande lydnad genom århundraden fått stå symbol 
för den ”perfekta” kvinnligheten.34 En operaroll som förses med dessa 
egenskaper visar en form av upphöjande, till och med ett förgudligande, av 
kvinnligheten, utan att kvinnligheten inkräktar på mannens territorium. En 
sådan operaroll visar den ”perfekta kvinnans” plats. Hon blir det som 
McClary fastställer att Micaëla är, operans representant för borgerligt 
kvinnoideal. I mina analyser har jag valt att kalla denna typ av roll, vars 
bärande funktion är att med genusstereotypa egenskaper representera 
kvinnlighet, för operans ”kvinnlighetsrepresentant” och operans ”kvinn-
lighetssymbol.” Jag analyserar Linds tolkningar i förhållande till vilken 
grad av kvinnlighetssymbolik som de olika karaktärerna innehar.  
 
McClarys modell blir en praktisk metod för det kodade musikaliska språ-
ket som går att läsa i noter. För att analysera en röstklang krävs något 
annat som är svårare att förklara och som kan beskrivas som ett okodat 
musikaliskt språk. Barthes presenterar en tankemodell för att komma åt 
det som befinner sig bortom det förklarbara i en röst genom att låna Julia 
Kristevas beteckningar feno-text och geno-text och skapa begreppen feno-
sång och geno-sång. Enligt denna definition betecknar feno-sången allt 
sådant som går att förklara med tekniska termer såsom sångmelismernas 
konstruktion, det sjungna språkets struktur, tonsättarens idiolekt, tolk-
ningsstil och lagarna inom den specifika konstarten. Barthes uttrycker att 
det är väven av kulturbundna värderingar som artikulerar själva konstar-
ten och som kan förklaras med adjektiv. Beteckningen geno-sång, däremot, 
                                                      
32 McClary, 2002/1991, s 57–58, jämför även bokens inledning  
33 McClary, 2002/1991, s 57 
34 Jämför Borgstedt, 2007, s 223–229  
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står för allt det som befinner sig bortanför det förklarbara: ”en betydelse-
mättad lek som står främmande för kommunikationen, framställningen, 
uttrycket: det är den musikaliska produktionsprocessens yttersta udd”.35 
Barthes kritiserar gängse musikkritik som otillräcklig och uttrycker en 
önskan att utvidga den allmänt hållna musikaliska diskursen till att även 
innefatta det bakomliggande i det musikaliska anförandet som det är be-
tydligt svårare att sätta ord på,36 det som vi i dagligt tal kallar för röstens 
personlighet. Sången innehåller mer än bara tekniskt kunnande. Sångtek-
niska och musikaliska termer går att förklara, medan det finns kvaliteter i 
själva rösten som inte går att förklara med den gängse terminologin. Bart-
hes term geno-sång är användbar som beskrivning av ett okodat teckensy-
stem när en röstklang ska förklaras.  

McClary och Barthes används på olika sätt i min analysmetod för att 
komma åt olika aspekter av Jenny Linds genusskapande. McClary definie-
rar en praktisk metod för det kodade musikaliska språket, medan Barthes 
idé om ett okodat musikalisk teckensystem öppnar för möjligheter att 
tänka bortom det som förklaras med dessa musikaliska tecken, i det här 
fallet noter.   

Praktisk metod vid analys av en historisk röst 
Min ambition är att bygga upp en praktisk metod för att analysera både 
tekniska och klangliga aspekter hos en historisk röst som inte längre kan 
höras. Min förhoppning är att jag med min metod kan analysera det som 
för Barthes är outsägbart. Min metod avser att ringa in och analysera 
framförallt de okodade aspekterna hos rösten genom att ta reda på Linds 
rösts kvalitéer, fördelar och tillkortakommanden samt vilken teknik hon 
använde. Tillsammans ringar dessa parametrar in hennes vokala förutsätt-
ningar som därmed ger en föreställning om hur Jenny Lind kan ha låtit. I 
detta analysarbete spelar mitt eget inifrånperspektiv som sopran en stor 
roll. Jenny Lind hade en hög, smal, relativt tunn bel canto-röst, förmodlig-
en utan särskilt mycket botten, och jag har själv en liknande röst. Det gör 
det lättare för mig att relatera till Linds konstnärskap och förstå hennes 
vokala situation. Dessutom gör mitt vokaltekniska kunnande att jag kan 
testa olika tekniska situationer när det behövs för att upptäcka variabler av 
vokala aspekter. Svårigheten däremot, kan vara att inte låta min egen röst 
bli alltför styrande i analyserna. Dock upplever jag det vokala släktskapet 

                                                      
35 Barthes, översatt och citerad av Katarina Elam: ”Körsång och lust” i: STM-
Online; 2009  
36 Jämför med Carolyn Abbate: Unsung Voices – opera and musical narrative in the 
Nineteenth century, 1991, s 11–19  
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som en stor tillgång, och kanske nödvändig för den här typen av analysar-
bete.       

 
Min analysmetod kräver flera steg. Före analyserna av hur Jenny Linds röst 
kommer till performativt uttryck i sina roller har jag behövt skapa en före-
ställning av hennes röst. Analysen av Linds röst är den mest omfattande 
och den har skett i tre steg och resultatet av dessa redovisas i kapitel 4.  

I det första steget har jag tagit reda på vilken vokalestetik som styrde 
tekniken under Jenny Linds samtid. Musikestetik befinner sig i ständig 
rörelse, och under 1800-talet gick utvecklingen mot allt mer legato och 
större orkestrar. Vokalteknisk utveckling följer i spåren av musikestetikens 
progression eftersom ny estetik ställer krav på sångarna att utveckla nya 
tekniker. Det andra steget har därför varit att ta reda på vilka tekniker som 
den nya estetiken tvingat fram. Med hjälp av sångskolor från 1800-talet, 
varav flera texter är skrivna av Jenny Linds lärare, har jag brutit ner rösten 
i tekniska beståndsdelar såsom andningsteknik, tonanslag och timbre, och 
fått reda på vilka tekniker som Jenny Lind använde. I det tredje steget byg-
ger jag upp en föreställning om Jenny Linds röstklang. I detta steg analyse-
rar jag rösten utifrån recensioner, vilka klangegenskaper som röstskadan 
medförde, samt slutsatser från föregående steg kring hennes vokalteknik. 
Med hjälp av dessa tre faktorer skapar jag en uppfattning om Jenny Linds 
röst. Resultaten av analysmetodens första tre steg redovisas, som nämnts, i 
kapitel 4 Röst och sångteknik.  

I metodens fjärde steg analyseras Linds performativa uttryck. Med den 
uppbyggda föreställningen om hennes röst som grund analyserar jag, med 
hjälp av recensioner samt operornas notmaterial, sju av Linds mest fram-
gångsrika rolltolkningar. Dessa redovisas i kapitel 5–7. Kapitel 5 visar när 
och framförallt hur det gick till när Jenny Lind tilldelades sin ”personlig-
het.” Kapitel 6 visar hur hon upprätthöll sin image genom att använda 
rösten genusperformativt och göra alla sina roller till kvinnlighetssymboler 
oavsett de respektive rollernas ursprungliga syfte. Kapitel 7 visar hur två 
internationellt namnkunniga kompositörer, Meyerbeer och Verdi, uppfat-
tade Linds genusstereotypitet och hur de utformade varsin rollkaraktär för 
henne.      

Material 

Källbeskrivning steg för steg 
Min analysmetod kräver flera olika typer av källor. Viktigt material för 
steg ett och två är dels material som härstammar från Jenny Lind själv, dels 
texter som hennes båda lärare Isak Berg och Manuel García har lämnat 
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efter sig.37 Jenny Lind har skrivit ett brev, ställt till Oscar Byström, den 2 
juni 1868,38 i vilket hon berättar ingående om sin syn på både sin konst 
och sångteknik. Jenny Linds båda sånglärare har lämnat efter sig sångtek-
niska texter. Den svenska läraren Isak Berg har skrivit flera omfattande, 
men opublicerade handskrivna sångskolor: Anteckningar rörande rösten, 
sången och konsten, testamentet till mina lärjungar del 1 och 2 (1868, 
1869),39 Råd vid sångöfningar gifna af Tenorsångaren vid Kungl Operan i 
Stockholm Berg efter Italienska skolan, (10 april 1879)40 samt Anteck-
ningar i sångpedagogik och harmonilära (1880).41 Linds senare sånglärare, 
den internationellt ryktbare pedagogen Manuel García med spanskt ur-
sprung, har skrivit framförallt två stora stilbildande sångskolor: Traité 
Complet de L’Art du Chant (1847) samt Hints on singing, Translated from 
the french by Beata García (1894). Bergs och Garcías sångskolor berättar 
vilka tekniker de lärde ut till Jenny Lind och har hjälpt mig att bryta ner 
hennes rösts tekniska delar. Berg och García stod för ungefär samma este-
tik och lärde ut liknande tekniker till sina elever, med några avvikelser. 
Som jämförelsematerial har jag använt en anonym översättning av den 
franska sångskolan Méthode de chant du conservatoire de musique, förfat-
tad av Mengozzi (1803), på svenska: Sång-Lära af Musik-Conservatorium i 
Paris, innehållande Grunder för sången och öfningar för Rösten, publice-
rad i Sverige 1814, samt Isidor Dannströms Sång-Metod (1876/1848).  

 
I analysmetodens steg tre och fyra använder jag en stor mängd recensioner 
där jag prioriterat dem som främst fokuserar på Linds röst, klang och 
framförande. I Tyskland, England och Österrike fanns under den här tiden 
ett antal betydande musiktidskrifter. De allra mest intressanta och ingå-
ende recensionerna finns i Europas mest tongivande specialiserade musik-
tidskrifter: Berliner Musikalische Zeitung, Allgemeine Musikalische Zei-
tung für Berlin, Neue Berliner Musikzeitung, Neue Zeitschrift für Musik, 
Allgemeine Wiener Musik-Zeitung och The Musical World. I dessa finns 
detaljrika röstbeskrivningar och dramatiska redogörelser för Jenny Lind i 
olika roller. Röstbeskrivningar återfinns ofta i tidskrifterna efter debuter i 
nya städer. Därmed finns det flera i Berlin från 1844–45 och från Wien 
under våren 1846. Något annorlunda förhöll det sig i London. The Musi-
                                                      
37 I steg 1 har jag delvis använt vad andra forskare före mig har kommit fram till. 
Se närmare beskrivning under rubriken Forskningsläge.  
38 Kungliga Biblioteket 
39 Statens musikverk: Musik- och teaterbiblioteket  
40 Statens musikverk: Musik- och teaterbiblioteket 
41 Lunds universitetsbibliotek 
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cal World var positiv till Jenny efter hennes debut, men blev efter hand 
alltmer kritisk. I de senare mer kritiska artiklarna har man försökt ge en 
objektiv bild av Jennys röst och radat upp både hennes positiva sidor och 
hennes tillkortakommanden. Bland de tysktalande länderna samt i England 
har jag inte behövt använda dagstidningsrecensioner i någon större ut-
sträckning. De begränsar sig till Könglische Privilegirte Berliner Zeitung, 
Wiener-Zeitung och The Illustrated London News. Dagstidningarnas re-
censioner är inte lika utförliga och framförallt inte särskilt musikaliskt 
analytiska. Musiktidskrifterna har, inte alltid men oftare, en signatur vilket 
hör till ovanligheterna i dagstidningarna. I fall där recensenten inte gått att 
härleda refererar jag till tidningen.   

Tillgången till svenska recensioner är betydligt magrare. Här fanns end-
ast en specialiserad tidskrift Stockholms Musiktidning mellan 1843–44, 
men på grund av den korta tiden begränsas deras recensioner av Jenny 
Lind till några få. Det fanns några kulturtidningar: Heimdall, Freja och 
Stockholms Figaro, men inte heller deras recensioner är särskilt utförliga. I 
övrigt har jag varit hänvisad till dagstidningarna Aftonbladet, Correspon-
denten, Dagligt Allehanda och Svenska Biet vilka i och för sig följt Jenny 
Linds karriär med stort intresse. Dock fungerar de svenska tidningarna 
endast som ett komplement till de Tyska, Österrikiska och Engelska.  
 
I steg fyra används recensionsmaterialet i kombination med analyser av sju 
av Linds mest framgångsrika roller. Via Kungliga Teaterns dagliga affi-
scher för åren 1838–4942 har jag följt Jenny Linds repertoar och utläst ett 
mönster av vilka som var hennes mest populära roller i Stockholm. Valet 
av roller föll på två ungdomssuccéer: Agathe i Carl Maria von Webers Der 
Freischütz (1821) och Alice i Giacomo Meyerbeers Robert le Diable 
(1831). Jag bedömer båda dessa roller som Linds stora genombrott. Nästa 
grupp kallar jag de tre stora internationella succéerna: titelrollerna i Gae-
tano Donizettis Lucia di Lammermoor (1835) och Vincenzo Bellinis 
Norma (1831) samt Amina i Bellinis La Somnambula (1831). Dessa var de 
tre roller hon spelade allra flest gånger under hela sin operakarriär och kan 
utan tvekan sägas vara hennes största internationella framgångar. Två 
roller med internationell status skrevs med direkt tanke på Lind: Vielka i 
Meyerbeers Ein Feldlager in Schlesien, 1844, som bearbetades och fick 
byta namn efter huvudpersonen Vielka 1847, och Amalia i Giuseppe Ver-
dis I Masnadieri, 1847. Jag har haft tillgång till både noter, i form av kla-
verutdrag, och inspelningar av alla operor utom Meyerbeers Ein Feldlager 
in Schlesien och Vielka. Vielka är en bearbetning av Ein Feldlager in Schle-

                                                      
42 Kungliga Teaterns Arkiv, L1A 1838–1849  
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sien inför debuten i Wien. Därefter skrev Meyerbeer om operan ytterligare 
en gång 1854 och då fick den titeln L´étoile du nord. Det var den sist-
nämnda operan som bestod och som nu finns i nottryck. Däremot existerar 
inga nottryck av de båda föregångarna Ein Feldlager in Schlesien och 
Vielka. Det enda jag har haft tillgång till är en inspelning av den första 
operan, Ein Feldlager in Schlesien. 

Som kuriosa finns några av Linds kadenser utgivna i ett litet häfte publi-
cerat av Rockstro (1894).43 Dock måste dessa kadenser tas med en nypa 
salt eftersom det troligaste är att Lind varierade sina utsmyckningar och 
kadenser.  

Biografiskt material 
Det finns en stor mängd biografier över Jenny Lind. Den allra första publi-
cerades 13–15 januari 1845 i tre delar i Berliner Spenerschen Zeitung, 
skriven av Jenny Linds väninna författarinnan Charlotte Birch-Pfeiffer. 
Biografin spreds snabbt över Europa i takt med att Lind debuterade i nya 
städer och den användes flitigt i marknadsföringssyften under 1840-talet. 
En svensk översättning publicerades i Aftonbladet den 6 februari 1845. 
1846 utkom wienaren Dr A J Becher med det biografiska häftet Jenny 
Lind. – Eine Skizze ihres Lebens und ihrer Künstler-Laufbahn bis auf die 
neueste Zeit, som också bygger på Birch-Pfeiffer.   

Den mest stilbildande av alla biografier är skriven av Henry Scott Hol-
land och William Smyth Rockstro: Memoir of Madame Jenny Lind-
Goldschmidt: her early art-life and dramatic career, 1820-1851. From 
original documents, letters, ms diaries, & c, collected by mr Otto Gold-
schmidt (1891). Jag vågar påstå att alla senare biografier har hämtat mer 
eller mindre delar av sitt stoff härifrån. Holland & Rockstro var två entu-
siaster och stora beundrare av Jenny Lind som efter hennes avslutade kar-
riär kom att tillhöra hennes umgänge. Biografin är skriven i ett nära sam-
arbete med Linds sedermera make Otto Goldschmidt och har ett käll-
material som är selektivt bearbetat med 1800-talets samhällssyn. Det är en 
romantiserad berättelse som dessutom innehåller flera felaktigheter. 

Några årtionden senare exploderade bokmarknaden av biografier över 
Jenny Lind, delvis med anledning av 100-årsminnet av hennes födelse. 
Författare som under 1910–40-talen skrev biografier över Jenny Lind: 

                                                      
43 William Smyth Rockstro: Jenny Lind a record and analysis of the “method” of 
the late Madame Jenny Lind-Goldschmidt by W S Rockstro together with a selec-
tion of cadenze, solfeggio, abellimenti & c. in illustration of her vocal art edited by 
Otto Goldschmidt, 1894 
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Sigrid Elmblad,44 Maria Holmström,45 Tobias Norlind,46 Jenny Maude,47 

Vivi Horn,48 Moses Pergament,49 Kajsa Rootzén och T. Meyer50 har häm-
tat stora delar av sitt material från Holland & Rockstro. Därmed flyttas 
det äldre minnet av Jenny Lind in i nyare tider.   

Själv förhåller jag mig ytterst kritisk till Holland & Rockstro och har i 
första hand använt primärkällor. De få gånger jag har sett mig tvungen att 
använda biografier som material, främst i biografidelen, har jag föredragit 
en av de modernare: Nils-Olof Franzéns Jenny Lind – En biografi (1982)51 

tillsammans med en opublicerad handskrift från tiden före 1880: Jacob 
Fabian Linderskölds Jenny Lind – Biografiska Notiser – samlade och för-
fattade af Jakob Fabian Lindersköld.52 Lindersköld har samlat tidningsar-
tiklar och skrivit ner sina egna minnen av Jenny Lind. 

Forskningsläge 
Det är sällan en historisk sångare analyseras utifrån sin röst, sina tekniska 
och konstnärliga kvaliteter och förutsättningar. Forskning som analyserar 
musiker utgår oftast från deras liv och karriär, eller i enstaka fall, som 
medskapare till tonsättarnas alster. I Jenny Linds fall finns ett exempel på 
sådan forskning av David Lawton som använder Lind som exempel på hur 
Verdi har tonsatt för just henne. Lawton beskriver ornamenteringslikheter 
mellan Garcías rekommendationer och de få dokumentationer som finns 
av Linds utföranden.53  
                                                      
44 Sigrid Elmblad: Jenny Lind – En livsstudie, 1920 
45 Maria Holmström: Jenny Lind som konstnär och människa, 1920 
46 Tobias Norlind: Jenny Lind En minnesbok till hundraårsdagen, 1919 
47 Jenny Maude: En levnadshistoria i korta drag berättad av hennes dotter Jenny 
Maude, 1927 
48 Vivi Horn: På sångens vingar, 1940 
49 Moses Pergament: Jenny Lind, 1945 
50 Kajsa Rootzén och T. Meyer: Jenny Lind Den svenska näktergalen, 1945 
51 Franzén, Nils-Olof: Jenny Lind – En biografi; 1982 
52 Lindersköld: Jenny Lind – Biografiska Notiser – samlade och författade af Jakob 
Fabian Lindersköld; Lindersköld dog 1880 därmed är biografin skriven före dess. 
Min bedömning är att den är skriven löpande under Jennys pågående karriär. 
53 David Lawton: ”Ornamenting Verdi’s Arias: The Continuity of Tradition” i: 
Verdi in Performance, 2001; Den danske forskaren Sten Högel jämför några av 
Linds och Garcías uppfattningar angående några sångtekniska detaljer såsom and-
ningsteknik, tonansats, stämregister, portamento och drill i artikeln ” ’Några få, 
viktiga saker’ Jenny Lind og hendes sangstudier hos Manuel Garcia,” 1989. Som 
källmaterial presenterar Högel främst Linds brev till Oscar Byström från 1868 samt 
Holland & Rockstros biografi. 
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Andra forskare har analyserat Jenny Lind som ikoniserat fenomen. Re-
becca Grotjahn använder Lind som ett av flera exempel på hur sångerskor 
marknadsfördes i Europa under det tidiga 1800-talet i sina artiklar.54 Gro-
tjahn resonerar kring hur sångerskorna blev försedda med ”personliga 
identiteter” vilka deras lansering utgick ifrån.55 Silke Borgstedt visar hur 
Jenny Lind blev en modell för kvinnlighet genom att hon blev en kristen 
Maria-symbol. Borgstedt menar att Lind tillskrevs överjordiskhet när hon 
framställdes enkel, opretentiös och empatisk i och att även hennes talang 
blev upphöjd till en gudagåva när man beskrev rösten som ”gudomligt 
ren.”56 George Biddlecombe diskuterar det engelska perspektivet på hur 
Lind fördes ut på marknaden till att bli en kulturell ikon. Biddlecombe 
utgår från några recensenter som han menar var avgörande för hennes 
framgångar. Dessa recensenter skapade i hisnande hastighet den helgonlika 
bilden av Lind, vilken kom att fortleva långt efter hennes död med hjälp av 
att den ytterligare stadfästes i Holland & Rockstros biografi.57   

Lowell Gallagher och Sonja Gesse-Harm fokuserar också främst på 
marknadsföringen av Lind, men tar resonemanget ett steg längre och in-
volverar även rösten i sina argumentationer. Gallagher menar att Lind blev 
mytologiserad till ”gudomlighet” – en myt som gjorde även hennes röst till 
en levande manifestation av ”kristen sanning”.58 Gesse-Harm kallar feno-
menet ”romantisk konstreligion” inom vilken Lind blev betraktad, både 
personligt och rent röstligt, som en ideal symbol för kvinnlighet.59 Gesse-
Harm har gjort ett försök till en liten utredning av Linds röst där slutsatsen 
stannar vid att publiken uppfattade hennes röst som oskuldsfull. Tyvärr är 
Gesse-Harms undersökning av just rösten ytlig och oreflekterad. Hon utgår 
enbart från positiva uttalanden, vilka till största delen är hämtade ur bio-
grafiförfattarna Holland & Rockstros starkt beskurna och noga utvalda 
delar.60  
                                                      
54 Grotjahn, 2011; Rebecca Grotjahn: ”Diva, Hure, Nachtigall: Sängerinnen im 19. 
Jahrhundert” i: Hochschule für Musik Köln: Frauen in der Musikgeschichte. 
Dokumentation der Ringvorlesung im Sommersemester 2001, 2002 
55 Grotjahn, 2002 
56 Borgstedt, 2007 
57 Biddlecombe, 2003  
58 Lowell Gallagher: ”Jenny Lind and the Voice of America” i: En Travesti – Wom-
en Gender Subversion, Opera, 1995 
59 Gesse-Harm, 2009  
60 I Sverige finns förvånansvärt lite modern forskning som behandlar vår första 
världsstjärna. Det finns två artiklar som båda analyserar förhållandet mellan Lind-
blad och Lind: Folke Törnbloms ”Adolf Fredrik Lindblad och Jenny Lind” i Svensk 
tidskrift för musikforskning 1941, samt Eva Öhrströms ”Jenny Lind och Adolf 
Fredrik Lindblad En romantisk historia” i Artes, 1993. 
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Från min synvinkel befinner sig Jenny Lind innanför ramen för forsknings-
fältet som rör 1800-talets sångteknik. Som grund för hur den mänskliga 
rösten fungerar rent fysiskt föreligger Johan Sundbergs bok Röstlära 
(2001).61 En historisk exposé av 1800-talets stilistiska sångideal och dess 
utveckling ger Rodolfo Celletti i: A History of Bel Canto (1991)62 samt 
John Rosselli i: ”Song into theatre: the beginning of opera” och ”Grand 
opera: nineteenth-century revolution and twentieth-century tradition.”63 

Mer detaljerade analyser kring hur 1800-talets sångare använde rösten er-
bjuder Richard Wistreich’s kapitel ”Reconstructing pre-Romantic singing 
technique.”64 och Gregory W Blochs artikel ”The pathological voice of Gil-
bert-Louis Duprez.”65 James Starks bok: Bel Canto A History of Vocal Pe-
dagogy (1999/2008), är en ingående analys av vokalpedagogikens historia 
varav stora delar utgår från Manuel Garcías metod.66 Margaret Kennedy-
Dygas: ”Historical Perspectives on the ’Science’ of Teaching Singing Part III: 
Manuel Garcia II (1805–1906) and the Science of Singing in the Nineteenth 
Century” är en artikel som kritiskt granskar Garcías betydelse, både för den 
sångtekniska utvecklingen och i den vetenskapliga bemärkelsen.67   

Gunno Klingfors analyserar sångtekniker från 1600–1700-talen i boken 
Nytt om gammal sång.68 René Jacobs behandlar bel canto-teknik i ”Sång-
teknik under bel canto-epoken.”69 Två svenska doktorsavhandlingar un-
dersöker olika perspektiv på 1800-talets sångteknik. Marianne Liljas Juvas 
avhandling omfattar en historisk översikt där 1800-talets sångmetoder 
ingår.70 Inga Lewenhaupts avhandling analyserar vilken sångmetod Signe 

                                                      
61 Johan Sundberg: Röstlära Fakta om rösten i tal och sång, 2001 
62 Rodolfo Celletti: A History of Bel Canto Translated from the Italian by Frederick 
Fuller, 1991 
63 John Rosselli: ”Song into theatre: the beginning of opera” och ”Grand opera: 
nineteenth-century revolution and twentieth-century tradition” i: The Cambridge 
Companion to Singing, 2000 
64 Richard Wistreich: ”Reconstructing pre-Romantic singing technique” i: The 
Cambridge Companion to Singing, 2000 
65 Gregory W Bloch: ”The pathological voice of Gilbert-Louis Duprez” i: Cam-
bridge Opera Journal, volume 19 number 1 march 2007 
66 James Stark: Bel Canto a history of vocal pedagogy, 2008/1999  
67 Margaret Kennedy-Dygas: “Historical Perspectives on the ‘Science’ of Teaching 
Singing Part III: Manuel Garcia II (1805–1906) and the Science of Singing in the 
Nineteenth Century i: Journal of Singing, No 4 March/April 2000 
68 Gunno Klingfors: Nytt om gammal sång Tyskt och italienskt sångsätt under 
1600- och 1700-talet, 1990 
69 René Jacobs intervjuad och översatt av Måns Tegnér: ”Sångteknik under bel 
canto-epoken” i Barockboken, 1985 
70 Marianne Liljas Juvas: ”Vad månde blifva af dessa barnen?” En studie av David 
Björlings pedagogik och dess bakgrund i äldre sångundervisningstraditioner, 2007 
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Hebbe fick lära sig en generation efter Jenny Lind.71 En nykommen artikel 
av Marianne Tråvén: “Formed to perform. Educating Students at the 
Opera school in Stockholm 1773–1850” analyserar vilka vokaltekniker 
som lärdes ut vid Kungliga Teaterns elevskola fram till 1800-talets mitt, 
där Tråvén ägnar ett avsnitt åt att behandla Jenny Lind-läraren Isak Bergs 
sångmetod.72 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av nio kapitel. Direkt efter denna inledning ges en 
historisk bakgrund över de kvinnliga aktrisernas arbetssituation. Jag vill ge 
en inblick i kvinnornas förutsättningar, vilka hinder de var tvungna att 
förhålla sig till, forcera och överbrygga. Kapitel 2 innehåller också en bak-
grund till 1800-talets sångteknik som ska ge förståelse för estetiken kring 
sång och hur sångtekniken förändrades under den här tiden. Kapitel 3 har 
biografiform vilken fokuserar på Linds tid och liv som operasångerska och 
som diskuterar den första delen av min tes, att Lind hade en vilja att di-
stansera sig från sin härkomst. Jag analyserar hennes intentioner, karriär 
samt hur hon lanserades. I detta kapitel delar jag in Linds karriär i tre de-
lar, ungdomskarriären 1837–41, Stockholmskarriären 1842–44 och den 
internationella karriären 1844–49, en tidsindelning som jag återkommer 
till i hela avhandlingen. När jag hänvisar till Linds ungdom, menar jag den 
tid då hon slog igenom i Stockholm, men före att hon varit hos García. 
När hon kom tillbaka från García i Paris hade hon en gyllene tid då hon 
var enormt populär i Stockholm men ännu inte gjort sitt internationella 
genombrott. När jag hänvisar till Stockholmstiden är det 1842–44 jag av-
ser. När jag hänvisar till den äldre, mer mogna sångerskan menar jag tiden 
då hon sjöng internationellt, december 1844– våren 1849. Kapitel 4 är, 
som nämnts, en analys av Linds röst och vokalteknik. I detta kapitel dis-
kurerar jag den tredje delen av min tes, att Lind hade vokala egenskaper 
som gjorde att hennes röst uppfattades som särskilt ”kvinnlig.” Kapitel 5 
diskuterar den andra delen av min tes, att Linds genombrottsroller Agathe 
(i Webers Der Freischütz) och Alice (i Meyerbeers Robert le Diable) bidrog 
till att skapa mediebilden av Lind som kvinnlighetssymbol. Kapitel 6–7 
analyserar vidare på tesens tredje del, att Lind anpassade sina rolltolkning-
ar främst efter sin svaga ömtåliga röst. I kapitel 6 diskuterar jag på vilket 

                                                      
71 Inga Lewenhaupt: Signe Hebbe (1837–1925) Skådespelerska Operasångerska 
Pedagog, 1988 
72 Marianne Tråvén: “Formed to perform. Educating Students at the Opera School 
in Stockholm 1773–1850” i: Opera on the Move in the Nordic Countries during 
the Long 19th Century, 2012 
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sätt Lind använde rösten genusperformativt vilket fick konsekvensen att 
hennes rolltolkningar upplevdes som ”kvinnliga.” Med rollerna Amina (i 
Bellinis La Sonnambula) Lucia (i Donizettis Lucia di Lammermoor) och 
Norma (i Bellinis Norma) bekräftade, omskapade och utvidgade Lind sin 
stjärnstatus. Kapitel 7 är en analys av de två roller som skrevs med direkt 
tanke på att Jenny Lind skulle uruppföra dem, Vielka (i Meyerbeers Ein 
Feldlager in Schlesien) och bearbetningen Vielka, samt Amalia (i Verdis I 
Masnadieri). Jag vill peka på hur Lind uppfattades, både vokalt och genus-
stereotypt. Samtliga sju rolltolkningsanalyser i kapitel 5–7 följer samma 
struktur. De berättar först operans handling, därefter vilken funktion Linds 
specifika roll har i operan och sedan hur Jenny Lind tolkade rollen. I kapi-
tel 6 avslutas dessutom varje analys med ett avsnitt som diskuterar hur 
Lind använde rösten genusperformativt i respektive roll. I kapitel 7 avslu-
tas analyserna med en diskussion kring hur, och i vilken grad de respektive 
rollerna är anpassade till Lind. Kapitel 8 diskuterar vidare på tesens andra 
del, hur media flyttade över Linds genusperformativa dramatiska framto-
ning till hennes ”privatperson.” Kapitel 9 sammanfattar avhandlingen och 
knyter ihop säcken genom att svara på frågan om vilka faktorer som sam-
spelade för att det blev möjligt för just Jenny Lind att lansera sig som en 
kvinnlighetssymbol, och vilken betydelse hennes röst hade för den ikonise-
rade bilden.  
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KAPITEL 2 

Aktriserna under det tidiga 1800-talet 
För att det ska bli lättare att förstå vilket samhälle Jenny Lind levde i, vilka 
problem det medförde att vara kvinnlig aktris under det tidiga 1800-talet 
och vilken estetik hon hade att förhålla sig till ger jag i det här kapitlet två 
bakgrundsteckningar. Den första handlar om kvinnors och framförallt de 
yrkesarbetande aktrisers situation. Denna översiktliga skildring utgår 
främst från Rebecca Grotjahns, Silke Borgstedts, Yvonne Hirdmans, Inge-
borg Nordin Hennels, Gunnar Qvists och Eva Öhrströms forskning. Den 
andra delen handlar om 1800-talets estetik kring sång och utgår framför-
allt från Marianne Liljas Juvas och James Starks forskning.     

1800-talet – ett samhälle i förändring 
Jürgen Habermas identifierar 1600–1800-talen som den period då det 
gamla feodalsamhället, som byggde på jordegendom, regerades av envålds-
härskare, furstar samt kyrkans representanter, successivt gav vika för ett 
kapitalistiskt, borgerligt styrt Europa. Ordentlig fart fick maktövertagandet 
dock först mot 1700-talets slut när borgare som skråbaserade hantverkare 
hade spelat ut sin roll. Istället växte en kapitalstark grupp av köpmän, 
bankirer och manufakturister fram och bildade en ny form av ”borgerlig-
het” eller ”medelklass”.73 Även i Sverige skymtade omvandlingen mot 
slutet av 1700-talet, men här skedde det egentliga maktövertagandet först 
under 1830–50-talen. Vid 1800-talets början levde den största delen av 
Sveriges befolkning fortfarande på landsbygden och livnärde sig på jord-
bruk, men mot mitten av seklet gick människor från sin jordbruksbaserade 
livsform till produktionsbaserat lönearbete samtidigt som den kapitalstarka 
medelklassen växte vilket slutligen ledde till det gamla samhällets sönder-
fall.74 Ordet ”offentlig” bytte innebörd. Enligt en äldre tids definition hade 
ordet enbart haft en representativ funktion. Under omvandlingstiden flyt-
tade offentligheten in i de mer välbeställda borgarnas vardagsrum, eller 
salonger, som ett förstadium till institutionaliseringen. Borgarnas salonger 
blev en slags halvoffentlig inrättning, där innerlighet som byggde på famil-
jens intimitet odlades, där det var viktigt för salongsdeltagarna att visa sin 
”personlighet”, sitt ”sanna innerliga jag”.75 Den progressiva borgarklassen 
hade behov av att grunda egna normer och deras salongskultur blev en 

                                                      
73 Jürgen Habermas: Borgerlig offentlighet Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i 
det moderna samhället, 1998/1962, s 5–47  
74 Eva Öhrström: Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige, 1987 
75 Habermas, 1998/1962, s 5–47 
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viktig del både för samhällsutvecklingen och för hela kulturlivet. I salong-
erna varvades politiska diskussioner med litterär högläsning och musika-
liska inslag.  

Parallellt expanderade städerna. Den nya borgerligheten skapade förut-
sättningar för fritid och ökade behovet av ett kultur- och nöjesliv. Konst 
och kultur fick ekonomiskt genomslag under det sena 1700-talet.76 Musik 
gick från att ha varit bunden till en överhet till att bli en handelsvara. Dels 
blev den befriad från sin tidigare representationsfunktion, men den blev 
också fri att avnjutas för alla som betalade inträde, oavsett klasstillhörig-
het.77 Tillsammans möjliggjorde nya förutsättningar under 1800-talets 
första decennier att det kunde uppstå en stjärnkult kring operasångerskor 
som kan sägas hade liknande dignitet som finns hos dagens populärkultu-
rella artister.78  

Kvinnornas förutsättningar i 1800-talssamhället 
Det äldre feodalsamhället var patriarkalt och byggde framförallt på att 
hålla ihop jordegendomar. Detta återspeglas i lagstiftningen som fördelade 
arvsrätten ojämlikt till kvinnors nackdel, gjorde dem omyndiga och hind-
rade dem från att försörja sig inom en mängd yrken.79 Den feodala sam-
hällsstrukturen levde kvar långt in på 1800-talet. Oavsett vilken samhälls-
klass de kom från, var pojkarnas väg utstakad. De ärvde sina fäders sam-
hällsställning, sysslor och befattningar. För flickorna gällde det att bli gifta 
för att få försörjning och trygghet. De hade i stort sett inga rättigheter alls 
inför lagen, inga skolor eller utbildningar fanns öppna för dem. Framförallt 
inom de högre samhällsklasserna var idealet att kvinnor skulle försörjas av 
män, först av fadern och sedan av maken. Vuxna ogifta kvinnor föll oav-
sett klasstillhörighet snabbt på den sociala rangskalan.80  

Inom den snabbt växande medelklassen var genuskonstruktionen inten-
siv under det tidiga 1800-talet. Borgarnas individualism utvecklades innan-
för ramen för ”kvinnligt” och ”manligt”, där en markant uppdelning av 

                                                      
76 Jämför Anders Carlsson: “Handel och Bacchus eller Händel och Bach?” Det 
borgerliga musiklivet och dess orkesterbildningar i köpmannastaden Göteborg 
under andra hälften av 1800-talet, 1996, s 21–31 
77 Habermas, 1998/1962, s 5–47  
78 Agnus Heriot menar att även det tidiga 1800-talets stjärnor hade en era av idoli-
serade föregångare: kastratsångarna. Kastraternas internationella stjärnstatus under 
1600- och 1700-talen är fullt jämförbar med de Hollywoodska stjärnornas under 
1900-talet, i: The Castrati in Opera, 1975  
79 Gunnar Qvist: Konsten att blifva en god flicka, 1978 
80 Öhrström, 1987, s 19–20 
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könen definierades och resulterade i en komplementär dualism, i vilken 
”kvinnlighet” främst bestod av ett idealiserande av moderskapet inom 
kärnfamiljens intimsfär.81 Enligt Gunnar Qvist bottnade idealen i globalt 
spridda, primitiva föreställningar om universella motsatspar: liv–död, 
himmel–jord, själ–kropp, aktiv–passiv, ren–oren, som via Aristoteles och 
bibeln har influerat hela den västerländska kulturen.82 Enligt den roman-
tiska människosynen renodlade könsrollerna till att bli varandras totala 
motsatser. Samtidigt fick polaritetstanken en vidare innebörd vilket åt-
minstone delvis skapade ett nytt kvinnoideal. Framförallt uppvärderades 
moderskapet och som motsats till ”manlighet” tilldelades kvinnor en mer 
kulturbärande roll än de haft tidigare. Målet var, enligt Qvist, kvinnornas 
sidoordning.83  

Yvonne Hirdman definierar tre modeller för historisk genusdistinktion 
varav grundförutsättningen inte bara visar att kvinnor är underlägsna män, 
utan att de är helt oviktiga eftersom de inte är män: A – icke A. Redan 
under antiken hade det florerat filosofier som byggde på motsatsparet man 
– kvinna och denna grundmodell tecknar antikens syn, men är också grun-
den för kommande modeller. Medeltidens människosyn betraktade kvin-
nor som ofullkomliga män: A – a. Modellen kan ses som en utbyggnad av 
den antika synen. Mot slutet av 1700-talet började den form utvecklas som 
betecknar stor del av 1800-talets genussyn: A – B. Enligt denna modell kan 
kvinnor och män överhuvudtaget inte jämföras med varandra, de är totalt 
väsensskilda. Idealet var att motsatsparet man – kvinna skulle komplettera 
varandra i ett kärleksfullt äktenskap, där mannen stod för försörjningen 
och den som verkade utåt, medan kvinnan var den som tog hand om hem 
och barn. Hon skulle verka inåt, i det tysta. Det kvinnliga könet betrakta-
des inte längre som ofullgånget utan framförallt som annorlunda samtidigt 
som kvinnor i enlighet med all lagstiftning fortsatte att vara underordnade 
män.84   
 
Den franske filosofen Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) gav 1762 röst 
åt den romantiska kontrast-schablonen i sin stilbildande Émile eller om 
uppfostran (fransk originaltitel: Émile ou de l'éducation). I detta verk som 
handlar om barnuppfostran uttrycker Rousseau romantikens idealsyn på 
könen. Fokus riktas mot Émile som uppfostras till en fritt tänkande och 
                                                      
81 Öhrström, 1987 
82 Qvist, 1978, s 111 
83 Qvist, 1978, s 13–18  
84 Yvonne Hirdman: Genus – om det stabilas föränderliga former, 2008/2001, s 
19–76  
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kreativ individ. Hans motsats är den bräckliga och svaga flickan Sofie som 
uppfostras till lydnad och underkastelse som en direkt följd av hennes köns 
underordning. Sofie fostras till att bli ljuv, god, tyst, blyg, ömsint, religiös 
och mycket viktigt är att hon är asexuell. Rousseau tecknar sin idealkvinna 
som lydigt böjer sig under sin fostran och sitt biologiska öde vilket också 
bör vara hennes enda kall: att bli maka och mor. Sofies uppfostran inriktas 
på äktenskapet där hon ska stötta sin man och vårda sina barn. Hon skulle 
i allt göra sig behaglig för den kommande mannen. Enligt Hirdman fick 
Rousseaus verk enorm genomslagskraft för polaritetsidealet (A–B). Böcker 
som beskriver hur pojkars och flickors olika fostran skapar kreativa, starka 
män och passiva, älskvärda kvinnor ökade i antal.85   

Enligt Qvist försökte tidens vetenskap ”bevisa” kvinnans mindre intelli-
gens och ”naturliga” underordning. Den kvinnliga ”mjuka” kroppen vi-
sade att hon var gjord för ”det stilla tålamodet” och hennes runda ansikte 
tydde på bristande tankeskärpa. Karaktäristiskt för män blev aktivitet och 
styrka och för kvinnor passivitet och svaghet. Kyrkan var genomsyrad av 
Paulus subordinationslära som återspeglades i bibeln, psalmböcker, bön-
böcker, katekes, andaktsböcker och predikningar, vilket starkt bidrog till 
genuskonstruktion och skapade den ödmjuka, underdåniga, hängivet tjä-
nande kvinnan som underordnade sig mannen i äktenskapet där barnafö-
dandet var den enda livsuppgiften och den enda vägen till salighet.86 

Borgstedt menar att 1800-talets genuskonstruktion behöll den gamla 
traditionen av jungfru Maria som en stark symbol för kvinnlighet. Tradit-
ionen tillskriver jungfru Maria lydnad, huslighet, tillbakadragenhet, mo-
derlig hängivenhet och kyskhet. Eftersom man låst fast jungfrufödseln blev 
resultatet en förbannelse av kvinnlig sexualitet som genererade ett asexuellt 
kvinnoideal. Därmed blev moderskapet den enda accepterade kvinnorol-
len.87 Enligt Hirdman tonar 1800-talskvinnan fram som ljuv, god, tyst, 
blyg, ömsint, religiös, asexuell, pryd och ömtålig. Idealet skapade den 
oskuldsfulla unga flickan och den trogna självutplånande hustrun samtidigt 
som hon fick ett eget område: moderskapet. Två-könsmodellen syftade till 
att skapa stabilitet mellan könen och den fick enormt genomslagskraft. 
Den egna genealogin gav kvinnor en mer kulturbärande roll än de haft 
tidigare. Särskildheten upphöjde kvinnoidealet och idealiseringen av mo-
derskapet satte kvinnligheten på piedestal. Dessutom mystifierades hon och 
tillskrevs förföriska sinnliga egenskaper.88   
                                                      
85 Hirdman, 2008/2001, s 32–41  
86 Qvist, 1978, s 13–16  
87 Borgstedt, 2007 s 226–227 
88 Hirdman, 2008/2001, s 19–76 



 INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet I 39 
 

I motsats till 1800-talets polaritetsideal, höjdes samtidigt röster för att 
kvinnor skulle kunna leva ett mer självständigt liv. Industrialismen gjorde 
nya levnadsformer inte bara möjliga utan också nödvändiga. Kvinnor flyt-
tade från landbygden till städerna och tjänade sina egna pengar som de 
begärde att få förfoga över själva. Succesivt krävde kvinnor sin rätt och 
lagarna ändrades. 1845 fick män och kvinnor lika arvsrätt. 1846 utökades 
deras möjligheter att idka näring. Från 1858 kunde ogifta kvinnor över 25 
år ansöka om myndighet och 1864 togs ansökningsförfarandet bort. Gifta 
kvinnor fick dock vänta på sin myndighet ända till 1919, då de också fick 
rösträtt (Det första demokratiska val de fick delta i ägde rum 1921). 1874 
fick gifta kvinnor rätt att själva bestämma över sin inkomst och egendom, 
1884 sänktes ogifta kvinnors myndighet till samma ålder som gällde för 
män: 21 år. När den offentliga sektorn expanderade utökades även kvin-
nor arbetsmöjligheter. Folkskoleväsendet öppnade för kvinnor 1853, post- 
och telegrafverket tio år senare. 1866 startade den första sjuksköterskesko-
lan. Utbildningarna öppnade successivt under den andra delen av seklet: 
1856 musikaliska akademien, 1864 det gymnastiska centralinstitutet. 1859 
inrättades folkskoleseminariet för kvinnor, 1861 högre lärarinnesemi-
nariet.89 Som en rest av det romantiska synsättet, att det offentliga inte fick 
inkräkta på den privata ”kärleksfulla” intimsfären, blev misshandel och 
våldtäkt i hemmet inte olagligt förrän på 1970-talet.  

Scenaktrisens förutsättningar 
Under den första hälften av 1800-talet var all utbildning och därmed de 
flesta yrken fortfarande stängda för kvinnor. Idealt skulle kvinnor i alla 
åldrar försörjas av män och inom framförallt de högreståndsklasserna an-
sågs kvinnligt yrkesarbete som en yttersta nödlösning. Kvinnliga scenartis-
ter var extra utsatta och de fick i många fall betala ett högt pris för sitt 
yrkesutövande. Genom att låta sig beskådas offentligt klassades skådespe-
lerskan enligt gammal tradition som sexuellt tillgänglig.90 ”Sanna kvinnor” 
utsatte sig inte för den exhibitionism som scenframträdandet innebär, 
iscensatt inför ett anonymt antal människor. Därmed utmanade aktriserna 
kvinnoidealets blygsamhet och den kvinnliga oskuldsfullhetens gränser 
tänjdes. Aktrisernas potentiella sexuella tillgänglighet blev enligt Nordin 
Hennel en metafor för ett kaos som utmanade den traditionella familje-
principen. Oavsett om de levde ett frigjort liv, som kunde ge upphov till 
ryktesspridning eller inte, var alla scenarbetande kvinnor tvungna att för-
hålla sig till detta prostitutionens stigma som vidlådde deras yrke eftersom 
                                                      
89 Qvist, 1978, s 93–98 
90 Grotjahn, 2002 



40 I INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet 
 

de var en del av en teatral offentlighet.91 Grotjahn menar att aktrisernas 
yrkesroll inte bara trotsade anständighetsnormerna utan att deras stjärnsta-
tus var beroende av hur de förhöll sig till den publika dyrkan som de utsat-
tes för.92 

Barn rekryterades i tidig ålder till Kungliga Teaterns elevskola i Stock-
holm. Vid 1800-talets början var den genomsnittliga åldern på barnen 
ungefär 10 år och mot ovanstående bakgrund är det lätt att förstå varför 
det var flickor ur de mindre bemedlade klasserna som sökte sig till scenen. 
Fattigdom och misär var en drivkraft till att sätta sina barn i en elevskola 
eftersom scenen erbjöd en någorlunda säker inkomst. Högreståndsdöttrar-
na skyddades från det utsatta livet som medföljde en scenisk karriär. Under 
den första hälften av 1800-talet kom de flesta av elevskolans flickor ur 
miljöer med svag social ställning och det fanns inga döttrar ur adel- präst- 
eller lantbrukarfamiljer representerade.93   

Nya medier öppnade möjligheter 
Med industrialismen kom också tryckmediernas spridning och därmed 
öppnades nya möjligheter att marknadsföra sig. Tidigare generationers 
sångerskor hade varit hänvisade till att personligen lansera sig med visiter 
hos inflytelserika personer när de skulle uppträda i nya städer. Under det 
tidiga 1800-talet ökade sångerskornas möjligheter att sprida sitt rykte me-
dialt genom dagspress och större spridning av biografier, vilket ledde till en 
ny typ av ”personlansering”.  Medierna stannade inte längre vid de vokala 
prestationerna i sina rapporteringar utan skapade ett vidare intresse för 
artisternas ”personlighet” vilket förde med sig medial imagebildning och 
personkult.94 Förutsättningen för att det ska vara möjligt att marknadsföra 
en artist utan dess kroppsliga närvaro är att det finns medier som förmår 
reproducera artisten genom att förlänga publikens minne av operaupple-
velsen och samtidigt skapa en fiktiv relation mellan publiken och den be-
undrade. Populära anekdoter som även involverade privatpersonen flore-
rade i pressen. En vanlig berättelse var att aktrisen kom ur låg social klass, 
upptäcktes tidigt och visade sig vara ett underbarn.95 En annan omtyckt 
berättelse handlar om publiken ur de obildade klasserna, exempelvis bön-
der och marknadskvinnor, som inte heller kunde värja sig från sångerskans 
                                                      
91 Ingeborg Nordin Hennel: Mod och Försakelse Livs- och yrkesbetingelser för 
Konglig Theaterns skådespelerskor 1813–1863, 1997, s 262–263 
92 Grotjahn, 2011; Grotjahn 2002 
93 Nordin Hennel, 1997, s 55–63 
94 Grotjahn, 2011 
95 Grotjahn, 2011 
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trollbindande makt. Porträtt med sångerskans autograf mångfaldigades. 
Även själva sången reproducerades i särskilda notutgåvor där sångerskans 
egna variationer och improvisationer fanns inskrivna. Tillsammans mins-
kade detta distansen mellan artisten och publiken. Det förlängde både det 
visuella och auditiva minnet och skapade samtidigt en fiktion av att ha 
upplevt sångerskan personligen, samt gav en bild till dem som aldrig hade 
hört henne.96  

Grotjahn identifierar en skiljelinje mellan sångerskorna Angelica Cata-
lani (1780–1849) och Henriette Sontag (1806–1854). I pressrapporteringar 
kring Catalani var fokus fortfarande på hennes vokala prestation samtidigt 
som det är märkbart att man börjat visa ett visst intresse även för den per-
sonliga imagen. Catalani banade väg för Sontag som är ett tidigt exempel 
på en imagebildning som fungerade som en språngbräda för en internat-
ionell karriär.97 Ytterligare en generation senare togs ännu ett steg i rikt-
ning mot en samverkan mellan den personliga imagen och sångerskans 
konstnärliga verksamhet. Grotjahn menar att Jenny Lind var en av de allra 
första vars virtuosa konstnärlighet totalt flöt ihop med hennes tillba-
kadragna image. Smeknamnet ”näktergal” blev en metafor, inte bara för 
hennes virtuositet utan också för hennes tillbakadragenhet. Näktergalen är 
en grå, ful och blyg fågel som inte gärna visar sig. Det är dess virtuosa 
drillar som gör den vacker och denna föreställning motsvarar romantiken 
uppfattning om en inifrån kommande skönhet. Liknelsen med näktergalen 
avgränsade Jenny Lind från all ytlighet.98   

1800-talets vokalestetiska diskussion 
Begreppet bel canto associeras ofta med det tidiga 1800-talets operatonsät-
tare Rossini, Bellini och Donizetti. James Stark menar att den sista generat-
ionen bel canto-sångare representeras av Manuel García den yngre och 
hans elever.99 Enligt den bedömningen hamnar Jenny Lind i egenskap av 
Garcías elev innanför beteckningen: en av de sista riktigt stora bel canto-
sångarna. Termen bel canto formulerades under mitten 1800-talet men har 
rötter betydligt längre tillbaka. Begreppet kom till i syfte att bevara en 
äldre sångkonst som var på väg att trängas ut.100 

                                                      
96 Grotjahn, 2011 
97 Grotjahn, 2011 
98 Grotjahn, 2011; Grotjahn 2002 
99 Stark, 2008/1999 ”Introduction” 
100 Liljas, 2007, s 72–83; Stark, 2008/1999, kapitel 7 
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Operatekniken utvecklades under 1600–1700-talen med kastrater som 
ideal och bel canto blev en generell benämning för italiensk operakonst 
som formats främst av kastraternas teknik. Sångstilen var övergripande 
figural med koloratur och improvisation som främsta uttrycksmedel. De 
mycket snabba koloraturerna hade en så pass viktig funktion att en non-
legato-teknik var den dominerade.101 Sångsättet utvecklades i Italien och 
spreds därifrån över Europa.102 När Gustav III grundade Kungliga Teatern 
1773 anställdes ett flertal utländska musiker och därmed kom traditioner-
na till Sverige. Tråvén menar att de Europeiska influenserna kom till Sve-
rige först mot slutet av 1700-talet och början av 1800-talet med Haeffner 
och Stieler som kom från Hillers tyska skola, samt Lalin, Piccini, Craelius 
och Berg som var tränade i italiensk sångtradition.103   

 
Vid sekelskiftet 1800 var kastratsång inom opera i princip utdöd.104 Ro-
mantiken gjorde sitt intåg och dess känslosamhet förflyttade idealen från 
vokal akrobatik till expressivitet med legato som främsta uttrycksmedel.105 
En motrörelse till den tidigare vokala virtuositeten tog sig uttryck i ett för-
akt mot allt som kunde betraktas som ytligt vilket motsvarar romantikens 
odlande av innerlighet – motsatsen till fåfänga och ytlighet. Innerlig-
het/ytlighet är en parallell till det romantiska motsatsparet andlig-
het/sinnlighet. Romantiken betraktade all bravur, såsom koloraturer och 
drillar, som själlöshet. Recensenter nedvärderane både om virtuositeten 
och om den ”dumma publiken” som applåderade den. Uppfattningen om 
smink, vackra kläder och överdådiga smycken som ytliga detaljer, flyttades 
över på sångens virtuosa element som skälldes för att vara överlastade, 
smaklösa, fåfänga bländverk utan själ och ett uttryck för sångerskans ko-
ketteri.106 Som en avspegling av detta försvagades artisternas tidigare do-
minerande position. Den enskilda rollprestationen ställdes alltmer i skug-
gan till förmån för ensemblen och den dramatiska helheten och framförallt 
i förhållande till kompositören, som i allt större utsträckning ensam be-
traktades som det musikaliska ”geniet”.107  

                                                      
101 Jämför Liljas 2007; Stark 2008/1999; Klingfors 1990 
102 Stark, 2008/1999, s 206, menar att italiensk sång var det ideal som alla andra 
nationaliteter förhöll sig till och mättes mot.  
103 Tråvén, 2012, s 55 
104 Klingfors, 1990, s 38 
105 Liljas, 2007, s 91 
106 Grotjahn, 2011; Grotjahn 2002 
107 Jämför Liljas, 2007, s 97 
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Samtidigt växte orkestrar och operahus och librettona blev alltmer dra-
matiskt fordrande. Tonsättarna Bellini och Donizetti medverkade tillsam-
mans med ett antal stilbildande sångare – Maria Malibran, Pauline Viar-
dot, Guila Grisi, Giovanni-Battista Rubini, Adolphe Nottuit och Louis-
Gilbert Dupréz – till att tessituran höjdes för alla rösttyper från och med 
1830-talet.108 Tillsammans tvingade de nya idealen fram krav på allt större 
röstvolym.109 Egalisering- och legato-idealet började skymta redan under 
1700-talet och de långa musikaliska linjerna slog ut koloraturerna och det 
mer ekvilibristiska sångsättet. Den vokala akrobatiken avtog något efter 
Rossini och ännu mer efter Bellini och Donizetti.110 Runt mitten av 1800-
talet påbörjades lanseringen av det kontinuerliga vibratot, som tidigare 
hade betraktats som en vokal defekt.111 Större, mer genomträngande röst-
volymer odlades fram i syfte att rösten skulle gå igenom den allt större 
orkestern. Mot slutet av 1830-talet presenterade de franska biologerna 
Diday och Pétrequin en redogörelse för tenoren Dupréz teknik. Han an-
vände något som de kallade mörk eller täckt röst (voix sombrée ou cou-
verte), vilket avser en lägre position för struphuvudet som ger ett mer vid-
gat svalg än man använt tidigare.112 Tekniken gör att de snabba koloratu-
rerna får ge vika till förmån för en mörkare klang och en större röststyrka 
vilket mötte den nyare tiders krav.113  
    Liljas menar att stilbytet och förkärleken till starkare röster förändrade 
de vokala positionerna. På 1820-talet växte hjältetenoren fram som symbol 
för ungdom, hälsa och vitalitet.114 En ny typ av primadonna, det vill säga 
en kvinnlig huvudroll, föddes under samma tid. Romantikens kvinnoideal 
överfördes till operakonsten. Operornas tragiska hjältinnor är rena, själv-
uppoffrande, osjälviska och samtidigt modiga. Men om de går emot idealet 
offras de villkorslöst. Med en jublande aria går de i döden för kärleken, 
fosterlandet eller plikten, vilket motsvarar romantikens bild av att kvinnor 
i stor utsträckning måste uppoffra sig.115     

                                                      
108 Jämför Liljas, 2007, s 83–91 
109 Liljas, 2007, s 83–91  
110 Jämför Liljas, 2007, s 90–91  
111 Klingfors, 1990, s 19, 42–44; Liljas, 2007, s 115 
112 Stark, 2008/1999, s 41–42 
113 Jämför Klingfors, 1990 
114 Liljas, 2007, s 88 
115 Jämför med Kerstin Meyer: ”Primadonnan i operaromantiken” i: Symposier på 
Krapperups borg. 2 Romantiken över gränser, 1993, s 265 
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Liljas identifierar 1800-talets två mest stilbildande sångskolor till 
Garcías och Lampertis. Båda grundades av fäderna och utvecklades och 
förvaltades av sönerna.116 Lamperti var framförallt den som mötte den nya 
tidens vokala krav, medan García kan betraktas som en brygga mellan en 
äldre teknik och en språngbräda till modern röstvetenskap.117 Teoretisering 
låg i tiden och på sångens område fick García stort genomslag. Han pre-
senterade sin forskning för första gången för vetenskapsakademien i Paris 
1840, vilket följdes av att han gav ut en sångskola: Traité complet de l’art 
du chant (1847) som kom att få stilbildande betydelse. 1855 uppfann han 
laryngoskopet som gjorde det möjligt att se hur stämbanden och röstorga-
net arbetar.118 Enligt Stark hade García störst framgångar med sopraner 
och mezzosopraner. Förutom systrarna Maria Malibran och Pauline Viar-
dot-García gjorde flera av hans elever stora karriärer, till exempel Mathilde 
Marchesi (vars senare sångskola är modellerad efter Garcías), Henriette 
Nissen, och den mest berömda av dem alla: Jenny Lind.119  

 

                                                      
116 Liljas, 2007, s 96 
117 Stark, 2008/1999, preface, s 3  
118 Liljas, 2007, s 93–94 
119 Stark, 2008/1999 
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KAPITEL 3 

Biografi 
Som jag nämnt i inledningen härstammar en stor del av vår kunskap om 
Jenny Lind från biografiförfattarna Holland & Rockstro (1891), sedan 
finns det en stor mängd biografier som traderat deras bild vidare. Hollands 
& Rockstros biografi är skriven i ett nära samarbete med Otto Goldsch-
midt, som blev Jenny Linds sedermera make. Detta innebär att en hårt 
redigerad bild med 1800-talsprägel flyttat in i modernare tid. Jenny Linds 
image var under hennes samtid en tacksam symbol för kvinnlighet. Enligt 
Borgstedt användes hon som kvinnoförebild med starka kristna förtecken 
där Maria-symbolen120 – den varmt religiösa, omhändertagande, hängivet 
tjänande modern – gav kvinnor deras ”enda rätta uppgift.” Den mediala 
bilden skildrade privatpersonen ”Jenny Lind” som en 1800-talets ide-
alkvinna. Denna bild presenteras i Hollands & Rockstros biografi. Deras 
minnesteckning beskriver en partisk skildring av Jenny Linds konstnär-
skap, helt och hållet utifrån en traditionell Maria-symbolik. 

Min biografiska skiss presenterar en delvis ny skildring. Den vill visa en 
stark och strategisk personlighet som låg bakom den roll som media hade 
tilldelat henne. Under hela sitt liv strävade Jenny Lind efter självständighet 
samtidigt som hon även ville uppnå social acceptans. Det är min intention 
att beskriva hur hon uppnådde sitt mål och hur det gick till när hon lanse-
rade sig. 

I detta kapitel delar jag, som tidigare nämnts, in Linds karriär i ung-
domskarriären 1837–41, Stockholmskarriären 1842–44 och den internat-
ionella karriären 1844–49. När jag senare hänvisar till Linds ungdom, 
Stockholmstid eller den mogna sångerskan är det denna tidsindelning som 
avses.   

Den tidiga barndomen 
Jenny Lind föddes i Klara församling i Stockholm den 6 oktober 1820. 
Hon döptes dagen efter, till Johanna Maria.121 Dock kallades hon aldrig 
något annat än Jenny.122 Hennes födelse noterades i en särskild bok för 
barn födda utom äktenskapet där det står ”föräldrar okända”. Den enda 
uppgift från 1820 är att modern var 27 år gammal. Till detta finns dock 
två tillägg från 1835: barnmorskan Brita Christina Ekebom intygar under 
ed att barnets mor var änkefru kaptenskan Anna Maria Fellborg, och en 

                                                      
120 Borgstedt, 2007, 223–232  
121 P R Rabe: Fru Celsings berättelse: januari 1889 
122 Lind, 7 september 1865 



46 I INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet 
 

pastorsadjunkt i Klara församling anmäler att bokhållare Lind, även kallad 
Fredricsson, uppgivit att han var fadern.123 
 
Jenny Linds mor Anna Maria Fellborg (1792–1851) tillhörde en lägre men 
respekterad borgarsläkt. Fadern ägde en krog i Stockholm som modern 
fortsatte att driva även efter faderns död. Anna Maria Fellborg fick tidens 
gängse uppfostran för borgarflickor och beskrivs som begåvad, bildad med 
särskilda kunskaper i franska och pianospel.124  

1810 gifte hon sig med kapten Rådberg och paret fick dottern Amalia. 
Emellertid varade äktenskapet endast 18 månader. 1812 beviljades Anna 
Maria Fellborg skilsmässa till följd av att Rådberg gjort en av grannskapets 
pigor med barn. I och med den nya grundlagen 1810, utökades domstolar-
nas befogenheter att döma ut skilsmässa utan kunglig dispens, vilket Jenny 
Linds mor utnyttjade. Hon tog tillbaka sitt flicknamn, Fellborg, och fick 
vårdnaden om dottern Amalia medan Rådberg dömdes att betala halva sin 
inkomst till Fellborgs underhåll. Det är dock troligt att dessa inkomster 
inte räckte långt utan att modern i stort sett var hänvisad till att försörja 
sig själv och barnet.125 Samtidigt som det var svårt för en kvinna ur högre-
ståndsklasser att försörja sig, rådde en viss brist på flickskolor under det 
tidiga 1800-talet. Det nya kompletteringsidealet krävde en särskild bild-
ning för flickorna och därför var det många borgarkvinnor som hittade sin 
försörjning genom att öppna flickpension. Det enda som krävdes var i 
princip att lärarinnan själv hade fått en borgerlig utbildning och uppfost-
ran och därmed var insatt i överklassens bildningskoder och kunde lära ut 
dem. Fellborg öppnade en sådan flickskola. Lite osäkert när, men eleven 
Louise Johansson, sedermera Celsing, bekräftar att verksamheten var igång 
1817. Louise Johansson/Celsing var Fellborgs enda helt inackorderade elev 
mellan 1817–25. De övriga eleverna kom till sina lektioner på förmid-
dagarna.126 Louise Johansson/Celsing var Fellborgs största inkomstkälla 
under den här tiden. 

Jenny Linds far hette Niklas Jonas Fredriksson Lind (1798–1858) och 
beskrivs av Linds biografiförfattare som en slarver om än dock musikalisk. 
Han spelade flöjt och sjöng. Han var son till en snörmakare och hade där-
med en hantverkarborgerlig bakgrund. Själv titulerades han både bokhål-

                                                      
123 Franzén, 1982, s 9 
124 Lindersköld, s 2, Lindblom i: Dagens nyheter den 7 november 1887, Maude, 
1927, s 10 
125 Enligt Celsing var Rådberg en ”dålig karl och lefde i stor misére”, Celsing/Rabe, 
januari 1889  
126Celsing/Rabe, januari 1889 
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lare och fabrikör. Vid tiden runt 1820, när han träffade Fellborg, hade han 
anställning som handelsbokhållare hos en grosshandlare. Det skulle dock 
dröja innan föräldrarna befann sig under samma tak. Visserligen var sam-
boförhållanden relativt vanliga i Stockholm under 1820-talet,127 men 
Niklas Jonas Lind omtalas inte i någon av Louise Celsings berättelser un-
der åren 1817–25.128 Han dyker upp först 1834–35 i samband med en 
rättstvist mellan Fellborg och Kungliga Teatern.  

 
Eftersom Fellborg höll flickpension för familjens försörjning kunde hon 
inte ta hand om ett spädbarn och därför lämnades Jenny till fosterföräldrar 
direkt efter födseln. Organisten Carl Ferndal, och hans hustru Stina Sjurin 
eller Sjurén, i Sollentuna tog hand om henne till 1824 då hon flyttade till-
baka till sin mor.129 Celsing berättar att tillbakaflytten berodde på ett våld-
samt gräl mellan Fellborg och Ferndals som slutade med att Fellborg föro-
lämpade Carl Ferndal på den öppna landsvägen till den grad att han stäm-
de henne och det blev rättegång. Fellborg tog med sig Jenny tillbaka till 
Stockholm.130 

1825 flyttade Louise Johansson/Celsing från flickpensionen vilket blev 
en svår ekonomisk förlust för Fellborg som redan tidigare hade börjat få 
ekonomiska bekymmer och den förlorade inkomsten tvingade henne att 
hitta försörjning på annan ort. 1828 flyttade Fellborg, tillsammans med 
den äldsta dottern Amalia, för att arbeta som guvernant i Linköping och 
Jenny lämnades åter till fosterföräldrar, den här gången till vaktmästarpa-
ret som skötte det änkehus där Jennys mormor, fru Tengmark, bodde. 
Detta arrangemang varade i ungefär ett år.131 

Tiden som elev på Kungliga Teatern 
Jenny Lind var nio år när hon provsjöng för Kungliga Teaterns sångmäs-
tare Carl Magnus Craelius (1773–1842) och dess intendent Greve Puke 
och det finns en väl traderad berättelse om hur detta gick till:  

Jenny, som bodde hos vaktmästarparet i änkehuset, besökte ofta sin 
mormor. En dag satt hon i mormoderns öppna fönster och sjöng för kat-
ten. Då råkade en tjänsteflicka hos Kungliga Teaterns premiärdansös Fred-
                                                      
127 Ann-Sofie Ohlander och Ulla-Britt Strömberg: Tusen svenska kvinnoår, Svensk 
kvinnohistoria från vikingatid till nutid, 2008, s 93 
128 Enligt Lindersköld fanns han fortfarande inte i Fellborgs närhet 1833. 
129 Enligt Celsing/Rabe, 1889, återfinns Jenny Lind i husförhörsböcker som ”am-
barnet Johanna Maria.” 
130 Celsing/Rabe, 1889 
131 Celsing/Rabe, 1889 
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rika Lundberg gå förbi och hon hörde Jennys sång. Tjänsteflickan gick 
genast hem och berättade för Fredrika Lundberg om den sjungande flickan 
i fönstret. Lundberg kontaktade Fellborg för att förmå henne att låta Jenny 
prova in vid Kungliga Teaterns elevskola. Fellborg avskydde teater och 
blev därför förskräckt över förslaget, men Jenny övertalade modern som 
fick ett rekommendationsbrev från Lundberg ställt till sångmästare Crae-
lius. Jenny sjöng så att Craelius rördes till tårar och tillkallade intendenten, 
greve Puke. Men när Puke fick höra hur gammal flickan var utropade han 
”Nio! Men detta är ju icke en barnkammare: Det är konungens teater!” 
Craelius svarade att om greven inte ville höra henne så skulle han själv 
undervisa henne gratis ”och en dag ska hon förvåna er”. Då gick Puke med 
på att höra flickan sjunga och även han rördes till tårar.132 

Troligen är historien åtminstone delvis uppdiktad i efterhand i syfte att 
lansera Lind som ”underbarn”. Det var ingen ovanlighet att barn i den 
åldern, och även yngre, både antogs och användes som skådespelare vid 
teatrarna. Tvärtom var det en gängse ålder att anta teaterelever i hela 
Europa.133 

När Jenny Lind började som elev i september 1830 åtog sig Kungliga 
Teatern att, enligt rådande norm, ekonomiskt sörja för hennes utbildning 
och uppehälle. Den musikaliska och teatrala utbildningen skedde på Tea-
tern, men den övriga undervisningen arrangerades ofta i pensioner. 
Fellborg återupptog sin pensionsverksamhet i Stockholm och fick Jenny 
tillsammans med ytterligare några elever, systrarna Mathilda och Charlotta 
Ficker samt Fanny Westerdahl, i sin pension på Kungliga Teaterns bekost-
nad. Fellborg undervisade dem i pianospel, religion, franska, historia, geo-
grafi, skrivning, räkning och teckning. Kungliga Teatern stod för läromed-
len och Fellborgs lön som var 250 Riksdaler om året per elev. Teaterdirekt-
ionen hade rättighet att bedöma när eleverna ansågs färdigutbildade och 
skickliga nog att få kontrakt som aktris. Enligt Jenny Linds elevkontrakt 
skulle hon vara förbunden att tjänstgöra för Kungliga Teatern i minst tio 

                                                      
132 Historien återfinns i de flesta biografier över Jenny Lind. Den tidigaste är Birch-
Pfeiffer, 1845. I utbroderad form finns den i Holland & Rockstro, 1891, del 1, s 
14–16. I brevet från 7 september 1865, har Jenny Lind själv berättat en kort vers-
ion: ”Ok det var han [Craelius] som ner Grefve Puke /dåvarande theaterdirectör/ ej 
ville ens se åt mig – som var en liten ful, brednosig, skygg tafatt, aldeles [sic] i väx-
ten tillhopaslagen flick-unge – ”godt – om Grefven ej vill höra henne – så vill jag ge 
henne undervisning i sång för intet – ok hon skall komma en dag att förvåna 
Grefven.”    
133 Nordin Hennel: ”Vägar till ett fast engagemang vid Konglig Theatern” i: Mod 
och Försakelse, 1997  
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år, eller till dess att Teatern ansåg att hon hade återgäldat deras omkostna-
der för hennes utbildning.  

Elev och barnskådespelerska 
Jenny började sjunga för Craelius men hennes tid som hans elev blev kort. 
Ungefär ett halvår efter hennes antagning pensionerades Craelius. Efter att 
ha varit Teaterns sångmästare sedan 1809 lämnade han över sitt värv till 
sin biträdande sånglärare Isak Berg (1803–1886). Det finns en brevväxling 
mellan Lind och Craelius med en varm ton som tyder på att han trots den 
korta tiden gjort avtryck hos henne. Hennes brev avslutas med att hon ber 
honom komma ihåg henne från ”den tiden, jag fick vara Farbrors kråka 
och stod på dynorna och sjöng”.134 Craelius har 
svarat ”Min innerligt älskade Jenny! […] ”Du 
har nu vuxit från Kråkan och dynorna, men 
lika oskyldig och enkel som då, blir du alltid en 
idol för mitt hjerta.”135  

Under våren 1831 övertog Isak Berg den tio-
åriga eleven Jenny Lind och han blev hennes 
huvudsakliga sånglärare under hela hennes 
elevtid som sträckte sig över sex och ett halvt 
år, till dess hon var nästan 17 år i juli 1837. 
Berg var den av hennes lärare som personligen 
betydde allra mest för henne. Långt senare ut-
trycker hon sina känslor för honom i ett brev:  

 

Herr Berg som kom så oförhappandes! Jag blef så grufligt glad när jag fick 
se honom! Herre Gud! de barndomsminnena! […] Herr B. är dock en af 
mina aldra [sic] varmaste vänner, och tacksamhet är en känsla jag högt äls-
kar och önskar att hysa, och gick det derför opp i min själ vid hans ovän-
tade anblick barndoms- och ungdomsminnen af alla möjliga slag som 
gjorde, att jag kände hur den gamle vännen B. ändå varit inflätad i nästan 
hela mitt lifs historia!136   

 

Under det tidiga 1800-talet gavs inte enbart opera på Kungliga Teatern. 
Allt från dramatisk talteater, vaudeviller, baletter, sångspel och dramatisk 
opera spelades. Ofta gavs mer än en föreställning samma kväll. Det var 

                                                      
134 Lind, 4 december, 1841 
135 Craelius, 4 mars, 1842 
136 Lind, citerad av Dahlgren, 1928, s 104–105 

En ung Jenny Lind 
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inte heller särskilt noga med att särskilja skådespelare från sångare. Elever-
na antogs förutsättningslöst för tre teaterformer: dramatisk teater, balett 
och opera, och det var först efter några års studier som det avgjordes vil-
ken bana som var lämpligast för eleven. Jenny Lind undervisades i sång av 
Berg, i deklamation och mimik av skådespelerskan Carolina Bock och i 
dans av premiärdansösen Sophie Daguin. Likväl står det att läsa på Kung-
liga Teaterns affisch den 24 november 1832 att Jenny Lind, elev vid Tea-
terns sångskola, skulle medverka vid kvällens konsert,137 vilket tyder på att 
det i hennes fall kan ha avgjorts tidigt, vid tolv års ålder, att hon skulle bli 
operasångerska.  

Under sina sex och ett halvt år som elev arbetade Jenny Lind, liksom alla 
elever vid teaterskolan, som barnskådespelerska. Den 29 november 1830 
debuterade hon som karaktären Angela i skådespelet Edwinski och Flo-
reska eller Polska grufvan och innan året var slut hade hon spelat rollen 
ytterligare fyra gånger.138 Under de närmst kommande åren spelade hon 
frekvent, men än så länge enbart i talroller. Under 1831 spelade hon totalt 
elva gånger i fyra olika pjäser varav tre var nya för henne och året därpå 
spelade hon totalt sex gånger. Under 1832 utökades hennes verksamhet till 
att hon även medverkade vid Teaterns konserter. Tidskriften Heimdall 
uppmärksammade henne flera gånger under detta år, den första gången i 
april: 

 

Vi begagna detta tillfälle, att uppfylla en försummad pligt – den, att fästa 
uppmärksamheten vid en ung elef, Jenny Lind (10 eller 11 år gammal), som 
några gånger förut, och jemväl denna afton, uppträdt i dramen Testamentet 
[…]. Hon röjer i sitt spel en liflig uppfattning, en eld och en känsla, som är 
vida öfver hennes år, och tyckes angifva en ovanlig fallenhet för theatern. 
Hennes högst märkvärdiga musikaliska sinne och den för hennes år icke 
mindre sällsynta konst-utbildning hafva också väckt stort uppseende i de en-
skilda kretsar, der hon låtit höra sig, handledd af sin lärare, Hr Berg. Min-
net är lika fullkomligt, som örat är säkert, och fattningsförmågan lika 
snabb, som djup: man på en gång förundras och röres af hennes sång. Hon 
kan genomgå pröfningen i de svåraste solfeger och de konstrikaste satser, 
utan att förvillas, ehvad gång än improvisationen hos hennes mästare tager, 
och hon följer med det lifligaste uttryck hans ingifvelse, liksom den vore 
hennes egen. Ingenting kan vara intressantare, än att höra Hr Berg, vid si-
dan af denna hans lilla elef, och man kan förledas att tro på den magnetiska 
rapporten: så synas båda vara en själ och ett hjerta. Om detta unga snille ej 
brådmognar, eller genom någon yttre tillfällighet går förloradt, bör man ha 

                                                      
137 KTA L1A, Dagliga Affischer, 24 november 1832 
138 KTA L1A, Dagliga affischer, 1830 
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allt skäl att vänta sig, ehuru ty värr [sic] i en aflägsen framtid, en opera-
sujett af hög ordning.139     

 

I slutet av november medverkade hon tillsammans med Mathilda Ficker på 
en av Bergs konserter och Heimdall lovordar både hennes röst och hennes 
musikaliska anlag:  

 

Den unga eleven Jenny Lind har, ehuru mycket yngre [än Ficker], en klarare 
och mera klingande stämma. Fastän den valda duetten ur La Straniera icke 
kunde mer än till en del låta framträda de stora anlag, som denna lilla sång-
erska eger, och som man i enskilda musikaliska cirklar haft tillfälle att er-
fara, så kunde man emellertid af hennes sannt [sic] musikaliska föredrag 
märka ovanliga gåfvor.140   

 

Röstskadan grundläggs 
Under åren 1834–36 grundlades det som skulle bli Jenny Linds bestående 
röstskada. I kapitel 4 visar jag vilka rösttekniska komponenter som sanno-
likt orsakade hennes skada. I det här kapitlet vill jag ta fram en rad inci-
denter som inträffade samtidigt som hon förlorade rösten första gången 
och som hade så negativ inverkan på hennes röstutveckling att det kan 
sägas ha bidragit till att framkalla skadan. Det var stormiga år i den unga 
Jennys liv. Under hösten 1834 insjuknade hennes syster Amalia i kolera. 
Året därpå dog Amalia i sviterna efter sjukdomen.141 Jennys egen situation 
och framförallt förhållande till modern var allt annat än ideal för en ung 
flickas mognad och utveckling.  

När Jenny Lind antogs som elev placerades hon, som tidigare nämnts, 
tillsammans med tre andra flickor i sin mors flickpension. Emellertid var 
Fellborg inte särskilt välbeställd och hennes pension var inte särskilt stor. 
De bodde trångt och flickorna fick inte tillräckligt med mat. Fellborg var 
lynnig och hennes dåliga humör gick ofta ut över eleverna, framförallt över 
dottern Jenny som fick utstå en hel del fysisk misshandel. Efter en tids 
missförhållanden klagade de tre inneboende, Fanny Westerdahl, Mathilda 
och Charlotta Ficker, hos teaterledningen som så småningom flyttade dem 
till en annan pension, hos Anette Bayard. Det blev naturligtvis en svår eko-
nomisk förlust för Fellborg. Jennys utsatthet inför modern förvärrades 
                                                      
139 Heimdall 24 april 1832 
140 Heimdall 1 december 1832 
141 Celsing/Rabe, januari 1889 
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ytterligare efter att de andra flickorna flyttat vilket ledde till att hon rymde 
hemifrån i oktober 1834. Teaterledningen placerade då även Jenny i 
Bayards pension. Fellborg krävde att få tillbaka Jenny vilket mynnade ut i 
en långdragen rättsprocess där Kungliga Teatern och Fellborg tvistade om 
vem som hade rätt till Jenny. Jenny var fortfarande registrerad föräldralös, 
men i samband med rättegången dök Niklas Jonas Lind upp och uppgav 
att han var fadern. Vittnen som intygade både moderskapet och faderskap-
et tillkallades och det är härifrån tilläggen i födelseattesten härstammar. 
Som ytterligare ett trumfkort gifte sig Fellborg med Lind och Jennys situat-
ion förvandlades från att den ena dagen ha varit föräldralös, till att nästa 
dag ha både en far och en mor. Kungliga Teatern hade inte längre något att 
sätta emot. Det nygifta paret Lind vann processen och Jenny dömdes att 
flytta tillbaka hem till sina föräldrar under våren 1836.142 Händelsen på-
verkade den unga Jenny så negativt att den verkade förlamande på hela 
hennes utveckling.143 

Samtidigt som turbulensen med rättegången pågick utökades hennes en-
gagemang på Teatern. Dessutom flyttades hon succesivt över från talscenen 
till sångscenen. Under 1833 och 1834 spelade hon 20 gånger per år och 
under 1835, 26 gånger, och hon medverkade även vid några av Teaterns 
konserter.144 I februari 1836 fick hon sin första operaroll: Georgette i 
Adolf Fredrik Lindblads (1801–1878)nyskrivna opera Frondörerna.145 
Själva operan var ingen större succé, men Jenny Lind fick trots allt lite 
uppmärksamhet för sin insats. Tidning för Teater och Musik skriver: 
”bland de spelande torde Mamsell Lind förtjäna att i främsta rummet 
nämnas, såsom den der med största fulländning, så väl i anseende till act-
ion som sång, utförde sin rol [sic].”146 Lindblad själv noterar dock att hon 
vid det här laget hade en svag, nästan obefintlig röst: ”Lilla Jenny Lind 
som uppträdt i Mamsell Mathilda Fickers ställe har, ehuru en svag, nästan 
ingen röst, dock genom sitt lifliga spel hjelpt upp saken.”147 Med tanke på 
att det i Heimdalls tidiga recensioner inte finns något som helst tecken på 

                                                      
142 En längre och utförligare version av händelsen finns i Franzéns biografi, 1982, s 
32–35. I övrigt är det inte många biografiförfattare som har valt att ta upp den här 
historien. Lindersköld har berört den kortfattat i sin opublicerade biografi, s 5–6. I 
tryck kom den första gången i Lindbloms artikelserie i Dagens Nyheter 7–9 no-
vember 1887. 
143 Lindersköld, s 5–6  
144 KTA L1A, Dagliga Affischer 1831–1835  
145 Operan premiär våren 1835 med Mathilda Ficker som Georgette. 
146 Tidning för Teater och Musik 20 februari 1836 
147 Lindblad, 26 februari 1836 
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att Jenny Linds röst skulle ha varit svag, kan Lindblads konstaterande vara 
ett första tecken på överansträngning. Heimdall har tvärtom betonat den 
unga Jenny Linds klara och höga röst. Det mest troliga är att hennes turbu-
lenta hemsituation under åren 1834–36, tillsammans med de rösttekniska 
faktorer som analyseras i kapitel 4 orsakade henne en röstlig utmattning 
som läkte tillfälligt när hon fick vila. Dock återkom problemet och blev än 
värre några år senare.  

Ungdomskarriären 1837–1841  
Den 1 juli 1837 ansågs Jenny Lind fär-
digutbildad och hon fick sitt första kon-
trakt med en lön på 700 Riksdaler om 
året. Hennes dramatiska karriär hade 
gradvis stegrats sedan hon som tio-åring 
hade debuterat, men under 1837 ökade 
hennes medverkan på Teatern markant. 
Hon spelade inte mindre än 76 gånger 
under året, ibland i flera pjäser samma 
kväll. Under höstsäsongen spelade hon i 
sex nya roller varav en var en operaroll: 
Laura i Förposten, eller: Den bortglömde 
Vendetten.   

Den 9 december detta år räknas som 
Linds ”lilla genombrott”. Kungliga Tea-
tern provade Meyerbeer genom att ge fjärde akten av hans opera Robert le 
Diable i vilken Lind spelade rollen Alice. I operans helhet har Alice en be-
tydande roll men i just fjärde akten har hon bara ett recitativ. I Dagligt 
Allehandas recension tillskrevs kvällen helt till recettagerskan Henriette 
Widerberg (1796–1872) som spelade prinsessan Isabellas roll.148 Lind 
nämns inte, men i efterhand har händelsen ändå kommit att räknas som ett 
förstadium till hennes genombrott som i operasångerska. Blanche menar 
att hon lyckades lägga så mycket känsla i sitt lilla recitativ att det gjorde 
intryck på publiken.149  

Efter sin lilla succé som Alice hade hon bäddat för sitt stora genombrott. 
Den 7 mars 1838 slog Jenny Lind igenom på allvar som Agathe i Webers 

                                                      
148 Dagligt Allehanda 11 december 1837; Widerberg var dittills Teaterns stora 
stjärna men efter denna uppsättning pensionerades hon. 
149 August Blanche: Theater-galleri. Porträtter af Wilhelmina Fundin, Mathilda 
Gelhaar; Jenny Lind, Giovanni Belletti, Julius Günther och Olof Strandberg. Jemte 
text af Aug. Blanche och Karl Kullberg, 1844   
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Der Freischütz. Enligt en väl traderad berättelse sa hon själv om denna 
dag: ”Jag steg upp som en människa, och lade mig såsom en annan. Jag 
hade funnit vari min styrka bestod” och under resten av sitt liv firade hon 
den 7 mars som sin andra födelsedag. Även denna historia är troligen del-
vis uppdiktad i efterhand. Den berättas första gången i Birch-Pfeiffers bio-
grafi 1845. Agathe som roll stämmer väl överens med den Mariasymbo-
liska bild som samtiden gärna framställde av Lind under 1840-talet och 
som styrkte bilden av ”den unga Lind som den fromma Agathe” lansering-
en och genomslaget i Tyskland 1844–45. I samband med Agathe-debuten 
påbörjades konstruktionen av Lind som en Madonna-liknande metafor, 
men så tidigt som våren 1838 framträder den ännu inte så tydligt. Denna 
diskussion återkommer i en mer ingående analys i kapitel 5.  

Det syns i Dagligt Allehandas och Aftonbladets recensioner att Lind som 
Agathe togs väl emot och att intresset för henne ökar i samband med 
denna debut, men man påtalar också hennes röstliga tillkortakommanden. 
Recensionerna var i huvudsak positiva och uttrycket att Lind ”elektrifie-
rade” sin publik används.150 Dagligt Allehanda menar att en av hennes 
främsta prestationer var att hon var en lika god skådespelerska som sång-
erska och att man hade varit nöjd med tidigare rollbesättning utom i just 
rollen som Agathe: ”Det var M:lle Jenny Lind förbehållet att först gifva 
den större Allmänheten en idé om hvad Agathas roll innebär, både musika-
liskt och dramatiskt hänseende.”151 Orvar Odd lyfter fram hennes messa di 
voce som hennes rösts mest betydande fördel och förutspår att ”Hon har 
framför sig öppen en ärofull bana”.152 Men trots alla lovord påtalas också 
att hon var hes framförallt i det lägre och i mellersta registren. Orvar Odd 
skriver: ”M:ll Linds högre toner ega en ovanlig styrka och klang, men de 
lägre vidlåder en viss heshet, den det torde blifva henne svårt att öfver-
vinna.”153 Dagligt Allehanda menar: ”Hennes mellantoner behöfva visser-
ligen ännu klarna; de röja näml. ibland någon heshet, som ej är behag-
ligt…”154 

Efter framgången med Agathe ökade det mediala och publika intresset 
för Jenny Lind. I Aftonbladets och Dagligt Allehandas annonseringar 
skrivs hennes namn ut oftare än tidigare. Hon omnämns i allt fler recens-
ioner, och hon debuterade i snabb takt i nya operaroller. Bredvid sina tidi-

                                                      
150 Dagligt Allehanda 9 mars 1838; Orvar Odd i: Aftonbladet 8 Mars 1838 
151 Dagligt Allehanda 9 mars 1838 
152 Orvar Odd i: Aftonbladet 8 mars 1838 
153 Orvar Odd i: Aftonbladet 8 mars 1838 
154 Dagligt Allehanda 9 mars 1838 
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gare roller hade hon innan året var slut sjungit både titelrollen i Webers 
Euryanthe och Pamina i Mozarts Trollflöjten. I februari 1839 konstaterar 
både Aftonbladet och Dagligt Allehanda att hon nu var publikens odelade 
älskling.155 Kungliga Teatern bytte ut henne i hennes tidigare mindre roller 
till förmån för allt fler huvudroller. Under våren 1839 spelade hon sin sista 
talroll, därefter sjöng hon enbart opera.156   

Den 10 maj 1839 kan räknas som bekräftelsen på Jenny Linds stora ge-
nombrott. Då gav Kungliga Teatern Meyerbeers Robert le Diable i sin 
helhet, och den normandiska bondflickan Alice spelades åter av Jenny 
Lind. Eftersom intresset för Lind hade ökat under det sista året var för-
väntningarna på henne uppskruvade och hennes triumf var stor när dessa 
infriades. Tidningen Freja uttrycker att publiken redan hade tilldelat henne 
segerpalmen och att hon nu visat sig så överlägset skicklig att hon rättvist 
förtjänade den.157 Aftonbladet menar att dagens triumf ostridigt tillhörde 
Mamsell Lind.158 Efter den här premiären finns ingen tvekan om hennes 
stjärnstatus. Hennes namn utmärks med större bokstäver än den övriga 
ensemblen, inte bara i tidningarnas annonseringar utan även på Kungliga 
Teaterns dagliga affischer.159 Det är nu ikoniseringen av Jenny Lind som en 
madonnaliknande symbol börjar konstrueras, vilket jag visar i kapitel 5. 
Redan två dagar efter Meyerbeer-premiären gavs den första konserten till 
Linds förmån, där intäkterna gick direkt till henne, och biljetterna var ut-
sålda flera dagar i förväg. Den 16 juni gav hon en konsert vid pingstmusik-
festen i Carolinasalen i Uppsala. Konserten uppmärksammades stort och 
besöktes av närmare 2000 personer. 

 

Rösttröttheten 
I januari 1840 utnämndes Jenny Lind av Karl XIV Johan till hovsångerska. 
Vårens stora succé var Sverigepremiären på Donizettis Lucia di Lammer-
moor. Dagligt Allehanda noterar att man aldrig hade sett en större publik-
entusiasm.160 Vid pingst gav hon åter en konsert i Uppsala. I tidningen 
Correspondentens recension av konserten kallades hon för första gången 
för ”Näktergal”: ”utom naturens sköna Sångfåglar, hitflög äfven Pingstaf-

                                                      
155 Dagligt Allehanda 8 februari 1839; Aftonbladet 9 februari 1839 
156 KTA L1A, Dagliga affischer, 1839 
157 Freja 24 maj 1839 
158 Aftonbladet 11 maj 1839 
159 KTA L1A, Dagliga affischer 1839 och framåt 
160 Dagligt Allehanda 18 maj 1840 
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tonen en ädlare Näktergal, den så högt besprisade [sic] Jenny Lind.”161 
Hon hyllades vidare för sin talang, sitt anspråkslösa, älskvärda sätt och sin 
flärdfria natur.162 Efter konsertens slut eskorterades hon hem av sjungande 
studenter.163 Konserten i Uppsala blev starten för en sommarturné i en rad 
mindre städer som kan liknas vid ett triumftåg genom Sverige.  

 
Jenny Linds stjärna lyste klarare än någon annans någonsin gjort på den 
svenska stjärnhimlen. Trots detta hade hon problem. Hennes röst blev allt 
tröttare och hesheten i de lägre registren blev mer och mer påtagliga. Pro-
blemet hade, som nämnts, börjat redan tidigt och det är ett återkommande 
omdöme i ett flertal recensioner. Correspondenten påtalade redan efter 
hennes första konsert i Uppsala: ”Må vi misstaga oss i vår fruktan, men 
fara värdt kan det synas, att denna förtjusande stämma ej sällan öfverskri-
der de gränsor [sic], dem naturen sjelf för henne bestämt.”164  

Hennes popularitet ställde allt högre krav på henne. Hon sjöng allt of-
tare och de nya rollerna blev allt mer krävande. Framförallt är Lucia en 
mycket ansträngande roll, och den sjöng hon frekvent under hela 1840.165 
Vilken inverkan Lucia hade på den unga Jenny Linds röst återkommer jag 
till i kapitel 4. Under våren 1841 debuterade hon i ytterligare två mycket 
röstligt krävande Belliniroller: Alaide i La Straniera och titelrollen i 
Norma. 

Utöver de ökade yrkeskraven hade hon återigen en pressad privat situat-
ion. Förhållandet till föräldrarna, framförallt modern, blev allt sämre. Den 
forna fostersystern Louise Johansson (sedermera Celsing) var åter inackor-
derad hos familjen Lind och när modern ville höja hennes hyra tog Jenny 
och Louise Johansson det som förevändning att flytta därifrån. De flyttade 
tillsammans in hos två kvinnor, Apollonia Lindskog och fru Strömberg. 
Den senare kallades farmor av Jenny Lind.166 Men makarna Lind krävde 
att få tillbaka dottern. Som ogift kvinna var hon omyndig och i laglig me-
ning hade hon förlupit hemmet. Hon, och hennes tillgångar, tillhörde för-
äldrarna. För att få en mäktigare beskyddare sökte sig Jenny Lind till Adolf 
Fredrik Lindblad och hans familj. Lindblad var vid det här laget en väl 
etablerad musiker. Han hade ett musikinstitut inrymt i sitt hem i Bondeska 
                                                      
161 Correspondenten 10 juni 1840 
162 Correspondenten 10 juni 1840 
163 Aftonbladet 11 juni 1840 
164 Correspondenten 19 juni 1839 
165 KTA L1A, 1840 
166 Enligt Holland & Rockstro, 1891, del 1, var Fru Strömberg gift med den man 
som hade adopterat Niklas Jonas Lind när han vid två års ålder blev föräldralös. 
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palatset där han undervisade gräddan av Stockholms societet, bland andra 
kronprinsen. Jenny Lind flyttade in hos Lindblads i slutet av november 
1839 och med en så mäktig beskyddare rådde hennes föräldrar inte på 
henne längre.  

Flytten till familjen Lindblad var en viktig milstolpe för Lind, inte bara 
för att hon kom bort från sina föräldrar utan också för att Lindblad hade 
inflytelserika kontakter, både i Sverige och utomlands. Hos Lindblads fick 
hon tät kontakt med den inflytelserika salongskrets som Lindblad umgicks 
med. Till denna krets hörde bland andra Erik Gustaf Geijer och hans fa-
milj, Fredrika Bremer, Malla Silfverstolpe, Aftonbladets grundare Lars 
Johan Hierta och alla fattade de tycke för den unga Jenny Lind. Silfver-
stolpe beskriver henne: 

 

[D]en rikt begåfvade Jenny […] Hon är för intagande! I afton skall hon upp-
träda i ”Lucies” roll, firas och applåderas, nu var hon blott en liten flicka, 
glad och anspråkslös, som med hjärtlighet omfamnade sina vänners gamla 
vän!167  

 

Både Geijer och Lindblad komponerade sånger för henne och hon sjöng 
deras sånger på salongskretsens sammankomster: ”Jenny sjöng för oss i 
månskenet […] ’Klocka ring!’ ’Kommer ej våren?’ ’Mod och försakelse’, 
och flera af Lindblads visor. Den rikt begåfvade behagliga, okonstlade 
flickan!”168 Salongsmedlemmarna tog sig an henne. Silfverstolpe skildrar 
hur studentsångarna uppsökte henne efter en av hennes uppmärksammade 
Uppsalakonserter:  

 

[D]en söta flickan, som så hjärtligt uppfattar allt. Studentsången uppsökte 
henne där. Hon var förlägen, ville ej visa sig, men kom till mig och slöt sig 
till mig. Jag drog henne då till fönstret och sade: ’stå här hos mig som hos en 
mamma!’ Hon besvarade då rörd deras hyllande hälsning.169  

 

                                                      
167 Silfverstolpe maj 1840, citerad av Grandisson 1910, s 210; Malla Silfverstolpes 
dagböcker finns utgivna av Malla Grandisson: Malla Silfverstolpes Memoarer, 
detta citat i band IV, 1910 
168 Silfverstolpe 9 juni 1840, citerad av Grandisson 1910, band VI, s 211 
169 Silfverstolpe 9 juni 1840, citerad av Grandisson 1910, band IV, s 211 
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Lindblad hade själv en bakgrund som liknade 
Jenny Linds. Han var fattig när han blev uppta-
gen i kretsen av Silfverstolpe och hon blev hans 
mecenat. Silfverstolpe hade bekostat hans 
Europaresa och presenterat honom hos viktiga 
internationella kulturpersonligheter som Bettina 
von Armin, Amalia von Helvig och familjen 
Mendelssohn.170 Detta var kontakter som Lind-
blad förmedlade vidare till Jenny Lind. Kanske 
började ett frö om drömmen angående en inter-

nationell karriär att gro hos den unga sångerskan. De första stegen i den 
riktningen var att söka hjälp för rösttröttheten. Hennes gode vän och kol-
lega på Teatern, barytonsångare Giovanni Belletti (1813–1890) rekom-
menderade att hon skulle konsultera den internationellt ryktbare sångpe-
dagogen vid konservatoriet i Paris: Manuel García.  

Vidareutbildning för García 
Den 1 juli avreste Lind tillsammans med Belletti med ångfartyget Gauthiod 
mot Paris. Dessförinnan hade hon gett en avskedskonsert i Ladugårdslands 
kyrka (nuvarande Hedvig Eleonora kyrka) till vilken flera tusen biljetter 
hade sålts.171 Den hade varit ett tårdrypande farväl och Lindblad hade 
komponerat en sång till henne med just titeln Farväl. 

Innan hon lämnade Sverige hade Lind fått ett rekommendationsbrev 
från Drottning Desirée till dennes släkting marskalkinnan Soult. Snart efter 
sin ankomst blev Lind inbjuden till en mottagning hos marskalkinnan – 
underförstått att hon skulle sjunga – och bland de andra gästerna befann 
sig García. Lind ackompanjerade sig själv när hon sjöng några svenska 
visor, men lyckades dåligt och García blev inte imponerad. Efter soarén 
sökte hon upp honom, enligt avtal, i hans hem. García avfärdade henne 
och menade att det inte fanns någon mening med att undervisa henne ef-
tersom hon inte hade någon röst kvar. Jenny Lind blev naturligtvis förkros-
sad och undrade vad hon kunde göra åt situationen. García ordinerade då 
en tids total tystnad och vila, sen skulle han åta sig att undervisa henne. 
Efter vilan började Jenny Lind sjunga för García två gånger i veckan. Trots 
den försmädliga inledningen på förhållandet med den store pedagogen var 
Lind nöjd med vad hon lärde sig hos García. Han hjälpte henne att hitta en 
teknik som i mesta möjliga mån överbryggde hennes heshet. När hon efter 

                                                      
170 Öhrström: Jenny Lind och Adolf Fredrik Lindblad – En romantisk historia 1993 
171 Aftonbladet 22 juni 1841; Dagligt Allehanda 22 juni 1841; Svenska Biet 2 juli 
1841 

Adolf Fredrik Lindblad 
1801–1878  
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tio månader avslutade sin Parisvistelse hade hon fått en mer egaliserad röst 
och hesheten var begränsad till tonerna mellan f’– a’. 

 
Utöver lektionerna hos García fick Lind möjlighet att förkovra sig och 
skaffa sig influenser från andra sångerskor och sångare. På Théâtre Italien 
sjöng Giulia Grisi (1811–1869), Fanny Persiani (1812–1867), Antonio 
Tamburini (1800–1876) och Luigi Lablache (1794–1858) vilka alla i hög 
grad inspirerade henne.172 

Mot slutet av vistelsen kom Lindblad till Paris och han förmedlade kon-
takt med Meyerbeer som vid den här tiden var nytillträdd som Generalmu-
sikdirektör vid Kungliga Preussiska operan i Berlin. Meyerbeer lånade ope-
rans stora scen och Jenny Lind sjöng ur Meyerbeers egen opera Robert le 
Diable. Han hade ingenting att erbjuda just då. Lind åkte hem, men inom 
en snar framtid skulle Meyerbeer återkomma. 

  

                                                      
172 Lind, 4 december 1841 
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Stockholmskarriären 1842–1844 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I oktober 1842 var den 22-åriga Jenny Lind tillbaka på Kungliga Teatern i 
Stockholm. Hennes första föreställning efter hemkomsten var Norma. Bil-
jetterna hade varit slutsålda månader i förväg och förväntningarna var 
återigen ordentligt uppskruvade. I takt med att dessa infriades steg publi-
kens jubel till en aldrig tidigare skådad nivå på en svensk scen. Flera gånger 
blev orkestern tvungen att börja om eftersom den blivit överröstad av bi-
fallsstormar. Blommor regnade över Lind till den grad att när föreställ-
ningen var slut var hela golvet täckt av en blomstermatta. Kritikerna var 
överens om att hon inte bara infriat förhoppningarna utan överträffat dem. 
Hennes röst hade blivit klarare och hennes koloratur och drill hade vunnit 
i säkerhet och behärskning.173 En insändare menar att intrycken från de 
parisiska sångerskorna också satt sina spår. Hon hade tillägnat sig Grisis 
energi, Persianis elegans och Rachels hållning och gestik samtidigt som hon 
behållit sin egen unika originalitet.174  

                                                      
173 Aftonbladet 11 oktober 1842; Dagligt Allehanda 11 oktober 1842; Svenska Biet 
12 oktober 1842; Freja 14 oktober 1842 
174 Dagligt Allehanda 12 oktober 1842 
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En liknande triumf blev nypremiären på Lucia di Lammermoor. Biljet-
terna var slutsålda långt i förväg, kungahuset fanns på plats i publiken och 
blommorna regnade över henne.175   

Frigörelse 
1843 inleddes med att Jenny Lind frigjorde sig helt från sina föräldrar. Som 
ogift kvinna stod hon automatiskt under faderns förmyndarskap, men 
genom att köpa föräldrarna ett hus utanför Stockholm lyckades hon över-
tala fadern att avsäga sig förmyndarskapet till förmån för Hovrättsrådet 
Henrik Mathias Munthe (1798–1880). Därmed hade hon tillskansat sig en 
betydligt större ekonomisk frihet och tagit ett stort kliv i en mer självstän-
dig riktning.  

Nästa steg blev att flytta från Lindblads. Efter Parisresan installerade sig 
Lind åter hos familjen Lindblad. Men det bar sig inte bättre än att Lind-
blad förälskade sig i Jenny Lind och under våren 1843 blev stämningen i 
det Lindbladska hemmet alltmer spänd. Kulmen nåddes när hustrun Sofie 
ställde ett ultimatum och ville skriva ett skilsmässobrev. Jenny Lind blev 
förskräckt och arrangerade genast ett annat boende. På försommaren flyt-
tade hon, åter tillsammans med den forna fostersystern Louise Johansson, 
till en egen våning.176 

Trots det oberoende hon nu hade skaffat sig satte händelsen djupa spår 
hos henne. Hos Lindblads hade hon känt att hon för första gången i sitt liv 
fick ett riktigt hem. Hon älskade både Sofie och Adolf Fredrik som ställfö-
reträdande föräldrar: ”Till min sista stund är och förblir hon [Sofie] min 
första Moder!”177 Några brev, skrivna långt senare uttrycker både hennes 
kärlek och besvikelse inför händelsen: ”…hvilka förfärliga tider för mig, 
och med den djupa kärlek jag hade till dem båda! Nej – jag har aldrig äls-
kat menniskor [sic] så mycket som Adolf och Sofie…”178 Samt: 

 

…De voro mitt första hem, min första varma kärlek båda två, men de nära 
togo all kraft och energie ur mig genom det bakvända sätt, på hvilket de be-
handlade lifvet med dess plikter. Jag tror aldrig jag förmåtts lemna Sverige, 

                                                      
175 Aftonbladet, 15 november 1842; Dagligt Allehanda, 15 november 1842 
176 En längre och mer utförlig redogörelse för förhållandet mellan Lindblad och 
Lind finns i Öhrströms Jenny Lind och Adolf Fredrik Lindblad – En romantisk 
historia, 1993. 
177 Lind 7 januari 1850, citerad av Dahlgren, 1928, s 107  
178 Lind-Goldschmidt 20 augusti 1875, citerad av Dahlgren, 1928, s 347 
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hade det icke varit för den förfärliga Tragedin som de båda ämnade uppföra 
med mig som Prima Donna!179  

 
På Kungliga Teatern var Linds schema fullt av nya premiärer. Hon debute-
rade med flera nya roller, bland annat Amina i Bellinis La Sonnambula.180 
Denna roll skulle bli den som hon spelade allra flest gånger under sin sce-
niska karriär, men den här våren överskuggades den av två andra enorma 
publiksuccéer: Nationaldivertissement och En majdag i Wärend, vilka 
ingick i firandet av kung Karl XIV Johans 25-årsjubileum som regent. Båda 
pjäserna har text av Böttinger och musik av Johan Berwald. Föreställning-
arna var kryddade med folkliga melodier, kupletter och danser som skulle 
appellera till nationalkänslan. I Nationaldivertissement spelade Lind en 
bondflicka från Vingåker och i En majdag i Wärend Smålandsgrebban 
Märtha. Föreställningarna gick för fulla hus och en entusiastisk publik. 
Oftast krävdes alla nummer i repris och Jenny Lind var tvungen att ibland 
sjunga sina nummer tre gånger.181   

Under sommaren tog Jenny Lind sina första kliv utanför den svenska 
scenen. Hon gav konserter i Finland och i september spelade hon Alice i 
Robert le Diable på den kungliga operan i Köpenhamn. Efter ytterligare en 
säsong med premiärer och gamla roller på Kungliga Teatern182 kom 
Meyerbeers erbjudande, våren 1844. Meyerbeer höll på att färdigställa en 
ny opera, Ein Feldlager in Schlesien, inför invigningen av det nya kungliga 
operahuset i Berlin183 och i huvudrollen Vielka hade han tänkt sig Jenny 
Lind.   

                                                      
179 Lind-Goldschmidt, 19 maj 1875, citerad av Dahlgren, 1928, s 340 
180 Operan hade haft Sverigepremiär några månader tidigare med den forna Mat-
hilda Ficker, nu Gelhaar, som Amina. Föreställningen hade gjort fiasko och lagts 
ner omedelbart. Med Jenny Lind som Amina hade den premiär den 1 mars 1843 
och den här gången fick den betydligt bättre framgång.   
181 Dagligt Allehanda 9 februari 1843; Svenska Biet 9 februari 1843 
182 Under säsongen 1843–44 spelade Lind sina succéer i: La Sonnambula, Norma, 
Robert le Diable, La Gazza ladra, Lucia di Lammermoor och Le Nozze di Figaro. 
Hon gjorde debuter med huvudrollerna i Glucks Armide, Rossinis Il turco in Italia, 
Donizettis Anna Bolena. Hon debuterade med två nyskrivna verk där huvud roller-
na är tänkta för Jenny Lind: Julie i Franz Berwalds Jag går i kloster och Thyra i van 
Booms Necken eller Elfspelet .  
183 Det gamla kungliga operahuset hade brunnit ner året före. 
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Den internationella karriären 1844–1849  
Sommaren 1844 reste Jenny Lind till Dresden, framförallt för att studera 
språket som hon dittills inte var bekant med, men också för att Meyerbeer 
skulle få lära känna hennes röst bättre. När instuderingsarbetet skulle 
komma igång under hösten blev dock Lind i egenskap av hovsångerska 
hemkallad till Stockholm till Oscar I:s kröning.184 Eftersom det rådde osä-
kerhet om hon skulle hinna lära in rollen till premiären, bestämdes det att 
en annan sångerska, Leopoldine Tuczek, skulle spela Vielka vid uruppfö-
randet den 7 december detta år.185  

Lanseringen inför Berlindebuten och den första biografin 
När Jenny Lind återvände till Tyskland i slutet av oktober hade hon med 
sig fostersystern Louise Johansson som sällskap.186 Meyerbeer hade anställt 
Lind för att hon skulle framföra 20 gästframträdanden under tre månader, 
med början i december. Valet av debutroll föll på Norma. Före Berlindebu-
ten introducerade Meyerbeer henne i de mest inflytelserika högre-
ståndskretsarna. Hon presenterades i familjen Wichmanns viktiga musika-
liska salong och där träffade hon bland andra Felix Mendelssohn (1809–
1847) och författaren Charlotte Birch-Pfeiffer (1800–1868) som båda blev 
hennes goda vänner för resten av livet. Lind skrev till Munthe att hon 
sjungit vid hovet och haft den goda lyckan att behaga. ”En obegriplig 
succès har jag hvar jag är. Jag är mycket i societeten, ty det är den första 
entréen i denna konsthverlden. Och vet Herr Hofrätts-Rådet, jag är nu 

                                                      
184 Karl XIV Johan dog den 8 mars 1844 och Oscar I kröntes 28 september 1844. 
185 Berättelsen om detta tillfälle har blivit framställd, framförallt av Holland & 
Rockstro, som en komplott mot Jenny Lind. Det verkar dock inte vara hela san-
ningen. Meyerbeer har vid två tillfällen skrivit i sin dagbok om sin osäkerhet på när 
och om Jenny skulle anta hans engagemang. Den 21 augusti 1844: ”Ich fürchte, 
dass sie trotz meines Zuredens unser Berliner Engagement nicht annehmen wird” 
(Meyerbeer, 1975, band 3, s 521) Den 25 augusti 1844 skrev Meyerbeer att Lind 
blev tvungen att återvända till Sverige på grund av att hennes mor blivit sjuk: Die 
nachricht, welche die Lind mir gab, dass sie durch die krankheit ihrer Mutter un-
mittelbar nach Schweden zurückmuss, mithin das Engagement beim Theater in 
Berlin definitiv refüsiert, machte mich so unmutig und traurig” (Meyerbeer, 1975, 
band 3, s 524). Lind skrev tillbaka till Meyerbeer att hon skulle komma tillbaka. 
Men flera brev och dagboksanteckningar från Meyerbeer tyder på förhandlingar 
och att det fanns en osäkerhet om hon skulle hinna tillbaka och dessutom hinna 
studera in rollen i tid. (Meyerbeer, 1975, band 3, s 521–541)  
186 Johanssons skrev dagböcker mellan 1844–47 i vilka det går att följa Lind på 
hennes turnéer. Dagböckerna finns utgivna av Åke Davidsson: Resa med Jenny 
Lind Sällskapsdamen Louise Johanssons dagböcker utg. med inledning och kom-
mentarer av Åke Davidsson, 1986 
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redan känd i hela Berlin, och man talar om mig med en för mig så smick-
rande liflighet…”187 Att låta henne sjunga vid hovet och göra henne popu-
lär hos dessa mycket inflytelserika familjer redan innan debuten var en 
viktig del av Meyerbeers lansering, kanske var den till och med avgörande 
för hennes framgång. När Lind Berlindebuterade som Norma den 15 de-
cember 1844 var hon redan välkänd i societeten, och hennes ovanliga tolk-
ning av prästinnan föll den Berlinska publiken i smaken. Ytterligare en 
betydelsefull person i lanseringssammanhanget var författaren och recen-
senten Ludwig Rellstab (1799–1860) som var Meyerbeers librettist för 
operan Ein Feldlager in Schlesien. Rellstab recenserade Linds debut och 
höjde henne till skyarna, vilket också bör ses som ett led i marknadsföring-
en dels av sångerskan, men inte minst av den nya operan som hon snart 
skulle sjunga i. I samband med nypremiären av operan, som nu hade Jenny 
Lind i huvudrollen, publicerades den allra första biografin över Lind, i tre 
delar i dagstidningen Berliner Spenerschen Zeitung, författad av hennes 
goda vän Birch-Pfeiffer.188 Biografin spreds snabbt och en knapp månad 
senare trycktes den i Allgemeine Musikalische Zeitung.189 Den samman-
lagda lanseringen föll mycket väl ut och Jenny Linds popularitet växte i 
Berlin.190 När hon efter avslutad Berlinsäsong gav sig ut på turné genom 
Tyskland hade hennes rykte gått före och hon var redan välkänd vilket 
bidrog till att hon gjorde enorm succé.  

Lansering med hjälp av biografier 
Efter gästspelet i Berlin reste Lind på turné och avverkade en mängd tyska 
städer i rask takt. Med hjälp av ryktet som gick före henne i form av tid-
ningsartiklar och nytryckningar av Birch-Pfeiffers biografi – ibland som 
renodlad och ibland som bearbetad text – både i tidskrifter och i enskilda 
häften blev hon snabbt ett fenomen. I Hamburg trycktes inte mindre än två 
häften under samma år: Jenny Lind und die Hamburger, ein Stündchen in 

                                                      
187 Lind 2 december 1844, citerad av Dahlgren 1928  
188 Charlotte Birch-Pfeiffer i: Berliner Spenerschen Zeitung 13–15 januari 1845  
189 Berättad av signaturen H T i: Allgemeine Musikalische Zeitung no 7, februari 
1845  
190 Ytterligare roller gjorde hon under säsongen i Berlin: Euryanthe och Amina. 



 INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet I 65 
 

Junfernsteig191 samt Jenny Lind, die schwedische Nachtigall – Eine biogra-
fische Skizze.192  

Ryktet om Linds genomslag på den europeiska kontinenten stärkte även 
hennes popularitet i Sverige. Birch-Pfeiffers biografi översattes till svenska 
och trycktes första gången i Aftonbladet en knapp månad efter den tyska 
publiceringen.193 Likaså översattes och trycktes det häfte som utgivits i 
Hamburg i samband med debuten där.194 När hon i maj, efter den tyska 
turnén, kom tillbaka till Sverige för att gästspela i Stockholm hade tusen-
tals människor samlats på kajen för att möta henne.195 Ett förstadium till 
det som snart skulle bli ”JennyLind-febern” kan identifieras. Kungliga 
Teatern gav naturligtvis hennes mest populära operor, Norma, La Sonn-
ambula och Lucia di Lammermoor. Hennes namn utmärktes med iögonfal-
lande stora bokstäver med fet stil och folk köade för att få biljetter.196 

 
Under hösten återvände Lind till Tyskland, spelade i mindre tyska städer 
innan hon var tillbaka till Berlin för ytterligare en gästspelssäsong.197 Våren 
1846 gjorde hon debut på en av operavärldens mest ryktbara scener: Thea-
ter an der Wien. Vid första anblicken av den stora scenen blev hon så för-
skräckt och rädd för att hennes röst inte skulle räcka till att hon ville ställa 
in premiären. Hon lät sig dock övertalas och debuten – med operan Norma 
– ägde rum den 22 april 1846 och triumfen var ett faktum. Louise Johans-
son räknade att hon blev inropad inte mindre än 25 gånger efter föreställ-
ningens slut. Även den här gången trycktes ett nytt häfte: Jenny Lind – 

                                                      
191 Snüffelmann: Jenny Lind und die Hamburger, ein Stündchen in Junfernsteig, 
1845 
192 Jenny Lind, die schwedische Nachtigall – Eine biografische Skizze, 1845, häftet 
direktöversattes till svenska samma år 1845: Jenny Lind, den svenska näktergalen. 
En biografisk skiss; i förordet står att läsa: ”Denna teckning af Jenny Lind är öfver-
satt från en i Tyskland detta år utkommen skrift, hvilken der vunnit en oerhörd 
debet i tusentals exemplar.” 
193 Aftonbladet 6 februari 1845 
194 Jenny Lind, den svenska näktergalen. En biografisk skiss, 1845 
195 Dagligt Allehanda 15 maj 1845 
196 KTA L1A, våren 1845 
197 I Berlin spelade hon i Norma, Don Giovanni, Der Freischütz, La Sonnambula, 
Vestalen, Ein Feldlager in Schlesien samt Les Huguenots. 
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Eine Skizze ihres Lebens und ihrer Künstler-Laufbahn bis auf die neueste 
Zeit,198 vilken bidrog till att skapa intresse fenomenet Jenny Lind.199  

Intresset för Jenny Lind var på topp när hon åter gav sig ut på turné ef-
ter avslutad Wiensäsong. Hon sjöng sina allra mest populära roller såsom 
Norma, Amina, Lucia och i Hamburg spelade hon för första gången utan-
för Sverige Marie i La fille de Régiment.200 Vid jultid 1846 var hon tillbaka 
i Wien där hon tillbringade större delen av den kommande våren. Den 
största händelsen denna säsong var en Wienpremiär av Ein Feldlager in 
Schlesien som Meyerbeer hade omarbetat. Den hade fått ny text, den här 
gången författad av Birch-Pfeiffer och titeln sattes efter huvudrollen och 
döptes om till Vielka. Meyerbeer stod på dirigentpallen och Jenny Lind 
hade titelrollen. Operan blev en publiksuccé.201  

I London   
Våren 1847 blev en Londonsäsong bestämd trots att det förelåg en kom-
plikation. I januari 1845 hade Jenny Lind blivit uppsökt av Alfred Bunn 
som var direktör för två av Londons teatrar: Drury Lane och Covent Gar-
den. Bunn hade övertalat Lind att skriva på ett kontrakt som innebar att 
hon skulle uppträda under sex veckor på Dury Lane under följande som-
mar. Några dagar senare ångrade hon sig men eftersom kontraktet var 
undertecknat var det för sent. Bunn ville inte släppa den nya operastjärnan 
och kontraktet fastställde att hon inte kunde uppträda i England innan hon 
fullföljt dess plikter på Dury Lane. Därför blev det problem när direktören 
för Her Majesty’s Theatre, Lumley, uppsökte henne och hon skrev på hans 
kontrakt. Bunn stämde Lind och hon dömdes slutligen till ett drygt skade-
stånd. Den så kallade ”Bunn-affären” blev en följetong i engelsk press och 

                                                      
198 Dr A J Becher: Jenny Lind. – Eine Skizze ihres Lebens und ihrer Künstler-
Laufbahn bis auf die neueste Zeit, 1846; Året därpå utökade Becher sin text och 
gav ut den igen med tillägget: Zweite gänzliche umgearbeitet, mit einer kritischen 
Abhandlung über die Künstlerin und ihr erste Gastspiel in Wien vermehrte 
Aufgabe, von Dr A J Becher, 1847; Denna utgåva översattes till svenska och utgavs 
av Theodor Bolin: Jenny Lind – Skildring af hennes lefnad, 1848.      
199 Vidare sjöng hon under Wiensäsongen i La Sonnambula och Der Freischütz.  
200 Linds spelschema för Berlin, Wien och London finns i Holland & Rockstro, 
1891, del 1, s 344–345, del 2, s 32, 157–158, 260–262. Hennes turnéer i mindre 
städer finns hos Davidsson, 1986. 
201 Andra roller hon spelade under Wiensäsongen 1847 var titelrollen i Norma, 
Amina i La Sonnambula och Marie La fille de Régiment. 
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ökade Linds publicitet ytterligare, vilket sannolikt även ökade nyfikenheten 
på henne.202 

 
Trots alla sina framgångar i Europa framstår Jenny Lind som enormt ner-
vös varje gång hon skulle debutera på en ny stor scen. I Wien hade hon 
velat ställa in debuten och samma sak hände i London. Åter krävdes det 
övertalning. Jenny Lind var, som sin mor, lynnig och oberäknelig. Det fick 
Louise Johansson erfara. Hon var den som tog hand om Lind i logen under 
föreställningarna och fick utstå hennes humörsvängningar. Särskilt hätsk 
tycks hon ha varit mot Johansson inför stora premiärer203 vilket indikerar 
nervositet och stor osäkerhet. Premiären i London blev slutligen bestämd 
till den 4 maj och operan som spelades var Robert le Diable. Publiken 
trängdes trots skyhöga biljettpriser och Drottning Victoria satt i den kung-
liga logen. När Lind gjorde entré möttes hon av jubel och efter föreställ-
ningens slut räknade Johansson att hon blev inropad fyra gånger.204 Till en 
början var kritiken översvallande överens om hennes storslagenhet.  

Hennes två nästkommande premiärer, Amina i Bellinis La Sonnambula 
och Maria i Donizettis La de Regimént, väckte samma typ av entusiasm 
som den första. Men därefter kom händelsen som delade den engelska 
publikens uppfattning om Lind i två läger. Den 15 juni var drottningens 
namnsdag och hon beställde operan Norma. Det blev en stor galakväll där 
drottningen hälsades med pompa och ståt. Allt var upplagt för succé, men 
denna uteblev. Tidskriften The Musical World förkastade totalt Linds 
ovanliga tolkning.205 Föreställningen lades ner efter två kvällar. Hade det 
varit totalt fiasko, så hade den lagts ner direkt. Att den spelades ytterligare 
en kväll tyder ändå på en viss ambivalens i mottagandet. Kritikerna var 
oeniga och debatter – med både mer och mindre trevlig ton – angående 
detta finns att följa i The Musical World under hela Linds vistelse i Lon-

                                                      
202 Tvisten går att följa i engelsk press under 1846–1848. Den finns också beskriven 
i Holland & Rockstro, 1891, del 2, s 22–42. 
203 På premiärdagen i London de 4 maj 1847 skriver Johansson: ”Ovanligt stilla var 
Jenny. Fast jag fick minna [sic] skarpa ord ibland. Och slutligen i kledlorjen [sic], ja 
ord som kan gå genom märg och ben så jag hade nog för flera dagar.” Citerat av 
Davidsson, 1986, s 69  
204 Johansson, 4 maj 1847 citerad av Davidsson, 1986 
205 The Musical World 19 juni 1847; The Musical World 4 september 1847. Även 
de tyska kritikerna delades i två läger angående Norma. Holland & Rockstro får 
det att framstå som att det var först när Lind kom till London som hon blev kritise-
rad för sin Normatolkning, men denna kritik hade hon fått även i Tyskland, redan i 
början av den internationella karriären.  
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don.206 Jenny Linds Norma var en ovanlig tolkning. Istället för att fram-
ställa Norma som en hämnande despot lyckade Lind få henne till att bli en 
ömsint moder. Norma var den mest omdebatterade av Linds rolltolkning-
ar, inte bara i London utan även i Tyskland och Wien. Rollen framstår 
som en vattendelare mellan entusiasterna som hyllade allt vad hon gjorde 
och de som var mer kritiska och ansåg att hennes Normatolkning var en 
förvanskning av Bellinis skapelse. I Kapitel 6 analyserar jag hur Jenny Lind 
anpassade Norma efter sin röst vilket även fick konsekvenser för den sce-
niska framställningen.     

 
Nästa stora händelse var Verdis nyskrivna opera I Masnadieri. Den enda 
kvinnliga roll i hela operan är Amalia och den skrev Verdi direkt till Jenny 
Lind (denna roll analyseras i kapitel 7). Även denna premiär var upplagd 
för succé – en nykomponerad opera för det nya stjärnskottet Jenny Lind 
med kompositören själv på dirigentpulten. Men också den här gången ute-
blev succén. Nu var dock kritikerna eniga om att det snarare berodde på 
kompositionen än på Lind. Enligt operadirektören Lumley var Verdis miss-
tag att han lät handlingen centreras till de andra sångarna. Publiken hade 
kommit för att se Lind och hon hade helt enkelt för liten del i operan.207 
Operan lades ner efter fyra föreställningar. 

Ytterligare en misslyckad föreställning hann Lind med i London under 
sommaren 1847: Susanna i Mozarts Le nozze di Figaro. Den här gången 
skriver The Musical World att Linds framställning av den spirituella kam-
marjungfrun var stel och formell som en skolmamsell. Tolkningen hade 
passat bättre för Grevinnerollen.208 The Musical Worlds sammanfattning 
av Linds säsong konstaterar att hon gjort tre succéer och tre mindre bra 
prestationer.209 

Efter den avslutade Londonsäsongen blev det turné, först i mindre eng-
elska städer, sedan fyra föreställningar i Berlin innan hon åkte till Stock-
holm där den så kallade ”Jenny Lind-febern” bröt ut i full blom. Tidningar 
uttrycker sin enorma stolthet över den nu internationella stjärnan. Ett nytt 
häfte, Bolins översättning av Bechers biografi publicerades210 och trots att 
priserna var förhöjda till det dubbla trampade människor ner varandra för 
att komma över biljetter till hennes förställningar. Hennes säsong varade 

                                                      
206 The Musical World 1847–48  
207 Benjamin Lumley: Reminiscences of the opera, 2009/1864, s 192–193 
208 The Musical World 21 augusti 1847 
209 The Musical World 4 september 1847 
210 Bolin: Jenny Lind. – En skildring af hennes lefnad, 1848 
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mellan december 1847 och april 1848 och detta skulle bli den sista på fos-
terlandsjorden. Förutom att hon gav sina mest populära roller firade hon 
sitt tioårsjubileum den 7 mars med att sjunga Agathe i Der Freischütz.211 
Jenny Linds svenska säsong avslutades med Norma den 12 april 1848.   

Operakarriären avslutas 
I slutet av april var Lind tillbaka i London där hon den 4 maj mottogs med 
liknande entusiasm som i Stockholm. Hon ägnade sommaren åt att fram-
föra mestadels sina paradroller i London och hösten med samma sak i 
mindre engelska städer.212  

Samtidigt som den allmänna entusiasmen både höll i sig och i vissa fall 
trappades upp, förberedde Lind sitt tillbakaträde från scenen. Visserligen 
hade hon länge talat om att avsluta den sceniska karriären,213 men beslutet 
att avsluta den just nu framstår som strategiskt. Kritiken mot hennes 
konstnärskap tilltog i The Musical World. Det var ingen ny kritik, hon 
hade fått liknande utlåtanden tidigare, men The Musical Worlds var mer 
frekvent återkommande och därmed mer påtaglig. Det är inte heller omöj-
ligt att hennes röstskada gjorde sig påmind. En återkommande kritik var 
att rösten lät allt tröttare. De stora Bel canto-kompositörernas alster var på 
väg ut ur modet till förmån för andra ideal där den höga höjden, som var 
Linds styrka, inte längre behövdes. Istället krävdes en större röststyrka som 
hon inte hade.     

 
Jenny Lind var under hela sitt liv djupt religiös. Mot slutet av 1840-talet 
skapade hennes puritanska idéer sannolikt en inre konflikt hos Lind. Sce-
nen som arbetsplats stred mot en strängt kristen moral. Dessutom gick hon 
i giftastankar och hon kunde inte tänka sig att kombinera livet som gift 
med ett yrkesliv på scenen. På tioårsjubileet den 7 mars 1848 förlovade 
hon sig med sin ungdomskollega på Kungliga Teatern, tenoren Julius 
Günther (1818–1904). Förlovningen varade dock inte länge. I oktober 
samma år bröt hon upp från Günther. Hon träffade den strängt religiöse 
Claudius Harris och planerade åter för årsdagen den 7 mars, den här 
gången bröllop. Harris krävde dock två saker, dels att han som hennes 
man skulle sköta hennes tillgångar, dels att hon gjorde offentlig avbön från 
scenen, det sceniska livet och att aldrig mer besöka en teater, inte ens som 
publik. Lind gick med på att inte sjunga sceniskt men ville ge sex föreställ-

                                                      
211 Övriga roller under säsongen: Adina, Marie, Amina, Susanna, Lucia och Norma. 
212 Roller under Londonsäsongen: Amina, Marie, Lucia, Adina, Alice, Susanna, 
Elvira (Bellinis I Puritani). 
213 Tendenser att vilja avsluta karriären syns i brev till Munthe redan under 1845. 
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ningar för att ta avsked från sin publik. Harris krävde att det skulle bli 
konsertanta föreställningar, utan sceneri, kostym och dekor. Den första av 
dessa föreställningar, som man valde att kalla ”klassiska konserter”, blev 
ett regelrätt fiasko och de övriga blev därför aldrig av. Lind lovade att 
istället ge sex ”riktiga” operaföreställningar, vilket ledde till en uppgörelse 
med Harris som mynnade ut i att de bröt förlovningen. Upprörd skrev hon 
till Munthe: 

 

Jag behöfver att se Hofrätts-Rådets ansigte efter att ha haft att göra med 
dumma, inskränkta, egennyttiga menniskor som trott, att de hade rätt att 
behandla mig som om jag ingen varelse ägde eller något stöd och som velat 
föreskrifva mig lagar, alldeles ovärdiga både mig sjelf och den herrliga 
konst, för hvilken jag uppoffrat, äfvensom hvilken jag har att tacka allt 
för!!214  

 

Mellan 26 april–10 maj 1849 sjöng Jenny Lind Amina, Lucia, Marie, och 
avslutade hela sin operakarriär med Alice. Därmed inte sagt att hon avslu-
tade sin sångkarriär – långt därifrån. Hon bytte inriktning och sjöng hä-
danefter enbart konsertant.  

Efter avslutad operakarriär 
Efter sina sista föreställningar reste Lind till Paris tillsammans med Munthe 
och den engelska väninnan Mrs Grote. Tämligen snart bestämde hon sig 
för att tacka ja till Phineas T Barnums erbjudande om den omfattande 
Amerikaturné som skulle göra henne än mer berömd över ännu större de-
lar av världen. Barnum var en van marknadsförare och den 1 september 
1850 mottogs Lind på kajen i New York av 30 000 flaggviftande och jub-
lande människor. Med på resan var bland andra samma Belletti som några 
år tidigare hade tipsat henne om García, och pianisten Julius Benedict. 
Efter drygt ett halvår fick Benedict andra erbjudanden och byttes ut mot 
den tidigare Mendelssohneleven Otto Goldschmidt. Ytterligare ett knappt 
år senare, den 5 februari 1852 gifte sig Jenny Lind med Otto Goldschmidt. 
En och en halv timma efter vigseln skrev hon till Munthe:   

 

Emottag med lugn och godhet nyheten om mitt – för en och en halv timme 
sedan ingångna giftermål med min älskade käre vän Otto Goldschmidt. Sa-

                                                      
214 Lind 18 maj 1849, citerad av Dahlgren, 1928, s 95 
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ker och ting måste bringas till ett slut, och i en ädlare menniskas händer 
hade jag aldrig kunnat lemnas.215  

 
Efter Amerikaturnén bosatte paret sig i 
Dresden. Ytterligare fem år senare flyttade 
de till London och efterhand fick de tre 
barn, Walter (1853), Jenny Maria Cathe-
rine (1857) och Ernst (1861). Jenny Lind 
fortsatte att konsertera, ofta tillsammans 
maken, framförallt under 1850-talet. Sista 
gången hon sjöng offentligt var 1883, men 
från och med 1860-talet skedde det med 
allt glesare mellanrum. Under en period 
med början 1883 var hon sånglärare vid 
Royal College of Music i London, men 
slutade efter kort tid på grund av sin 
hälsa. Jenny Lind avled 67 år gammal den 
2 november 1887 i sitt hem på Malvern. 

 

Självständighetssträvan 
Jenny Lind strävade efter självständighet och oberoende men också efter 
social acceptans. Den första delen av min tes är att Lind drevs av en vilja 
att distansera sig från sin härkomst. Hon föddes ”oäkta” och växte upp 
hos en ensamstående, självförsörjande mor i början av 1800-talet. Anna 
Maria Fellborg har ur Jenny Linds perspektiv skildrats av Holland & 
Rockstro som en osympatisk person. Dock måste modern trots allt ha varit 
en mycket stark självständighetssträvande person och en förebild för dot-
tern. Lind strävade själv efter oberoende och likt sin egen mor lyckades 
hon vinna den. Modern hade vunnit den genom sin skilsmässa. Frånskilda 
kvinnor blev myndiga och fick själva förfoga över sina tillgångar. Lind 
vann sitt oberoende under mer socialt accepterade omständigheter och i 
mer godtagna former. Hon tjänade, liksom modern, sitt eget uppehälle och 
genom att skaffa sig en annan förmyndare än fadern fick hon dessutom 
förmyndarskapet på distans. 

Till skillnad från modern strävade Jenny Lind efter både frihet och social 
acceptans – en svårlöst ekvation under mitten 1800-talet när kvinnor end-
ast kunde få en samhällsnyttig funktion genom giftermål som samtidigt 

                                                      
215 Lind, 5 februari 1952, citerad av Dahlgren, 1928, s 135 

Jenny Lind på äldre dagar 
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fråntog dem all laglig frihet. Ännu svårare var det för operasångerskor som 
dessutom utmanade oskuldsfullheten genom att låta sig beskådas offentligt. 
Fellborgs skilsmässa från Rådberg 1812 hade gett henne frihet samtidigt 
som den berövade henne social acceptans, dels på grund av samtidens syn 
på skilsmässa som en icke godtagbar lösning på ett problem, och dels ef-
tersom hon blev tvungen att försörja sig själv och sin familj. Som ett led i 
viljan att uppnå social acceptans distanserade sig Jenny Lind både från 
modern och från det faktum att hon själv var utomäktenskaplig. I Birch-
Pfeiffers biografi är det skickligt dolt att Fellborg fött Jenny utanför äkten-
skapet, dessutom framställs barndomen som miserabel. Linds val att lan-
sera sig som en ”stackars liten fattig flicka”, uppväxt under omänskliga 
förhållanden som mot alla odds visade sig vara ett underbarn framstår som 
strategiskt. Dels motsvarar framställningen romantikens bild av det ”natur-
liga” underbarnet,216 och dels distanserade bilden henne från modern. Mo-
dern skildras som en hjärtlös despot som tyranniserat den unga dottern 
som trots sin uppväxt blev moderns motsats: en gudfruktig, empatisk väl-
görarinna. För att medialt framstå som denna fromma ”Mariasymbol” 
som Borgstedt217 talar om, blev modern en lämplig motpol vilken Lind 
kunde hålla på avstånd, vilket sannolikt bidrog till att hon blev accepterad 
i de högre salongskretsarna. Som jag tidigare har påpekat var salongskret-
sen oumbärlig för Jenny Linds framgångar. Det var Lindblad som presente-
rade henne för Meyerbeer som i sin tur hade makt att lansera henne inter-
nationellt. Hade Jenny Lind inte träffat Lindblad, hade hon heller inte hel-
ler träffat Meyerbeer. Att bli upptagen i övreståndsklassens umgänge var 
inte allomgivet för en offentlig sångerska ens om hon var född inom äkten-
skapet. Trots sin börd lyckades Lind lansera en ”godkänd” bild av sig själv 
så att hon fick kontakt med en salongskrets som kunde hjälpa henne vidare 
i karriären.  
 
Jenny Linds intention att lansera sig som ”kvinnlig” samspelade väl med 
hennes röst. Lind fick ofta omdömet att hennes klang var ”säregen” och 
att hennes röst var särskilt ”kvinnlig.” För att en röst ska upplevas kvinnlig 
måste den ha kvaliteter som samtiden associerar med kvinnlighet. Den 
tredje delen av min tes är att Lind hade vokala egenskaper som gjorde att 
hennes röst uppfattades som ”kvinnlig.” I kapitel 4 placerar jag Lind i en 
vokalestetisk och vokalteknisk tradition och därefter analyserar jag vad 
som gjorde att hennes klang uppfattades som ”kvinnlig.” 

                                                      
216 Jämför med Grotjahn 2011; Grotjahn, 2002 
217 Borgstedt, 2007 
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KAPITEL 4 

Röst och sångteknik 
Jenny Linds tid som operasångerska inföll samtidigt som ett sångtekniskt 
skifte pågick inom operavärlden. Gamla ideal som framförallt byggde på 
snabba koloraturer och figursång höll på att bytas ut mot en estetik som 
gav mer kraftfulla röster som byggde sin teknik kring röststyrka och le-
gato. Äldre tekniker fanns fortfarande kvar i viss utsträckning samtidigt 
som de börjat ge vika för tekniker som mötte den nya tidens krav på 
styrka. Det finns indikationer på att Jenny Lind, som elev till García, stod 
för den äldre traditionen vad gäller utsmyckningar och vokal akrobatik. 
Enligt David Lawton följde Lind i stort sett Garcías skola även om hon var 
något mer restriktiv med sina utsmyckningar.218 Hon använde en äldre 
sångteknik och hon hade även en naturaliserad syn på sång, vilken hon ger 
uttryck för i sitt brev från 7 september 1865 där hon menar att ingen utom 
Gud och fåglarna har lärt henne att sjunga.219 I detta brev formulerar Lind 
romantikens naturalistiska syn på konst.  

Jenny Linds image som kvinnlighetssymbol, med oskulden som främsta 
dygd, flyttade över till hennes röstklang. Roller hon spelade påverkade hur 
hon framstod som ”privat personlighet”. Rollerna tillsammans med den 
”privata personligheten” överförde den skapade bilden till nya roller som i 
sin tur stärkte den ”privata personlighetens” image och slutligen flyttade 
”oskulden” även över till rösten. I ett citat av Heinrich Heine tycker han 
sig höra oskulden i hennes röst: ”In ihrer Kehle tönt die reinste Jung-
fräulichkeit! Da ist es. ’Maidenhood is in her voice’.“220 I Heines uttalande 
är cirkeln sluten – allt som rör Jenny Lind förknippas med jungfrudom och 
oskuld. Innan jag diskuterar vilka röstliga faktorer som kan ha bidragit till 
att skapa denna uppfattning vill jag placera Lind i en sångtradition och att 
visa hennes influenser.  

Influenser 

Tidiga influenser 
Det saknas moderna analyser av Jenny Linds tidiga influenser och om vil-
ken betydelse hennes elevtid på Kungliga Teatern hade. Biografiförfattarna 
Holland & Rockstro har framställt Jenny Linds elevtid och tidiga karriär i 
det avlägsna och provinsiella Stockholm som att hon fick en bristfällig 

                                                      
218 Lawton, 2001, s 56–64  
219 Lind, 7 september 1865; Jämför med Gallagher, 1995, s 195 
220 Heine citerad av Gesse-Harm, 2009, s 355 
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utbildning och att hon framförallt led brist på influenser. Deras bild av 
situationen är en klar överdrift. Jenny Lind saknade varken utbildning, 
förebilder eller ens influenser från det övriga Europa. Ända sedan Kungliga 
Teatern grundats 1773 hade inflytandet från framförallt Italien och Tysk-
land varit starkt eftersom det var därifrån mycket av personalen rekryte-
rats.221 Jenny Linds sånglärare Isak Berg hade dessutom haft en kort kar-
riär i Italien och han var fast förankrad i italiensk tradition.  

 
Under elevtiden 1830–1837 stod Lind under inflytande från Kungliga Tea-
tern. Hennes tidigaste influenser återfinns bland Teaterns personal. Under 
1830-talet hette de största kvinnliga stjärnorna Henriette Widerberg 
(1796–1872) och Wilhelmina Enbom (1804–1880) och det var framförallt 
deras roller som Lind övertog mot slutet av 1830-talet. Enbom hade till 
exempel länge spelat Agathe som blev Linds genombrott. I vilken grad hon 
såg sångerskorna ur den äldre generationen på Teatern som förebilder 
finns inte belagt. Däremot är det otvetydigt att deras roller: Agathe, Julia, 
Grevinnan, Donna Anna och Armide, hade status som klassiker vilka det 
florerade tydliga uppfattningar om. Efter hand övertog Lind samtliga av 
dessa roller och medvetet eller omedvetet måste hon ha inspirerats av sina 
föregångerskor.   

I Linds egen generation fanns Mathilda Gelhaar, född Ficker (1814–
1889) och Giovanni Belletti (1813–1890). Gelhaar var några år äldre än 
Lind och hon fanns på elevskolan när Lind kom dit som tio-åring. Gelhaar 
framhölls i tidig ålder av Stockholmspressen som lovande och senare som 
en uppskattad sångerska. Det är inte osannolikt att tänka sig att Lind hade 
den något äldre kollegan som förebild. Under 1830–40-talen spelade de 
ofta mot varandra. Lind spelade Norma och Gelhaar Adalgisa, Lind sjöng 
Agathe och Gelhaar Ännchen, och så vidare. Belletti kom från Italien till 
Kungliga Teatern 1839. Även Belletti och Lind sjöng ofta mot varandra 
och det fortsatte de med även efter Linds Stockholmstid. Belletti följde 
Lind på flera turnéer, bland annat på den berömda Amerika-turnén 1850–
52, och Lind utverkade att även Belletti fick kontrakt på Her Majesty’s i 
London under 1847–49. Innan Belletti kom till Stockholm hade han stude-
rat för García därför ligger det nära till hands att anta att det var Bellettis 
inflytande som fick Lind att söka upp García när hon behövde hjälp med 
sin teknik. 

Det var inte heller ovanligt att det kom influenser från övriga Europa till 
Stockholm. I maj 1839 var den Finlandssvenska sångerskan Johanna von 
Schoultz (1813–1862) på Sverigebesök. Schoultz hade nyligen gjort succé i 

                                                      
221 Tråvén, 2012, s 52–56  
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Frankrike och Italien. Lind medverkade vid hennes konsert i Ladugårds-
lands kyrka där de framförde duetten i andra akten ur Norma. Detta var 
allra första gången som Lind sjöng något ur Norma. Året därpå, 1840, 
gästspelade den Engelska sångerskan Anna Bishop (1810–1884) på Kung-
liga Teatern. Hon gav flera scener ur Bellini- och Donizettioperor som 
Anna Bolena, Sömngångerskan och Lucia. Detta var första gången som 
repertoar av Bellini och Donizetti gavs på Kungliga Teatern.222 Snart efter 
Bishops besök tillhörde dessa roller Linds repertoar.223 

Influenserna från Paris 1941–42 
Resan till Paris var en viktig milstolpe av fler anledningar än att Lind fick 
möjlighet att studera för av en tidens största pedagoger. En lika viktig fak-
tor var att hon fick tillfälle att se och höra andra sångare på några av 
Europas största scener i en musikaliskt tongivande stad. Hennes egen nat-
ionella ryktbarhet hade åren innan stegrats till den grad att det år 1841 
inte fanns någon med högre stjärnstatus än hon själv i Sverige. Nu var det 
Jenny Lind som ensam agerade förebild och därmed saknades influenser 
för henne själv i Stockholm. I Paris fanns flera operahus där samtidens 
stora sångerskor sjöng. Enligt Lindersköld var detta en av anledningarna 
till varför Lind reste till Paris.224 Här fick hon tillfälle att skaffa sig inspi-
ration. Bredvid operaföreställningarna gick hon på konservatoriekonserter 
och hörde Garcías övriga elever.225  

Under hela vistelsen skrev Lind brev hem till vänner i Stockholm. I dessa 
berättar hon om sina framsteg och vad hon hört på de olika scenerna.  Det 
operahus som Lind själv ansåg höll högst kvalitet var Théatre Italien som 
hon besökte två till tre gånger i veckan.226 Flera av de sångare hon om-
nämner i sina brev tillhörde bel canto-erans stora giganter såsom Fanny 
Persiani (1812–1867), Guilia Grisi (1811–1869) och Luigi Lablache 
(1794–1858). Till sin gamle sånglärare Craelius skrev Lind att varje före-
ställning på den italienska scenen är som den hälsosammaste lektion, och 

                                                      
222 KTA L1A, februari– mars 1840 
223 KTA L1A, 1840–43  
224 Lindersköld, s 49 
225 Lind, 5 mars 1842, citerad av Dahlgren, 1913, s 4–6: ”Ack Charlotte om jag 
kunde med blotta ord uttrycka min hänryckning öfver Conservatorie-konserterna”, 
Lind, 16 februari 1842: ”Conservatorium som spela Gudamusik! ak! Det är aldeles 
[sic] gudomligt!” 
226 18 oktober 1841 (citerad av Dahlgren 1913), skrev Lind till Charlotte Murray 
att hon besökte Italienska operan två gånger per vecka, Lind 4 december 1841, 
skrev Lind till Craelius att det var tre gånger per vecka.  
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att hon njuter mycket av sångerskorna Grisi och Persiani som ”äro alldeles 
förtjusande hvar på sitt håll.”227 Till väninnan Charlotte Murray skrev 
hon: 

 

Grisi är obegripligt söt, sjunger som en ängel och är tillika aktris. Jag har 
sett Semiramis 2:ne gånger, Puritanerna 2:ne, likaledes och Kärleksdrycken. 
I Puritanerna är Grisi bäst, det är charmant! Maken tunga, till att sjunga, 
och en röst så ren och klar, och så böjlig […] Persiani sjunger alldeles gu-
domligt! Oh hvilken metod hon har! I mitt tycke är hennes vackrast af alla. 
Rösten är ej vacker, men hvad hon sjunger! – Tamburini förstår jag ej rätt, 
det är så italienskt. Lablache, oh – oh sådan volym såväl röst som karl!228    

 
Inom några få år skulle hon själv räknas bland dem, som en av de sista 
stora bel canto-sångerskorna och Lablache blev så småningom en av hen-
nes motspelare på Her Majesty’s under Londontiden 1847–49. 

Grisi var känd för sin energi, men den som återkommer mest frekvent i 
Linds brev är Persiani som var känd för sin elegans. ”Italienska Operan är 
härlig i synnerhet en madame Persiani som är engagerad uti den”229 och 
”Sången – det vill säga Persianis – är ofantlig nyttig för mig.”230 Som skå-
despelerska föredrog Lind aktrisen Elisabeth Rachel Félix (1821–1858), 
kallad Mademoisel Rachel. Rachel omnämns i brevet till Craelius: ”Mlle 
Rachel är en ståtlig Actrice”.231 I brevet till Charlotte Murray skriver Lind 
att hon ännu inte sett någon sångerska med natur: ”M:lle Rachel skall väl 
vara den enda, men hon skriker så fransyskt att det är hemskt åt det.”232 

Vilka avtryck de Parisiska sångerskorna och aktriserna gjort talar 
Stockholmspressen om när Lind efter sin återkomst gav nypremiär på 
Norma den 10 oktober 1842. Dagarna efter nypremiären står det att läsa i 
Aftonbladet och Dagligt Allehanda att Lind studerat i Paris med lyckat 
resultat. Båda tidningarna poängterar att influenserna från världsartisterna 
satt tydliga spår.233 Aftonbladet menar att hon haft nytta av att studera 
Rachels skådespeleri.234 En insändare som tillmäts stor auktoritet på 

                                                      
227 Lind till Craelius, 4 december 1841 
228 Lind, 18 oktober 1841, citerad av Dahlgren, 1913, s 3–4  
229 Lind, 16 februari 1842 
230 Lind till Charlotte Murray, 5 mars 1842, citerad av Dahlgren, 1913, s 4–6  
231 Lind till Craelius, 4 december 1841 
232 Lind till Charlotte Murray, 5 mars 1842, citerad av Dahlgren, 1913, s 4–6 
233 Aftonbladet 11 oktober 1842; Dagligt Allehanda 12 oktober 1842 
234 Aftonbladet 11 oktober 1842 
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operaområdet av Dagligt Allehanda ser spår av just Persiani, Grisi och 
Rachel hos Lind samtidigt som hon inte tappat sin egen originalitet: 

 

Ins. igenkände sålunda, på de mera kraftfulla ställena Julia Grisis energi; i 
fioriturerna M:me Persianis elegans och smak; i ställningar, hållning och 
gester M:elle [sic] Rachels antika lugn och understundom framblixtrande 
eld. – Oaktadt denna imitation har Lind dock bibehållit sin originalité. 
Lind, såsom skådespelerska och sångerska är dock altid [sic] Lind.235 

 

Lärarna   
Lind började sjunga för Craelius som tioåring. Dock hade den korta tiden 
hos honom inte så stor vokalteknisk betydelse för Lind. Däremot tyder 
deras brevväxling från Linds Paristid på ett personligt förhållande. Tonen i 
breven är varm och de utbyter även några tankar framförallt kring influen-
serna.236 

Den lärare som Lind hade närmst förhål-
lande till var Isak Berg (1803–1886). Berg var 
tenor med förankring i italiensk tradition. Sin 
grundutbildning fick han i Sverige av Craelius, 
men därefter vidareutbildade han sig för italie-
naren Giuseppe Siboni (1780–1839) som fanns 
vid Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Under 
åren 1827–29 hade han en kort internationell 
karriär med framgångar i Italien med italiensk 
repertoar. 1829 återvände han till Stockholm 
för att bli Craelius assistent. 1830 blev han 
utnämnd till hovsångare och 1831 blev han medlem av Musikaliska Aka-
demien. Detta år efterträdde han också Craelius och fick befattningen 
Sångmästare på Kungliga Teatern.237  

Berg uttrycker själv att han hade starka referenser till Italien i sina opub-
licerade skrifter. Han menar att ”Den gamla Italienska Skolan är den enda 
Sanna”.238 Hans text Råd vid sångöfningar gifna af Tenorsångaren vid 
Kungliga Operan i Stockholm Berg efter Italienska skolan (1879) position-
erar sig redan i titeln till italiensk sångmetod. Samtidigt förändrades sång-

                                                      
235 Dagligt Allehanda 12 oktober 1842 
236 Lind till Craelius, 4 december 1841; Craelius till Lind, 4 mars 1842  
237 Svensk Musiktidning 15 januari 1887 
238 Berg, 1869, s 14 

Isak Berg 1803–1886  
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estetiken i hela Europa under seklets gång och det är troligt att det som 
Berg uppfattade som ”italiensk metod” i början av 1800-talet inte var den-
samma under senare delen av hans levnad. 1868–69 uttrycker Berg stor 
aversion mot de växande idealen som krävde mer volymstarka röster och 
den allt högre tessituran. Han menar att de nya idealen framkallar force-
rade röster, och de som får klä skott för Bergs irritation är framförallt den 
italienske operakompositören Verdi tillsammans med den franske tenoren 
Duprez.239 Han förkastar Duprez’ ”fullröst på höjden” och framhåller 
istället Rubinis ”embryoniska klang” i ostrukna oktaven vars huvudtoner 
framträder först på e’ och f’.240 Bergs yttranden placerar honom i en äldre 
tradition av mer ljudsvaga röster som under 1800-talets gång trängdes ut 
av den nya estetiken som framalstrade större röstideal. 

I sina skrifter förefaller Berg både noggrann och framförallt pedagogisk. 
Han menar att elevens utveckling bygger på ömsesidig respekt mellan lä-
rare och elev och att det är lärarens uppgift att skapa en trivsam miljö för 
eleven att växa i. Han uttrycker tilltro för elevens förmåga, och menar att 
lärarens uppgift är att anpassa sig efter eleven istället för att framhärda sin 
åsikt, och att det finns tillfällen då läraren ska släppa kontrollen och helt 
tjäna den sjungande förmågan.241 Jenny Lind tillhörde Bergs första elever. 
1832 omskrevs han flera gånger som en skicklig sånglärare och Lind fram-
hölls som en av hans begåvade elever i tidskriften Heimdall.242 Några år 
senare, 1846 fick han däremot kritik för att förstöra röster och att inte ha 
tillförlitlig kompetens att bedöma talangerna. Tidningen Stockholms Fi-
garo räknar upp en rad sångare som han misslyckats med. Bland dessa var 
Jenny Lind vars röstskada han hölls ansvarig för.243 En närmare analys av 
vilken roll Bergs undervisning spelade för Linds skada återkommer nedan i 
kapitlet Röstskadan.  

 

                                                      
239 Berg, 1868, s 16, 26, 1869, s 42–43  
240 Berg, 1869, s 43–44  
241 Berg, 1869, s 17–18, 62–67   
242 Den 14 juli 1832 menade Heimdall att det var Bergs utvecklande av talanger 
som hjälpte upp den annars förfallna scenen. Den 24 november 1832 omskriver 
Heimdall hans framgångar med eleverna Mathilda Ficker och Jenny Lind. Den 1 
december 1832 menade Heimdall att det var en lycka för dessa elever att de hade 
en så skicklig och omsorgsfull lärare. 
243 Stockholms Figaro 14 juni 1846 
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Jenny Linds tredje lärare Manuel García 
den yngre (1805–1906) placerar Stark 
som den siste bel canto-pedagogen.244 
Likt Berg placerar sig García som före-
trädare för en äldre teknik. David 
Lawton visar exempel på att García före-
språkade generöst med utsmyckningar.245 
Samtidigt har han traditionellt betraktats 
som en brygga till modernare röstveten-
skap. Han föddes i en spansk operafa-
milj. Hans far Manuel García den äldre 
(1775–1832) var den tenor för vilken 
Rossini kreerat rollen Almaviva i Il Bar-
biere di Siviglia (1816). Manuel García den äldre var också en framgångs-
rik pedagog och grundade Garcíaskolan som sonen med samma namn 
sedan fortsatte. García den yngre hade två systrar som båda var framstå-
ende sångerskor. Maria Malibran (1808–1836) var en av samtidens stora 
mezzosopraner, vars rykte fortskred långt efter hennes tidiga död.246 Pau-
line Viardot-García (1821–1910) hade sin internationella karriär samtidigt 
som Jenny Lind. Därefter bildade även hon skola som också byggde på 
faderns och broderns idéer. Under García den äldres aktiva tid var hela 
familjen ett resande operasällskap som bland annat besökte New York och 
México City redan 1825. Fadern drillade alla sina barn oerhört hårt och 
García den yngre överansträngde sig och blev tvungen att sluta vid 24 års 
ålder. Efter faderns död 1832 fortsatte García den yngre att utbilda sina 
systrar. 1835 började han som assisterande professor vid konservatoriet i 
Paris. 1840 presenterade han sina första forskningsrön Mémoire sur la voix 
humanie, och 1847 publicerades han sångskola Traité complet de l’art du 
chant. Sångskolan fick mycket uppmärksamhet, stor spridning och den 
översattes till flera språk och kom ut i nya upplagor under hela 1800-talet. 
Den blev stilbildande samtidigt som den fick en hel del kritik, framförallt 
för formuleringen av den hårda tonansatsen coup de la glotte och hans 
definition av tre röstregister – mer om detta nedan. 1855 uppfann García 
laryngoskopet, en strupspegel, som har fått status av att vara ett genomslag 
för röstvetenskapen.247 García var både aktiv och omdebatterad under i 
                                                      
244 Stark, 2008/1999, xxii 
245 Lawton, 2001, s 50–64  
246 Grotjahn, 2011 
247 Kennedy-Dygas, 2000, s 26: menar dock att García inte var först med att an-
vända speglar för att studera stämbanden. 

Manuel García d y 1805-1906 
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stort sett hela 1800-talet. Hans sista verk publicerades 1894: Hints on 
singing och var enligt Stark ett svar på all kritik han hade fått genom 
åren.248 

Sånglärarnas betydelse 
Lind undervisades av totalt tre sånglärare: Craelius, Berg och García den 
yngre. I efterhand har García tillskrivits hela äran för hennes röst och tek-
nik.249 Holland & Rockstro har helt underkänt Bergs kompetens:  

 

Hennes röst var medtagen icke blott af öfveransträngning utan äfven af brist 
på denna omsorgsfulla behandling, som inhämtats genom en långvarig ut-
bildning under en kompetent lärare. En sådan utbildning hade hon aldrig 
fått. Hon hade bildat sin egen uppfattning af de svåra roller, som blifvit 
henne anförtrodda.250   

 
Lind själv har snarare tonat ner Garcías betydelse: ”Mesta delen af hvad 
jag i min konst kan har jag genom otroligt arbete ok förunderliga svårig-
heter sjelf förvärfvat – ok lärt har jag blott af García några få, viktiga sa-
ker.”251  

En mer nyanserad bild av situationen är att de båda lärarna hade olika 
betydelser för Linds utveckling. Berg undervisade barnet och den uppväx-
ande Lind. Därmed fick han en mer personlig betydelse för henne. Berg och 
Lind förblev nära vänner under resten av livet. I ett senare brev till Munthe 
uttrycker Lind sin tacksamhet emot Berg för alla barndomsminnen och allt 
vad han har betytt för henne.252 Heimdalls recension från 1832 tyder på att 
Berg hade ett fungerande samarbete med sin elvaåriga elev: 

 

[E]hvad gång än improvisationen hos hennes lärare tager, och hon följer 
med det lifligaste uttryck hans ingifvelse, liksom den vore hennes egen. 
Ingenting kan vara intressantare, än att höra Hr Berg, vid sidan af denna 

                                                      
248 Stark, 2008/1999, s 6–7  
249 Dannström, 1896, s 33–34 menar att hon visserligen började sjunga för Berg, 
men att Garcia måste tillskrivas hennes fulländning, s 48  
250 Holland & Rockstro, 1891, del 1, s 106–107, se även s 48: …”en lugn och 
metodisk utbildning, hvilken alla behöfva och hvilken icke medgafs henne.”   
251 Lind, 7 september 1865 
252 Lind 24 november 1849, citerad av Dahlgren, 1928, s 104–105 
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hans lilla elef, och man kan förledas att tro på den magnetiska rapporten: så 
synas båda vara en själ och ett hjerta.253      

När Lind kom till Garcia var förutsättningarna helt annorlunda. Hon var 
vuxen och hade redan ett visst renommé i Sverige. Hon sökte García för att 
bli hjälpt med ett specifikt tekniskt problem – sin rösttrötthet – och hon 
blev först bryskt avvisad av den store pedagogen. Först några veckor se-
nare åtog han sig att undervisa henne. Lind uttrycker i brevet till Charlotte 
Murray att hon är nöjd med Garcías metod, att hon gjort framsteg på kort 
tid samtidigt som hon värderar den sångtekniska grunden hon fått av Berg: 

 

García sjunger jag nu för – ! En excellent lärare. Bildar rösten på ett admi-
rabelt vis. Alldeles förträffligt. Min röst har på denna korta tid ändrat så be-
tydligt om till sin fördel att det stöter till det otroliga. På så kort tid ser du! – 
Skalor går jag på med. – Men när man haft herr Berg till lärare så har man 
dock haft en utmärkt mästare. Törhända har jag aldrig bättre än nu värde-
rat honom. Men för mig var det nödvändigt att byta mästare. Aldrig ska jag 
ångra det […] Jag är så obeskrifligt förtjust i Garcías sätt att behandla både 
mig och rösten att jag fått en håg att sjunga som är verkligen hälsosam.254 

 
García minimerade Linds problem. Efter att hon konsulterat García var 
hesheten kvar endast på tonerna f’–a’. Detta problem blev hon aldrig av 
med, hesheten i mellanläget kvarstod som en bestående skada av överan-
strängningarna. Trots detta överträffade hon alla förväntningar vilket tid-
ningarna Aftonbladet, Dagligt Allehanda och Freja framhåller efter hennes 
hemkomst. Hennes röst hade vunnit det som den tidigare saknat, framför-
allt säkerhet, böjlighet och drill, men nu hade hon höjt sig till en första 
rangens sångerska.255 Dagligt Allehanda är den tidning som likt Lind själv 
värdesätter även Berg för den tekniska grund hon redan hade fått:  
  

Utrustad, som hon var, af naturen med snille, känsla och uppfattningsför-
måga, och med studier, bibragte af Kgl. Theaterns förtjenstfulle sånglärare, 
var det ej ens tänkbart, att hon ej skulle återkomma med en rik skörd från 
den musikaliska och dramatiska verldens hufvudstad. […] I det techniska af 
sången har hon på den korta tid hon varit frånvarande, gjort framsteg. 

                                                      
253 Heimdall 24 april 1832 
254 Lind 18 oktober 1841, citerad av Dahlgren, 1913, s 3–4  
255 Aftonbladet 11 oktober 1842; Freja 14 oktober 1842 
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Hennes välde öfver rösten, hennes drill, säkerheten och elegansen i hennes 
löpningar göra hennes store mästare (Garcia), likasom eleven stor heder.256   

 
Lind sjöng för Berg under sex år och för García i tio månader. Visserligen 
hade Bergs undervisning del i att överansträngningen överhuvudtaget in-
träffade, vilket jag visar i kapitlet Röstskadan. Samtidigt kan Bergs under-
visning inte ha varit enbart av ondo för Linds utveckling. Hon lyckades 
trots allt bygga upp sitt anseende som väldigt ung, flera år före Parisresan 
och det hade hon inte kunnat utan en viss teknisk grund. Hon hade sanno-
likt inte heller kunnat tillgodogöra sig Garcías undervisning och avhjälpa 
sitt problem på endast tio månader om hon inte haft med sig ett tekniskt 
kunnande sedan tidigare. Berg var antagligen lika oumbärlig för den myck-
et unga Jenny Lind som García var för den vuxna sångerskans utveckling. 
Berg la grunden och García la sin ”touche” vid hennes teknik. 

Linds placering i ”naturalistisk bel canto-romantik” 
Både Berg och García placerar sig vokaltekniskt inom en äldre tradition. 
Deras metod inriktar sig mer på teknisk skicklighet än vid styrka. Berg 
vänder sig uttalat emot det volymstarka idealet när han förespråkar Ru-
binis embryoniska klang framför Duprez’ fullröst.257 Lawton menar att vad 
gäller vokal ekvilibrism visar sig García vara på gränsen till omodern i sin 
generositet. Enligt Lawton var Lind själv något mer restriktiv med sina 
utsmyckningar även om hon i stort sett följde Garcías principer och re-
kommendationer.258 Följande exempel visar Linds variation av Ah! Non 
credea ur Bellinis La Sonnambula.259   
  

                                                      
256 Dagligt Allehanda 12 oktober 1842 
257 Berg, 1868, s 16, 26, 1869, s 42–43  
258 Lawton, 2001, s 56–64  
259 Linds variationer är hämtade från Rockstros och Goldschmidts Jenny Lind a 
record and analysis of the “method” of the late Madame Jenny Lind-Goldschmidt, 
1894, här med Bellinis ursprungsnoter under. 
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Visserligen måste det tas med i beräkningen att Lind varierade sina ut-
smyckningar. Sannolikt såg hennes ”Ah! non credea” inte alltid ut så här. 
Lawton menar att det finns indikationer på att Lind, trots att hon använde 
färre utsmyckningar än García, av somliga betraktades som omodern. 
Lawton hänvisar till Verdi-eleven Emanuele Muzio som tillhörde dem som 
kritiserade Lind för att vara gammalmodig. Muzio skrev till Verdi inför 
hans arbete med I Masnadieri (1847):  

 

I have heard Lind in La Figlia del reggimento, in La sonnambula, and in 
Robert il Diavolo, and I tell you that she is an artist in every sense of the 
word. She is great in all three of these operas… Her trill is incomparable; 
her agility unequalled. But generally, in order to show off her vocal bravura, 
she sins by using too many fioriture, gruppetti, and trills – things that 
pleased in the last century but not in 1847.260      

 

Även repertoaren Muzio räknar upp klassar Lind som bel canto-sångerska 
med inriktning på Donizetti, Bellini och Meyerbeer.  

I brevet från 7 september 1865 där Lind krasst nästan avfärdar García 
formulerar hon samtidigt en för romantiken tidstypisk syn på sång. Hon 
upphöjer sin konst till gudomlighet samtidigt som hon naturaliserar den 
genom att använda fåglarna – Guds skapelse – som förebild: 

 

Mesta delen af hvad jag i min konst kan har jag genom otroligt arbete ok 
förunderliga svårigheter sjelf förvärfvat – ok lärt har jag blott af García 
några få, vigtiga saker. Gud hade till den grad skrifvit inom mig hvad jag 
hade att studera – Mitt Ideal var /ok är/ så högt – att ingen dödlig fanns som 
ens i minsta mån kunde tilfredställa mina fordringar derför sjunger jag efter 
ingens method – blott efter Fåglarnes, (så godt jag förmår) ty deras Mästare 

                                                      
260 Emanuele Muzio citarad av Lawton, 2001, s 56 
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var den enda som motsvarade mitt begär efter sanning, klarhet ok ut-
tryck.261  

 
Denna romantikens upphöjelse av konst återfinns även hos Berg. Bergs 
texter är fyllda med inflikade uttryck som ”Konsten, Musiken, du Guda-
borna […] Människorösten, Sångens verktyg, Guds egen skapelse […] i sin 
sanna rikedom”262 och ”ty vår Herre har i sin allmagt dragit försorg om att 
i menniskorösten finnes samma outsägliga mångfald som i alla Hans öfriga 
skapade verk.”263 Både Bergs och Linds yttringar upphöjer sång till religion 
och detta går i paritet med romantikens estetik där naturaliseringen står för 
det ”äkta”, ”det sanna”, ”konstens innersta väsen” vilket accentueras som 
motsats till den förhatliga ”ytligheten”, ”det kontsgjorda” och ”onatur-
liga”.264  

Vokaltekniken 
Jenny Lind hade en väl utvecklad och ekvilibristiskt skicklig vokalteknik. 
Detta är i stort sett alla samtida recensenter eniga om, såväl beundrarna 
som kritikerna. Signaturen H T recenserar i Allgemeine Musikalische Zei-
tung och tillhör dem som bedömde Lind positivt. H T framhäver Linds 
intonation, tonansättning, hennes precision i diatoniska och kromatiska 
skalor samt hennes drill och mezza voce – tekniska egenskaper som enligt 
H T gör henne till en sångerska av första rangen.265 För samma tidning 
recenserar Carl Gollmik som också tillhörde Linds beundrare. Gollmik 
framhäver hennes kadenser och koloraturer som särskilt skickligt utförda 
och menar att allt som en fiol eller flöjt kan utföra kan också Lind åstad-
komma.266 Även Julius Weiss som recenserade för Berliner Musikalische 
Zeitung jämför Linds teknik med en instrumental tydlighet, i det här fallet 

                                                      
261 Lind 7 september 1865 
262 Berg, 1868, s 3 
263 Berg, 1879, s 161–162   
264 Jämför med Gallagher, 1995; Grotjahn 2011 
265 Signaturen H T i: Allgemene Musikalische Zeitung, no 7, februari 1845:”Eine 
goldreine Intonation […] Ansetzen und Spinnen des Tones, eine Präcision in diaton-
ischen und chromatischen Scalenläufen, ein tadelloser Triller, und ein Mezzavoce, 
[…] das sind die Eigenschaften, die eine Sängerin ersten Ranges ausmachen, und 
diese besitzt Jenny Lind.”  
266 Carl Gollmik i: Allgemeine Musikalische Zeitung, no 45, november 1845: ”Sehr 
merkwürdig sind ihre Cadenzen und Fiorituren. […] Alles, was eine Geige oder eine 
Flöte zu machen im Stande ist, vom Tone der Klage bis zur bizarren Neckerei, 
streut ihre Kehle spielend aus”…   
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ett piano och kallar Lind sångens mästarinna.267 Feldman och Theodor 
Hagen recenserar båda för Allgemeine Wiener Musik-Zeitung. De anser att 
Lind behandlade kromatisk skala, mezza voce och drill med särskild virtu-
ositet.268 Även kritikerna som påtalar Linds tillkortakommanden och ofta 
återkommer till att hennes röst var otillräcklig menar att hon i viss mån 
kunde kompensera sina brister med briljant teknik. Wilhelm Koffka som 
också recenserade i Allgemeine Wiener Musik-Zeitung menar att Linds 
tekniska skicklighet stod långt över hennes röstresurser som dessutom bar 
så tydliga spår efter skadan att hon inte kunde dölja den.269 Trots detta är 
kritikerna överens om att Lind hade utvecklat en stor vokalteknisk skick-
lighet. Signaturen W skriver för Neue Zeitschrift für Musik att trots att 
rösten varken var särskilt stark eller klar, gjorde hennes briljanta skolning 
att den blev tillräcklig för det konstnärliga uttrycket. 270   

Centrala estetiska sångbegrepp i Linds teknik 
Messa di voce var ett centralt sångbegrepp under 1800-talet, vilket var en 
teknik som tillhörde Linds stora styrkor. Recensenterna Feldmann, signa-
turerna A S och LMALA som skrev för Allgemeine Wiener Musik-Zeitung, 
samt signaturen L R i Allgemeine Musikalische Zeitung uttrycker särskilt 

                                                      
267 Julius Weiss i: Berliner Musikalische Zeitung, no 49, 28 december 1844: ”Fräul. 
Lind ist Meisterin des Gesanges […] Ihre Passagen sind perlend-deutlich, selbst die 
chromatischen Läufe führt sie mit einer Präcision aus, wie man sie sonst wohl nur 
von Instrumentalisten z. B. auf Pianoforte zu hören gewohnt ist.” 
268 Feldmann i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 17 april 1845: ”Mit ganz beson-
derer Wirtuosität wird auch das Mezza di voce [sic], so wie die chromatische Ton-
leiter und der Triller behandelt; Theodor Hagen i: Allgemeine Wiener Musik-
Zeitung 10 maj 1845: Ihre Respiration ist korrekt und bewunderungswürdig, nicht 
minder ihr Triller mezza voce, vor Allem aber ihr pianissimo.”   
269 Wilhelm Koffka i Allgemeine Wiener Musik-Zeitung, 12 december 1846: ”Was 
nun meine specielle Meinung über die gefeierte Sängerin betrifft, so muss ich wohl 
eingestehen, dass die Lind eine ausserordentliche Erscheinung im Gebiete der 
Gesangkunst ist, dass sie die Technik des Gesanges sich unterwärsig gemacht hat, 
dass aber ihre Stimm-Mittel mit ihrer Gesangsvirtuosität nicht auf gleicher Höhe 
stehen und dass die Stimme bereits Spuren sichtlichen Angegriffenseins nicht ver-
kennen lässt.”   
270 Signaturen W i: Neue Zeitschrift für Musik, 19 mars 1846: ”Das Stimmmaterial 
[sic] ist weder besonders stark noch klar […] Die bewundernswürdig vollendete 
Schule macht es aber der Stimme möglich, der jedesmaligen dramatischen Person 
den vollkommen genügenden Ausdruck zu geben.” 
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att Lind behandlade messa di voce med stor virtuositet.271 Begreppet avser 
att rösten ska svälla från det svagaste pianissimo för att på halva vägen ha 
vuxit till ett fortissimo och sedan gå tillbaka till pianissimot igen på ett och 
samma andetag. Messa di voce-teknik används av flera sångskolor som en 
typ av mätare på vokalteknisk skicklighet, där de bästa sångarna förväntas 
behärska tekniken i samtliga register.272 En god messa di voce-teknik lik-
nades vid ljus och skugga i en tavla och ansågs som en av sångens skönaste 
utsmyckning.273 Messa di voce ska skiljas från det snarlika mezza voce som 
betyder att sjunga med halv röst, vilket också var en viktigt sångteknisk 
detalj under 1800-talet. 

García framhåller att messa di voce inte var för nybörjare, utan att 
sångaren först bör behärska andningsteknik och timbre, annars blir rösten 
uttröttad. För messa di voce-nybörjaren rekommenderar García att öva i 
två andetag, att göra crescendo på ett andetag och diminuera på nästa. Ju 
svagare sångaren kunde börja och avsluta desto bättre var det. Enligt 
García ska tonen sättas an så svagt att munnen nästan är stängd. Sedan ska 
tonen tillta i jämn styrka för att nå klimax på halva vägen och då gäller det 
att ha tillräckligt med luft kvar för att under lika lång tid som det tagit att 
komma till klimax, återgå till den svagaste tonen igen.274 Messa di voce 
tillämpades väldigt flitigt under 1800-talet. Alla enstaka längre toner bygg-
de på tekniken. Fria noter under fermat, men även taktfasta toner och hela 
fraser byggdes upp med messa di voce-teknik. En kadens innehöll alltid ett 
moment av messa di voce. En drill både förbereddes och utfördes med 
messa di voce. Signaturen T poängterar i Allgemeine Musikalische Zeitung 
att Lind hade en ovanlig förmåga, att likt ingen annan svälla på tonen högt 
upp i andra oktaven.275   

 
Egalisering och legato var redan vid 1800-talets början så självklara sång-
tekniska begrepp att stor del av sångtekniken byggde därpå. Före 1800-
talet hade ett mer detacherat sångsätt varit det dominerande, men mot 

                                                      
271 Feldmann i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 17 april 1845; Signaturen A S i: 
Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 25 april 1846; Signaturen LMALA i: Allgemeine 
Wiener Musik-Zeitung 18 februari 1847; Signaturen L R i: Allgemeine Musi-
kalische Zeitung no 50, december 1845 
272 García, 1894, s 14, s 39; Sång-Lära 1814, s 8–9 (Anonym utgivning av Mengoz-
zis sångskola); Dannström, 1876, s 24; Stieler, 1820, s 52–53 
273 Stieler, 1820, s 52–53; Dannström, 1876, s 24 
274 García, 1894, s 14, s 39 
275Signaturen T i: Allgemeine Musikalische Zeitung 11 mars 1846 
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slutet av 1700-talet slog legatot igenom allt mer. I Sång-Lära276 (1814) 
beskrivs legatot som en nödvändighet för att kunna vokalisera felfritt. Li-
kaså att omärkbart kunna binda ihop registren.277 García framställer legato 
som det dominerande sångsättet, vilket sångaren bör utgå ifrån. Tonerna 
ska strömma jämnt, distinkt men utan vare sig glidning eller aspiration, 
och alla avvikelser från legato bör, enligt García, användas sparsamt.278 
Berg uttrycker att legato uppnås genom att alla konsonanter ”starkt fäs-
tas” vid efterföljande vokal,279 och för att uppnå egalisering mellan regist-
ren bör sångaren runda uppåt och spetsa neråt samt sjunga starkare uppåt 
och svagare neråt.280 Jenny Lind själv uttrycker legatots självklarhet i me-
ningarna: ”I gemenskap med vokalerna måste äfven consonanterna bil-
das”,281 och: ”Bindning är näst efter andehämtning det viktigaste till att 
börja med.”282 Däremot gjorde Linds röstskada att hon inte kan ha varit 
egaliserad mellan alla register, framförallt inte vid de toner som gränsar till 
f’–a’ där hon hade sin bestående heshet.  

 
Som en följd av egalisering- och legatoideal användes portamento. Porta-
mento kan betraktas som ytterligare en dimension av just egalisering och 
legato – att låta tonerna sammansmälta genom släpning så att gränsen 
nästan upphör, vilket är Sång-Läras förklaring av begreppet.283 Berg anser 
att portamento är en viktig del av sångtekniken som dessutom med fördel 
kan användas som hjälpmedel för att egalisera en röst.284 Vid portamento 
ska tonerna bäras med en båge, eller släpning för att sammanbinda två 
toner och släpningen ska ske utan att någon av de mellanliggande tonerna 
egentligen hörs, eller i alla fall kan urskiljas.285 Portamento är ytterligare en 
av de färdigheter som lyfts fram som Linds styrka.286 Dessutom har hon 

                                                      
276 Sång-Lära, 1814, Anonym utgivning av Mengozzis sångskola. 
277 Sång-Lära, 1814, s 10 
278 García, 1894, s 20 
279 Berg, 1868, s 117–118  
280 Berg, 1868, s 117–118, s 140; Berg, 1879 
281 Lind, 2 juni 1868  
282 Lind, 2 juni 1868 
283 Sång-Lära, 1814, s 12 
284 Berg, 1868, s 143. Det var fler lärare som använde portamento som legato-
övning. Dannström, 1876, s 11 använde portamentoövningar som förövningar till 
legato i sin undervisning. 
285 Berg, 1868, s 142 
286 Allgemeine Musikalische Zeitung, No 1, januari 1845 



 INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet I 91 
 

ägnat begreppet uppmärksamhet i sitt brev till Oscar Byström. Följande 
exempel är Linds egen portamentoövning som hon förklarar: ”Bindning är 
näst efter andehämtning det viktigaste till att börja med. Naturligtvis bör 
denna öfning göras långsamt släpande upåt med rum för andehämtning 
mellan hvarje figur af 2 noter.”287 

 
 

 

Portamento användes som uttrycksmedel för att förstärka känslor, främst 
veka, ödmjuka och älskvärda sinnestämningar. García menar dock att 
portamento kan användas med fördel även för att uttrycka mer kraftfulla 
känslor om då portamentot utförs starkare och hastigare än om det appli-
ceras på mjukare känslor.288 

 
Kontinuerligt vibrato sågs enbart som en defekt fram till ungefär mitten av 
1800-talet. Därefter fanns det både förespråkare och de som kritiserade det 
kontinuerliga vibratot. Jenny Lind sjöng efter det äldre, raka idealet. Dann-
ström, som var motståndare till vibratot, använder Lind som föredöme: 
hon sjöng genomgående med rak röst och använde vibrato endast som en 
dramatisk effekt.289 Före, och under det tidiga 1800-talet, var det en själv-
klarhet att sträva efter en så rak röst som möjligt och att använda vibrato 
enbart som en avvikande effekt. Vibrato i större utsträckning betraktades 
som bristfällig teknik, dålig smak eller ett ålderstecken.290 När Sång-Lära 
skrevs 1814, var det så självklart att sträva efter rak röst att det inte ens är 
något som har tagits upp. Inte heller Stieler har, 1820, tagit upp vibrato i 
sin sånglära. Först runt 1850 började det kontinuerliga vibratot dyka upp i 
större utsträckning.291 Rubini var en av förespråkarna för vibrato, vilket 
García kritiserade honom för.292 Både Berg och Garciá var i enlighet med 
äldre vokaltradition starka motståndare till kontinuerligt vibrato. García 

                                                      
287 Lind, 2 juni 1868 
288 García, 1894, s 63, jämför även s 20 
289 Dannström, 1896, s 36–37 
290 Jfm Klingfors, 1990, s 42; Liljas, 2007, s 114–115; Lewenhaupt, 1988, s 24–25  
291 Enligt Lewenhaupt 1988, s 62, var det framförallt Lamperti som lanserade vi-
bratot och till Sverige kom det via hans elev Signe Hebbe. 
292 Liljas, 2007, s 114–115 
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likställer vibrato med vokaltekniska ”fel” som gutturala eller nasala 
ljud.293 Berg kallade vibratot för sjuka skallringar och konstlade vibration-
er som strängt bör undvikas.294 Även Dannström uttrycker 1876 irritation 
över ”senare tiders tremuleringssjuka” som de största sångerskorna börjat 
använda sig av. Dannström menar att vibratot tagit över och att det var 
vibratot som behärskade sångarna istället för att dessa behärskade vibratot 
som ett konstmedel.295  

Överhuvudtaget förändrades estetiken kring ornamentik under 1800-
talets gång – från att i början av seklet ha varit mycket viktiga musikaliska 
beståndsdelar till att i slutet alltmer ha förpassats till kadenserna. Sång-
Lära, 1814, uppehåller sig och beskriver regler för ornament och kadenser 
i betydligt större utsträckning än vad García gör 1894.296 Även synen på 
frihet inom kadensen skiljer sig mellan Sång-Lära och García. Sång-Lära 
poängterar sångarens frihet i kadensen och menar uttryckligen att sångaren 
fritt kan avvika från den ursprungliga harmonin, medan García begränsar 
sig till att kadensen uteslutande måste hålla sig inom ackordet som bär upp 
den.297 Berg uttrycker sig lite drastiskt om vokala utsmyckningar och me-
nar att ornament i större utsträckning är ett misch-masch av skalor upp 
och ned, med språng, stackato och drillar i ett sammelsurium som utan 
dramatisk mening inverkar störande på kompositionen,298 och att sådant 
”som häftade vid de s k Bravur-sången under förra seklets peruk-stil hafva 
vi dock, Gud var lofvad! Ej.”299 Med detta menar han dock inte att all 
utsmyckning var onödig. Han ondgjorde sig visserligen över sångare som i 
hans tycke överlastade musiken med meningslösa ornament, och han 
framhåller Jenny Lind som ett föredömligt exempel. Hon kunde, enligt 
Berg, använda sig av utsmyckning så att de fick en dramatiskt riktig me-
ning. Hennes ornament och kadenser var alltid av dramatisk karaktär, 
samtidigt som hon var ovanligt originell.300 Det är dock ganska otydligt 
vad han menar rent konkret, men denna otydlighet är Berg inte ensam om. 
Bedömningen att ornamenten måste användas ”smakfullt” är frekvent 

                                                      
293 García, 1894, s 17 
294 Berg, 1879, s 5  
295 Dannström, 1876, s 14 
296 I Sång-Lära finns ingående beskrivningar av hur ornamenten ska utföras i olika 
stilar, 1814, s 17–40 att jämföra med Garcías, 1894, s 64–68 
297 Sång-Lära, 1814, s 35–36; García, 1894, s 68 
298 Berg, 1868, s 78–79 
299 Berg, 1869, s 81–82 
300 Berg, 1869, s 80–81 



 INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet I 93 
 

återkommande hos flera samtida smakdomare. Persianis koloratur fram-
hålls som föredömligt ”smakfull” och ”elegant” av Dagligt Allehandas 
insändare 1842.301 Bergs kommentar om ”förra selkets perukstil” klargör 
att utsmyckningarna bör vara färre än de varit under 1700-talet och att 
han önskar någon slags dramatisk funktion för ornamentiken istället för en 
teknisk uppvisning. Också detta resonemang går i paritet med romantikens 
estetik om innerlighet kontra ytlighet, där den dramatiska meningen blir 
likställd med innerligheten medan ornamentiken, den tekniska uppvisning-
en utan dramatisk mening, framstår som motsatsen och blir förknippad 
med den förhatliga ytligheten.302 

Samtidigt var det fortfarande vid 1800-talets mitt en viktig sångteknisk 
beståndsdel att behärska mycket snabb koloratur som troligen sjöngs de-
tacherat. Koloraturerna sjöngs oerhört snabbt vilket underlättas av ett 
detacherat sångsätt. Sång-Lära beskriver hur tonerna i löpningen ska bin-
das ihop på samma gång som de ska avstötas, detacheras, i strupen.303 
Enligt Garcías anvisning var slutmålet att kunna sjunga skalor i sextonde-
lar i tempo 132, även om han betonar att det är viktigt att börja övningen 
långsamt för att hinna med att ge varje ton den tid den behöver för att få 
ren intonation, jämnhet i styrka, legato samt timbre. När sångaren behärs-
kar skalövningen med korrekt intonation, renhet i timbren, och jämnhet i 
både värde och styrka i hastighet 100–116 kan sångaren betraktas som 
avancerad. I takt med uppövad skicklighet ökas hastigheten för att komma 
så nära 132 som möjligt.304 Dannström förberedde koloraturövningar ge-
nom att dela upp skalan, först på 2, sen 3, 4, 5, 6, 7 toner.305 Berg påpekar 
att ”accenten hjälper ofantligt” i övningen.306 Med det kan han ha avsett 
samma sak som Dannström, att övningen bör delas upp och accentueras på 
starka taktdelar som hjälp för att inte obehöriga toner ska smyga sig in.  

Precis som begreppet messa di voce användes koloratur som en mått-
stock på sångarens färdighet. Flera recensenter påpekar Linds skicklighet 
och ekvilibristiska koloratur. Weiss menar att hennes precision var pär-
lande tydlig och de flyktiga passagerna utförde hon med största lätthet, 
samt att hon utförde Cantilena-satser och koloratur lika vackert och med 
samma stora tekniska skicklighet.307 Gollmik, som tillhör de recensenter 
                                                      
301 Dagligt Allehanda, 12 oktober 1842 
302 Grotjahn, 2011; Grotjahn, 2002 
303 Sång-Lära, 1814, s 17 
304 García, 1894, s 29 
305 Dannström, 1876, s 14 
306 Berg, 1879 
307 Weiss i: Berliner Musikalische Zeitung, no 49, 28 december 1844 
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som inte förbehållslöst hyllar Lind utan lyfter fram både hennes för- och 
nackdelar, liknar Linds ekvilibrism vid en fiol eller flöjt.308 Rellstab fram-
håller hennes koloraturer i den allra högsta höjden.309 

Likadant som diatoniska koloraturskalor övades, övades den kroma-
tiska skalan som också den sågs som måttstock för sångarens skicklighet. 
Den övades långsamt i början för att bli riktigt utförd. Berg menar att det 
annars är lätt hänt att obehöriga toner smyger sig in och för att undvika 
det övade han sina elever med pianostöd med tonerna uppdelade i grupper 
om två i början, senare om fyra. Som ytterligare hjälp slog Berg accenter på 
starka taktdelar på pianot.310  

Flera recensioner, bland andra Allgemeine Musikalische Zeitung, Weiss 
och Rellstab, framhåller Linds skicklighet i kromatisk skala, som pärlande 
ren och distinkt.311 Själv ansåg Lind, däremot, att hon inte behärskade den 
förrän mot slutet av sin karriär. Den 2 juni 1868 skriver hon att hon övat 
på den kromatiska skalan i 25 år och först ”för 5 à 6 år sedan kom den 
flytande och rund – då jag ej mer behöfde den!”312 

Jenny Linds berömda drill 
Ett av de allra viktigaste ornamenten under 1800-talet var drillen, som 
också den användes av samtidens smakdomare som bedömningsgrund för 
sångarens skicklighet. Eftersom idealet normalt var rakt under själva 
sången utgjorde drillen en betydelsefull kontrast. Jenny Lind fick smek-
namnet ”näktergalen” för första gången i Uppsalatidningen Corresponden-
ten 1840.313 Det är dock osäkert om det var på grund av sin drill som tid-
ningen kallade henne näktergal eftersom Aftonbladet menar att Lind inte 
hade någon vidare drill före sin Parisvistelse.314 I vilket fall som helst arbe-
tade hon med drillen under sin tid i Paris. Några månader efter att hon 
påbörjat sina lektioner för García skriver hon till Craelius: ”Drillen har jag 
fått […] och jag försäkrar, att den dag, jag den fick, gjorde ordentlig Epok 
i min lefnad.”315 Craelius delar hennes förtjusning och menar att drillen är 

                                                      
308 Gollmik i: Allgemeine Musikalische Zeitung, no 45, november 1845 
309 Rellstab i: Köngl. Priv Berlinische Vossische Zeitung, 15 februari 1845 
310 Berg, 1868, s 91–92 
311 Allgemeine Musikalische Zeitung No 1, januari 1845; Rellstab, 1861, band XX, 
s 387–391; Weiss i Berliner Musikalische Zeitung no 49, 28 december 1844 
312 Lind, 2 juni 1868 
313 Correspondenten 10 juni 1840 
314 Aftonbladet 11 oktober 1842 
315 Lind, 4 december 1841 
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en av sångens största prydnader.316 Efter att Lind återkommit till Stock-
holm understryker flera tidningar att hon hade fått sin drill. Dagligt Alle-
handa menade att drillen samt elegansen i hennes löpningar även gav heder 
åt García.317 Freja poängterade att hon hade gjort stora framsteg och blivit 
mästarinna i både drillar och fioriturer.318  

Därefter är recensionerna som framhåller Linds drill många. Bland flera 
menar Hagen och Weiss att just hennes drill var särskilt beundransvärd.319 
Allgemeine Musikalische Zeitung påpekar att hon hade en egaliserad 
drill.320 Becher preciserar att hon behärskade både heltons- och halvtons-
drill och att båda var lika jämna.321 Jenny Lind har själv gett några drill-
övningar i brevet till Oscar Byström, där hon poängterar att fokus ska 
ligga på den översta tonen i drillövningen: 

 

Och tvärtom bindes nedåt drillen är ett aldeles egendomligt studium helt 
simpelt. Den lärde jag mig totalt ensam. I drillen är den öfversta noten 
hufvudsaken emedan den har samma svårighet – som när man vill hoppa 
upåt nedifrån. Den nedersta tonen af drillen går af sig själf sedan den blifvit 
öfvad i sammanhang med den öfre. Drillen skall slås, ej sjungas. Det slaget 
fås ej på annat sätt än så här  

 

 

 
Övningen börjar dock med den hela oktaven, därefter går man neråt för att 
avsluta med den stora och lilla sekunden, vilka Lind bedömer vara svårast: 

 

Stora eller lilla secunden (denna sednaste svårare än den stora) är den sista 
öfningen för drillen. Den egentliga drillöfningen bör börja med Octaven och 
så vidare, tills man kommer till lilla secunden  

                                                      
316 Craelius, 4 mars 1842 
317 Dagligt Allehanda 12 oktober 1842 
318 Freja 14 oktober 1842 
319 Weiss i: Berliner Musikalische Zeitung no 49, 28 december 1844; Hagen i All-
gemeine Wiener Musik-Zeitung 10 maj 1845 
320 Allgemeine Musikalische Zeitung, No 1, januari 1845 
321 Becher, 1847, s 35–36  
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den understa noten skall bara hänga i luften, men dock noga vidröra den 
ton man ämnar beröra båda tonerna i drillen måste ledas. Men den nedersta 
släppes af ok den öfversta hålles fast. Till slut blir det ett slag af – ok detta 
slag måste repeteras. Denna öfning kan genast börjas med, ty ingenting 
stärker så för coloratur portamento – piano som denna drillöfning då den 
göres rätt. Men den är ej lätt att med bläck och penna beskrifva. Sjunga en 
octave och binda upåt ok blott låta tonerna hänga tillsammans (icke up-
höra) vid nedgåendet – är så nära jag kan beskrifva.322 

 

Lind menar att hon själv kommit på att binda drillen neråt, men detta kan 
snarare härledas till sångtraditionen hon företrädde. Sång-Lära framhåller 
att drillen ska göras med ett förslag uppifrån,323 och García menar att dril-
len alltid sätts an ovanifrån, med en liten eller stor sekunds intervall och 
dessa toner oscillerar drillen mellan.324 Sång-Lära påpekar vikten av att 
intervallet verkligen blir en stor eller liten sekund så att det inte på grund 
av slarv blir samma ton eller ett tersintervall.325    

Andningsteknik  
Andningsteknik använder sångaren för få luften att räcka så länge som 
möjligt och för att kontrollera den medan den används. Under inandning 
fyller sångaren lungorna med luft under kortast möjliga tid för att sedan 
släppa ut den så långsamt som möjligt under utandningen. Vokaltekniskt 
har andningen fått namnet appogio, vilket Stark menar är ett koncept för 
den sångtekniska andningsapparat som har utvecklats långsamt under 
historien och egentligen inte formulerats förrän under 1800-talet.326 Under 
Jenny Linds tid i mitten av 1800-talet identifieras framförallt tre olika ty-
per av andningstekniker: klavikulär, lateral och abdominal-diafragmatisk. 
Vid klavikulär andning ligger fokus på att vid inandning vidgas bröstkor-
gen, axlarna lyfts och som hjälp för att kontrollera diafragman dras magen 
in. När luften är slut har hela andningspaketet, bröstkorg, axlar och mage, 
återtagit sin ursprungsposition eller viloläge, men för att få luften att räcka 

                                                      
322 Lind, 2 juni 1868 
323 Sång-Lära, 1814, s 20–21, 49–51  
324 García, 1894, s 42–44  
325 Sång-Lära, 1814, s 20–21  
326 Stark, 2008/1999, s 93 
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så länge som möjligt håller magmuskulaturen emot vid utandningen. Före, 
och en bit in på 1800-talet tycks det ha varit den klavikulära tekniken som 
lärdes ut. Sång-Lära (1814) och Stieler (1820) beskriver en andningsteknik 
som fokuserar på att bröstkorgen och nyckelbenen ska höjas vid inand-
ning.327 Vid lateral andning vidgas den nedre delen av bröstkorgen vid 
inandning, men utan att buken skjuts ut. Bröstkorgen återtar långsamt sitt 
viloläge i takt med att luften tar slut. Vid abdominal-diafragmatisk and-
ning ligger fokus på bukmuskulaturen. Denna teknik bygger på att buken 
skjuts ut vid inandning för att lämna plats åt luften i lungorna. Vid utand-
ningen är det bukmuskulaturen som kontrollerar diafragman och skjuter 
upp luften till den tar slut. Abdominal-diafragmatisk andning är den teknik 
som senare, under 1900-talet har kommit att kallas bukstöd.328 Mycket 
tyder på att den klavikulära andningen började bli omodern mot mitten av 
1800-talet och byttes ut mot tekniker som flyttade fokus längre ner mot 
bukmuskulaturen vilket blev nödvändigt för det stakare röstidealet. Styr-
kan på rösten växer om även buken tas i anspråk.329  

Både García och Berg använder en annan terminologi, men de föresprå-
kar båda den teknik som med ovanstående termer nämns som lateral och 
de kritiserar också den klavikulära såväl som den abdominal-
diafragmatiska. Berg kallar själv sin teknik för diafragmatisk-abdominal, 
men av hans beskrivning att döma avser han snarare det som ovan be-
nämns lateral eftersom han anser det oriktigt att skjuta fram både magen 
och bröstkorgen. Dessutom menar han att luften bör tas från lungornas 
nedre del,330 och han uttrycker särskilt att kvinnor hämtar andan lateralt, 
det vill säga med den del av lungorna som går åt sidorna.331 Varför han 
anser att inte män hämtar luft lateralt framgår inte. I Garcías undervisning 
var inte andningsteknik direkt i fokus.332 Det han förespråkar kallar han 
thoratic teknik, vilket kan översättas med bröstandning. Hans förklaring 

                                                      
327 Sång-Lära, 1814, s 2; Stieler, 1820, s 37–38  
328 Klingfors, 1990, beskriver detta och använder terminologin högandning och 
lågandning. Med högandning avses en klavikulär andning som användes främst 
under 1600- 1700-talen, och med lågandning avses det som i modernare tid har 
kommit att kallas bukstöd. Klingfors terminologi blir dock problematisk eftersom 
den utesluter den laterala andningstekniken som var en central andningsteknik hos 
flera pedagoger under Linds tid.   
329 För vidare läsning om andningstekniker se Stark 2008/1999; Liljas 2007; Kling-
fors 1990 
330 Berg, 1868, s 28–29  
331 Berg, 1880, s 1 
332 Jämför med Stark, 2008/1999, s 97 
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av termen stämmer bäst överens med lateral eftersom han menar att revbe-
nen vidgas och buken sugs in vid inandning och återgår till ursprungsläget 
vid utandning. Samtidigt avfärdar García både klavikulär och abdominal 
teknik som ofullständiga. Den senare med förklaring att eftersom revbenen 
inte rör sig blir lungorna inte fyllda till sin fulla kapacitet.333 

Jenny Lind har själv ägnat relativt mycket plats åt sin syn på andning i 
brevet till Byström (2 juni 1868), men utan att beskriva vilken teknik hon 
använde. Antagligen såg hon andningsteknik som så självklar att den inte 
behöver beskrivas. Av Bergs och Garcías beskrivningar att döma använde 
hon den laterala tekniken som fokuserar på att bröstkorgens nedre delar 
utvidgas, utan att axlarna höjs, men samtidigt som magen sugs in vid in-
andning.334 Det är dock inte givet att Lind hade något ord för sin andnings-
teknik som hon beskriver som en grundläggande byggsten för sångtekni-
ken: 

 

Andehämtning är sångens grundläggning. På den nästan uteslutande an-
kommer tonens caracter och fasthet. Konsten i att hämta andan väl består i 
sparandet af dess utgifvande. Andan måste hastigt uphämtas och segt hållas 
i lungorna och blott så småningom (under sången) utgifvas. Detta kan öfvas 
utan sång för att ej trötta eleven; ok sedan – aldrig sjunga med sista slutet af 
en andhämtning – det är försvagande i högsta grad. Aldrig tillåta en så kal-
lad snyftning att åtfölja andans hämtning från magen.335  

 
Att öva andningsteknik utan sångton kan härledas till både Berg och 
García som förespråkade samma sak.336 

Jenny Lind beundrades bland annat för sin andningsteknik, att hon 
kunde hålla långa fraser. Gollmik uttrycker att just som man tror att hen-
nes luft är slut och att hon måste andas, gör hon ytterligare en drill, en 
löpning eller utsmyckning.337 Själv ansåg Lind dock att hon hade svårt att 

                                                      
333 García, 1894, 4–5  
334 Skolan som förespråkade den abdominal-diafragmatiska andningen härrör från 
Lampertiskolan som bygger sin andningsteknik på rön från Dr Louis Mandl, 1876. 
För vidare läsning se Stark 2008/1999, s 99–102  
335 Lind, 2 juni 1868 
336 Berg 1868, s 28–29; García 1894, s 5 
337 Carl Gollmik i: Allgemeine Musikalische Zeitung, no 45, november 1845 ”und 
oft, wenn man galubt, jetzt geht es nicht mehr, schlägt sie – ohne Athem zu schöp-
fen – noch einen Triller, macht noch einen Mordent, oder wirft mitten in einem 
Laufe noch ein Blüchen als Zugabe hin.” 
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hålla långa fraser: ”Min anda var mycket kort af naturen.”338 Hon kritise-
rar García för att han tidigare tröttat ut och till och med förstört sina ele-
ver genom att låta dem ”sjunga i för ’lång anda’ tills han ruinerade röster-
na.”339 I stället förespråkade Lind en sorts snabb andningsteknik som 
kompensation genom att man skjuter in små andningar på fler ställen: 

 

Det betyder ingenting om man tager ofta andehämtning i sång så länge man 
ej därigenom bryter af ord och den musikaliska frasen. Därför är det nöd-
vändigt att så fiffigt kunna taga up andan när som hälst och hvar som hälst 
att den ej höres ok till följe deraf ej stör fortgången af sången. I passionerade 
saker måste man naturligtvis andas oftare, emedan känslan inverkar på an-
dan, ok gjör den kortare. Äfvenså då man sjunger Forte så öder man natur-
ligtvis luft. – Alla exerciser böra höras med avseende på andehämtningen t. 
ex. (1) så att ge lungorna tid att ge ut den sista och intaga tungt340 

 

Detta att ”snappa luft” är en teknik som vilar på en äldre sångtradition. I 
Sång-Lära står det att läsa om ”hel och halv andedräkt”. Den halva ande-
dräkten kunde användas för att få en liten vila mitt i frasen. Samtidigt på-
pekas att andas mitt i fras är en nödåtgärd för sångare med ”svagare 
bröst”, visserligen en nödvändig sådan eftersom det kan skada rösten att 
sjunga helt slut på luften.341 Detta poängteras också av Lind: ”aldrig sjunga 
med sista slutet af en andehämtning – det är försvagande i högsta grad.”342 
Även Garcías ger några praktiska exempel på var i ett musikaliskt skede 
det är lämpligt att ”snappa luft”, samtidigt som han poängterar att det 
korta nödvändiga andetaget måste kompenseras med ett djupt andetag vid 
närmaste längre paus, till exempel före en kadens som ofta föregås av en 
lång uthållen och därmed luftkrävande ton. Då kan det, enligt García, bli 
nödvändigt att utnyttja orkesterns ackompanjemang för en djup and-
ning.343 Lind ansåg själv att hon hade svårt att hålla långa fraser samtidigt 
som Gollmik uttrycker beundran för just hennes oerhört långa fraser. San-

                                                      
338 Lind, 2 juni 1868 
339 Lind, 2 juni 1868 
340 Lind, 2 juni 1868 
341 Sång-Lära, 1814, s 24–25  
342 Lind, 2 juni 1868 
343 García, 1894, s 57–58  
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nolikt var Lind så skicklig på att snappa luft utan att det hördes så att 
Gollmik uppfattade att hon sjöng på mindre luft än vad hon egentligen 
gjorde.  

Tonanslaget 
Glottis – röstspringan – kan anslutas på några olika sätt och vilket som är 
mest lämpligt beror på vilken typ av ton samt vilken vokal eller konsonant 
som ska sättas an. Aspirerad ansats innebär att fonationen inleds med luft 
och används exempelvis när bokstaven h sätts an. Detta kan kallas den 
”mjukaste ansatsen” och dess motsats är Explosiv ansats vilket är den 
”hårdaste”. Explosiv ansats uppstår om man ansätter en vokal med en 
liten ”stöt” eller vid en lätt hostning. Det som händer är att stämbanden 
sluts precis före fonationen. Mellan dessa båda ansatser finns det simultan 
ansats som innebär att stämbanden förs isär samtidigt som luften träffar 
dem.344 Inom modern sångteknik strävar vi mest efter simultan ansats, 
även om vi använder oss av både aspirerad och explosiv också. Börjar or-
det exempelvis med ett h, är det oundvikligt att det blir aspirerad ansats. 
Mycket snabba koloraturer underlättas om de ansätts explosivt. 

Före 1800-talet när koloratur, artikulerad figursång och snabbhet i rös-
ten var idealet byggde sångtekniken i stor utsträckning kring ett detacherat 
sångsätt med explosiv ansats. Enligt Klingfors råder det ingen tvekan om 
att non legato-idealet och de artikulerade koloraturerna under 1600–1700-
talen förutsatte explosiva ansatser.345 Denna äldre sångteknik definierades 
av García som gav den explosiva ansatsen namnet Coup de la glotte, i 
svensk översättning: glottisstöt. García förespråkar att alla toner bör ansät-
tas med coup de la glotte, för att tonen ska få perfekt intonation, fasthet 
samt uppnå briljant tonkvalitet. För att öva upp medvetenheten om hur 
stämbanden arbetar rekommenderar García en lätt hostning. Det är dock 
bara impulsen från hostningen som behövs och lättheten uppnås genom att 
man håller munnen stängd. När sångaren väl har förstått vad som händer i 
glottis kan samma rörelse övas med öppen mun på vokaler. Bra övnings-
vokaler menade García är italienska a och e, som i ”alma” och 
”sempre”.346  

García fick mycket kritik för sin definition av begreppet under stor del 
av 1800-talet. Det bör dock poängteras att det inte var García som ”upp-
fann” coup de la glotte, han formulerade en redan länge använd teknik.  I 
Sång-Lära anges tekniken som ”afstötta toner”, lämpliga att använda vid 
                                                      
344 Jämför med Stark, 2008/1999, s 12, s 21; Liljas, 2007, s 104  
345 Klingfors, 1990, s 19, s 47, med Klingfors terminologi glottisansatser. 
346 García, 1894, s 5, s 13–14  
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koloraturer framförallt i de högre diskantstämmorna. ”Sådane toner 
angifvas genom afstötningar från strupen, hvarvid särskild utandning sker 
för hvarje slag…”347 Stark och Liljas menar att García blev missförstådd 
och att en del av kritiken kan ha berott på att ordet coup har konnotation 
med våld, vilket inte var Garcías avsikt.348 De som företrädde motståndar-
na ansåg glottisanslaget som skadligt för rösten, och förespråkade en mju-
kare tonansats.349 Liljas menar att García var den pedagog som mötte krav 
från äldre tiders operatonsättare, medan det var andra skolor, exempelvis 
Lampertiskolan, som interagerade med de nya som Verdi och Wagner.350 
García fortsatte trots kritiken att under hela sitt långa liv förespråka coup 
de la glotte och hans ståndpunkt är ett av de tydligaste exemplen på att 
han företrädde en äldre skola.  

Även Berg lärde ut tekniken. I följande citat beskriver han nödvändig-
heten av glottis-slaget:  

 

Luften sätter röstbanden i vibration och såväl härigenom som genom musk-
lernas spänning upstår tonen, men, så till sägandes: fixeras genom det egna 
lilla slaget som glottis, röstspringan, gifver. En underbar verkan, förutan 
hvilken inga detacherade och rent artikulerade toner skulle kunna fram-
bringas. […] En omsorgsfull bearbetning af glottis-slaget, och som mången 
gång dugtigt pröfvar tålamodet under åratal, är dock af högsta nöden för att 
förädla det så kallade anslaget. […] Anslaget öfvas hufvudskaligen på mel-
lantonerna.351 

 
Att Jenny Lind använde sig av coup de la glotte är otvetydigt. Både Berg 
och García lärde ut tekniken och ansåg den viktig. Dessutom menar recen-
senten Weiss att Linds koloraturer var pärlande tydliga,352 vilket också 
tyder på en detacherad teknik med glottis-stöt på tonerna. Utöver dessa 
argument använde García dessutom coup de la glotte som medel för att 
avhjälpa beslöjade, luftläckande mellanregister. García förespråkar att 
glottisstötar från e’ till c’’ på italienska vokaler reparerar felet med de läck-
                                                      
347 Sång-Lära, 1814, s 16–17  
348 Stark, 2008/1999, s 14; Liljas, 2007, s 103 
349 Pariskonservatoriets rådgivande läkare Louis Mandl beskrev coup de la glotte 
som explosiv och föredrog en tonansättning där stämbandsanslutning och luftström 
sker simultant. En auktoritet som anslöt sig till den falangen var Morell Mackenzie 
som det flitigt refereras till av svenska sångpedagoger under det senare 1800-talet.  
350 Liljas, 2007, s 114 
351 Berg, 1868, s 33–35  
352 Weiss i: Berliner Musikalische Zeitung, no 49, 28 december 1844 
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ande tonerna,353 vilket tyder på att Lind arbetet med glottisstötar för att 
bota sitt beslöjade mellanregister. Berg formulerar sig liknande. I följande 
citat är det troligt att Berg avser glottis-stöt när han skriver om det ”stack-
erade anslaget”. Dessutom använder Berg Lind som ett lyckat exempel:  

 

Först sedan eleven vunnit en fast öfvertygelse och praktisk användning af de 
sanna elementerne, kan det stackerade anslaget – men då endast på mellan-
tonerne – användas, som medel mot en annars klanglös ton. Jenny Lind har 
under åratal begagnat det för sina beteckta mellantoner och derutaf haft en 
stor nytta.354 

 
Oavsett vilken benämning som användes var det fortfarande vid 1800-
talets mitt viktigt att sångarna behärskade teknik för mycket snabba kolo-
raturer och en explosiv tonansats underlättar detta. Samtidigt som sånges-
tetiken gick alltmer från ett detacherat ideal, försvann inte koloratursången 
direkt. Första frasen i arian Casta Diva ur Bellinis Norma (1830) illustrerar 
ett tydligt exempel där melodin har övergripande legato-bågar samtidigt 
som det inflikas snabba koloraturer och detta blandande återfinns i stora 
delar, framförallt i det tidiga 1800-talets operalitteratur: 

 

 

Tonplacering 
Termen tonplacering förekom inte före och under det tidiga 1800-talet. 
Klingfors menar att detta är en sentida teknik inte användes under 1800-
talet,355 men enligt min bedömning finns det en hel del som talar för att det 
som senare fick benämningen tonplacering praktiserades medvetet långt 

                                                      
353 García, 1894, s 15 
354 Berg, 1868, s 36–37  
355 Klingfors, 1990 
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före själva termens existens. 1876 använder Dannström ordet tonbildning 
och menar att: ”Röstens såväl kraft som skönhet beror af lungornas, luf-
terörets, svalgets, näshålornas och munnens form, storlek samt resonans-
förhållanden”356 (mina kursiveringar). Utöver detta menar Dannström att 
för att tonen ska bli rundad och klangfull bör ”ljudstrålen” riktas mot 
främre delen av hårda gommen.357 Dannströms idéer talar för en medveten 
tonplacering och detta kan härledas tillbaka till Sång-Lära som redan 1814 
talar om pannhålorna, käkhålorna och näsgroparna som viktiga för tonens 
klang. Sång-Lära framhåller att framförallt huvudröstens toner åstadkoms 
just genom pannhålorna och näsgroparna,358 det vill säga håligheterna i 
ansiktet, vilket tydligt talar för att man använde en medveten tonplacering. 
Både Dannström och Sång-Lära varnar för ”nästoner” och ”strup- eller 
gutturaltoner” som kan uppstå när ljudstrålen inte riktas rätt, eller hindras 
på något sätt på grund av en spänning. Enligt Dannströms uppstår en 
”näston” när ljudstrålen inte kan strömma fritt på grund av att gomseglet 
inte höjts tillräckligt, eller om tungans rygg höjts för mycket mot gomseg-
let. En ”gutturalton” beror oftast på en spänning i tungroten varvid 
epiglottis tillbakastöts mot luftströmmen.359 Sång-Läras och Dannströms 
resonemang tyder på att det fanns en tradition som använde medveten 
tonplacering. 

Termerna voix blanche och voix sombre 
Under mitten av 1800-talet användes två tekniska termer som beskriver 
larynxpositionen: voix blanche och voix sombre som i en direkt översätt-
ning betyder ljus röst och mörk röst. Termerna avsåg att skildra hur larynx 
kan arbeta för att färga tonen och i Sverige fick begreppen namnen klar 
timbre (voix blanche) och mörk timbre (voix sombre). När voix blanche 
används har sångaren en hög larynxposition och en låg gomposition vilket 
ger ett kort ansatsrör och tvärtom när voix sombre används har sångaren 
en låg larynxposition och en hög gomposition, vilket ger ett långt ansats-
rör. Voix blanche och voix sombre ger klangen olika färg.    

Att dela in rösten i två larynxpositioner var helt nytt under Jenny Linds 
tid, och det var också då det var som mest högaktuellt. Före och i början 
av 1800-talet användes enbart voix blanche. Enligt Klingfors finns det 
ingenting som tyder på att man överhuvudtaget sjöng med en medveten 

                                                      
356 Dannström, 1876, s 10 
357 Dannström, 1876, s 10–11  
358 Sång-Lära, 1814, s 2–4  
359 Dannström, 1876, s 13 
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larynxställning under 1600–1700-talen.360 1837 sjöng Duprez sitt höga c 
med fullröst för första gången för operapubliken i Paris. Tre år senare pre-
senterades hans nya teknik i forskarna Paul Didays och Joseph Pétrequins 
rapport: Mémoire sur une nouvelle espèce de voix chantée (1840). Diday 
och Pétrequin menar att Duprez använde en teknik som de kallade voix 
sombrée ou couverte, översatt till svenska: mörk eller täckt röst – det var 
alltså första gången en låg larynxställning uppmärksammades. Diday och 
Pétrequin kom med sina rön endast några månader före Garcías första 
forskningsrapport: Mémoire sur la voix humanie (1840) och det blev en 
efterföljande debatt om vem som hade upptäckt tekniken. García menade 
att Duprez inte var först med det låga struphuvudets teknik, utan att 
García själv hade känt till tekniken sedan 1832 och också lärt ut den till 
alla sina elever.361 Vem som än hade ”rätt” till upptäckten, så var 1830-
talet en fas av stor röstlig förändring och Duprez och hans ”nya” teknik 
kom just i den tiden.362 Tekniken med det lägre struphuvudet mötte den 
nya sångestetiken, både vad gäller det starka idealet och framförallt den 
högre tessituran. Berg menar att voix sombre var ofrånkomlig i de högre 
registren och förklarar varför med att klar timbre är spetsig och mörk 
timbre är rund.363 Samtidigt menar Berg att klar timbre är sångens grund 
och den åsikten placerar honom med fast förankring i den tidiga delen av 
1800-talet. Den klara timbren bör, enligt Berg, övas upp ordentligt i mel-
lanregistret innan den mörka blandas in, men i de högre registren är mörk 
timbre absolut nödvändigt för att tonen inte ska bli för hård och skräl-
lig.364 Likaså menar Dannström, att toner i högre register blir för tunna 
och för skarpa i klar timbre och att om struphuvudet stiger i högre lägen 
inverkar det negativt på tonens jämnhet. Dannström anser dessutom att 
klar timbre lämpar sig bäst för snabba tempi och mörk för långsamma.365 
García beskriver att voix blanche och voix sombre används till att färga 
tonen likt olika talade tonlägen. Den bönfallande älskaren kan inte tala i 
samma läge som den hotande brottslingen, och artisten använder sina båda 
tonlägen som hjälpmedel till att anpassa efter den musikaliska situationen, 
enligt García.366 

                                                      
360 Klingfors, 1990, s 25–27  
361 Stark, 2008/1999, s 41–42  
362 Jämför Bloch, mars 2007, Cambridge Opera Journal  
363 Berg, 1879, s 4–5  
364 Berg, 1868, s 42–44  
365 Dannström, 1876, s 12, s 20–21  
366 García, 1894, s 70–71, s 45 
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Med de nya estetiska idealen växte voix sombre fram. Så småningom 
trängde voix sombre ut voix blanche, men under 1800-talets mitt är ter-
merna typiska uttryck för hur de nya och gamla estetiska idealen mötte 
varandra och levde sida vid sida under 1800-talets mitt. Teknikerna med 
larynxpositionerna blandades och var båda lika viktiga under Linds tid. 
García övade sina elever i att få upp skickligheten i båda teknikerna genom 
att låta dem öva varje vokal från den mest klara till den mesta mörka timb-
ren och tvärtom i ett och samma andetag.367 I följande citat berättar Dann-
ström med vilken skicklighet Lind behärskade de båda larynxpositionerna:  

 

…intagen af sorgliga minnen, anslår g2 i mörk timbre (i ordet Elvino), från 
hvilken ton hon, vid den förvånande eller öfverraskande anblicken af den 
knäböjande älskarens ömma, ångerfulla blickar, småningom öfvergick till 
den klara timbren och i samma mån till den högsta grad af styrka.368  

 
Själv uttrycker sig Jenny Lind helt annorlunda angående timbre. För henne 
har ordet timbre ingenting med larynxposition att göra. I Linds vokabulär 
står termen snarare för tonkvalitet och ett konstnärligt uttryck: 

 

Timbre – ok tonfärg äro ord som altid synes mig oklara ok onödiga, jag för-
står dem ej, ty genom alla vocalers noga och detaljerade utbildning – såsom 
ok consonanternas samvetsgranna studerande i harmonie med vocalerna 
måste alla möjliga tonfärger ju upstå ok jag har bara att välja efter som 
hvad behovet påkallar. Timbre återigen hör – enligt min idée – till uttryck af 
själen – min Timbre måste lyda min känsla – därför en riktig Declamation – 
ett noga iakttagande af punktering i alla dessa fina ok oändliga nyancer, 
sammanparad med ett rigtigt utbildande af den inre menniskan måste ovil-
korligen hjelpa mig öfver den tekniska termen till den egentliga saken, hvil-
ken ordet representerar om jag sjunger om fröjd – sorg hopp kärlek – min 
Frälsare – folkvisor – månsken solsken etc. etc. – så känner jan naturligtvis 
aldeles olika, ock min röst antager min själs Timbre utan att jag på minsta 
vis bryr mig om med hvad tonfärg eller Timbre jag sjunger! Alt gjordes un-
dan då jag djupt ok stilla studerade meningen af orden – ok då jag drog en 
tråd igenom hela poemet – så att början ok slutet hörde tilhopa ok nyancer-
na voro länkar i en kedja, som jag vill likna vid bilden av ormen, som biter 
sig i stjärten.369            

                                                      
367 García, 1894, s 11–12 
368 Dannström, 1896, s 36 
369 Lind, 2 juni 1868 
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Det är tydligt att Lind inte associerade timbre med benämningar voix blan-
che och voix sombre, även om hon visar en viss medvetenhet om att det 
finns en teknisk aspekt av begreppet. Berg uttrycker sig liknande och skiljer 
också ut det tekniska från den konstnärliga. Dels menar han termen timbre 
avser den enskilda röstens klangegenskaper: ”Altså har hvarje människo-
röst sin speciella timber [sic],”370 dels menar han det finns en teknisk 
aspekt som enligt Berg blir är en underkategori till det konstnärliga ut-
trycket:  

 

Man påstår att uttrycket i sången ligger i timbren – och detta anser jag för 
grundfalskt. Uttrycket är en själs-product och timbren, så klar som mörk, 
fullkomligen materiel […] Rösten – som materia endast materia kan af 
timbren få ett så k uttryck – sången – som andlig – aldrig.371  

 
Både Bergs och Linds uppfattning ligger egentligen inte så långt från 
Garcías: larynxpositionerna används som hjälpmedel för att uttrycka en 
specifik känsla. Skillnaden är att för García är det tekniken som är det 
centrala, medan för Berg och Lind ligger det konstnärliga uttrycket i fokus.  

Sammanfattning av Linds vokalteknik 
Jenny Lind företrädde en äldre sångestetisk tradition som redan under 
hennes egen verksamma tid var på väg att trängas ut. Hon bedöms som en 
skicklig användare av messa di voce och portamento, men det som främst 
placerar henne i den äldre skolan är hennes ekvilibrism och ornamentering, 
och här bedöms hon olika. Verdi-eleven Muzio kallar henne gammalmodig 
medan Berg menar att Lind alltid använde ornament i en dramatiskt riktig 
mening. Lind sjöng efter ett rakt ideal utan kontinuerligt vibrato samtidigt 
som hon var berömd för sin drill. Drillen var ett av de allra viktigaste or-
namenten i den äldre traditionen. Drillen bryter den annars raka sången.  

Även Linds vokalteknik motsvarade delvis de äldre idealen eftersom hon 
naturligtvis använde en teknik som passade dessa. Men delar av hennes 
teknik kan också ses som en brygga mellan de äldre och nyare teknikerna. 
Exempelvis kan hennes laterala andningsteknik betraktas som ett led mel-
lan den äldre klavikulära tekniken som hämtade sin kraft enbart från 
bröstkorgens övre delar samt involverade nyckelbenen, och den abdomi-
nal-diafragmatiska som senare skulle bli den dominerande tekniken under 
namnet bukstöd. Linds laterala andning, där buken sugs in vid inandning 

                                                      
370 Berg, 1868, s 39 
371 Berg, 1868, s 45–47  
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och återtar sin ursprungsposition vid utandning ger inte riktigt samma 
styrka på rösten som bukstödet gör, vilket visar att Jenny Lind sjöng efter 
det äldre svagare idealet. De två larynxpositionerna voix blanche och voix 
sombre är också ett uttryck för två tider som mötte varandra där voix 
blanche, den höga larynxpositionen, motsvarar den äldre skolan och voix 
sombre, den sänkta larynxpositionen, mötte den nya tiden. Jenny Lind 
använde med stor sannolikhet båda dessa larynxställningar. Den tekniska 
del som möjligen kan betraktas som enbart motsvarande den äldre tradit-
ionen är den explosiva tonansättningen coup de la glotte, som underlättar 
för de ekvilibristiska koloraturerna, som visserligen fortfarande var bety-
delsefulla under mitten av seklet, men som var på väg att ge vika för mer 
ljudstarka röster. Tillsammans med en relativt hög (lateral) andningsteknik 
och en hög larynxställning formar coup de la glotte en röst som har möj-
lighet att bli snabb, men den blir också relativt svag. Detta var den mest 
passande tekniken för Lind. Hon hade en hög, men inte särskilt stark röst. 
Hon kunde aldrig briljera med röststyrka, men genom att positionera sig 
inom en sångtradition som motsvarade hennes rösts fördelar kunde hon 
istället utveckla en teknisk ekvilibrism som hon sedan utnyttjade väl.   
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Röstklangen 
Jenny Lind fick ofta omdöme om sig att vara ”kvinnlig” på alla områden, 
inte minst det rent sångliga. Hos de mest entusiastiska beundrarna, som 
exempelvis Ludwig Rellstab, återkommer denna bedömning frekvent. Rell-
stab menar att om han ska fastställa ett betecknande uttryck för Lind så är 
hon ”sångens mest fulländade kvinnlighet”.372 En annan gång skriver han 
att Lind med både rörelser och med toner andades den allra ljuvligaste, 
ädla kvinnligheten.373 Heines citat att ”jungfruligheten strömmade ur hen-
nes strupe,”374 säger rent ut att samtiden hörde något som de uppfattade 
som ”kvinnlighet” i Linds röst.  

Den tredje delen av min tes är att det fanns något i Linds röstklang som 
gjorde att hennes publik uppfattade, inte bara hennes sceniska framträ-
dande utan även hennes röst som särskilt ”kvinnlig”. För att en röstklang 
ska kunna uppfattas som kvinnlig, måste den innehålla något som den 
specifika samtiden associerade med kvinnlighet och min hypotes är att det 
var Linds röstskada som låg till grund för denna uppfattning. Linds svaga 
röst som dessutom var skadad kan ha upplevts som skör eller spröd, vilket 
motsvarar 1800-talets kvinnobild – svag och skör. Lind var tvungen att 
ständigt förhålla sig till sin skada genom att anpassa sin röst efter den. 
Konsekvensen blev att rösten uppfattades som ”kvinnlig”. Med andra ord 
hanterade Lind sin röst genusperformativt. I detta avsnitt argumenterar jag 
för min hypotes att Linds röstklang var en konsekvens av skadan och att 
det var skadan som gav upphov till att rösten uppfattades som kvinnlig. 
Först presenteras några recensenters beskrivningar av Linds röst. Sedan 
analyserar jag vilka vokaltekniska komponenter som orsakade skadan och 
därefter vad skadan hade för klanglig konsekvens. Jag tar även upp Linds 
vokala styrkor och svagheter och slutligen argumenterar jag för hur Jenny 
Lind var tvungen att förhålla sig till skadan och att hennes vokala förhåll-
ningssätt utvecklades till en performativ handling.  

Beskrivningar av Jenny Linds röst 
Det finns några ingående beskrivningar av Jenny Linds röst, skrivna av 
framförallt tyska kritiker, varav Weiss recension från december 1844 tycks 

                                                      
372 Rellstab, 15 december 1845/1861, band XX, s 387–391: ”sollten wir sie durch 
einen bezeichnenden Ausdruck feststellen, die vollendeste Weiblichkeit des Gesan-
ges nennen würden.” 
373 Rellstab i: Köngl. Priv Berlinische Vossische Zeitung 24 januari 1845: ”Doch 
Minen, Bewegungen, Töne, durchhaucht als süssester Reiz die edle Weiblichkeit.” 
374 Heine citerad av Gesse-Harm, 2009, s 355: ”In ihrer Kehle tönt die reinste Jung-
fräulichkeit!” 
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vara den första. När han recenserade hennes Norma var Lind ännu inte 
särskilt välkänd i Berlin. Weiss beskriver att hennes röstklang ”som sträck-
er sig från ettstrukna c till trestrukna e eller f är vackert klingande med en 
nästan flöjtaktig klang”.375 Ett knappt år senare, i november 1845 anser 
Karl Gaillard i samma tidning, Berliner Musikalische Zeitung, att Lind har 
underbara toner på höjden, men i övrigt ett ofullkomligt material.376 Även 
den i övrigt positiva, entusiastiska Rellstab påpekar i en av sina tidiga re-
censioner att Lind hade en röst som var mer välljudande än stark, att hon 
gjorde sig bäst på höjden och att hon hade ett beslöjat mellanregister, me-
dan däremot den höga höjden ”talade med den renaste silverklarhet”.377 
Theodor Hagen skriver för Allgemeine Wiener Musik-Zeitung att Lind är 
en sångerska av första rangen trots att hon varken hade särskilt stor eller 
vacker röst. Det som verkar fascinera Hagen är dock hennes mezza voce 
och framförallt hennes pianissimo: ”Det senaste är så genomskinligt, så 
ljuvt och vackert som det bara kan vara hos en ren själ.”378 Oavsett vad de 
tycker i övrigt är dessa recensenter överens om att Lind hade en relativt 
svag röst som lät bäst på den höga höjden, att hon hade ett beslöjat, eller 
skadat, mellanregister, och att hennes största tillgång var den svaga dyna-
miken, framförallt på höjden. Även kritikern Feldmann påpekar att Lind 
hade en röst som visserligen var fullt ljudande om än inte imponerande 

                                                      
375 Weiss i: Berliner Musikalische Zeitung, no 49, 28 december 1844: ”Jeder Ton 
ihrer (von eingestrichenen c bis zum dreigestrichenen e und f) gleichmässig schön 
ausgeklingenden von Charakter fast flötenartigen Stimme steht ihr […] vollkommen 
rein zu Gebote.”  
376 Karl Gaillard i: Berliner Musikalische Zeitung, no 46, 15 november 1845: 
”Jenny Lind hat bei wunderschönen Tönen in der Höhe ein unvollkommenes 
Material, und so schreibt der grössere Theil der Kritik und des Publicums die Wir-
kung, welche die Künstlerin hervorruft, dem Spiel und der Gesangkunst zu.”  
377 Rellstab 15 december 1845/ 1861, band XX, s 387–391: ”Ihre Stimme, nicht 
ohne Fülle, doch mehr wohltönend als stark, bewegt sich in den beiden Sopra-
noctaven vom ein bis dreigestrichenen c mit anmuthvoller Leichtigkeit und Sicher-
heit; nur eine leise Verschleierung lässt sich bisweilen in den mittleren Tönen 
bemerken, wogegen die Höhe mit reinster Silberklarheit anspricht.” 
378 Theodor Hagen i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 10 maj 1845: ”Immer trat 
uns die Sängerin ersten Ranges entgegen, die mit einer weder sehr grossen noch sehr 
schönen Stimme die seltensten Effecte zu erringen weiss. Ihre Stimme hat vier, fünf 
Töne, die umflort sind, man hat ihr daraus einen Vorwurf zu machen gesucht. […] 
Die Ausbildung des Tons hat bei Jenny Lind den höchsten Grad erreicht. Daher die 
ungeheure Leichtigkeit, mit welcher sie die schwierigsten Partien wiedergab. Ihre 
Respiration ist korrekt und bewunderungswürdig, nicht minder ihr Triller mezza 
voce, vor Allem aber ihr pianissimo. Das Leztere ist so durchsichtig, so zart und 
schön, wie’s der Hauch einer reinen Seele nur sein kann.”  
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stark, samtidigt som han också omtalar att hon hade en säregen, förtrol-
lande klang.379  

Det som blev bestående efter att Lind överansträngt sig i ungdomen var 
att några av hennes toner i den ettstrukna oktaven, f’–a’, förblev beslöjade. 
Det mest troliga är att man med ”beslöjad” menar att hon lät ”luftigt”, 
vilket sannolikt berodde på att hon hade ett ärr på stämbanden som gjorde 
att hon läckte igenom mer luft än nödvändigt på just dessa toner. Det är 
dessutom troligt att detta ärr påverkade hela Linds röst och gav den en 
spröd, något luftig klangegenskap. Innan jag detaljerat går in på vilka kon-
sekvenser denna ärrbildning fick för Linds klangegenskaper redogör jag för 
vilka sångtekniska detaljer som kan ha orsakat själva skadan. I kapitel 3 
pekar jag på några sociala faktorer som påverkade en väldigt ung Jenny 
Lind så att hon överansträngde rösten två gånger. I följande avsnitt vill jag 
peka ut några rösttekniska faktorer som bör ha bidragit till skadan. 

Bergs påverkan på röstskadans tillkomst 
Det är svårt att exakt fastställa när den första utmattningen uppstod. En-
ligt Brich-Pfeiffer uppträdde den redan i tolvårsåldern,380 men det finns 
ingenting annat som tyder på att det skedde så tidigt. I Heimdalls allra 
tidigaste recensioner från 1832 finns inga tecken överhuvudtaget på att 
Linds röst skulle ha varit defekt, eller ens på väg att bli det. Den 24 april 
hyllas hon och man hoppas på att i framtiden få se henne som ”opera-
sujett af hög ordning.”381 Den 1 december samma år betonar samma tid-
ning hennes klara, klingande stämma.382 Den första antydan kommer först 
i februari 1836 i samband med att Lind sjöng sin första större operaroll i 
Lindblads Frondörerna. Tidning för Teater och Musik menar visserligen att 
Lind förtjänade att nämnas i första rummet eftersom hon utförde sin roll 
”med största fulländning, så väl i anseende till action som sång,”383 men 
Lindblad själv noterar att ”Lilla Jenny Lind […] har ehuru en svag, nästan 
ingen röst, dock genom sitt lifliga spel hjelpt upp saken.” 384 I februari 

                                                      
379 Feldmann i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 17 april 1845: ”Die Stimme der 
Dlle. Lind hat einen eigenthümlichen, bezaubernden Timbre, und ist, wenn auch 
nicht von imponirenden Kraft, doch volltönend. Von ausserordentlicher Schönheit 
sind besonders die hohen Töne vom zweigestrichenen e bis zum dreigestrichenen 
c.” 
380 Birch-Pfeiffer, 1845 
381 Heimdall 24 april 1832 
382 Heimdall 1 december 1832 
383 Tidning för Teater och Musik 20 februari 1836 
384 Lindblad, 26 februari 1836 
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1836 var Jenny Lind 15 år och av Lindblads uttalande att döma, är det 
troligt att hennes första överansträngning nu påverkade hennes röst.  

Frågan om varför denna röstutmattning uppstått har ställts förut av 
Holland & Rockstro, samtidigt som de egentligen inte reder ut frågan. 
Enligt Holland & Rockstro berodde utmattningen dels på att Kungliga 
Teatern lät henne sjunga för mycket och för krävande roller för tidigt och 
dels har de underkänt Bergs kompetens som sånglärare när de uttalar att 
hennes röst var medtagen eftersom den led brist på långvarig utbildning 
under överinseende av en komptent lärare.385 Det ligger nog en del sanning 
i deras uttalande, men Holland & Rockstro berör inte vad som gjorde 
Bergs teknik otillräcklig. Berg var visserligen en välutbildad sångare med 
internationell förankring, men under det tidiga 1830-talet kan han ännu 
inte ha hunnit bli så erfaren som lärare, och 1846 riktade Stockholms Fi-
garo skarp kritik mot honom som inte går att avfärda. Tidningen kland-
rade honom för flera utmattade röster: Elna Ström, Johan Olof Liedberg, 
Olof Strandberg och Mina Fundin. Stockholms Figaro menar att Jenny 
Linds lycka varit att hon sökt hjälp hos García.386 I Bergs texter finns några 
idéer som tyder på att hans undervisning och behandling av unga röster 
kan ha bidragit till att trötta ut dem. 

Berg placerade generellt bröströsten väl högt upp. Enligt Berg befinner 
sig kvinnors bröströst inom den ostrukna oktaven och sträcker sig till g’.387 
Det kan jämföras med García som menar att kvinnors bröströst bör hålla 
sig under e’. García menar att kvinnor kan producera bröströst ovanför, 
men om det sker i för stor utsträckning skadas hela rösten och reduceras 
på kort tid.388 Enligt Dannström, som ofta sjöng tillsammans med Lind 
under 1840-talet, hade hon just drivit upp sin bröströst för högt i ungdo-
men.389 García påpekar att ett beslöjat mellanregister kan bero på att man 
missbrukat bröströsten.390 Det är en avsevärd skillnad mellan Bergs och 
Garcías bedömning. Det skiljer en hel liten ters och det kan ha varit en av 
de avgörande orsakerna till varför Jenny Lind tröttade ut sin röst.391  

                                                      
385 Holland & Rockstro, 1891, del 1, s 106–107  
386 Stockholms Figaro 14 juni 1846 
387 Berg, 1868, s 53 
388 Garcia, 1894, s 15 
389 Dannström, 1896, s 34–35  
390 García, 1894, s 8–9  
391 Bergs omdöme kan jämföras med Sång-Lära, s 5, som menar att sopraners 
bröströst går upp till f’, visserligen högre än Garcías e’, men fortfarande så mycket 
som en stor sekund under Bergs g’. 
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Berg ansåg märkligt nog Jenny Linds röstläge var mezzosopran. Enligt 
Berg är det inte tonomfånget som avgör röstfacket, utan snarare röst-
klangen,392 och han motiverar sin klassificering av Lind med att hennes 
röstklang var en mezzosoprans även om hennes tonhöjd var sopranens.393 I 
detta avseende gjorde Berg en grov missbedömning. Det finns ingenting 
som talar för att han hade rätt. Tvärtom är det den höga höjden och den 
ljusa, lyriska klangen som recensenterna framhåller som Linds största till-
gång. Även de flesta av hennes största roller Amina och Lucia, tillsammans 
med de roller som skrevs direkt till henne, Amalia och Vielka, tyder på att 
Berg hade fel. Norma är möjligen mer dramatisk än Linds övriga stora 
roller, och just därför kritiserades Lind för att inte riktigt behärska den. 
Detta återkommer jag till i kapitel 6. Om Berg arbetade utifrån att den 
unga Jenny Lind var mezzosopran kanske han lät henne sjunga tyngre par-
tier än hon klarade av.  

Ett av Bergs allvarligaste misstag som säkerligen bidrog till röstutmatt-
ningen var hans idé om ”konsekvenstoner”. Enligt Berg bör varken peda-
gogen eller eleven själv arbeta med sopranernas tonmaterial högre än till 
f’’– möjligen g’’. Alla högre toner kallar han för konsekvenstoner vilka 
Berg menar utvecklas av sig själva när man arbetar med rösten i mellanre-
gistret.394 På så vis fick hans elever aldrig tillfälle att öva sina höjdtoner, 
vilket deras roller sedan krävde av dem att de sjöng. De flesta sopranpar-
tier går högre än g’’ och för Lind kan det ha varit extra allvarligt eftersom 
det var i den höga höjden som hennes verkliga styrka låg. Berg idé om 
konsekvenstoner betyder att den unga Lind sjöng i den höga höjden helt på 
eget bevåg och bara det borde ensamt ha förorsakat hennes röst förödande 
konsekvenser, vilket eventuellt kan räcka som ensam orsak till en överan-
strängning. 

Undervisningen av Berg, och framförallt dessa tre av hans idéer, den 
höga bröströsten, att Lind var mezzosopran samt konsekvenstonerna bi-
drog sannolikt i hög grad till överansträngningen.    

En annan aspekt att ta med i beräkningen är målbrottet. Signaturen H T 
skriver en liten kommentar i Allgemeine Musikalische Zeitung där han ger 
målbrottet skulden för Linds förlorade röst.395 Målbrottsförändringar hos 
flickor är väldigt individuella. En del påverkas tydligt medan andra knappt 
märker av det alls. Det kan knappast ha varit okunnighet från Kungliga 
Teaterns sida som gjorde att man lät henne sjunga under målbrottet. Jenny 
                                                      
392 Berg, 1869, s 39–42   
393 Berg, 1880, s 16–17  
394 Berg, 1868, s 79; Berg, 1879, s 2 
395 Signaturen H T i: Allgemene Musikalische Zeitung, no 7, februari 1845 
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Lind var inte unikt ung, det fanns gott om barn och ungdomar som sjöng 
och agerade under sin målbrottstid under det tidiga 1800-talet. Men man 
kan ha missbedömt när hennes målbrott var över. García menar att de 
högre sångstudierna bör påbörjas först efter målbrottsförändringarnas slut, 
i flickornas fall efter vid ungefär 16 års ålder.396 Enligt Garcías bedömning 
började Lind alldeles för tidigt. När hon var drygt 16 år ansågs hon färdig-
utbildad och under 1837 trappades kraven på henne upp. Kanske var hen-
nes stämband inte färdigutvecklade. Kanske var det för tidigt för henne att 
axla kraven som ställdes på en vuxen sångerska. 

Tillsammans med händelserna av mer privat karaktär397 fick dessa sång-
tekniska aspekter förödande konsekvenser för Jenny Linds röstutveckling 
och orsakade en röstutmattning som inte läkte ut helt. När hon debuterade 
som Agathe fick hon goda recensioner så när som på att det påpekades att 
det fanns en obehaglig heshet i hennes mellanregister.398 Efter genombrot-
tet ställdes det högre krav på henne och hennes trötthet förvärrades. Under 
1841–42 fick hon hjälp av García. Resultatet föll väl ut och Jenny lyckades 
reparera sin röst nästan helt och hållet. Men med största sannolikhet hade 
hon dragit på sig någon typ av ärrbildning på stämbanden som framträdde 
extra tydligt på några toner i mellanregistret och som gjorde att stämban-
den inte slöt tätt just där. Och konsekvensen av sina överansträngningar 
som hon fick leva med under resten av sitt liv var att några toner – f’ till a’ 
– förblev defekta. En återkommande kritik är att hon lät halsig när hon 
blev ansträngd. Hennes röst var hög, smal och mer lämpad för ekvilibrist-
iska koloraturer i den höga höjden än för att sjunga starkt och hon ska-
dade rösten när hon forcerade den till en styrka som hon egentligen inte 
behärskade.  

Bravurrollernas inverkan 
Jenny Linds tre största roller, Amina, Lucia och Norma är de som är de 
mest röstkrävande av alla hennes roller. De analyseras mer ingående i kapi-
tel 6, men eftersom Lind sjöng två av dessa roller, Lucia och Norma, som 
mycket ung vill jag säga något om hur de två succérollerna påverkade och 
förvärrade hennes skada. 1838 var året Lind slog igenom på allvar. Under 
detta och kommande år byttes hon ut i sina tidigare talroller. Istället debu-
terade hon i relativt snabbt takt i allt mer krävande operaroller: 1839 som 
Alice i Robert le Diable, 1840 med titelrollen i Lucia di Lammermoor och 

                                                      
396 García, 1894, s 8 
397 Se denna avhandlings kapitel 3 
398 Orvar Odd i Aftonbladet 8 mars 1838; Dagligt Allehanda 9 mars 1838 
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1841 med titelrollen i Norma. En period under 1840–41 alternerade hon i 
princip Alice med Lucia.399  

Av dessa roller är framförallt Lucia en oerhört krävande roll. Lucia var 
säkert en fantastisk roll för den mogna sångerskan Jenny Lind, men när 
hon debuterade med den som 19-åring och sedan sjöng den frekvent under 
den våren och hösten kan rollen mycket väl ha varit en bärande orsak till 
Linds andra överansträngning, särskilt med tanke på att hon hade brister i 
tekniken och en gammal överansträngning, med ärrbildning på stämban-
den bakom sig. Lucia kan sägas vara Linds första huvudroll med operans 
helt och hållet bärande funktion. Hennes tidigare största succéer Agathe 
och Alice kan inte mäta sig med Lucia som är oändligt mycket mer krä-
vande. Lucia är med på scenen under nästan hela operan och hon har flera 
långa scener efter varandra. Hennes scen med Alisa i första akten är mellan 
14–15 minuter lång i vilken Lucia sjunger solistiskt under stor del. Direkt 
efter har hon en nästan lika lång scen med Edgardo, både solistiskt och i 
duett. Så när som på första scenen är hon med under hela andra akten som 
avslutas med en stor scen, kontraktsscenen som är både hög och röstligt 
krävande. Som kronan på verket avslutas hela Lucias insats med den 20 
minuter långa vansinnesscenen. Lucias roll är solistiskt utformad, även när 
hon har scener tillsammans med andra. Enda undantaget är scenen med 
Raimondo där det är han som står för den största insatsen. Hennes tessi-
tura är rakt igenom hög med fokus i den övre delen av andra oktaven och 
hennes sång bygger till stor del på koloraturer. Även när hon har ord har 
hon koloraturer, som i detta exempel som är hämtat från duetten med 
Edgardo: 

 
                                                      
399 KTA L1A 1838–41  
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Visserligen var den höga höjden bekväm för Lind, men här är hon inte 
ensam och under hennes tidiga ungdom kan detta och liknande ställen ha 
upplevts som jobbiga för henne på grund av den ljudmässiga konkurrensen 
som kan ha bidragit till att hon forcerat rösten. På samma sätt kan duetten 
med Enrico ha upplevts som ansträngande. Även koloraturer i lägre lägen 
som går över tonområdet med de beslöjade tonerna kan ha varit svårut-
förda och därför tröttsamma för den unga Lind: 

 

 

I detta exempel ligger koloraturen mestadels under Linds glansområde i 
den andra oktaven och dessutom är det en hel del ord som ska artikuleras. 
Detta var säkert inte svårt för den äldre sångerskan men för den unga Lind 
kan det ha varit mycket ansträngande.  

Till detta kan läggas att rollen innehåller många kadenser, där Lind vis-
serligen själv bestämde vad hon skulle sjunga och därmed kunde anpassa 
utformningen efter sin egen röst, men det ska också tas med i beräkningen 
att sopranerna oftast avslutar sina kadenser med en riktigt hög höjdton, 
vilket överhuvudtaget gäller för alla scener. Lind avslutade med största 
sannolikhet både de solistiska scenerna och ensemblerna med en höjdton i 
tredje oktaven. I första scenen slutar hon sannolikt på d’’’, Scenen med 
Edgardo på bb’’, med Enrico på d’’’, scenen med Raimondo kan hon ha 
sjungit f’’’, i första delen på finalen i andra akten db’’’, i andra delen på 
finalen d’’’. I vansinnesscenen har hon ett minimum på två stycken eb’’’, 
och som avslut på hela scenen. Detta är ett minimum av höjdtoner. Hon 
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kan dessutom ha lagt till ännu fler inne i scenerna och med all säkerhet i 
sina kadenser. Sluttoner sjungs vanligen starkt och är därför slitsamma för 
rösten. Utöver att rollen är ansträngande var det vanligt under 1800-talet 
att ett starkt publiktryck tvingade fram repriser av några favoritnummer, 
och detta hände ofta. Den unga Jenny Lind kan alltså ha varit tvungen att 
sjunga de ansträngande ariorna två gånger efter varandra.  

Höjden i svag dynamik var Linds stora styrka och Lucia var därför sä-
kert en idealisk roll för hennes som något äldre, efter García-
konsultationen, men när hon debuterade med rollen hade hon inte teknik 
för rollen. Hon hade ännu inte varit hos García, och Bergs teknik var troli-
gen för tung för henne. The Musical World har gjort en intressant notering 
när man menar att Linds röst inte lämpade sig för den mest komplexa 
bravuren eftersom rösten kom för mycket från bröstet och med för mycket 
ansträngning. The Musical World jämför Lind med sångerskan Alboni, 
som tidningen menar kunde utföra dessa virtuosa passager med bröströst, 
vilket de däremot anser att Lind hade svårt för.400 Bedömningen kan be-
tyda att det fanns rester kvar av en otillräcklig teknik som Lind hade lärt 
av Berg. Att hon hade lätt för att sjunga pianissimo på höjden tyder på att 
hon hade en betydligt lättare röst än den röst som gärna blandar in bröst-
röst. Säkert hade Lind anlag för den höga rösten redan i ungdomen, men 
hon kan ha haft för tung teknik, framförallt eftersom Berg bedömde henne 
som mezzosopran och därtill inte lärde ut teknik för den höga höjden som 
han menade utvecklades av sig själv. Lucia är den av Linds alla roller som 
har högst tessitura och Bergs teknik var otillräcklig för detta. Jenny Lind 
hade flera succéroller bakom sig, men ingen så krävande som Lucia som 
hon spelade frekvent under 1840–41. Det är högst sannolikt att rollen 
bidrog till att den gamla skadan gjorde sig påmind och förvärrades på 
grund av den höga tessituran och Bergs alltför tunga vokalteknik.  

Ett år efter Lucia-debuten, debuterade Lind som Norma. Det var i maj 
1841 när hon – våren innan Garcíakonsultationen – var som mest röstut-
mattad. Hon sjöng inte heller rollen utan ansträngning. Tidningen Freja 
noterar att hur utsökt hon än framträdde i rollen, så mötte hon också svå-
righeter. Freja menar att hon var tvungen att lämna flera ställen i operan 
”obesegrad” eftersom rösten inte hann med.401 Även Lindersköld påpekar 
att Lind egentligen inte var mogen att sjunga rollen vid premiärtillfället.402 
Visserligen ligger Norma i en väldigt bra tessitura för Lind. Den är hög, 
innanför Linds briljanta höjdregister, inte fullt riktigt lika hög som Lucia, 
                                                      
400 The Musical World 3 juni 1848 
401 Freja 25 maj 1841 
402 Lindersköld, s 12 
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vilket kanske var bra för den unga Jenny Lind.  Koloraturslingorna är inte 
heller lika tröttsamma eftersom de inte är tillnärmelsevis lika långa som 
Lucias, vilket kan ha varit en fördel för Lind. Men dynamiskt är Norma 
starkare än Lucia. Norma har betydligt fler ensembler, vilket ställer kravet 
på att hon ska höras trots att de är flera som sjunger samtidigt. Lucia krä-
ver en ekvilibristisk, smal, hög röst, medan Norma kräver en något bre-
dare, och i viss mån starkare, vilket kan ha varit till den unga Jennys nack-
del. Samtidigt hann hon inte uppträda som Norma mer än sju gånger innan 
Paris-resan.403 Därför är det inte säkert att rollen hann ställa till med så 
mycket mer skada än hon redan hade ådragit sig. Problemet är dock att 
hon vid det laget redan var ordentligt utmattad och att det inte går att 
bortse ifrån att Norma blev ytterligare en ansträngande roll för en ung 
sångerska som redan hade en röstskada. Det är inte osannolikt att Lind 
kompenserade sin relativt svaga röst med att forcera fram en styrka hon 
egentligen inte hade, vilket skadade henne ytterligare. The Musical Worlds 
recension av Norma från juni 1847 tyder dessutom på att Norma fortsatte 
att forcera Linds röst även efter att hon varit hos García. The Musical 
World menar att hon sjöng finalen på operan med sådan utmattning att 
rösten emellanåt verkade helt förlamad, och detta tog tidningen som ett 
bevis för att Norma befann sig utanför Linds egentliga kapacitet.404    

Amina var den av Jennys största succéroller som vållade hennes röst 
minst skada. Visserligen är Amina, likt Lucia och Norma en bravurroll 
med samma typ av musikaliskt utförande. De är alla av koloraturroller, 
med mycket improvisations- kadens- och sluttonstillfällen som kretsar 
kring ungefär samma höga tessitura (Lucia något högre än de båda andra). 
Det finns två anledningar till varför jag tror att Amina inte skadade Linds 
röst, dels ägde debuten ägde rum efter García-tiden, och dels hade hon 
hunnit bli några år äldre. När Lind debuterade som Amina på våren 1843 
var hon 22 år gammal, två till tre år äldre än i de båda andra fallen och 
García hade gett henne en mer passande teknik för just hennes röst. Åldern 
tillsammans med Garcías teknik var nog var en avgörande skillnad i Linds 
tekniska röstutveckling.   

Klangen – skadans konsekvens  
Jenny Lind skildras många gånger som tekniskt fulländad samtidigt som 
det råder delade meningar om hennes röstklang. Flera recensenter beskriver 
klangen som ljuv och säregen, medan några mer kritiska röster kallar den 
beslöjad och till och med hes. I november 1847 menar tidningen Neue 

                                                      
403 KTA L1A, 1841 
404 The Musical World 19 juni 1847 
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Zeitschrift für Musik att Linds hela undre register var hest och att denna 
heshet smittade av sig även till hennes högre register så fort rösten blev det 
minsta ansträngd.405 I en av sina mest kritiska artiklar bedömer The Musi-
cal World att Linds röst höll en medelmåttig kvalitet som var beslöjad rakt 
igenom.406 Något mer nyanserad är Desmond Ryan som menar: “Jenny 
Lind’s voice is a high soprano of singular brilliancy, clear and silvery in the 
upper register, but somewhat throaty in the middle. […] When forced it 
has no means an agreeable sound, and falls hard and granting on the 
ear.”407   

Med största sannolikhet orsakade skadan att Lind inte var egaliserad 
runt de skadade tonerna i mellanläget, att hon hade en tydlig skarv mellan 
ettstrukna a och b–h och ytterligare en mellan ettstrukna f och ner till 
bröströstregistret. Kanske hade hon ytterligare en uppemot den riktigt 
höga höjden. Recensenterna som påtalar den tydliga skillnaden mellan 
hennes låga- mellanregister och det högre registret är flera. Signaturen 
LMALA anser att hon lyckats utbilda en teknisk skicklighet av en röst med 
medelmåttig kraft som var ren och välklingande endast i de högre registren 
medan mellanregistret var beslöjat.408 Schmidt talar om att hon hade en 
välklingande bröströst som klingade bäst i den höga sopranhöjden, medan 
de mellersta och djupare tonerna var både mindre egaliserade och utfördes 
mindre bra.409 Schmidts term bröströst avser troligen vad vi i modern tid 
kallar fullröst, när han menar att hennes bröströst klingar bäst i den höga 
sopranhöjden. Signaturen C G uttrycker att Lind uppfunnit en sorts falsett-
röst som hon använde i mellanregistret istället för att använda sin naturliga 
klangfärg, som skulle ha uppträtt som en gräll kontrast till de övriga regist-

                                                      
405 Neue Zeitschrift für Musik 1 november 1847: ”Die ganze untere Stimmlage ist 
nämlich – verschleiert, wie sich die Bewunderer ausdrücken, – ich kann mich nicht 
erhalten diesen ziemlich undurchsichtigen Schleier eine unaufhörliche Heiserkeit zu 
nennen. Dieselbe geht sogar in die hohen Töne über, sobald die Stimme nur 
einigermassen angestrengt wird.” 
406 The Musical World 14 augusti 1847: “A voice of middling quality, clear and 
brilliant in the medium – tolerably resonant, but by no means sure, in the higher 
range – feeble in the lower range, and veiled throughout”… 
407 Desmond Ryan i: The Musical World 2 september 1848  
408 LMALA i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 18 februari 1847: ”verbunden mit 
einer jezt so sehr seltenen technischen Ausbildung eines Stimmorganes, das nur 
mittelmässige Kraft besizt, nur in den höheren Lagen rein und klingend in den 
mittleren hingegen etwas bedeckt ist.” 
409 Schmidt i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 11 januari 1845: ”Die junge 
Sängerin ist mit einer wohlklingenden Bruststimme begabt, welche in der So-
pranhöhe am meisten ausgibt, in den Mittel- und tieferen Tönen weniger sonder 
und gleichmässig ist.”  
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ren.410 Dr Lange anser att hennes tonbildning var mer naturalistisk än 
konstnärlig,411 vilket antyder att han bedömer hennes tonbildningsteknik 
som ofärdig.  

Trots att flertalet kritiker beskriver skadan som en brist, framförallt i 
mellan- och djupare tonregister, finns det några uttalanden som tyder på 
att skadan kan ha varit en avgörande beståndsdel i det som bedöms som 
Linds säregna klangfärg. Det råder inget tvivel om att hennes stämband 
läckte luft, vilket gav illusionen av slöjan som ofta beskrivs av kritikerna. 
Det som Barthes kallar le Grain de la voix, röstens kornighet, skulle i Linds 
fall kunna innebära att med hennes skadade register följde en röstkvalitet 
och en klang som förutan det läckande registret skulle gå förlorad. Det 
som bedöms som mjuk tonkvalitet på höjden hos Lind kan mycket väl 
innebära att skadans luftiga klang smittade av sig även i högre lägen. Det 
är inte omöjligt att hon läckte luft även högre upp, om än i så pass mycket 
mindre skala så att det inte uppfattades som en slöja, utan istället som en 
mjukhet. I så fall kan Linds läckande register falla under det som Barthes 
kallar geno-sång – det som egentligen är ett fel hos rösten kan också till-
föra en klangkvalitet.412 Det finns några yttranden som uttalat tyder på 
detta. Gollmik tillhör dem som försvarar Linds beslöjade mellantoner.  

  

Många vill finna klander i att hennes mellantoner är beslöjade. Jag hör till 
dem som tar denna skuggsida i försvar därför jag tror att just i den något 
belagda timbren ligger väsendet/klangen varmed hon berör hjärtats fibrer, ty 
med fulla och ljusa klanger skulle hon svårligen kunna frambringa samma 
effekter. […] För övrig har hennes höga toner karaktären hos en flöjt och 
står i grunden i samklang med dessa mellantoner.413          

                                                      
410 C G i: Berliner Musikalische Zeitung 20 december 1845: …”dass J. Lind statt 
der zu Grunde gegangenen Mittellage ihrer Stimme ein eigenthümliches Falsett 
erfunden oder entdeckt habe, das sie stets da anwendet, wo die natürliche Klang-
farbe dieser Lage in zu grellen Contrast mit der übrigen Lagen treten würde.” 
411 Dr. Lange i: Berliner Musikalische Zeitung 15 februari 1845: ”Das Ganze der 
Stimmbildung möchten wir mehr als Naturalismus, wie als künstlerische Ausbil-
dung bezeichnen”… 
412 Barthes, 1972/1997 s 179–189  
413 Carl Gollmik i: Allgemeine Musikalische Zeitung no 45, november 1845: ”Viele 
wollen darin, dass ihre Mitteltöne bedeckt sind, einen Tadel finden. Ich gehöre zu 
denen, welche diese Schattenseite in Schutz nehmen, indem ich glaube, dass gerade 
in dem etwas belegten Timbre das Wesen oder der Schmelz liegt, womit sie die 
Fibern des Herzens berührt, denn mit vollen, hellen Klängen würde sie schwerlich 
dieselben Effecte hervorbringen. […] Uebrigens haben ihre hohen Töne den Charac-
ter einer Flöte, und stehen aus dem Grunde sehr im Einklange mit diesen Mittel-
tönen”…  
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I detta citat menar Gollmik dels att den beslöjade klangen i mellanregistret 
är avgörande för klangen och dels menar han att de flöjtliknande tonerna 
på höjden står i klar förbindelse med det defekta mellanregistret vilket 
Gollmik ser som positivt för Linds klang. Dessutom stärker han sin egen 
tes med sin jämförelse med flöjten. Flöjten har en luftig klang, framförallt i 
lägre lägen, samtidigt som den har en genomträngande klang på höjden 
trots att den är luftig. Signaturen L R vill inte heller offra Linds röstslöja 
till förmån för en perfekt röst. Även L R menar att det är denna slöja som 
ger Linds röst den ”hemlighetsfulla och poetiska magin”.414 Signaturen A S 
uttrycker att trots att hon inte var helt jämn i tonregistren förskaffade detta 
hennes sång en säregen charm.415 Till och med den tidigare nämnda kri-
tiska recensionen i Neue Zeitschrift für Musik menar att det i den ojämna 
stämman ändå låg en underbar trollkraft, så snart den klingade oansträngt 
i det övre läget.416 Recensenter talar om Linds ovanliga och säregna 
klang,417 och denna kan alltså ha haft sin grund i hennes skadade register. I 
mellanregistret var hon direkt hes eftersom hon läckte luft, och ovanstå-
ende recensioner tyder på att det skadade områdets hesa färg smittade av 
sig på resten av rösten och hade del i dess säregna klangfärg. Det som från 
början var en skada, en ärrbildning på stämbanden, blev istället en positiv 
röstegenskap eftersom en av skadans konsekvenser var att hon fick sin 
spröda, bräckliga klang som oftast associerades med en säregenskap istället 
för med ett ”fel”.      
  

                                                      
414 Signaturen L R i: Allgemeine Musikalische Zeitung no 50, december 1845: ”Je-
ner Schleier aber, der um die mittleren Chorden gleich leichten Wolken schwebt, 
wie ungern möchten wir ihn für eine unverhüllte, erkünstelte und darum veilleicht 
auf Kosten des eigentlichen Stimmbereichs angeeignete Tonfülle hingeben! Gerade 
jener Duft, der sich dort um die Stimme legt, verleiht dem Gesange den geheim-
nissvollen, poetischen Zauber, der, nachdem das Ohr den Ton kaum erfasst hat, 
auch schon das Herz trifft.” 
415 Signaturen A S i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 25 april 1846: ”IhreTonre-
gister sind daher nicht ganz gleichtönend, was jedoch bei der meisterhaften Ge-
wandtheit im Vortrage ihrem Gesang einen ganz eigenthümlichen Reiz verschafft.”  
416 Neue Zeitschrift für Musik 1 november 1847: ”Allerdings liegt in der Natur 
dieser ungleichen Stimme ein wunderbarer Zauber, sobald sie in der oberen 
Stimmlage unangestrengt erklingt.” 
417 Feldmann i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 17 april 1845: ”Die Stimme der 
Dlle. Lind hat einen eigenthümlichen, bezaubernden Timbre”… 
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Den svaga höga rösten 
Jenny Linds röst var inte särskilt stark, det konstaterade Dagligt Allehanda 
redan 1838.418 Rellstab formulerar: ”Hennes röst är inte utan fyllighet, 
men är dock mer välljudande än stark, rör sig från ettstrukna till tre-
strukna c med behagfull lätthet och säkerhet.” 419 Allgemeine Musikalische 
Zeitung uttrycker sig liknande: ”Fröken Lind äger en absolut ren, inte sär-
skilt stark, men angenämt välljudande sopranstämma.”420 Linds största 
styrkor byggde istället på svag dynamik. Hennes pianissimo var beundrat 
av såväl entusiaster som kritiker. Signaturen L R, The Illustrated London 
News och The Musical World menar alla att en av hennes största förtjäns-
ter var att det svagaste pianissimot var av en sådan intensitet att det alltid 
gick ut till varje hörn av en teater, trots att orkestern spelade samtidigt.421 
Hagen menar att Linds pianissimo var ”så genomskinligt och vackert som 
det bara kan vara hos en ren själ”,422 och Weiss menar att hon skapat ett 
ideal åt sig med den ”lätta viskande sången”.423 

Pianissimo är nära besläktat med mezza voce vilket också utmärkte sig 
hos Lind. Sannolikt använde hon mezza voce-teknik, halvröst, när hon 
sjöng pianissimo. Enligt signaturen H T var mezza voce en av Linds röst-
egenskaper som lyfte henne till ett högt anseende och han konstaterar även 
att intensiteten i hennes röst gjorde att hela teatern fylldes trots de svaga 
tongångarna.424 Recensenterna Koffka, LMALA och Ryan är kritiska till 

                                                      
418 Dagligt Allehanda 22 april 1838 
419 Rellstab 15 december 1845/1861, band XX, s 387–391: ”Ihre Stimme, nicht 
ohne Fülle, doch mehr wohltönend als stark, bewegt sich in den beiden Sopra-
noctaven vom ein bis dreigestrichenen c mit anmuthvoller Leichtigkeit und Sicher-
heit”… 
420 Allgemeine Musikalische Zeitung No 1, januari 1845: “Fräul. Lind ist im Besitz 
einer durchaus reinen, nicht besonders starken, jedoch angenehm wohllautenden 
Sopranstimme, von besonders schönem Klange in der Höhe”… 
421 Signaturen L R i: Allgemeine Musikalische Zeitung, no 50, december 1845, 
Illustrated London News 8 maj 1847, The Musical World 15 maj 1847 
422 Theodor Hagen i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 10 maj 1845: 
…”bewunderungswürdig […] vor Allem aber ihr pianissimo. Das Leztere ist so 
durchsichtig, so zart und schön, wie’s der Hauch einer reinen Seele nur sein kann.” 
423 Weiss i: Berliner Musikalische Zeitung 28 januari 1845: …”möchte man sie sich 
selbst als Ideal nicht zu schaffen vermögen: der leicht hingehauchte Gesang”… 
424 Signaturen H T i: Allgemene Musikalische Zeitung no 7, februari 1845: …”und 
ein Mezza voce, dem leisen Hauche der Aeolsharfe gleich und doch von so wunder-
barer Intensivität, dass jeder Winkel des Hauses von Wohllaut erfüllt ist – das sind 
die Eigenschaften, die eine Sängerin ersten Ranges ausmachen, und diese besitzt 
Jenny Lind.” 
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Linds röst. Trots det uttrycker de ändå ett mått av beundran för hennes 
mezza voce. Koffka menar att i partier som inte kräver särskild ansträng-
ning av rösten kunde hon glänsa med sin vackra röst och sitt mezza voce, 
och då var hon hänförande.425 LMALA kallar hennes röst ”ljuv” och ut-
trycker också en viss beundran för hennes mezza voce.426 Ryan menar till 
och med att Lind var oöverträffad i mezza voce-teknik vilket var det som 
utgjorde den stora charmen med hennes röst: 

 

In her mezzo [sic] voce singing scarcely any vocalist we ever heard can be 
compared to her. The most delicate notes, given with the most perfect into-
nation, captivate the hearers and throw them into ecstasies of delight. This 
is undoubtedly the great charm of Jenny Lind’s singing.427           

 
Tillsammans med pianissimot var den höga höjden, framförallt ovanför f’’, 
Linds stora styrka. Flera beskrivningar av rösten talar om briljansen i det 
riktigt höga registret. Feldmann menar att läget mellan e’’ till c’’’ utmärktes 
av en extraordinär skönhet.428 Her upper notes are delicious, as clear as a 
bell”, skriver The Illustrated London News.429 ”The upper register of her 
voice is extensive” menar The Manchester Courier.”430 Rellstab anser att 
hon rörde sig med en behaglig lätthet i sopranregistret som klingade med 
den ”renaste silverklarhet”.431 Även den kritiske Ryan erkänner Linds 
briljans i höjdregistret: “The manner in which she reaches the high notes 

                                                      
425 Koffka i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 12 december 1846: ”In den Partien, 
die keine besondere Kraftanwendung der Stimme verlangen, wo sie Gelegnheit hat 
mit den Vorzügen ihrer schönen Stimme der messa und mezza voce, dem Verhallen-
lassen derselben und mit ihren ungemein geschmackvollen Cadenzen und Trillern 
zu glänzen, in elegischsentimentalen Partien ist sie gross, zur Bewunderung hinreis-
send”…  
426 Signaturen LMALA i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 18 februari 1847 
427 Desmond Ryan i: The Musical World 2 september 1848 
428 Feldmann i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 17 april 1845: “Von ausseror-
dentlicher Schönheit sind besonders die hohen Töne vom zweigestrichenen e bis 
zum dreigestrichenen c.” 
429 Illustrated London News 11 oktober 1845 
430 The Manchester Courier 4 september, citerad i: The Musical World, 11 septem-
ber 1847 
431 Rellstab 15 december 1845/1861, band XX, s 387–391: …“die Höhe mit rein-
ster Silberklarheit anspricht.” 
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exhibits great art. She sustains a C or D in alt with unerring intonation and 
surprising power.”432  

Ett flertal recensioner påpekar att det var stor konstrast mellan höjden 
och det beslöjade mellanregistret och slutsatsen blir att Jenny Lind var en 
hög, tunn och ”kvittrig” sopran som säkert saknade botten i sin röst. 
LMALA anser att Linds röst var medelmåttig och att det egentligen var 
endast höjden som överhuvudtaget klingade eftersom mellanläget var be-
slöjat.433 Allgemeine Musikalische Zeitung och Signaturen A S anser båda 
att hon hade en angenämt vacker klang på höjden, medan den var betydligt 
mindre intensiv i lägre register.434 Gaillard menar att hon inte hade något 
djup överhuvudtaget.435 Samtidigt menar signaturen L R att Lind utnytt-
jade att hon hade en ljus röst och gjorde det till sin fördel istället: ”Fröken 
Lind är av naturen anvisad till den tvåstrukna oktaven; hon har troget följt 
denna vink och har därmed vunnit en glans, ett lätt tilltal och en ljus klang 
i dessa toner, som bara kan vinnas så.”436 Även den engelska recensenten 
Desmoyers påpekar Linds lätthet: 

 

…her voice, a soprano, is neither powerful, nor of great compass, but it pos-
sesses much suavity, a dazzling lightness, a neatness of execution which sur-
prises, perfect intonation, and a captivating grace;437 

 
Fördelen med en väldigt lätt, hög och tunn sopranröst är att en sådan röst 
relativt enkelt utvecklar ekvilibrism, vilket Lind hade gjort. Signaturen L R 
beundrar Linds smidighet, snabbhet och kraft i koloraturen.438 Gollmik 
uttrycker att hon är särskilt excellent i just bravursång:  

                                                      
432 Desmond Ryan i: The Musical World 2 september 1848 
433 Signaturen LMALA i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 18 februari 1847: 
…”eines Stimmorganes, das nur mittelmässige Kraft besizt, nur in den höheren 
Lagen rein und klingend in den mittleren hingegen etwas bedeckt ist.” 
434 Allgemeine Musikalische Zeitung No 1, januari 1845, Signaturen A S i: Allgeme-
ine Wiener Musik-Zeitung 25 april 1846 
435 Gaillard jämför Lind med Viardot-García i: Berliner Musikalische Zeitung 24 
april 1847 
436 Signaturen L R i: Allgemeine Musikalische Zeitung, no 50, december 1845: 
”Fräul. Lind aber ist von der Natur entschieden auf die zweigestrichene Octave 
angewiesen; sie ist diesem Winke treu gefolgt und hat sich dadurch einen Schmelz, 
eine leichte Ansprache und einen hellen Klang dieser Töne erworben, wie er eben 
nur so zu gewinnen ist.” 
437 Louis Desmoyers: i: The Musical World 30 oktober 1847 
438 Signaturen L R i: Allgemeine Musikalische Zeitung, no 50, december 1845 
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Här är hon helt på sin plats, här verkar hon i sin sfär, och här inryms segern 
över andra samtida sångerskor. Vad man kan framhäva främst är den med 
det tydliga uttalet förbundna lättheten och gracen varmed hon lekande kas-
tar bort utsökta svårigheter och ger åhöraren känslan av sin egen säkerhet. 
Man säger att hennes bravur aldrig är överlastad, men så är det alltså inte. 
Hon gör tvärtom mycket men allt är korrekt rent och smakfullt. […] Myck-
et märkvärdiga är hennes kadenser och fioriturer.439  

 

Instrumentjämförelser  
Linds röst liknas vid instrument som är ljudsvaga, precisa i tonträffsäkerhet 
och raka i klangen. Gollmik menar att hennes klang hade en flöjts karak-
tär.440 Även Weiss jämför hennes klang vid en flöjt, men liknar hennes pre-
cision vid ett piano.441 Tidningarna Wiener Zeitung och Signale für die Mu-
sikalische Welt lyfter fram en aria ur Vielka där hon ackompanjeras av två 
flöjter. Båda recensionerna menar att med Jenny Lind som Vielka blev arian 
förvandlad från en sångstämma ackompanjerad av två flöjter till en ren flöjt-
tersett.442 Liknelserna vid flöjten visar inte enbart hennes klang utan också 

                                                      
439 Gollmik i: Allgemeine Musikalische Zeitung, no 45, november 1845: “Vor allen 
Dingen neigt sie sich zur heiteren und sanften Lyrik, denn dazu stempelt sie ihr 
Organ und ihre ganze an Kindlichkeit grenzende Persönlichkeit, besonders aber 
wenn sich zu dieser Lyrik der Bravourgesang gestellt. Hier steht sie ganz an ihrem 
Platze, hier wirkt sie in ihrer Sphäre, und hier ist ihr der Sieg über ihre Zeitgenos-
seinen einzuräumen. Was nun zuerst hervorzuheben, ist die mit der deutlichsten 
Pronunciation verbundene Leichtigkeit und Anmuth, womit sie ausgesuchte Schwe-
rigkeiten spielend hinwirft und dem Zuhörer das Gefühl ihrer eigenen Sicherheit 
mittheilt. Man sagt, ihre Bravour sei niemals überladen. Dem ist aber nicht so. Sie 
macht im Gegentheile sehr viel, aber Alles ist correct, rein und geschmackvoll, und 
aus dem Grunde könnte man ihr Stunden lang zuhören […] Sehr merkwürdig sind 
ihre Cadenzen und Fiorituren.” 
440 Gollmik i: Allgemeine Musikalische Zeitung no 45, november 1845: ”Uebrigens 
haben ihre hohen Töne den Character einer Flöte”… 
441 Weiss i: Berliner Musikalische Zeitung no 49, 28 december 1844: ”Jeder Ton 
ihrer […] gleichmässig schön ausklingenden von Charakter fast flötenartigen 
Stimme […] Ihre Passagen sind perlend-deutlich, selbst die chromatischen Läufe 
führt sie mit einer Präcision aus, wie man sie sonst wohl nur von Instrumentalisten 
z. B. auf Pianoforte zu hören gewohnt ist.” 
442 Wiener-Zeitung 26 februari 1847: ”Fräulein J. Lind sang diese Partie so, dass 
aus dem Flöten-Duett ein Flöten-Terzett wurde”; Signale für die Musikalische Welt 
nr 11 1847: ”Jenny Lind sang hinreissend schön und ihr Flöten-Echo im Terzett des 
dritten Actes zeigt wohl, dass sie die Effect-Geheimnisse der menschliche Stimme 
in ihren wunderbarsten Nüancirungen ergründet hat und zur bewaltigenden Aus-
senwirkung zu bringen vermag.” 
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hennes intonation och precision. Allgemeine Musikalische Zeitung menar att 
hon hade en absolut ren röst.443 Becher talar om oklanderlig intonation.444 
Enligt Schmidt hade hon en ytterst ren intonation,445 vilket enligt signaturen 
A S också tillhörde hennes största fördelar.446 Även de mer kritiska rösterna 
medger hennes perfekta intonation.447   

Signaturen H T liknar henne dels vid Paganinis distingerade och säregna 
violinklang, dels vid en eolsharpa vars intensitet förmår att nå ut trots att 
den spelar svagt.448 Likaså menar signaturen T, att Linds klang erinrar om 
Paganinis violin vars timbre inte var stor eller stark utan snarare hade en 
älva-lik klang.449 Ryan liknar hennes virtuositet med en violin: “Her perse-
verance and indomitable energy, joined to her musical ability, have tended to 
render her voice as capable and flexible as a violin.”450 I övrigt liknas hon 
vid en klocka: ”clear as a bell”451 och ”bell-tuned”452 skriver The Illustrated 
London News.  

Framförallt ger liknelserna med flöjt, eolsharpa och klocka ett intryck av 
en väldigt rak, smal, hög, precis, svag men intensiv klang. Violinen ger 
möjligen en annan uppfattning av timbren. Kanske den väldigt raka, smala 
och precisa tonen hos flöjten och klockan tillsammans med violinens mer 
metalliska timbre bäst beskriver Linds säregna klang. 

Kritiken 
Det som var Linds största styrka, den lågmälda dynamiken, var också det som 
hon fick mest kritik för. Att hennes klang var svag sågs av några som en brist 
och kritiker som Koffka, LMALA, signaturen W och Ryan ansåg alla att Jenny 
Lind var begränsad till svaga nyanser eftersom hon hade ett ofullkomligt 
material och saknade styrka. Signaturen W menar att röstmaterialet varken var 
särskilt starkt eller klart, men att en beundransvärd skolning gjort den tillräcklig 

                                                      
443 Allgemeine Musikalische Zeitung No 1, januari 1845 
444 Becher, 1847, s 35–36  
445 J P Schmidt i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 11 januari 1845 
446 Signaturen A S i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 25 april 1846 
447 The Musical World 14 augusti 1847; Louis Desmoyers i: The Musical World 30 
oktober 1847 
448 Signaturen H T i: Allgemene Musikalische Zeitung no 7, februari 1845 
449 Signaturen T i: Allgemeine Musikalische Zeitung 11 mars 1846 
450 Desmond Ryan i: The Musical World 2 september 1848 
451 The Illustrated London News 11 oktober 1845 
452 The Illustrated London News 19 juni 1847 
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för att uttrycka sig.453 Koffka kritiserar att rösten bar tydliga spår av skadan, 
samt att hon saknade vokal styrka för att utföra mer dramatiska roller som 
exempelvis Norma. Enligt Koffka var hon storslagen i partier där hon kunde 
glänsa med sin svaga dynamik, såsom mezza voce, medan för Norma fattades 
styrka och dramatik.454 LMALA uttrycker att hon utbildat en medelmåttig röst 
till teknisk skicklighet som klingade ren och klar endast i de högre lägena. Dril-
lar, messa di voce och mezza voce hänförde publiken, medan ”i högtragiska 
moment fattades henne uppenbarligen inre kraft.”455 I följande citat kommer 
Ryan fram till att Lind kunde betraktas som en god sångerska endast i solosång 
eftersom hon lätt blev forcerad i ensemblesång och pressad till en styrka hon 
inte behärskade och då fick hennes klang något obehagligt i sig:  

 

Jenny Lind’s voice is a high soprano of singular brilliancy, clear and silvery 
in the upper register, but somewhat throaty in the middle. When forced it 
has no means an agreeable sound, and falls hard and granting on the ear 
[…]. From an organ, neither naturally sweet nor powerful, she has elaborat-
ed a voice capable of producing the most vivid sensations. […] For this rea-
son her solo singing is almost that alone in which she makes any extraordi-
nary impression. In ensemble singing, except in the piano, her voice, being 
forced beyond its natural powers, loses all its beauty and peculiar charm, 
and becomes nothing short of disagreeable.456 

 
Det är troligt att Jenny Linds säregna klang hade sin grund i hennes skada 
och i så fall hade klangen ett högt pris. En röst som läcker luft blir uttor-
kad och tröttar därmed lätt ut sig. Det finns indicier på att Lind gjorde det. 
Tröttheten och halsigheten påtalas redan strax efter den internationella 
debuten av signaturen C G i december 1845.457 Under hösten 1847 eskale-
rar kritiken, då Allgemeine Wiener Musik-Zeitung anmärker att tydliga 
spår av ansträngning börjat märkas. Tröttheten hade satt sina spår även i 
den tvåstrukna oktaven som annars var hennes glansregister. Även där 
sjöng hon nu med tydlig fysisk ansträngning så fort det var frågan om en 

                                                      
453 Signaturen W i: Neue Zeitschrift für Musik 19 mars 1846: ”Das Stimmmaterial 
[sic] ist weder besonders stark noch klar […] Die bewundernswürdig vollendete 
Schule macht es aber der Stimme möglich, der jedesmaligen dramatischen Person 
den vollkommen genügenden Ausdruck zu geben”… 
454 Koffka i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 12 december 1846 
455 Signaturen LMALA i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 18 februari 1847: ”In 
hochtragischen Momenten dagegen fehlte ihr sichtbar […] innere Kraft.” 
456 Desmond Ryan i: The Musical World 2 september 1848 
457 C G i: Berliner Musikalische Zeitun 20 december 1845 
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starkare dynamik än mezzoforte. Tidningen spår att hon inte håller för 
ytterligare en säsong.458 Signaturen T S skriver att hennes höga toner börjat 
bereda henne mer möda än tidigare,459 och The Musical World att hennes 
röst kom för mycket från bröstet med för stor ansträngning.460 Lind bör-
jade avveckla sin operakarriär under 1848 – kanske på grund av att hon 
fick alltmer kritik av ovanstående slag. Flera kritiker menade att hennes 
röst inte orkade särskilt mycket längre vilket tyder på att hennes röstpro-
blem hade kommit ikapp henne ytterligare en gång – den här gången så 
allvarligt att hon inte kunde fortsätta i samma utsträckning som tidigare. 

Den genusperformativa rösten 
Kvinnlighet var ett av Linds stora kännetecken.461 Och kännetecken för 
kvinnlighet under det tidiga 1800-talet var till exempel god, tystlåten, blyg, 
omhändertagande, varmt religiös, oskuldsfull och ömtålig.462 De båda fors-
karna Gallagher och Gesse-Harm beskriver hur Linds image flyttades från 
hennes mediala ”personlighet” över till rent musikaliska termer. Gallagher 
menar att publiken hörde oskuld i Linds ”rena ton”, uppfattade rösten som 
änglalik vilket i sin tur bekräftade hennes oskuld och moral.463 Likaså menar 
Gesse-Harm, att medierapporteringarna överförde oskulden på ”tonens 
renhet” och Lind blev en representant för ”sångens heliga jungfru.”464  

Däremot reder varken Gallagher eller Gesse-Harm ut vad det var som 
gjorde att samtiden så starkt associerade Linds röst, eller ”rena ton”, med 
oskuldsfull kvinnlighet. Jenny Lind var alltså en hög lyrisk sopran av en 
väldigt lätt karaktär. Hennes klang var ljus, utan särskilt mycket botten, 
flöjt- och klockliknande och hade en säregen karaktär som troligen hade 
sin grund i en skada, en ärrbildning på stämbanden. Skadan orsakade 
                                                      
458 Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 30 oktober 1847: ”Eine solche musikalische 
Parforce- und Guineen-Jagd hält dieses zarte Organ nicht aus; noch eine solche 
Saison und der Johannistag für die schwedische Nachtigall dürfte gekommen sein, 
denn kein neuer Frühling folgt, die Fessel der Stimmlosigkeit zu lösen. Das 
Brustregister […], ist in hohem Grade lädirt, und selbst in der zweigestrichenen 
Oktave der Region, in der die Lind als Sängerin stets ihre glänzendsten Siege er-
sucht, bewegt sie sich mit hörbarer physiche Anstrengung, sobald es die Ausfüh-
rung einer Cantilene, auch nur ein Mezzoforte betrifft.” 
459 Signaturen T S i: Neue Zeitschrift für Musik 22 november 1847: …”doch ma-
chen ihr die hohen Töne mehr Mühe als sonst”… 
460 The Musical World 3 juni 1848 
461 Jämför med Grotjahn, 2011, 2002 
462 Jämför med Hirdman 2008/2001; Gesse-Harm, 2009 
463 Gallagher, 1995, s 195 
464 Gesse-Harm, 2009, s 355 



128 I INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet 
 

henne en luftig klang som uppfattades som mjuk, antagligen luftig. Denna 
höga ljusa röst hade hon drillat till ekvilibristisk teknisk skicklighet. Hen-
nes största styrka var den svaga dynamiken och hennes största svaghet var 
att rösten hade svårt att röra sig utanför densamma. Hon kritiseras för att 
så fort det blev det minsta starkt var hon tvungen att forcera rösten till en 
nivå hon inte behärskade. Antagilgen upplevdes Linds röst som skör och 
svag vilket motsvarar samtidens bild av kvinnlighet.  

Det är framförallt tre komponenter i Linds röst som ”gjorde kvinnlighet-
en. För det första skulle 1800-talskvinnan vara lågmäld, något som Linds 
svaga röst motsvarade. Det andra är luftigheten som skadan förde med sig, 
den säregna klangen, gjorde att rösten uppfattades som skör och mjuk. För 
det tredje låg det sannolikt nära till hands att tolka in naivitet i Linds ekvili-
brism. Den tunna rösten som lämpar sig väl för riktigt höga och snabba 
koloraturer kan uppfattas som ”kvittrig”, vilket stärker känslan av ungdom 
och naivitet. Enligt Hagen framställde Lind ”naivitetens trollmakt,”465 vilket 
ska tolkas positivt. Kvinnan skulle vara naiv. Hon ansågs ofullgången med 
ett lägre stående intellekt än mannen och kvinnlig naivitet odlades i 1800-
talets genuskonstruktion. Operaroller som syftade till att åskådliggöra en 
kvinnas ungdom och naivitet konstruerades av operakompositörerna som 
höga koloraturroller. Eftersom Lind var ekvilibristiskt skicklig tillhörde na-
turligtvis dessa koloraturroller hennes glansnummer. 

Ytterligare en parameter i resonemanget är att Jenny Lind själv medvetet 
medverkade till att stärka upplevelsen av hennes röst som skör och svag ef-
tersom hon var tvungen att förhålla sig till sin skadade röst. I och med att hen-
nes höga röst var svag och hon lätt överansträngde den om hon sjöng starkt 
under längre sekvenser, anpassade hon sig antagligen efter rösten genom att 
mestadels hålla sig inom svag dynamik. Istället för att trötta ut rösten genom att 
briljera med styrka, briljerade Lind med det som var hennes ljusa, höga, tunna 
och flöjtaktigt svaga rösts styrkor: pianissimo, messa di voce och mezza voce, 
vilket i sin tur uppfattades som ”kvinnligt”. Hon anpassade sina roller, oavsett 
om de var mer lyriska eller dramatiska, till sin svaga röst och konsekvensen av 
Linds röstanpassning blev att hon använde rösten genusperformativt eftersom 
hennes röstbehandling uppfattades som kvinnlig, vilket mynnade ut i uttalan-
den som Gaillards: ”att alla hennes toner är besjälade med den ljuvaste kvinn-
lighet.”466 Jenny Linds “kvinnliga” röst överröstade kritiken om den svaga 
rösten och hon lyckade istället vända sin svaghet till att bli en styrka.  

                                                      
465 Theodor Hagen i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 10 maj 1845 
466 Gaillard i: Berliner Musikalische Zeitung no 46, 15 november 1845: …”dass sie 
eine der ersten Gesangkünstlerinnen ist, dass jeder ihrer Töne und jede ihrer geher-
den von der zartesten Weiblichkeit beseelt sind.” 
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KAPITEL 5 

Ungdomssuccéerna: Agathe och Alice 
Jenny Lind gjorde succé med rollerna Agathe och Alice främst under sin 
ungdomstid i Stockholm. Agathe var Linds genombrottsroll 1838, och 
Alice bekräftade och utökade hennes stjärnstatus ett år senare. Den andra 
delen av min tes är att dessa båda roller bidrog starkt till att den mediala 
bilden av Lind som kvinnlighetssymbol växte fram. Forskarna Borgstedt, 
Nolin och Grotjahn pekar på faktorer där media valt att förknippa sång-
erskor med deras rollfigurer och därmed iscensätta deras ”privatpersoner”. 
Grotjahn tar upp exemplet med Adelina Patti som framställdes som ero-
tiskt frigjord åtminstone delvis på grund av att hon förknippades med sin 
glansroll Violetta,467 medan Jenny Linds ”personlighet” förseddes med 
motsatsen, en helgonlik renhet.468 Också i Linds fall är det mycket som 
talar för att mediebilden var en följd av framförallt dessa två roller som 
hon spelade i ungdomen. Av alla hennes stora glansroller var nästan samt-
liga kvinnlighetsrepresentanter, avsexualiserade representanter för ”goda 
borgarkvinnor”469 som kan sägas gjorde Lind till förebild för kvinnlighet. 
Den första operaroll av denna karaktär som Lind slog igenom med var 
Agathe. Med denna roll fick hon stort genomslag och medieintresset för 
henne ökade. Ett år senare spelade hon den mycket snarlika rollen Alice 
som fick, om möjligt, ett ännu större genomslag och därmed bekräftades 
uppfattningen om Lind.  

Anmärkningsvärt är att det före Agathe-debuten 1838 inte finns någon-
ting i Stockholmspressen som indikerar att Lind skulle ha betraktats som 
varken kvinnlighets- eller Madonnasymbol. Det som tidigare uppmärk-
sammats rörde enbart musikalitet, röst och skådespeleri, förutom en artikel 
i Dagligt Allehanda som, 1834, i rak motsats till den senare ”helgonförkla-
ringen” uttryckte oro för den unga Jenny Linds framtida sedlighet. Lind 
spelade en roll i pjäsen La fausse Agnés, som Dagligt Allehanda förkas-
tade. Tidningen menade att denna fräcka, behagsjuka, hjärtlösa och lösakt-
iga roll spelades så skickligt av Lind att man kunde hysa farhågor för att 
hon mer än gärna lånade sig till allt osedligt.470 Från 1836, när Lind spe-

                                                      
467 Grotjahn, 2011 
468 Grotjahn, 2011; Biddlecombe, 2003; Borgstedt, 2007; Nolin, 1996 
469 McClary, 2002/1991, s 57 
470 Dagligt Allehanda 13 juni 1834; Holland & Rockstro har i både den engelska 
och den svenska utgåvan angivit fel datum för recensionen. 
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lade Georgette i Frondörerna finns inte heller något tecken på att uppfatt-
ningen om den helgonlika Jenny Lind skulle ha funnits som mediebild.471  

1838 kan däremot ett embryo till denna bild skönjas. Dagligt Allehanda 
poängterar att man tidigare inte varit riktigt nöjd med hur Agathe fram-
ställts, utan att det var mamsell Lind ”förbehållet att först gifva den större 
Allmänheten en idé om hvad Agathas roll innebär, både musikaliskt och 
dramatiskt hänseende.” Tidningen framhåller dessutom att Lind efter före-
ställningens slut mötte publikens jubel med den mest älskvärda blygsam-
het.472 Orvar Odd uttrycker att Lind spelade rollen enkelt och flärdfritt.473 
Men det är egentligen först efter premiären på Robert le Diable som utta-
landen om den ”naturliga, blygsamma, oskuldsfulla, älskvärda unga flick-
an Jenny Lind” exploderade i pressen. Det lyser igenom ett mönster som 
berättar att Agathe grundlade och Alice bekräftade den unga Jenny Lind 
som kvinnlighetssymbol. I detta kapitel analyseras och diskuteras aspekter 
på hur dessa båda roller kan ha bidragit till Linds mediaimage. För att visa 
varför just Agathe och Alice blev Jenny Linds genomslag som kvinnlighets-
symbol tittar jag på de båda rollernas beskaffenhet och funktion i ope-
rorna, hur rollerna illustreras med musikaliska medel av kompositörerna, 
samt hur Lind tolkade rollerna.  

 
  

                                                      
471 Tidning för Teater och Musik 20 februari 1836 
472 Dagligt Allehanda 9 mars 1838 
473 Orvar Odd i: Aftonbladet 8 mars 1838 
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Agathe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenny Lind som Agathe den 7 mars 1848, målad av prinsessan Eugénie vid Linds  

tioårsjubileum efter genombrottet den 7 mars 1838 

Agathe i Webers Der Freischütz förknippas populärt med Jenny Linds ge-
nombrott i Stockholm 1838, och därefter kan ett utökat medieintresse 
urskiljas. Hon fortsatte att spela rollen främst i Stockholm under sin ung-
dom. Däremot kan rollen inte räknas till hennes internationella succéer. 
Gollmik anser kort och gott att Linds röst inte var tillräckligt kraftig för att 
göra rollen rättvisa.474 LMALA uttrycker att Lind spelade en iskall Agathe 
istället för det varma porträtt LMALA hade velat se.475 När Lind gjorde 
premiär med rollen i Stockholm framhåller både Orvar Odd och Dagligt 
Allehanda att hon hade en styrka och en klang i rösten som man tidigare 
hade underskattat. Orvar Odd menar till och med att Lind som Agathe var 
det mest intressanta som Teatern hade uppkommit med på länge, men 
samtidigt påtalar de båda recensenterna att det defekta mellanregistret 
uppträdde tydligt och att hesheten där var inte behaglig.476  

                                                      
474 Gollmik i: Allgemeine Musikalische Zeitung, no 45, november 1845 
475 Signaturen LMALA i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 20 februari 1847 
476 Orvar Odd i: Aftonbladet 8 mars 1838; Dagligt Allehanda 9 mars 1838 
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Operans handling 
Der Freischütz är ett sångspel i tre akter med talad dialog mellan de musi-
kaliska numren. Librettot är skrivet av Johan Friedrich Kind och berättel-
sen är baserad på Der wilde Jäger av Johann August Apel och Friedrich 
Laun. Operan hade premiär i Berlin 1821. Handlingen utspelar sig i histo-
risk tid i Böhmen vid 1600-talets mitt och innehåller en hel del tidstypiska 
inslag för en romantisk opera så som övernaturlighet, naturmystik och 
kampen mellan det onda och det goda. Historien handlar om jägaren Max 
som blir förledd att köpslå med djävulen eftersom förutsättningen för att få 
gifta sig med sin fästmö är att han vinner en skyttetävling. De mest fram-
trädande rollkaraktärerna är Max – tenor, Caspar – bas, Agathe – sopran, 
Ännchen – sopran.  

 
Fursten Ottokar håller sig med ett antal jägare. En av dem, Max är förlo-
vad med jägmästaren Cunos dotter Agathe. Men, för att få gifta sig med 
henne ställer Cuno som ultimatum att Max måste vinna morgondagens 
skyttetävling. Cuno tror inte att det ska bli någon svårighet eftersom Max 
alltid har visat sig vara den skickligaste skytten. Dock inleds operan med 
att Max har otur och förlorar en tävling. Caspar demonstrerar kraften i ett 
par magiska kulor som han har fått av den svarte jägaren Samiel. Kulorna 
utlovar att alltid träffa sitt mål. Caspar övertalar Max att tillsammans med 
honom möta Samiel vid den hemsökta vargklyftan vid midnatt. 

Andra akten inleds hemma hos Agathe som har sällskap av sin yngre 
släkting Ännchen. En tavla ramlar ner i huvudet på Agathe som tar detta 
som ett illavarslande tecken eftersom hon tidigare har träffat en eremit som 
varnat henne för att något kommer att inträffa. Max kommer och berättar 
att han måste gå till vargklyftan vid midnatt. Agathe ber honom att låta 
bli, men Max insisterar och ger sig iväg. Vid vargklyftan köpslår Caspar 
med Samiel om Max själ. När Max kommer gjuts sju kulor som alltid träf-
far sitt mål. Max och Caspar får tre kulor vardera i utbyte mot att den 
sjunde kulan ska träffa Samiels mål.    

I tredje akten äger skyttetävlingen rum och det går bra för både Max 
och Caspar. Under tiden förbereder sig Agathe, klädd i brudskläder, för sitt 
bröllop. När hon öppnar en låda där hennes brudkrans ska finnas, hittar 
hon istället en begravningskrans. Ännchen flätar snabbt en krans av rosor 
som hon har fått av eremiten. När Agathe anländer till tävlingsplatsen ska 
Max just skjuta sitt sista skott. Han vet inte att det är den sjunde kulan 
som är avsedd för Agathe. Agathe ropar varnande, men hinner inte. Slut-
scenen inleds med att Max fyrar av skottet som träffar sitt mål. Agathe 
faller ihop, men eremitens rosor som hon har i kransen gör att hon vaknar 
igen. Samiel tar Caspars själ. Fursten Ottokar beordrar att Max ska förvi-
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sas, men eremiten kommer till hans försvar. Eremiten menar att tävlingen 
ska ogiltigförklaras och att Max bör förlåtas, vilket Ottokar går med på. 
Operans slutliga sensmoral lyder: den som har ett rent hjärta och ett skuld-
fritt leverne, kan likt ett barn lita till Faderns barmhärtighet.477     

Agathes funktion i operan 
Agathe illustrerar en oklanderlig 1800-talskvinnobild. Hon är med sin 
självuppoffring och gudfruktighet operans kvinnlighetsrepresentant fram-
för Ännchen som skildras som betydligt mer gladlynt och sorglös.478 Bred-
vid den kvittriga Ännchen, tyskans diminutivform av Anna, skildras 
Agathe som passiv, självuppoffrande, tystlåten och allvarsam. Agathe fört-
röstar på Gud vilket visar sig i tredje aktens cavatina där hon brudklädd 
knäböjer i en innerlig bön. Agathe får sin karaktär dels av sin egen relativt 
stillastående musik och del genom att speglas mot hjälten Max och Änn-
chen, den unga släktingen.479 I Max närhet förstärks Agathe som en inkar-
nation av 1800-talets kvinnobild. Hon är den ömma fästmön som har hans 
bästa för ögonen och ständigt är beredd till offer. Max presenterar sig själv 
i första akten när han befinner sig utomhus och är aktiv, han är jägare. Det 
är dessutom förbehållet Max att presentera Agathe innan hon själv har 
visat sig på scenen. När Max i första akten sjunger om sin kärlek i arian 
”Durch die Wälder” illustreras Agathe med en enkel melodi spelad av flöj-
ter i den höga diskanten som ackompanjeras av stråkinstrument i något 
som liknar alberti-ackompanjemang. Med enkla klanger och utan ackord-
främmande inslag åskådliggör denna musikaliska enkelhet Max syn på 
fästmön. När Agathe själv presenterar sig i andra akten har åskådaren 
redan Max bild av henne. Igenom hela operan skildras Agathes identitet 
med långa toner, smäktande melodier och långa legatobågar. Rollens alla 
långsamma tempi ger en stillastående, passiv känsla. Som ytterligare för-
stärkare av passiviteten väntar Agathe inomhus på att Max ska komma till 
henne. Dessutom är Agathe en trofé. Hon måste vinnas, och i slutscenen 
illustrerar hon kvinnans ultimata offer när hon tar emot kulan och offrar 
sig för fästmannens skull när hon går för att varna Max. Agathe framställs 

                                                      
477 ”Der rein ist von Herzen und schuldlos von Leben, darf kindlich der Milde des 
Vaters vertraun.” 
478 Det är en gammal operaschablon att en högreståndsperson speglas av en mer 
komisk karaktär, oftast av lägre samhällsklass. Der Freischütz följer i en äldre 
operatradition med drag av opera seria. Det är dock inte uttalat om den komiska 
Ännchen är av lägre samhällsklass än Agathe.  
479 Jämför med McClarys analys av Michaëla som motsats till den sexuellt frigjorda 
Carmen, 2002/1991, s 57 
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som 1800-talets kvinnlighetssymbol, en husets ängel, en varmt religiös 
motsats till den onda Samiel, för vars kula hon måste offras. 

Lind som Agathe  
När Jenny Lind gjorde premiär som Agathe var Stockholmspressen visser-
ligen entusiastisk, men inte odelat positiv. Både Dagligt Allehanda och 
Orvar Odd påtalar både det defekta mellanregistret och att hennes röst inte 
var särskilt stark.480 Tessituran är inte särskilt hög, utan håller sig mesta-
dels inom det lägre sopranläget, det vill säga i nedre delen av andra okta-
ven. Detta var nog en stor nackdel för Jenny Lind. Dessutom innehåller 
rollen ett flertal ställen där det defekta mellanregistret hördes tydligt. Rol-
len var otacksamt låg för Lind. Den inledande delen av den stora scenen i 
andra akten ”Wie nahte mir der Schlummer,” ligger i en för Lind avslö-
jande tessitura eftersom den befinner sig nästan uteslutande i det beslöjade 
tonregistret och ligger kvar där till takt 11. Hon kan inte ha haft någon 
hjälp av orkestern eftersom partiet är ett recitativ och sångstämman ligger i 
princip naken.  

 

  

Detta och liknande ställen kan ha varit extra besvärliga för den unga Jenny 
Lind, innan hon fått hjälp med sitt läckande mellanregister och sin trötta 
röst av García. Den följande adagiosatsen ligger något högre, men fortfa-
rande inom ett tonområde som tillhörde Linds svagare. Dessutom gör det 
långsamma tempot det ännu svårare för en tunn röst som Linds.  

                                                      
480 Orvar Odd i Aftonbladet 8 Mars 1838; Dagligt Allehanda 9 mars 1838 
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Det är först i den avslutande vivacedelen som tessituran letar sig uppåt till 
det läge som ligger inom Linds briljanta höjd. Dessutom är denna del rörli-
gare i stämman vilket torde passat i alla fall den äldre Jenny Linds välut-
vecklade ekvilibrism.  

I ensemblerna går Agathes tessitura något högre än i hennes solodelar. 
Den inledande duetten med Ännchen ligger i ett högre sopranläge, även om 
här också finns inslag som avslöjade ett defekt mellanregister. I den föl-
jande tersetten mellan Max, Ännchen och Agathe rör Agathe sig i högre 
delen av den andra oktaven. Mot slutet finns till och med några långdragna 
höjdtoner, exempelvis a’’, och i sluttakterna b’’. Trots dessa höjdtoner 
visade inte heller detta parti Linds fulla höjdkapacitet.  

Agathe har visserligen den översta stämman i ensemblerna, men samti-
digt är hennes stämma ändå något mer dramatiskt utformad än Ännchens. 
Ännchen har på det stora hela ungefär samma tessitura men hennes karak-
tär är mer lyriskt utformad. Hennes stämma präglas av betydligt större 
rörlighet, snabbare tempi, med fler sextondelar och sextondelslöpningar än 
Agathes som präglas av långsamma tempi, långa notvärden och expressivi-
tet. Några takter ur deras inledande duett åskådliggör skillnaden mellan 
deras musikaliska karaktärer.  



136 I INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet 
 

 

 
Även Agathes och Ännchens nästföljande arior skildrar deras olikheter 
tydligt genom att deras stämmor är olika utformade. Efter Ännchens ralje-
rande aria ”Kommt ein schlanker Bursch gegangen” i allegrettotempo med 
mycket sextondelar blir Agathes långsamma scen i adagio- och andante-
tempi inåtvänd. 

Oftast sjungs Ännchen av en lättare sopran och Agathe av en något 
tyngre. Med tanke på att Lind hade en relativt tunn, rörlig sopranröst, och 
vid en anblick på hennes övriga succéroller förefaller det konstigt att den 
unga Jenny Lind sjöng Agathe och inte Ännchen. Agathes långa toner i det 
relativt låga tonläget kan ha varit tungt för Lind, särskilt med tanke på att 
hon lätt överansträngde sig. Det som Gollmik senare kritiserade henne för, 



 INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet I 137 
 

var just att hennes röst inte var tillräckligt kraftig för att göra Agathe rätt-
visa.481 En förklaring kan vara att hennes höga höjd och ekvilibrism inte 
ännu var så utvecklad i hennes ungdom, eller att det ännu inte stod riktigt 
klart vilken typ av sopran hon var. En annan förklaring är Isak Bergs kate-
gorisering av Lind som mezzosopran, vilket skulle visa sig vara helt felakt-
igt.  

Ännchen är en glättig roll som håller en skämtsam ton i både text och 
melodi. Hon är en liknande typ av karaktär som Mozarts kammarjungfrur 
Susanna, Despina och Blondchen – levnadsglada och samtidigt rådiga unga 
kvinnor. Jenny Lind spelade Susanna några gånger i London under 1847 
och fick dålig kritik av framförallt The Musical World som menade att hon 
spelade rollen tamt, utan humor, stel och formell som en ”bording-school 
miss.”482 Hon var alltför lady-like och “a woman of high life to descend to 
the vulgarity of chamer-maids […] Mdlle. Lind, with great originality of 
conception, contrives to make of a lady than the Countess.”483 Allgemeine 
Musikalische Zeitung kritiserade Linds Susanna för att vara mer nobel än 
grevinnan.484 Den 7 mars 1838 sjöng Lind den betydligt mer stillsamma 
Agathe, trots att Ännchen antagligen hade passat hennes röst bättre. Frå-
gan är om hennes genomslag hade blivit lika stort om hon inte hade sjungit 
den roll som är operans främsta kvinnlighetsrepresentant.  

 
Signaturen T menar att rollen Agathe var alldeles för ensidig för virtuosen 
Lind.485 Dock recenserade han henne som mogen sångerska, inte som en 
debuterande 17-åring. Det är troligt att både tonläget och stämmans ut-
formning passade perfekt för den unga ännu inte så ekvilibristiskt skickliga 
Jenny Lind, 1838. Det är inte en särskilt omfattande roll. Agathe har en 
duett, en egen scen och en tersett i andra akten, samt en cavatina i tredje 
akten. Hon är med även i slutscenen men utan att sjunga särskilt mycket. 
På de många långa tonerna, och i de expressiva fraserna kunde Lind an-
vända sitt beundrade messa di voce, vilket den något mer sentida recensen-
ten T lyfter fram att hon gjorde: ”i andantinot i den stora arian (E dur, 2/4) 
och i cavatinan (Ass 3/4) ’Und ob die Wolke’ utvecklade hon sin ojämför-
liga messa di voce- och beundrade andningsteknik samt sin oklanderliga 

                                                      
481 Gollmik i: Allgemeine Musikalische Zeitung, no 45, november 1845 
482 The Musical World 21 augusti 1847 
483 The Musical World 15 juli 1848 
484 Allgemeine Musikalische Zeitung 23 augusti 1848 
485 Signaturen T i: Allgemeine Musikalische Zeitung 18 mars 1846  
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tonbildning och intonation.”486 I den första angivna scenen ligger, som 
tidigare nämnts, tessituran inom ett tonområde som var vanskligt för Lind, 
men i gengäld finns det flera fermater och även några höjdtoner. I fritt 
tempo under fermaten broderar sångerskan ut i det läge som passar hennes 
tonmaterial och den första recitativiska delen avslutas med en fermat som 
signaturen T framhåller som fantastiskt romantiskt utförd av Lind.487  

 

Under fermaten väljer sångerskan själv vilka toner hon sjunger och hon 
behöver inte heller nödvändigtvis landa på den utsatta tonen ostrukna h. I 
recitativen i mitten av scenen finns fler fermater som Lind troligen använde 
till att brodera ut i ett läge som passade henne bättre än den annars låga 
tessituran och dessa ställen kan ha bidragit till att man imponerades av 
hennes sång. Likaså lyfter signaturen T en bit av scenens allegroställe ”Ja, 
es wandte sich das Glück…” detta är ett av Agathes få mer rörliga ställen 
och detta uttryckte Lind med den innerligaste glädje.488  

 

 

Likaså finns det flera fördelaktiga höjdtoner i slutet av arian, f#’’, g#’’, a’’ 
och höjdtonen som avslutar hela scenen: h’’. Detta är höjdtoner som befin-

                                                      
486 Signaturen T i: Allgemeine Musikalische Zeitung 18 mars 1846: ”im Andantino 
der grossen Arie (E dur, 2/4) und der Cavatine in As, 3/4 , ’Und ob die Wolke sie 
verhülle’ u. s. w. Hier entwickelte sie ihre unvergleichliche Kunst der Messa di voce 
und des Athemholens bei tadellosester Tonbildung und infalliber Intonation.” 
487 Signaturen T i: Allgemeine Musikalische Zeitung 18 mars 1846: ”Hauch der 
Romantik weiss sie der Fermate: ”Welch schöne Nacht!” zu verliehen! Ein Ton, so 
süss und zart, wie Nachtviolenduft.” 
488 Signaturen T i: Allgemeine Musikalische Zeitung 18 mars 1846: ”Im Allegro der 
grossen Arie trug die Künstlerin die Stelle: ’Ja, es wandte sich das Glück zu dem 
theuren Freund zurück’ mit einem unbeschreiblichen Ausdruck innigster Freud 
ervor”… 
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ner sig innanför Linds mest briljanta höjdregister, utan att vara alltför an-
strängande höga höjdtoner, vilket passade framförallt den unga Lind bra. 
Även i ensemblerna har Agathe några höjdtoner. I tersettens avslutning 
finns till exempel ett uthållet b’’ – en hög avslutningston som ändå inte är 
för hög för en ung röst. Cavatinan i tredje akten har egentligen ett mer 
tacksamt tonläge för en röst som Jenny Linds. Redan i inledningen klättrar 
sångstämman upp och landar på ett tvåstruket f och detta tema återkom-
mer hela cavatinan igenom. Tempot är långsamt, melodin expressiv samti-
digt som den är ganska lågmäld i dynamiken. På två ställen finns ett lång-
draget ass’’ som är tillräckligt lång för att göra långdraget messa di voce 
på, vilket kan ha varit ett tacksamt ställe för den unga Jenny Lind att bril-
jera på.  

 

 

 
Agathes passivitet, trogna kärlek, självuppoffring och gudstro tillsammans 
med den musikaliskt lågmälda dynamiken skildrar samtidens kvinnoideal 
väl. Dessutom har hon en hel del naturmetaforer, framförallt i sin första 
aria, som illustrerar hennes ”naturlighet” i texten. Recensenten Dr Maleno 
menar att den svärmiska, äkta kvinnliga rollkaraktären Agathe hade funnit 
en värdig representant i Jenny Lind vilket särskilt utmärkte sig i hennes 
långsamma solodelar i scenen och i cavatinan.489 Ett resonemang som gick 
ut på att Agathes rollkaraktär upplevdes som Jenny Linds eget ideal trap-
pades med tiden upp. Birch-Pfeiffer uttrycker att ”Webers Agatha hade 
alltid varit hennes ideal.”490 Några år senare menar Abraham Mankell att 
”Hon sjöng icke, hon spelade icke blott Agatha; hon var Agatha”,491 och 
att Jenny Lind var ”ett lefvande bevis derpå, hvilken gudakraft kan inläg-

                                                      
489 Dr. Maleno i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 19 maj 1846: … ”Styl der 
Tonschöpfung und die schwärmerische, echt weibliche Agathe finden in einer durch 
schöne Stimme bevorzugten und mit Verstand und Gefühl begabten Sängerin die 
passendste Repräsentantin und er hat sie auch gewiss an Frln. Lind gefunden”… 
490 Birch-Pfeiffer, 1845 
491 Abraham Mankell: Sveriges tonkonst och melodiska national-dikt 1853, s 62 
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gas i sångens toner.”492 Både Birch-Pfeiffers och Mankells uttalanden är 
tecken på den ikonisering som Lind utsattes för där hon gjordes till helgon-
lik kvinnoförebild med hjälp av en rollkaraktär. Ikoniseringen bestod långt 
efter att Lind avslutat sin operakarriär. 1885 uttrycker Hedberg att det låg 
något kyskt och jungfruligt rent över Linds Agathe, vilket senare skulle 
karaktärisera alla hennes andra rolltolkningar.493 1891 bekräftar Holland 
& Rockstro bilden, och med dessa författare flyttar bilden av Lind in i det 
nya seklet. Samtliga av dessa utsagor är efterkonstruktioner. I recensioner-
na från 1838 finns inte tillnärmelsevis så starka uttalanden varken om 
Linds moral, kvinnlighet eller personlighet. Före Linds premiär med Agathe 
syns överhuvudtaget ingenting som liknar Holland & Rockstros bild i 
pressen, medan dagarna efter kan en antydan till en påbörjad ikonisering 
skönjas. Orvar Odd menar att Lind som Agathe var något av det mest 
intressanta Kungliga Teatern kommit upp med på länge, och Odd uttryck-
er att Lind spelade rollen enkelt och flärdfritt.494 Dagligt Allehanda skriver 
att man förut inte varit riktigt nöjd med hur Agathe utförts, utan att det 
var mamsell Lind förbehållet att visa hur rollen kunde tolkas tillfredsstäl-
lande, att Agathes scen tidigare utförts i princip konsertant medan där 
”visste M:lle Lind att inlägga ett dramatiskt intresse, en till själen gående 
melankoli, upplösande sig i religiösa tacksamhetens fromma glädje…”495 
Denna religiösa tacksamhetens fromhet skulle kort härefter bli överens-
stämmande med Jenny Linds ”personlighet”. Troligen hade Jenny Linds 
tunna röst en viss inverkan på vilket intryck hennes Agathe gav. Den dy-
namiskt lågmälda Agathe passade sannolikt den unga Jenny Linds röst, 
även om Ännchen säkert hade passat henne ännu bättre. Linds röst var 
aldrig stark och dessutom inträffade debuten under en period då hon var 
ytterligare försvagad av tidigare överansträngningar. Den tunna, skadade 
rösten stärkte intrycket av den ”sköra” Agathe. Konsekvensen blev att 
Linds tolkning av Agathe uppfattades som Linds eget ideal och hon gjorde 
stort intryck med rollen. Jenny Lind hade, med hjälp av Agathe, hittat sin 
nisch och medias ikonisering av henne som kvinnoideal hade påbörjats. Ett 
år senare bekräftade hon nischen med en liknande roll – Alice.   
 

  

                                                      
492 Mankell, 1853, s 57 
493 Franz Hedberg: Svenska operasångare Karakteristiker och Porträtter, 1885, s 68 
494 Orvar Odd i: Aftonbladet 8 mars 1838 
495 Dagligt Allehanda 9 mars 1838 



 INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet I 141 
 

Alice 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alice i Meyerbeers Robert le Diable var Jenny Linds andra tidiga succé i 
Stockholm som egentligen blev långt mer populär än hennes Agathe. Linds 
debut med rollen ägde rum samtidigt som operan spelades i sin helhet för 
första gången den 10 maj 1839.496 Därefter spelade hon Alice frekvent 
under sin Stockholmsperiod fram till och med hösten 1844. Sammanlagt 
kreerade hon den 60 gånger i Stockholm497 och därmed blev Alice den roll 
som Lind spelade flest gånger i Sverige. Senare spelade hon den även i 
London, däremot aldrig i något tysktalande land.   

Efter den svenska premiären 1839 välkomnades Robert le Diable stort i 
Aftonbladets och Dagligt Allehandas recensioner och den unga Lind fick 
särskild uppmärksamhet. Enligt Dagligt Allehanda framställdes Alices parti 
förträffligt av Lind.498 Tidskriften Freja menar att publiken tilldelat Lind 

                                                      
496 I december 1837 gav Kungliga Teatern fjärde akten fyra gånger. Även då hade 
den ännu oupptäckta Jenny Lind rollen som Alice. I fjärde akten har Alice endast 
en liten insats, ett recitativ och ett arioso. Trots att flera författare, Blanche, Hed-
berg, Lindersköld, Birch-Pfeiffer och Holland & Rockstro har tillskrivit händelsen 
som ett litet genombrott för Lind finns hon inte omnämnd i någon recension. Dag-
ligt Allehanda tillskrev, den 11 december 1837, kvällen helt åt Henriette Widerberg 
som spelade prinsessan Isabella och det är tydligt att Kungliga Teatern valt en akt 
där fokus låg på Widerberg, deras dåvarande stora stjärna.  
497 De fyra gångerna i december 1837 är inte inräknade.  
498 Dagligt Allehanda 13 maj 1839 

Jenny Lind som Alice i scenen med Bertram 
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segerpalmen och att hon överlägset och rättvist förtjänat den.499 Aftonbla-
det menar att ”Dagens triumf tillhörde ostridigt Mamsell Jenny Lind, hvil-
ken i sitt spel och sång såsom Alice, ytterligare ådagalade sin ovanliga kal-
lelse för den lyriska scenen, och belönades med de mest stormande ap-
plådissemanger…”500 Tidningarnas recensioner antyder endast vilken pu-
bliksuccé Lind gjorde, och hennes prestation recenserades inte mer detalje-
rat än så. Däremot konstaterar Dagligt Allehanda nästan ett helt år senare 
att föreställningen var publikens odelade favorit som fortfarande gick för 
fulla hus.501 Dessutom börjar ett intressant mönster uppträda i pressen. Det 
som börjat 1838 med två uttaladen av Orvar Odd som uttryckt att Lind 
spelat Agathe ”enkelt och flärdfritt”,502 och Dagligt Allehanda som fram-
hållit att hon mött publikens jubel med ”älskvärd blygsamhet”,503 eskale-
rar efter premiären på Robert le Diable 1839. Dagarna efter debuten ut-
trycker Aftonbladet att Lind gjort en oansenlig och anspråkslös entré vid 
en konsert som gjorde att man uppfattade henne som en ”blyg lant-
flicka”.504 Dagligt Allehanda menar att Lind verkade sorgsen över all 
uppmärksamhet hon framkallade eftersom den inte var i paritet med hen-
nes ”jungfruliga blygsamhet och älskvärda anspråkslöshet”.505 Correspon-
denten talar om henne med orden ”det blygsamma väsende, som utmärker 
den talangfulla Sångerskan.”506 Ytterligare ett år senare har Corresponden-
tens vokabulär stegrats till ”…huru oändligt förhöjes icke värdet af denna 
Konstnärs-förmåga genom det flärdfria, anspråkslösa, älskvärda sätt, 
hvarpå den alltid framställer sig för en hänförd åhörare. Hos henne synes 
allt natur, enkel och herrlig [sic]…”507 

Det råder inget tvivel om att Alice bekräftade Linds genombrott. För att 
ta reda på vilka aspekter hos rollen som kan ha bidragit till att ovanstå-
ende och liknande uttalanden eskalerade just efter premiären på Robert le 
Diable tittar jag närmare på rollen Alices beskaffenhet och funktion i ope-
ran.  

                                                      
499 Freja 24 maj 1839 
500 Aftonbladet 11 maj 1839 
501 Dagligt Allehanda 11 januari 1840 
502 Orvar Odd i: Aftonbladet 8 mars 1838 
503 Dagligt Allehanda 9 mars 1838 
504 Aftonbladet 13 maj 1839 
505 Dagligt Allehanda 14 maj 1839 
506 Correspondenten 19 juni 1839 
507 Correspondenten 10 juni 1840 
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Operans handling 
Robert le Diable är en opera i fem akter. Librettot är skrivet av Eugèn 
Scribe baserad på en medeltida legend. Operan hade premiär i Paris 1831. 
De fyra ledande rollerna är: Robert – tenor, Bertram – bas, Isabella – so-
pran samt Alice – sopran. Dramaturgin som inte är olik Der Freischütz 
handlar om kampen mellan det goda och det onda. Handlingen är historisk 
och utspelar sig på Sicilien under 1200-talet och innehåller, likt Der 
Freischütz, ett antal romantiska tidstypiska inslag av övernaturlighet, 
naturmystik samt stark polarisering mellan det onda och det goda.508 Skill-
naden är att Robert le Diable är en genomkomponerad opera utan talad 
dialog och den är med sina dryga fem timmar ganska mycket längre än Der 
Freischütz. Historien handlar om Robert och hans mystiske följeslagare 
Bertram. Bertram är egentligen en ond ande som tagit mänsklig gestalt och 
fått en son, Robert, och sedan försvunnit. När Robert vuxit upp kommer 
Bertram tillbaka i ny gestalt och försöker vinna Roberts själ till Djävulen.  
 
När operan inleds har den nyligen landsförvisade hertig Robert av Nor-
mandie anlänt till Sicilien tillsammans med sin följeslagare Bertram. Robert 
har förälskat sig prinsessan Isabella, men förledd av Bertram har han råkat 
i onåd hos hennes far. För att vinna tillbaka både äran och Isabella tänker 
Robert delta i ett tornerspel där Isabellas hand är vinsten. Då lurar Bertram 
Robert att spela bort alla sina ägodelar, inklusive rustningen. Roberts fos-
tersyster Alice kommer för att berätta att Roberts mor dött och att hon på 
sin dödsbädd vill varna sonen för Bertram.   

I den andra akten ger Isabella Robert en ny rustning för att han ska 
kunna delta i tävlingen. Bertram lyckas dock lura honom än en gång, så 
när spelen ska börja är Robert inte närvarande utan Isabella vinns istället 
av prinsen av Granada.  

Tredje akten utspelar sig vid en klosterruin där Bertram inne i en grotta 
utlovar till Satan själv att Roberts själ ska bli hans före midnatt. Alice, som 
redan anat vem Bertram är, råkar överhöra samtalet och får Bertrams iden-
titet bekräftat för sig. När Bertram kommer ut ur grottan och får se Alice 
hotar han henne till livet om hon berättar vad hon hört. 

I fjärde akten bryter sig Robert in i Isabellas sovrum för att röva bort 
henne men åsynen av henne får honom att ångra sig och att istället vilja 
vinna henne ärbart. 

I femte och sista akten ställs Bertrams och Alice’ kamp om Roberts själ 
på sin spets. Bertram vill förmå Robert att skriva under ett avtal som över-

                                                      
508 Jämför med Göran Gademan: ”Grand opera i Stockholm” i: Ny svensk teater-
historia, del 2, 1800-talets teater, 2007, s 154 
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lämnar hans själ till Djävulen, medan Alice försöker övertala honom att 
låta bli. Alice lyckas fördröja underskriften till klockan slår tolv. När 
Bertram förlorat försvinner han ner i helvetet. Istället står Isabella där 
brudklädd och väntar på Robert. Operan avslutas tutti, med en lovsång till 
Gud.509 

Alices funktion i operan 
Alices roll i operan är relativt stor och hon har en handlingsbärande funkt-
ion. Bertram är i egenskap av djävulens hantlangare operans symbol för 
det onda och Alice symboliserar motsatsen. Hon är en ren jungfru vars 
uppgift är att frälsa Roberts själ och med fara för sitt eget liv rädda honom 
från fördärvet. Hon förkroppsligar 1800-talets kvinnobild med sin själv-
uppoffring och sin religiositet som hon visar stor tilltro till när hon kastar 
sig framför korset. Alice delar rollen som hjältinna med Isabella, operans 
passiva trofé som troget väntar och fogar sig i sitt öde. Däremot delar de 
inte rollen som kvinnlighetsrepresentant eftersom Alice dessutom symboli-
serar den viktiga kristna moralen. Självuppoffringen tillsammans med reli-
giositeten gör Alice till en tydligare kvinnlighetsbild än Isabella som endast 
innehar en av dessa viktiga egenskaper. Alices hela handlingskraft koncen-
treras till den viktiga kvinnouppgiften att med hjälp av sin tilltro till Gud 
uppoffra sig. 

De båda hjältinnerollerna är höga sopraner, men skiljer sig på så sätt att 
Isabellas roll har en något högre tessitura och innehåller betydligt mer ko-
loratur och bravur än Alices. Alice är en typisk lyrisk sopranroll, hög, men 
inte ansträngande hög. Hennes tessitura fokuseras mestadels till den andra 
oktaven. Förutom i kadenserna går hon inte över c’’’ och hon behöver inte 
heller ner och gräva i tonområden som är anstängande låga för höga so-
praner. 

Alice har huvudsakligen tre stora scener: hennes första aria ”Va dit-elle” 
i första akten, romansen ”Quand je quittai la Normandie” som efterföljs 
av scenen tillsammans med Bertram i tredje akten, samt slutscenen i sista 
akten. I den första arian presenterar Alice sig själv och sin uppgift för 
publiken. Hon har kommit för att berätta att Roberts mor är död och att 
hon på sin dödsbädd vill varna Robert för hans far (som Robert inte vet är 
Bertram). Arian är expressiv och går genomgående i ett långsamt andante-
tempo. Den inleds med några höjdtoner med två efterföljande fermater, 

                                                      
509 Ah chantez troupe immortelle, reprenez vos divins concerts! Gloire à la provi-
dence! Gloire au Dieu de l’univers! Il est resté fidéle! Les cieux lui sont ouvert! 
Gloire à Dieu!  
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vilket är tacksamt för en lyrisk sopran. Det finns även några höjdpunkter 
som markeras av att tessituran går upp och arian innehåller även två ka-
denser. Alice nästa scen är mer dramatiskt uppbyggd. Scenen inleds med 
Alices recitativ och den påföljande arian ”Quand je quittai la Normandie”. 
Därefter kommer duetten med Bertram och Alices insats i denna scen av-
slutas med tersetten mellan Bertram, Robert och Alice. Den första delen, 
Alices aria, fungerar som en etablering, eller bekräftelse, på Alice som 
symbol för det goda. Hennes inledande recitativ föregås av en flöjtintro-
duktion och dessa flöjter spelar även mellan Alices repliker. Flöjternas 
höga sköra klang stärker känslan av Alice ungdom, oskuld och även hen-
nes utsatthet. I duetten med Bertram återkommer flöjterna och stärker 
Alice samtidigt som Bertram ackompanjeras av kontrabaser och celli i ett 
lågt register – en tydlig musikalisk parafras på det onda och det goda. I 
arian ”Quand je quittai la Normandie” är både text och melodi tämligen 
barnsligt utformade. Texten handlar om en ung flickas föreställning och 
väntan på kärleken. Melodin är utformad som en liten visa, med skuttiga, 
nästan hoppsaaktig rytm, vilket stärker Alices ungdom.  

 

 

 

Arian blir en kontrast till den efterföljande scenen med Bertram. Denna 
”söta” sång fastställer Alices som symbol för det goda inför hennes möte 
med det onda. Stämningen bryts abrupt efter Alices sista kadens när hon 
plötsligt hör Bertrams röst inifrån grottan och den nästföljande duetten är 



146 I INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet 
 

Alices mest dramatiska scen, både dramaturgiskt och musikaliskt dyna-
miskt och hon utropar sin skräck i höga lägen på flera ställen. Samtidigt är 
Alices stämma inte överdrivet ansträngande stark. I duetten med Bertram 
ligger hennes stämma långt över hans eftersom han är bas, vilket underlät-
tar för henne att höras igenom. Likaså ligger Alices stämma högt över de 
båda andras i tersetten och dynamiken är övergripande svag, inte starkare 
än mezzoforte, mycket på grund av att tersetten sjungs á capella. 

Operans slutscen är en dramatisk kamp mellan det onda och det goda. 
Likt den tredje aktens scen är Alices stämma expressivt utformad utan att 
vara ansträngande stark, och ligger i en hög tessitura utan att vara an-
strängande hög, med en övergripande dynamik som inte är starkare än 
mezzoforte.  

Lind som Alice 
Rollen Alice är betydligt mer omfattande, handlingsbärande och dramatisk 
än Agathe. Alice ligger dessutom i en högre, och därmed mer tacksam tessi-
tura för Lind, vilket kan ha underlättat i de dynamiskt starkare dramatiska 
situationerna. Dock ligger Isabellas tessitura ännu bättre till för Lind och 
därmed förefaller rollfördelningen även i den här operan en aning underlig. 
Isabellas stämma är inte bara högre, de är dessutom betydligt rörligare med 
mer fokus på ekvilibristik och kräver därmed en hög röst som inte behöver 
vara särskilt stark. Med tanke på Linds senare höga koloraturroller och 
hennes höga smala röst tycks Isabella, precis som i fallet med Ännchen, 
vara den roll som skulle ha passat Lind bäst. Valet att låta Lind sjunga 
Alice tyder på att den unga Lind inte var så ekvilibristiskt utvecklad som 
hon senare blev och att man på Kungliga Teatern, med Isak Berg i spetsen, 
ansåg henne vara mer dramatisk än hon egentligen var, vilket mycket väl 
kan ha varit en av anledningarna till att hon lätt tröttade ut sig.   
 
Det är dock otvetydigt att den unga Lind gjorde intryck med sin röst i den 
här rollen. Stämman är konstruerad på ett sätt och i ett läge som torde ha 
passat henne som ung. Inledningsaria ”Va dit-elle” har några inledande 
toner, framförallt det höga g’’, som ligger inom Linds briljanta höjdregister 
och tonen har dessutom en fermat efter. Den senare recensionen från The 
Illustrated London News poängterar att man aldrig hört något så delikat 
som just dessa långa inledningstoner. De var klocklika och diminuerades 
till den svagaste viskning.510 

                                                      
510 The Illustrated London News 8 maj 1847 
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The Musical World menar att dessa inledningstoner gjorde att man redan i 
arians början uppfattade skönheten i Linds röst.511 Den följande melodin 
koncentreras till en tessitura i den andra oktaven. Stämman besöker inte 
det beslöjade registret i någon större utsträckning. Dessutom är melodin 
expressiv utan att vara dynamiskt stark. På några ställen finns fermater, 
vilka är fria för improvisation, insprängda. Arian har två verser och i båda 
varsin höjdpunkt som går upp till h’’. Hela frasen har ett utskrivet messa di 
voce och eftersom pianissimo på höjden var en av Linds beundrade styrkor 
torde denna fras ha visat även den unga Linds röst från sin allra bästa sida. 

 

 

 
Båda verserna avslutas med kadenser.512 Den sista inleds med ett uthållet 
h’’. Om Lind gjorde detta pianissimo eller möjligen med messa di voce 
bidrog frasen säkert till att hon imponerade med arian.   

Höjdpunkterna och höjdtonerna ligger innanför Linds styrkeregister 
utan att vara varken ansträngande högt eller starkt. Tonläget, den melodi-
ösa expressiviteten tillsammans med höjdpunkterna gör arian till en perfekt 
öppningsaria för en röst som den unga Linds. Samma sak gäller cavatinan i 

                                                      
511 The Musical World 8 maj 1847 
512 Enligt The Musical World 8 maj 1847 var Linds ornamentik innovativ och hon 
inledde den första kadensen med en lång drill. Det är dock troligt att hon ornamen-
terat annorlunda och mindre utvecklat 1839. 
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tredje akten. Även här inleds scenen med två långa toner med fermat efter. 
Detta utförde Lind enligt The Musical World med messa di voce.513  

 

 

 
The Musical Worlds senare recension uttrycker stor beundran för Linds 
kadenser i denna cavatina. Den första kadensen avslutade hon med ett f’’ 
som leddes över till g’’ vilket ledde vidare till nästa vers utan andning mel-
lan. Den sista kadensen avslutade hon med en drill i pianissimo mellan c’’’ 
och d’’’ vilken leddes vidare till sluttonen. Dessutom framhåller tidningen 
att Lind i det föregående recitativet härmat flöjten i ett eko vilket hon ut-
fört delikat.514 Detta skildrar visserligen en senare mer mogen Jenny Lind, 
samtidigt som hennes drillande pianissimo i 
detta höga läge indikerar vilken typ av röst 
hon hade, vad som var hennes styrka och 
denna måste ha funnits även i hennes ungdom 
om än inte lika utvecklad.   

Det som Lind blivit mest ihågkommen för 
är dock scenen med Bertram i tredje akten. 
När Bertram fattade hennes handled skakade 
hon av trovärdig rädsla och hon kastade sig 
framför korset i skräckfylld upplösning och 
med intensitet uttalade hon orden ”Himlen 
vare med mig.”515 

 
 

 

                                                      
513 The Musical World 8 maj 1847 
514 The Musical World 8 maj 1847; Allgemeine Musikalische Zeitung den 26 maj 
1847 påpekar att publiken vid den engelska debuten applåderade fram inte mindre 
än två repriser av hela arian. 
515 The Musical world 8 maj 1847; Bilden publicerades i The Illustrated London 
News 26 augusti 1848  
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Duetten med Bertram är dramatisk men inte heller den är dynamiskt stark. 
Långa partier rör sig dynamiken inte starkare än mezzoforte. Dessutom 
använde Lind en sorts halvkvävda skrik för att markera att hon förstått 
vad som skulle hända Roberts själ vid midnatt,516  vilket säkert var drama-
tiskt effektfullt. Ytterligare en hjälp är att tessituran höjs något. Det gör att 
dramatiken intensifieras utan att det nödvändigtvis behöver bli starkare 
och därmed slitigt för en tunn röst. Både duetten och tersetten håller sig i 
en tonhöjd innanför Linds mest briljanta register. Scenen innehåller flera 
uthållna höjdtoner. I överledningen till tersetten drillade Lind exempelvis 
återigen mellan c’’’ och d’’’.517  

Stora delar av slutscenen är en tersett mellan samma personer: Alice, 
Robert och Bertram. Det är en dramatisk upptrappning som musikaliskt 
illustreras med allt högre tessitura vilket framkallar dramatik i sig själv. 
Mot slutet är dynamiken stark och Alices toner som kromatiskt klättrar 
uppåt från fiss’’ för att landa på ett uthållet h’’ fick sannolikt den effekten 
att Lind både hördes igenom utan större ansträngning och att hon hade 
lättare att låta dramatiskt eftersom det ligger så pass högt.  

 

 
 
Det råder ingen tvekan om att rollens musikaliska utformning, tonläget 
tillsammans med att stämman är expressiv utan att vara särskilt stark, 
samspelade med den unga Jenny Linds röst. Det finns en mängd briljanta 
höjdtoner som Lind med sin flöjtliknande klang kunde imponerade med. 
Denna höga, lite sköra röst stärkte sannolikt intrycket av hennes utsatthet 
inför den onde Bertram. Men trots alla fördelar med Alices stämma hade 
rollen Isabella antagligen passat Linds röst ännu bättre och frågan är hur 
händelseutvecklingen hade sett ut i sådana fall eftersom Isabella inte är en 
                                                      
516 The Musical World 8 maj 1847 
517 The Musical World 8 maj 1847 
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lika tydlig kvinnlighetssymbol som Alice. Isabella väntar passivt medan 
Alice tar aktiv avstånd mot det onda. Karaktären Alice är en tydlig kristen 
symbol för kvinnlighet, en kvinna som idealiskt tar avstånd från synd, 
vilket intensifieras i scenen där hon använder den kristna symbolen – kor-
set – som skydd. Det är högst troligt att rollens starka kristna moral till-
sammans med Linds sköra röstklang stärkte det redan påbörjade bildskap-
andet av Jenny Linds ”personlighet”. Alices moral korresponderar med det 
som senare blev Linds image och som eskalerade till uttalanden som Bour-
nonvilles: att Linds dramatik genomsyrades av ”en själslig renhet”,518 och 
Holland & Rockstros att Alice var en roll som lockade fram Linds person-
lighet, hennes trosstyrka, avsky för synd och passion för ”ädel renhet”.519  

Mediebilden ”Jenny Lind” skapas 
Berättelserna i de båda operorna Der Freischütz och Robert le Diable är 
väldigt lika varandra. De handlar om kampen mellan det onda och det 
goda, där det goda slutligen segrar. Musikaliskt är de olika såtillvida att 
Der Freischütz är ett sångspel med talad dialog, medan Robert le Diable är 
en betydligt längre opera i fem akter. De kvinnliga huvudrollerna Agathe 
och Alice är sina respektive operors tydligaste kvinnlighetsrepresentanter, 
trots att båda operorna har ytterligare en stor kvinnoroll vardera. Den 
gemensamma nämnaren för Agathe och Alice är framförallt religiositeten 
tillsammans med självuppoffring. Agathe är Max’ troget väntande fästmö. 
Hon är självuppoffrande och hennes förtröstan på en gudstro karaktärise-
ras när hon faller på knä i bön. Detta gör Agathe till operans kvinnlighets-
representant framför följeslagerskan, den sorglösa unga Ännchen som har 
rollen av att vara ett lustigt inslag. Alice är än tydligare karaktäriserad som 
kvinnlighetsrepresentant. Alices hela uppgift går ut på att med fara för sitt 
eget liv rädda Robert och hennes tillflykt till korset tydliggör hennes aktiva 
avstånd från synden. Medan Isabella är enbart troget väntande och själv-
uppoffrande är Alice både självuppoffrande samtidigt som hon symbolise-
rar den viktiga religiösa moralen, vilket gör Alice till Robert le Diables 
kvinnlighetsrepresentant.  

Före 1838 syns ingenting av det som senare blev Linds mediala image. 
Tvärtom hade Dagligt Allehanda, 1834, till och med oroat sig för hennes 
framtida sedlighet.520 Efter debuten med Agathe koncentreras recensioner-
na fortfarande till det musikaliska utförandet, men de första fröna sås när 

                                                      
518 August Bournonville: Mit theaterliv, 1878, s 20 
519 Holland & Rockstro, 1891, del 1 s 52 
520 Dagligt Allehanda 13 juni 1834   
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Dagligt Allehanda skriver att Lind mötte publiken med ”älskvärd blyg-
samhet”,521 och Orvar Odd att Lind spelat rollen ”enkelt och flärdfritt”.522 
Efter debuten med Alice eskalerar mediebilden av Lind. Aftonbladet liknar 
Lind vid en blyg, oansenlig flicka från landet,523 Dagligt Allehanda menar 
att hon var sorgsen över all uppmärksamhet eftersom den gick stick i stäv 
med hennes jungfruliga blygsamhet, ”Må hon behålla denna älskvärda 
anspråkslöshet…”524 och Correspondenten kallar henne ett ”blygsamt 
väsende”.525 Ett år senare menar Correspondenten att Linds talang höjs av 
hennes ”flärdfria, anspråkslösa, älskvärda sätt […] Hos henne synes allt 
natur…”526 Ytterligare en indikation på att Linds ”personlighet” trappas 
upp under den här tiden är Malla Silfverstolpes skildringar. Den första 
gången Silfverstolpe skriver om Lind, beskriver hon ”ett musikaliskt un-
derverk” som sjunger charmant.527 Ett år senare kommenterar Silfver-
stolpe: ”Med stort nöje sågo vi ’Robert af Normandie’. Jenny Lind såsom 
Alice [är] alldeles förtjusande genom sanning, natur och harmonie i sång, 
känsla, åtbörder”;528 och något senare: ”Den behagliga genialiska flickan, 
aderton år gammal, är lika enkel och anspråkslös i hvardagslifvet som hon 
är hänförande på teatern. […] Hon är charmant!”529 Långt senare lever 
bilden kvar av Linds ”personlighet” och hur hon slog igenom med rollen 
Alice och har eskalerat ytterligare. 1888 skriver signaturen Esselde i tid-
skriften Dagny att Lind gjorde debut i det aristokratiska sällskapslivet 
under våren 1839. Esselde beskriver Lind som ”enkel, anspråkslös, men 
värdig och genomträngd af ett slags heligt ansvar för den mission – den 
rena konstens mission – som hon kände vara henne af Gud anförtrodd.”530      

Esselde uttrycker ett tydligt exempel både på Gesse-Harms slutsats att 
konsten ”förgudligas” och att i denna konstens religion används Lind som 
sångens heliga jungfru,531 och Borgstedts menar att Lind användes som re-
                                                      
521 Dagligt Allehanda den 9 mars 1838 
522 Orvar Odd i: Aftonbladet 8 mars 1838 
523 Aftonbladet 13 maj 1839 
524 Dagligt Allehanda 14 maj 1839 
525 Correspondenten 19 juni 1839 
526 Correspondenten 10 juni 1840 
527 Silfverstolpe 20 juni 1838, citerad av Grandison, 1910, band IV, s 203 
528 Silfverstolpe maj [exakt datum saknas] 1839, citerad av Grandison, 1910, band 
IV, s 204 
529 Silfverstolpe 11 juni 1839, citerad av Grandisson, 1920, del IV, s 204–205  
530 Signaturen Esselde i: Dagny, 1888 
531 Gesse-Harm, 2009, s 355: …”so wirkte sie aber auch auf weniger kunstsinnige 
Menschen wie die Heilige Junfrau des Gesanges”…  
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gelrätt kvinnoideal med en symbolik för Jungfru Maria.532 Enligt Grotjahn 
var tiden strax före 1800-talets mitt den period då ”personligheter” började 
användas i större utsträckning i marknadsföringssyften.533 Rollen Alice ka-
raktär beskriver i allra högsta grad sin tids kvinnoideal, samtidigt som ka-
raktären också stämmer överens med både samtida och senare skildringar av 
Linds ”personlighet”. Det är ingen slump att Jenny Linds mediepersonlighet 
som ”den anspråkslösa, enkla och fromma”, skapas under våren 1839 då 
den svenska premiären av Robert le Diable ägde rum. Grunden var redan 
lagd året innan, vid premiären på Der Freischütz, men rollen Alice stärkte 
mediebilden. Det råder inget tvivel om att hon gjorde rollerna, framförallt 
Alice, bra. Alice har en tessitura och en musikalisk utformning som passade 
den unga Jenny Lind väl. Utöver detta var Linds röstklang vid den aktuella 
tiden var särskilt skör och luftig eftersom rösten var skadad, vilket mycket 
väl kan ha stärkt intrycket av hennes ”kvinnlighet” som överensstämmande 
med rollfigurerna Agathe och Alice. Även rösten uppfattas som överens-
stämmande med ”personligheten”. Freja liknar hennes röst vid personlighet-
en som: ”idel behag, expression och själsrikhet.”534 Även detta resonemang 
intensifieras, och 1845 hade det eskalerat till Rellstabs uttalande att Lind var 
”sångens mest fulländade kvinnlighet”.535 

 
 

 
  

                                                      
532 Borgstedt, 2007, s 229–232 
533 Grotjahn, 2011 
534 Freja 14 maj 1839 
535 Rellstab, 15 december 1845/1861, band XX, s 387–391: ”sollten wir sie durch 
einen bezeichnenden Ausdruck feststellen, die vollendeste Weiblichkeit des Gesan-
ges nennen würden.” 
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KAPITEL 6 

De stora internationella succéerna 
Den sista delen av min tes är att Lind anpassade både sina musikaliska och 
dramatiska tolkningar efter sin svaga röst och att konsekvensen blev att 
hennes rolltolkningar upplevdes ”kvinnliga.” I detta kapitel diskuterar jag, 
genom att analysera tre av Linds största internationella rolltolkningar, på 
vilket sätt Jenny Lind använde rösten genusperformativt vilket stärkte ge-
nusperformativiteten hos hennes rolltolkningar.   

 
Amina i Bellinis La Sonnambula, titelrollerna i Donizettis Lucia di Lam-
mermoor och Bellinis Norma är de tre roller som Jenny Lind spelade allra 
flest gånger och som även kan sägas vara hennes största internationella 
succéer. Med dessa karaktärer bekräftade Lind sin image samtidigt som 
hon flyttade fram sin egen stjärnposition. Innan det internationella genom-
brottet spelade Jenny Lind samtliga tre roller i Sverige. Operorna steg i 
popularitet samtidigt med Lind, och det var i princip hon som tog dem till 
Stockholm. Kronologiskt var Linds nästa succé, efter Alice, rollen som 
Lucia som uruppfördes 1840 på Kungliga Teatern. Året därpå uruppförde 
hon Norma. La Sonnambula hade premiär i januari 1843 med Mathilda 
Gelhaar som Amina. Då blev föreställningen ett fiasko som lades ner di-
rekt. När den däremot återupptogs två månader senare med Jenny Lind 
som Amina blev operan en succé, vilken tillskrevs huvudrollinnehavaren. 
”Denna Opera, åt hvilken man i början icke spådde mycken framgång på 
vår scen, har genom M:lle Lind erhållit nytt lif och betydligen vunnit” 
skrev Svenska Biet.536 Amina blev den roll som Lind spelade allra flest 
gånger. Den blev också hennes största internationella succé som hon spe-
lade mest frekvent i Sverige, de tysktalande länderna och i England, totalt 
98 gånger. Lucia är hennes roll nummer två, sett till antalet gånger hon 
kreerade den. I Stockholm sjöng hon den hela 56 gånger och toppar där-
med tillsammans med Alice populariteten i den svenska huvudstaden. Hon 
sjöng den varken i Berlin eller i Wien, däremot fyra gånger i mindre tyska 
städer, tolv gånger i London och tre gånger på den engelska landsbygden, 
                                                      
536 Svenska Biet 4 mars 1843; jämför Dagligt Allehanda 4 mars 1843: ”Mamsell 
Jenny Lind uppträdde igår afton för andra gången uti Aminas parti Sömngångers-
kan. Äfven af denna, i dramatiskt hänseende temmeligen [sic] utslitna roll, och den 
serdeles matta och enformiga musiken, förstod den snillrika sångerskan att, genom 
sin mästerliga exekution, skapa något intressant och artistiskt, hvilket utan tvifvel 
skall för detta stycke bereda framgång äfven här.” Dagligt Allehanda 15 mars 
1843: ”Lika säkert som den såsom komposition så ytterst svaga Somnanbula [sic] 
icke kunnat gifvas på Stockholms theater tre gånger, utan Jenny Linds förträffliga 
exekution, lika säkert kan den nu gifvas ja förtjusa mängden tjuge [sic] gånger.”   
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totalt 78 gånger. Sett till antalet framföranden uppskattades Lucia, precis 
som Alice, mest i Stockholm och i London. Norma var Linds internation-
ella stora genombrott i Berlin den 15 december 1844. Norma är också den 
av Linds roller som är mest omdebatterad och kritiserad samtidigt som 
hennes tolkning gjorde sig mycket populär i de tysktalande länderna där 
hon spelade den 35 gånger. Totalt spelade hon rollen 75 gånger. 

Alla tre karaktärerna är vokalt krävande koloraturroller, ekvilibristiskt 
utformade med en mycket hög tessitura. De är komponerade i scener som 
inbjuder till höga avslutningstoner i den tredje oktaven även om dessa inte 
finns inkomponerade. Det är fullt rimligt att tänka sig att Lind ofta avslu-
tade sina scener så högt som eb’’’, e’’’ och f’’’. Karaktärerna är sina respek-
tive operors huvudroller som gör entré tidigt, har långa scener efter 
varandra, med få pauser och alla tre avslutar sina insatser med en slutscen 
som är 15 till 20 minuter lång. Utöver att den höga tessituran och ekvili-
brismen passade Linds röst, gav rollerna ytterligare musikaliska möjlighet-
er för Lind att utforma dem. Det finns en mängd improvisationsställen, 
kadenser och fermater, där Lind kunde anpassa både röstläge och dynamik 
efter vad som passade hennes röst.   

Lind gjorde alla tre karaktärerna till kvinnlighetssymboler oavsett rol-
lens ursprungliga utformning. Amina är i högsta grad en kvinnlighetssym-
bol, vilket Lucia också är om än inte riktigt lika tydligt. Norma avviker 
däremot från Linds övriga stora roller. Norma tecknas snarare som mot-
satsen till 1800-talets kvinnobild. Det är en kvinna med makt, hon är lyn-
nig och hämndlysten. Trots detta fick Linds tolkning även karaktären 
Norma att framstå som en kvinnlighetssymbol. I detta kapitel tittar jag på 
hur Jenny Lind tolkade dessa sina tre största succéroller och hur karaktä-
rerna, oavsett hur de är utformade, i Linds händer blev kvinnlighetssymbo-
ler som passade in på hennes egen personliga image. Analyserna presente-
ras i Jenny Linds succéordning, Amina, Lucia och Norma.   
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Amina – oskulden 
 
 

 

 
De flesta kritiker är överens om att Amina var Jenny Linds bästa roll-
prestation, “perhaps the best, and also the most frequently repeated, of her 
parts”537 menar The Illustrated London News. Berliner Musikalische Zei-
tung menar att själva operan är både intetsägande och tråkig, men att hu-
vudrollen Amina ändå måste räknas till Linds mest lyckade kreationer.538 I 
samband med debuten i London menar The Musical World att ryktet att 
Amina var Linds bästa roll färdats från Tyskland, gått före henne och 
gjorde nyfikenheten stor.539 Till och med en av hennes största kritiker, 
Desmond Ryan, menar att om någon scen ska utpekas som hennes största 
så är det sömngångarscenen i den sista akten i La Sonnambula:   

 

If we were to name what we considered Jenny Lind’s chef-d’aeuvre, we 
should have no hesitation in pointing out this scene [slutscenen] of the Son-

                                                      
537 The Illustrated London News 28 april 1849 
538 Berliner Musikalische Zeitung, no 46, 27 december 1845: “Wir möchten diese 
Rolle [Amina] für die Beste des Fräul. Lind halten.” 
539 The Musical World 15 maj 1847 
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nambula. Here the best portions of her voice are called into play, and her 
vocal performance, so far, may be pronounced perfect.540       

 

Med tanke på Linds vid det här laget väl etablerade image är det inte 
konstigt att Amina blev en av Linds mest populära tolkningar. Rollen 
Amina kan betraktas som en symbol för kvinnlighetens oskuld. Detta 
stämde väl överens med Linds mediaprofil. Dessutom passade rollen henne 
rent vokalt. Amina är en roll som kräver just en hög smal röst men inte 
någon större styrka. Istället finns det många ställen där hon kunde an-
vända sin beundrade svaga dynamik på höjden. The Musical World ut-
trycker att blygsamheten genomsyrade Linds tolkning och att hon utnytt-
jade sin svaga röst till sin fördel.541 Linds skicklighet i svag, hög dynamik 
stärkte upplevelsen av blygsamhet. Neue Zeitschrift für Musik menar att 
Linds oefterhärmliga lyrisk-elegiska röst tillät en näst intill viljelös klang, 
vilket gjorde Amina till Linds bästa rolltolkning.542  

Operans handling 
Vincenzo Bellinis La Sonnambula hade premiär i Milano 1831. Librettot 
skrevs av Felice Romani efter en pjäs av Scribe. Operan består av två akter 
och utspelar sig i en liten schweizisk by under författarnas egen samtid. 
Berättelsen behandlar främst ämnet svartsjuka. Huvudkaraktärerna är 
Amina – koloratursopran, Elvino – tenor, Greve Rodolfo – bas, Lisa – 
sopran, Teresa – mezzosopran. 

 
Den föräldralösa Amina har vuxit upp hos mjölnerskan Teresa. Operan 
inleds med Aminas och Elvinos förlovning på byns torg. Elvino ger sin 
döda mors ring till Amina och de lovar varandra evig trohet. En främling 
kommer och frågar efter bygdens slott, vars herre dött fyra år tidigare. 
Slottsherren hade en son men denne har sedan länge varit försvunnen. Ef-
tersom det är sent erbjuds främlingen att övernatta på Lisas värdshus. 
Främlingen är familjär med bygden och tycker dessutom att Amina är lik 
en flicka som han älskade för länge sedan. Elvino blir svartsjuk på främ-

                                                      
540 Ryan i: The Musical World 2 september 1848 
541 The Musical World 15 maj 1847 
542 Neue Zeitschrift für Musik, 1 november 1847: …””ist sie an lyrischen elegischen 
Stellen, welche ein solches Klingen zulassen, unnachahmlich, weil hierein ihre ei-
genthümliche Natur besteht. Aus diesem wird sich begreifen lassen, dass die 
Nachtwandlerin, in welcher dieses fast willenlose Klingen eben die Hauptsache, 
ihre beste Partie ist, und darum wollen wir über diese Rolle im Uebrigen schweig-
en.” 
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lingens intresse för Amina. När mörkret sänker sig varnar byborna för 
byns spöke.    

I främlingens rum på värdshuset avslöjar Lisa för honom att han blivit 
igenkänd som Rodolfo, grevens försvunne son. Rodolfo kurtiserar Lisa 
som blir smickrad. Ett ljud hörs utifrån och en förskräckt Lisa, som tror att 
det är spöket, lämnar rummet och tappar i hastigheten sin näsduk. In ge-
nom fönstret kommer Amina som går i sömnen. Rodolfo inser att byborna 
misstagit Amina för ett spöke. Amina lägger sig på Rodolfos soffa och 
sover vidare medan Rodolfo lämnar rummet. Byborna kommer för att 
välkomna den igenkända greven men hittar istället den sovande Amina på 
hans soffa. Elvino blir rasande av svartsjuka.  

I den andra akten bedyrar greve Rodolfo att det inte hänt något mellan 
honom och Amina. Han förklarar att hon kommit sovande in till hans 
rum. Elvino låter sig dock inte övertygas utan tar tillbaka ringen för att 
istället gifta sig med Lisa. Teresa kommer ut för att be byborna vara tysta 
så att de inte väcker Amina som äntligen har fallit i en utmattad sömn. 
Teresa konfronterar Lisa med näsduken som hon har hittat i Rodolfos 
rum. Rodolfo vill inte kommentera detta, men betygar än en gång Aminas 
oskuld. Elvino vill ha bevis. Då öppnas ett fönster i mjölnerskans hus och 
den sovande Amina kommer gående ut på en ostadig, murken liten spång 
högt ovanför det rullande kvarnhjulet. Rodolfo förklarar att det kan inne-
bära Aminas död att väcka henne, att hon i chocken kan ramla ner och slå 
ihjäl sig mot hjulet. Därför håller byborna andan medan Amina tar sig över 
till den andra sidan och när hon har nått säkerhet väcker Elvino henne och 
hon vaknar till sin egen och allas glädje i hans armar.       

Aminas funktion i operan 
Amina är en synnerligen tydlig kvinnlighetssymbol. Oskulden hos en ogift 
kvinna var enormt viktig under 1800-talet. Pjäsen handlar om en kvinnas 
oskuld och vilken katastrof som drabbar henne om oskulden ifrågasätts. 
Aminas oskuld blir hela byns angelägenhet. Hela samhället har rätt att 
döma henne. Lösningen på hur intrigen ska uppstå är att göra Amina icke 
ansvarig för sina handlingar: hon går i sömnen. Därmed finns ingen ambi-
valens i dramat. Ingenting kan utmana Aminas oskuld och eftersom intri-
gens viktigaste händelse är Aminas bevisade mödom slutar dramat lyckligt.  

Amina framställs som operans goda hjältinna och hon speglas mot sin 
motpol Lisa som är dramats intrigant. Lisa står symbol för kvinnlig frihet 
och i viss mån för kvinnlig sexualitet. Lisa driver sitt eget värdshus och är 
därmed fri och oberoende. När Teresa frågar henne varför hon inte vill 
gifta sig med sin friare Alessio, svarar hon att hon uppskattar sin frihet. 
Symbol för kvinnlig sexualitet blir Lisa när Rodolfo vägrar försvara henne 
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inför Teresa som konfronterar henne med näsduken som hon tappat när 
hon var ensam med Rodolfo på hans rum. Istället fortsätter Rodolfo att 
framhärda Aminas oskuld. Lisa befinns alltså skyldig, medan Amina är den 
oskyldiga. Med McClarys vokabulär tecknas Amina som dramats borger-
liga, avsexualiserade idealkvinna (Michaëla) och Lisa som hennes motsats 
(Carmen).543    

Inledningsscenen, som är drygt 30 minuter lång, syftar till att etablera 
Amina som en allt igenom god karaktär som byborna tycker om och vill 
väl. Byborna, kören, hyllar henne: Viva! Viva Amina! (Leve Amina). Tidigt 
i inledningsscenen säger byborna rent ut att Amina är deras stora stolthet 
eftersom hon är symbol för just oskulden: ”I hela landet finns ingen vack-
rare och kärare blomma än Amina. Anspråkslös och blyg är hon en symbol 
för oskulden.”544 Aminas egen presentation av sig själv stärker henne som 
symbol för kvinnlighet än mer. Direkt efter bybornas inledningskör ut-
trycker hon i en lång scen sin tacksamhet för deras hyllning och till foster-
modern Teresa som tagit hand om henne. Aminas scen innehåller både 
expressiva melodier där hon besjunger naturen, och höga koloraturer i den 
andra och tredje oktaven som stärker hennes ungdom, troskyldighet och 
hennes naiva glädje över kärleken. Efter detta är Amina etablerad som en 
idealisk ung kvinna utan andra framtidsförhoppningar än att i Guds gröna 
natur få gifta sig med mannen hon älskar.  

Efter inledningsscenen råder ingen tvekan om att Amina är en kvinnlig-
hetssymbol och att sympatierna ligger hos henne. Byborna fortsätter att 
försvara Amina även efter det att anklagelserna haglar över henne. Andra 
akten inleds med att de är på väg till greve Rodolfo för att be honom ren-
två deras tidigare stolthet.545 Det är byborna som först presenterar glädje-
nyheten att Rodolfo säger att Amina är oskyldig. Glädjen är stor när det i 
slutscenen visar sig att Amina faktiskt är oskyldig, och de kan hylla henne 
igen: Viva Amina viva ancor! (Ännu leve Amina). Det är byborna som 
genom sina kommentarer upprätthåller sympatierna för Amina genom hela 
operan. 

                                                      
543 McClary, 2002/1991, s 57 
544 ”In Elvezia non v’ha rosa fresca e cara al par d’Amina; è una stella mattutina, 
tutta luce, tutto amor. Ma pudica, ma ritosa, quanto è vaga, quanto è bella: è inno-
cente tortorella, è l’emblema del candor.”   
545 ”Signor Conte, la povera Amina era dianzi l’onor del villaggio, il desio d’ogni 
vill vicina. Ad un tratto è trovara dormente nella stanza che vio ricettó. Difendetela, 
s’ella è innocente, aiutatela s’ella falló.” 
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På några ställen målas Aminas oskuld med flöjter som musikaliska för-
stärkare.546 I första aktens duett där Amina och Elvino lovar varandra 
trohet har hon ett litet parti där hon sjunger att hon inte kan finna ord för 
hur mycket hon beundrar honom.547 Hennes melodi presenteras först av en 
flöjtstämma i den höga diskanten. Detta sker strax innan främlingen kom-
mer och flöjten fungerar som påminnelse om Aminas troskyldighet. I duet-
ten där Elvino uttrycker sin svartsjuka återkommer flöjten som en påmin-
nelse om hennes renhet. I den sista scenen, sömngångarscenen, framträder 
flöjten i pianissimo en expressiv melodi i hög diskant, molto legato, innan 
Aminas recitativ. Dessutom är flöjten tydlig både i förspelet till Ah non 
credea och till Ah non giunge.      

Lind som Amina 
Det är tydligt att recensenter blandat ihop Aminas karaktär med Linds 
egen och uppfattat att rollkaraktärens och privatpersonens karaktärer 
stämde överens. Det framhålls påfallande ofta att Lind spelade Amina med 
en väl passande ödmjukhet. Aftonbladet och Svenska Biet uttrycker att hon 
framförallt i andra akten spelade ”bedjande ödmjukt”.548 Det framhålls 
också att Lind spelade rollen med graciös enkelhet som var fullkomligt fri 
från sceniska konventioner. The Musical World menar att redan vid en 
första anblick syntes det att Lind hade förstått rollen. Hennes tolkning var 
en troskyldig, lantlig jungfru, vars hela ansikte strålade av kärlek till hela 
naturen, okunnig om allt utom djupet av sitt eget hjärta. Med naiv enkel-
het bringade Lind liv i den föräldralösa flickan. För att förstärka att man 
uppfattade att detta var Linds egen karaktär som kom fram i rollen Amina 
avslutar tidningen sin recension med att beskriva applådtacket där Lind 
liknas vid en lekfull kattunge som sprang av scenen med den naiva enkel-
heten som finns hos ett barn.549 

The Musical Worlds recension är en av det tydligaste som visar hur Lind 
utnyttjade sin svaga röst till sin fördel genom att få den att framstå som 
blygsam. Tidningen menar att Lind redan i inledningsrecitativet framställde 
Amina som den allra blygsammaste jungfru vars glädje över kärleken till 
Elvino fanns medvetet närvarande i varje fras. Detta utvecklade hon än 

                                                      
546 Under 1700-talet användes flöjt i pastorala scener som symbol för lantlig enkel-
het och oskuld. Att Amina skildras musikaliskt med flöjter kan ses som en kvarleva 
av detta. 
547 ”Ah vorrei trovar parola a spiegar com’io t’adoro!” 
548 Svenska Biet 6 mars 1843; Aftonbladet 5 januari 1848 
549 The Musical World 15 maj 1847 
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mer i den följande arian, vilken hon ornamenterade i enlighet med karaktä-
ren:  

Her first recitative, “Care compagne,” was delivered with an air of con-
scious happiness that befitted the modest maiden, whose dearest hopes were 
on the point of confirmation. The Amina, on eve of marriage with her fond-
ly beloved Elvino, was in every phrase, in every note. The feeling was still 
more thoroughly portrayed in the air, “Come per me sereno,” which Mad-
emoiselle Lind introduced with a singularly happy cadenza on the last words 
of the recitative, “e questo amplesso.” The air itself was ornamented with 
shakes and cadences profusely though judiciously; but not a turn or grace 
was out of character with the theme.550 

 
Blygsamheten fortsatte att genomsyra Linds tolkning och hon använde sin 
förmåga att sjunga riktigt svagt till att framkalla och förstärka under-
tryckta känslor. I den följande Cabalettan Sovra il sen la man mi posa an-
passade Lind ornamenten i samma takt som ömheten i arian stegrar. I den 
följande svartsjukescenen bekräftas hon dessutom som Elvinos motsats. 
The Musical World poängterar att scenen är viktig för dramat eftersom det 
är första gången som karaktärernas motsatta egenskaper visas; han fram-
ställs som irritabel och svartsjuk, hon som enkel med tillit. Här förstärkte 
Lind framställningen av den kvinnliga ödmjukheten genom att viska fram 
frasen Saresti tu geloso? (Du är svartsjuk?)551  
 

 

 
Detta ligger i överkanten av Linds tonområde som var beslöjat. Här lät 
Lind överlag luftigt och hon hade säkert inga svårigheter att få frasen att 
låta ännu mer luftigt så att det skulle uppfattas som en viskning. Efter El-
vinos utspel om sin svartsjuka på vinden som leker i Aminas hår och solen 
som ser henne, ornamenterade Lind enligt The Musical world graciöst 
frasen Son, mio bene, del zeffiro amante (ungefär: min älskade) vilket, 

                                                      
550 The Musical World 15 maj 1847 
551 The Musical World 15 maj 1847 



 INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet I 161 
 

enligt tidningen, stärkte Aminas halvt undertryckta känsla. Detta karaktä-
riserade också hennes avslutande ord i scenen: Pur nel sonno il mio cor ti 
verda (även i sömnen kommer du att se mitt hjärta).552  

I den första sömngångarscenen lät hon den undertryckta känslan 
komma tillbaka genom att sjunga orden Geloso saresti ancor dello strani-
ero (ungefär: du är fortfarande svartsjuk på främlingen) så svagt att det 
åter uppfattades viskande. 

 

 

 

Även här är frasen delvis innanför det beslöjade tonområdet och på höjd-
tonerna använde Lind sin förmåga att sjunga oerhört svagt. Enligt The 
Musical world avslutade hon dessutom med delikata ornament under den 
avslutande fermaten. När hon sedan kom vidare till orden Un bacio im-
primi in essa, pegno di pace, (en kyss ett löfte om fred), lät hon som en 
ängel. Därpå sjöng hon sitt löfte om evig trohet till sin man lika vackert. 
När hon sedan lade sig ner diminuerade hon tonerna gradvis tills det till 
slut blev helt tyst.553 Det som därefter lyfts fram är den sista sömngångar-
scenen. I det inledande recitativets fras Quanto infelice (hur olycklig), 
stannade hon på det tvåstrukna c:et, svällde och diminuerade intensiteten 
med yttersta lätthet. Hennes aria Ah non credea liknas vid en långdragen 

                                                      
552 The Musical World 15 maj 1847 
553 The Musical World 15 maj 1847 



162 I INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet 
 

suck, gudomligt och oklanderligt rent vokaliserat, där hon också utnyttjade 
sin berömda drill. Cabalettan Ah non giunge beskrivs som extraordinärt 
flyktigt utfört med en energi som saknade motstycke där hon attackerade 
de högsta tonerna med en vågad häftighet: 

 

In one of the reciatives, while in a state of somnambulism, where the words 
“Quanto infelice io sono felice ei sia” occure, she dwelt upon C alt with ex-
quisite purity and precision, for a considerable length of time, swelling and 
diminishing the intensy of sound with the utmost ease. On the words, “Ti 
bacio ancor,” […] she introduced another quaint and beautiful cadenza; but 
the most exquisite point in her whole performance was the cantabile, in the 
minor, “Ah non credea mirarti,” her expression of which was absolutely di-
vine, while her vocalization was irreproachably pure. The whole thing can 
be likned to nothing more appropriated than a long-drawn sigh. […] the 
long-sustained shake that scarcely exceeded the loudness of a breath, and 
was yet so equal and so clear […] The final rondo, “Ah non Giunge,” was 
prodigy of florid execution, in which extraordinary flights of fancy were 
regulated by the nicest taste, and fashioned into symmetry by the ripeast and 
serverest judgement. The originality of some of the cadences amounted to 
the singular, and involved some daring invasions of harmonic boundaries, in 
the shape of passing notes and apogiaturas – but the whole thing was so 
marvelously exciting, that the attention hung upon her every accent […] but 
the terminating cadence – one of unprecedented energy and boldness, at-
tacking the highest notes in the register with a daring impetuosity that was 
nothing short af astounding…554    

 

Den genusperformativa rösten  
The Musical Worlds recension lyfter främst fram den svaga dynamiken. 
Det som vokalt krävs för att sjunga Amina är just de egenskaper som Jenny 
Lind hade, en hög, smal ekvilibristisk röst med förmåga att sjunga svagt 
även på höjden. Att detta var Linds vokala kvaliteter stärkte intrycket att 
Amina var hennes bästa roll. I ett flertal recensioner påpekas att Linds sång 
harmonierade med hennes spel. Signaturen T uttrycker att rollen var en av 
Linds mest förtjusande, tekniskt fulländade sångprestationer samtidigt som 
hon framställde karaktären med sedlighet och dygd.555 The Illustrated 

                                                      
554 The Musical World 15 maj 1847 
555 Signaturen T i: Allgemeine Musikalische Zeitung, 18 mars 1846: “Die Nacht-
wandlerin Amina ist eine der reizendsten Gesangleistungen der Lind, und sie weiss 
die Rolle mit einer Züchtigkeit darzustellen, die den etwas schlüpfrigen Scenen des 
zweiten und dritten Actes eine gewisse sittliche Berechtigung verleiht.”      
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London News menar att Linds tolkning genomsyrades av blygsamhet och 
ärlighet, samtidigt som hennes höga register och hennes ornament fram-
hålls. Arian Ah non credea används som exempel på något av det mest 
poetiska man någonsin hört.556 Aftonbladet menar att Lind var ett ”ideal 
af oskuld och natur” samtidigt som hennes ”klagande sotto voce” accen-
tueras.557 Ryan är i övrigt kritisk till Linds röst, men tar sista sömngångar-
scenen som exempel hennes fördelar och charm:  

 

In her mezzo voce singing scarcely any vocalist we ever heard can be com-
pared to her. […] This is undoubtedly the great charm of Jenny Lind’s sing-
ing, and in this respect we subscribe ourselves among her most enthusiastic 
admires. In the last scene of the Sonnambula, though we confess her singing 
in the other portions of the opera falls far short of perfection, her voice, sof-
tened almost to a sigh, is quite delightful, and must move the most apathetic 
listener. […] The manner in which she reaches the high notes exhibits great 
art. She sustains a C or D in alt with unerring intonation and surprising 
power.558    

 
Det Ryan lyfter fram är främst den svaga dynamiken tillsammans med den 
riktigt höga höjden. En annan kritikerröst är Neue Zeitschrift für Musik 
som uttrycker att Lind hade en oefterhärmlig lyrisk-elegisk röst och att 
eftersom den viljelösa klangen är huvudsaken hos Amina harmonierade 
Linds röst mycket väl med karaktären och gjorde rollen till Linds 
främsta.559 Gollmik skriver rent ut att Linds personlighet förenades med 
Aminas: 

 

Ett parti vari organ och sång, personlighet och spel fullkomligt harmonierar 
med varandra, där allt tycks vara exakt är Aminas. Här ser vi ett barn 
blomma upp till jungfru, här ser vi kärleken mogna, föredragets och rörel-
sens naturliga grace, fjärran från alla teaterfinesser och koketteri frambring-
ar hon omedvetet just genom sin sunda natur alla dessa förtjusande verk-

                                                      
556 The Illustrated London News 13 maj 1848 
557 Aftonbladet 29 maj 1845 
558 Desomd Ryan i: The Musical World 2 september 1848 
559 Neue Zeitschrift für Musik 1 november 1847: “Während sie daher in allem 
eigentlich Dramatischen die gewöhnliche Mittelmässigkeit nicht überschreitet, im 
Ganzen ihres Gesanges viel vermissen lässt, ist sie an lyrischen elegischen Stellen, 
welche ein solches Klingen zulassen, unnachahmlich, weil hierein ihre eigenthümli-
che Natur besteht. Aus diesem wird sich begreisen lassen, dass die Nachtwandlerin, 
in welcher dieses fast willenlose Klingen eben die Hauptsache, ihre beste Partie ist, 
und darum wollen wir über diese Rolle im Uebrigen schweigen.” 
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ningar. […] Men inte bara hennes gestalt är jungfrulig, också hennes sång är 
det, och det som genererar magin i hennes uppenbarelse är just förbindelsen 
mellan barnslig oskuld och fullständigt medveten konstnärlig säkerhet.560 

 
I Gollmiks citat flyttas ”jungfruligheten” även över till det vokala vilket 
visar att Jenny Lind hade stora möjligheter att utnyttja sin svaga röst till 
sin fördel i den här karaktären. Rollen Amina är med sin oskuld och blyg-
samhet en inkarnation av sin samtids kvinnouppfattning vilket med musi-
kaliska medel har framställts främst med piano och pianissimo. Lind hade 
möjlighet att accentuera den svaga dynamiken än mer och därmed använde 
hon sin röst genusperformativt, vilket stärkte bilden av den redan Maria-
symbolistiska Amina, vilket bidrog till uppfattningen att Amina var Linds 
bästa rollprestation.     

 
  

                                                      
560 Gollmik i: Allgemeine Musikalische Zeitung, no 45, november 1845: “Eine 
Partie worin Organ und Gesang, Persönlichkeit und Spiel vollkommen mit einander 
harmonieren, wo Alle sund Jedes in sich abgerundet erscheint, ist die der Amina. 
Hier sehen wir ein Kind zur Jungfrau heranblühen, hier sehen wir die Knospen der 
Liebe keimen, sehen natürliche Grazie des Vortrages und der Bewegung, und ent-
fernt von allen Theaterfinessen, von jeder Coquetterei bringt sie unbewusst eben 
durch ihre gesunde Natur alle diese hinreissenden Wirkungen hervor. […] Aber 
nicht blos ihre Gestalt ist jungfräulich, auch ihr Gesang ist es, und was sie am Meis-
ten characterisiert, was den eigentlichen Zauber ihrer Erscheinung erzeugt, ist eben 
die Verbindung der kindlichen Unschuld mit dem Bewusstsein vollkommener Kun-
stsicherheit.”  
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Lucia 
 

 
 
 

 

 

 

Jenny Lind som Lucia i kontraktscenen, målad prinsessan Eugénie 1848 

 
Bredvid Amina bedöms även Lucia befinna sig bland Linds bästa rolltolk-
ningar. Likt Amina betraktade samtiden karaktären Lucia som en särskilt 
”kvinnlig” roll och The Illustrated London News menar att Lind fram-
ställde ett feminint porträtt och att hennes stora styrkor framkom i hennes 
interpretation av den fromma, sentimentala Lucia.561    

Operans handling 
Lucia di Lammermoor är en opera av Gaetano Donizetti i tre akter med 
libretto av Salvatore Cammarano efter Walter Scotts roman Bruden från 
Lammermoor (1819). Operan hade premiär i Neapel 1835. Berättelsen 
utspelar sig i Scottland under slutet av 1600-talet och handlar om en släkt-
fejd mellan familjerna Ashton och Ravenswood och deras maktkamp. Hu-
vudkaraktärerna är Lucia Ashton – koloratursopran, Lord Enrico Aston av 
Lammermoor – baryton, Sir Edgardo av Ravenswood – tenor, Lord Arturo 
Bucklaw – tenor, Kaplan Raimondo – bas, Alisa (Lucias tjänarinna) – mez-
zosopran.  

 
Inför ett politiskt skifte vill Enrico Ashton säkra sin position genom att 
gifta bort sin syster Lucia med den mäktige och rike Arturo Bucklaw. En-
rico vet inte att Lucia har ett förhållande med familjens ärkefiende Edgardo 
Ravenswood.  

                                                      
561 The Illustrated London News 3 juni 1848; The Illustrated London News 10 juni 
1848 
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När operan börjar söker vaktstyrkan på slottet Lammermoor i trädgår-
den efter en inkräktare. Enrico får sin misstanke bekräftad att inkräktaren 
är Edgardo som kommer för att möta Lucia. Enrico bestämmer sig för att 
gifta bort henne genast. Lucia väntar på Edgardo i utkanten av slottsträd-
gården. Alisa försöker varna Lucia för att träffa Edgardo men Lucia lyss-
nar inte. Edgardo kommer och berättar att han måste resa till Frankrike. 
Innan han reser vill han försonas med Enrico och anhålla om Lucias hand. 
Lucia blir förskräckt eftersom hon är rädd för broderns reaktion. Istället 
förlovar de sig i hemlighet och Edgardo lovar att skriva till henne.   

När andra akten börjar har det gått några månader. Enrico har undan-
hållit Edgardos brev för Lucia. Dessutom har han tillverkat ett förfalskat 
brev som ska bevisa att Edgardo är otrogen. När Enrico visar Lucia det 
falska brevet blir hon förkrossad. Edgardo tar det som förevändning för att 
påskynda det planerade bröllopet mellan Arturo och Lucia. Lucias biktfa-
der Raimondo övertalar Lucia att gå med på äktenskapet för familjens 
skull. När Arturo anländer skriver Lucia motvilligt under ett äktenskaps-
kontrakt. Då rusar Edgardo in för att hämta Lucia och tumult utbryter. 
Enrico, Arturo och Edgardo drar värjor men hindras av Raimondo. När 
Edgardo förstår att Lucia har svikit sitt löfte trampar han ringen i marken 
och förbannar Lucia innan han tvingas lämna slottet. 

I tredje akten möts de båda ärkefienderna och utmanar varandra på en 
duell som ska äga rum i gryningen nästa dag. På slottet firas Lucias och 
Arturos bröllop. Raimondo avbryter festen för att berätta att Lucia har 
förlorat förståndet och mördat sin nyblivna make. Lucia kommer in allde-
les blodig med en kniv i handen. Hon är fullständigt från sina sinnen och 
tycker sig återuppleva bröllopet, men nu med Edgardo som brudgum. En-
rico kommer och ser hennes tillstånd. Långsamt återfår Lucia förståndet 
och förstår vad hon har gjort. Scenen slutar med att Lucia välkomnar dö-
den innan hon kollapsar. I gryningen väntar Edgardo på Enrico men istäl-
let kommer Raimondo och berättar att Lucia är död. Edgardo hugger sig 
själv i bröstet för att få återförenas med henne i himlen, och familjen 
Ashtons familjeheder är upprättad.   

Lucias funktion i operan 
Lucia gör ett emancipationsförsök och därmed hotar hon sin familjs heder. 
Trots att Lucia opponerar sig mot den rådande ordningen är hon ändå en 
kvinnlighetsrepresentant om än inte riktigt lika tydlig som Amina. Lucia 
framställs som svag, naiv och en aning svärmisk. Hennes religiositet visas 
genom biktfadern som ofta är närvarande och har stort inflytande på 
henne. När hon måste övertalas görs det med argument från religionen, att 
Gud ser hennes offer och kommer att belöna henne i himmelriket. Visserli-
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gen är Lucia inte passiv, men hon är skör, lättövertalad och inte svår för 
brodern att knäcka. Hennes emancipationsförsök slutar med katastrof och 
hennes egen undergång vilket gör henne till ”en riktig kvinna.” Operans 
slut visar att kvinnor som försöker skapa sig självständighet går en säker 
undergång till mötes.  

När Lucia först presenteras etableras hon som fragil vilket stärks av den 
spröda klangen från harpan i förspelet. Hennes första aria-del Regnava nel 
silenzio (det rådde tystnad) berättar att hon är svärmisk och överspänd, 
som en föraning av hennes kommande galenskap. Arians text berättar att 
Lucia sett ett spöke. Melodin är expressiv i moll med långa legatolinjer. 
Alisa fungerar som hennes mer jordnära kontrast i den här scenen. Lucias 
ungdom och naivitet tecknas framförallt med koloratur i hög tessitura i 
svag dynamik. I arian Quando rapito in estasi (när i hänryckning) berättar 
Lucia om sin kärlek till Edgardo för Alisa. Lucias melodi blir då näst intill 
skuttig och präglas av koloratur. Alisa gör ett varningsförsök men avbryts 
av Lucia. Kontrasten till Alisas melodi gör Lucia barnslig och hennes naivi-
tet etableras. När Edgardo träder in blir Lucia genast hans motsats. Ed-
gardo visar sig ha häftigt temperament som den väna Lucia försöker lugna, 
helt i enlighet med 1800-talets kvinnoideal. Denna scen spelade Lind, enligt 
The Illustrated London News ”delikat”.562   

Lind som Lucia 
Enligt The Illustrated London News framställde Jenny Lind Lucia främst 
som melankolisk. Också i den scen där hon uttrycker sin glädje över att 
hon ska möta sin älskade hade hon en skugga av melankoli över sig,563 och 
tidningen menar att man kunde ana det tragiska slutet redan vid hennes 
första entré.564 När Edgardo sedan föreslår att han ska söka förlikning med 
Enrico kröp Jenny Linds Lucia ihop som en instinktiv reaktion av rädsla 
för brodern.565 Lind stärkte alltså Lucias implicita karaktär genom att spela 
melankoliskt och att accentuera undergivenhet.   

I scenen mot Enrico betonade Lind Lucias ambivalens genom att kasta 
sig mellan övertygelse och tveksamhet och hon krävde att få se brevet mer 
än en gång.566 Hon gick hastigt fram och tillbaka över scengolvet med 
flackande blick.567 När hon tvingats till att skriva under äktenskapskon-
                                                      
562 The Illustrated London News 3 juni 1848 
563 The Illustrated London News 10 juni 1848 
564 The Illustrated London News 3 juni 1848 
565 The Illustrated London News 3 juni 1848 
566 The Illustrated London News 10 juni 1848 
567 The Musical World 3 juni 1848 
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traktet skakade hennes kropp som i förfäran.568 I finalscenen i andra akten, 
när Edgardo uttalar förbannelsen, antydde Lind det kommande vansinnet 
genom ett vilt uttryck och en än mer flackande blick.569    

 I vansinnesscenen trappade Lind upp intensiteten. Signaturen P B menar 
att hon spelade med en aldrig tidigare skådad, skakande galenskap.570  
Dagligt Allehanda poängterar att hon spelade scenen så intensivt att hon 
uttryckte ett rent fysiskt lidande.571 The Illustrated London News menar 
att Lind återgav Lucias hallucinationer häpnadsväckande imponerande. 572 
Hennes hår hängde rufsigt över axlarna. Ögonen beskrivs som glasartade, 
hennes ansikte hade nervösa ryckningar, hennes kropp skakade, hon gick 
rastlöst fram och tillbaka och svängde med armarna. Hon avslutade längst 
fram på scenen med knäppta händer och i samma takt som arian närmade 
sig sitt slut började hon gå baklänges, sjungande i diminuendo. När hon 
sjungit den sista tonen föll hon sidledes i dörröppningen där ett blått ljust 
kastade sin skugga över henne.573  

Den genusperformativa rösten 
Naturligtvis hade Lind stora vokala möjligheter med rollen. Lucia är svag, 
melankolisk och naiv. De musikaliska medel som använts för att framställa 
henne är främst svag dynamik och koloratur i en enormt hög tessitura, 
vilket passade Jenny Linds röst. En av Linds kadenser i första aktens scen 
finns publicerad.574  

                                                      
568 The Illustrated London News 27 maj 1848 
569 The Illustrated London News 10 juni 1848; The Musical World 3 juni 1848 
570 Signaturen P B i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 17 juli 1845: “Z. B. ist wohl 
noch nie von einer dramatischen Künstlerin überhaupt der Wansinn mit solcher 
erschütternder Wahrheit auf der Bühne gezeichnet worden, wie von Dlle. Lind in 
der ’Lucia di Lammermoor’.” 
571 Dagligt Allehanda 6 april 1848 
572 The Illustrated London News 10 juni 1848 
573 The Illustrated London News 27 maj 1848; The Musical World 3 juni 1848 
574 Rockstro, 1894 
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Även om Lind naturligtvis kunde ändra och variera denna kadens, visar 
den vilket läge hon valde om hon själv fick bestämma och fokus ligger i 
över delen av andra oktaven och i nedre delen av den tredje. Lucia är den 
av Linds roller som håller den högsta tessituran. I den här rollen hade Lind 
exceptionellt många tillfällen att briljera med sin höga, svaga röst. Enligt 
The Musical World var Linds Lucia var en slående uppvisning i sångkonst. 
Hon sjöng med briljans och införde flera nya kadenser.575 Men rollen er-
bjuder också många möjligheter att utnyttja höjdtoner och koloratur på ett 
dramatiskt sätt. I både kontraktsscenen och vansinnesscenen är det tack-
samt att använda höjdtonerna som förskräckta utrop och koloraturen som 
osammanhängande haranger som förstärker vansinnet. Lind sjöng dessa 
scener med stor intensitet och lyckades väl med att låta dramatiken sam-
spela med rösten. Ytterligare en fördel för en svag röst som Linds är att 
Lucia är mestadels solistisk, även i ensemblerna. Därmed behövde hon 
sällan forcera för att höras. The Illustrated London News anser att få par-
tier så väl utvecklade Linds starka sidor som den milda och sentimentala 
rollen Lucia, och att Lind stannade i de övre oktaverna så fort hon fick 
tillfälle. 576 “[T]he nervous twitches of Lind’s face – her restless, uneasy 
action – her voice soaring in the upper region, in wild strains of melan-
choly, constituted a charming picture.”577 Den sköra Lucia är komponerad 
med just de musikaliska komponenter som var Linds största tillgångar 
vilket stärkte hennes tolkning och hjälpte till att forma ett dramatiskt sam-
spel mellan Linds röst och rollens framtoning.    
 
  

                                                      
575 The Musical World 3 juni 1848; The Musical World 5 maj 1849 
576 The Illustrated London News 3 juni 1848; The Illustrated London News 10 juni 
1848 
577 The Illustrated London News 27 maj 1848 
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Norma – avvikaren 
 

 
 

Jenny Lind i Casta Diva-scenen  

Norma är den mest omstridda av alla Jenny Linds rolltolkningar. Normas 
karaktär är också den som skiljer sig mest från Linds övriga stora roller. 
Norma är inte en kvinnlighetsrepresentant utan en betydligt mer komplex 
personlighet och Linds interpretation skilde sig från tidigare uppfattningar 
om rollen. Samtidigt som Lind blev populär som Norma väckte hennes 
tolkning debatt och ibland till och med åsiktsstorm. Rollen kan sägas ut-
göra en vattendelare mellan Jenny Lind-entusiaster och de som var mer 
kritiska.    

Operans handling 
Vincenso Bellinis Norma hade premiär i Milano 1831. Librettot skrevs av 
Felice Romani efter Louis Alexandre Soumets L’infanticide. Operan består 
av två akter och utspelar sig i Gallien 50 år före Kristus. Berättelsen hand-
lar om kärlek, svartsjuka, hämnd och förlåtelse. Huvudkaraktärerna är 
Norma – koloratursopran, Pollione – tenor, Adalgisa – mezzosopran, Oro-
veso – bas.  
 
Norma, dotter till druidernas överstepräst Oroveso, är druidernas överste-
prästinna har ett hemligt förhållande med den romerska härföraren Polli-
one. De har två söner tillsammans som också de hålls hemliga. För Polli-
ones skull fördröjer Norma gallernas uppror mot romarna. Polliones kär-
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lek har dock svalnat och han har istället förälskat sig i en annan, yngre 
prästinna, Adalgisa.  

När operan inleds har Oroveso samlat galliska präster och krigare kring 
druidernas heliga altare i skogen. De väntar på att Norma ska komma och 
ge tecken till uppror. Norma kommer och utför en ceremoni. Hon ställer 
sig under det heliga trädet och skär en mistel. Därefter meddelar hon att 
Gudarna vill att gallerna ska hålla fred med romarna ytterligare en tid. När 
de andra drar sig tillbaka stannar Adalgisa kvar för att be vid altaret. 
Pollione kommer och ber Adalgisa följa med honom till Rom följande dag. 
Adalgisa söker upp Norma för att bli löst från sina löften. Norma känner 
sympati för Adalgisa och ger henne sin välsignelse. När Norma får veta att 
det är Pollione som är Adalgisas älskade blir hon rasande av svartsjuka och 
hämndbegär.  

Andra akten inleds med att Norma står med en kniv vid sina barns säng 
för att döda dem. Hon klarar det dock inte utan gör istället ett sista försök 
att övertala Pollione att komma tillbaka till henne, men förgäves. Då ger 
Norma tecken till uppror och sammankallar krigarna. Pollione tas till 
fånga och ska enligt druidernas sed offras. Norma förhalar processen och 
vill förhöra Pollione i enrum. Norma lovar att rädda Polliones liv om han 
lämnar Adalgisa, men det går Pollione inte med på. Norma kallar tillbaka 
krigarna och förkunnar att det finns en trolös prästinna bland dem. Efter 
en inre kamp anger Norma sig själv. Medan bålet förbereds bekänner 
Norma att hon har två barn som nu blir föräldralösa. Hon ber Oroveso att 
ta hand om dem. Pollione och Norma försonas och tillsammans bestiger de 
bålet.            

Normas funktion i operan 
Norma är inte, likt Amina och Lucia en ung, oskuldsfull kvinnlighetsrepre-
sentant. Om operan har en kvinnlighetsrepresentant överhuvudtaget så är 
det Adalgisa. Adalgisa är ung, oskuldsfull och tecknas musikaliskt med 
betydligt enklare harmonik än Norma.578 Norma är en komplex personlig-
het som har flera sidor som hon slits emellan. Hon är en mäktig prästinna 
med makt över liv och död, hon har ett häftigt temperament och hon är 
hämndlysten. Normas makt visas redan i Casta Diva-scenen där en stor 
respekt för Norma byggs upp inför hennes entré. Normas hämndlystnad 
visas främst i första aktens tersett, där Norma rasar över Pollione, samt i 
operans sista scen där hon hotar Pollione med att ange Adalgisa för att 
bränna henne på bål.  

                                                      
578 Jämför McClary, 2002/1991, s 57; Jämför Clément, 1988, s 100–106  
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Normas andra sida är mer empatisk och omhändertagande, vilket visar 
sig främst i förhållandet till barnen, men även i förhållande till den yngre 
Adalgisa. Normas inre konflikt anas redan under hennes första scen och 
utvecklas sedan alltmer under operans gång. Riktigt tydligt visas konflikten 
när hon står över barnens säng för att döda dem men inte klarar av det, 
och när hon i slutscenen är på väg att ange Adalgisa men i sista stund änd-
rar sig och anger sig själv istället. Båda gångerna åskådliggör musiken att 
Norma valt ”det rätta” genom att upplösa ett harmoniskt kaos till ett rent 
dur-ackord. Den andra gången upplöses hela Normas inre konflikt och 
med hennes liv som offer segrar Normas ”goda sida” C-dur, med Normas 
ensamma c’’ som avslut.  
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Norma utvecklas från att ha varit maktfullkomlig och stolt till att bli sla-
gen, förkrossad och till slut helt nerbruten. I operans slutscen ställs Nor-
mas moderlighet på sin spets när hon sväljer all stolthet och i sin sista 
stund ber för sina barns liv, vilket slutligen placerar Norma innanför 1800-
talets bild av den självutplånande modern som kvinnoideal. Normas tra-
giska slut visar en tydlig sensmoral av att kvinnor som strävar efter makt 
går under. Istället placeras kvinnor innanför moderlighetens och omhän-
dertagandets murar.   

Lind som Norma 
Jenny Lind valde att accentuera Normas moderliga sida och tona ner den 
svartsjuka och hämnande. Neue Berliner Musikzeitung poängterar att Lind 
framställde Normas nåd och barmhärtighet på ett aldrig tidigare skådat 
sätt.579 Lind gjorde den annars furiösa Norma eftertänksam och stundtals 
till och med lågmäld. Därmed bröt Lind mot den tolkning som dittills varit 
rådande och delade hennes publik i två läger, de som var för Linds tolk-
ning och de som ansåg att hon missuppfattat rollen. Oavsett vilken sida de 
företrädde var de olika recensenterna överens om en sak, Jenny Linds tolk-
ning gjorde Norma kvinnlig. En fulländad bild av ”ädel kvinnlighet” me-
nar signaturen A S.580 Hennes Norma avvek från den vanliga uppfattning-
en eftersom hon framställde en ädel kvinnlighet och undvek allt ”Medea-
aktigt,” uttrycker Feldmann.581 Enligt Gaillard var både Linds gester och 
alla hennes toner besjälade med den ljuvaste kvinnlighet.582  

Normas första scen är den lågmälda Casta Diva-scenen. Ett flertal re-
censioner betonar att Lind framförde hela denna aria mezza voce. Enligt 
signaturen H T var intensiteten i Linds klang av en sådan art att den fyllde 
minsta vinkel i operahuset trots att den var mycket svag.583 Weiss menar 
att den halva rösten gav klangen dess säregna färg som präglade inte bara 
arian, utan hela Linds framställning av rollen.584 Dagligt Allehanda menar 
att denna musikaliska effekt målade den forntida prästinnan i månljuset 

                                                      
579 Neue Berliner Musikzeitung 7 april 1847 
580 Signaturen A S i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 25 april 1846 
581 Feldmann i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 17 april 1845: ”Die ganze auf-
fassung der Partie der ”Norma” durch Dlle. Lind weicht von der gewohnten und 
allgemeinen bedeutend ab, da sie stets eine edle Weiblichkeit vorherrschen lässt und 
alles Medeaartige streng zu vermeiden sucht.” 
582 Karl Gaillard i: Berliner Musikalische Zeitung, no 46, 15 november 1845: 
…”dass jeder ihrer Töne und jede ihrer Gebärden von der zartesten Weiblichkeit 
beseelt sind.”   
583 Signaturen H T i: Allgemene Musikalische Zeitung, no 7, februari 1845 
584 Weiss i: Berliner Musikalische Zeitung, no 49, 28 december 1844 
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”som i naturens stora tempelgård med dämpad stämma uppsände en bön 
till sin Gud.”585 The Illustrated London News berättar att Lind introduce-
rade nya kromatiska fioriturer i den följande cabaletta-delen.586 Enligt 
Rellstab och The Musical World utförde Lind även denna scenens andra 
del delvis mezza voce.587  

The Musical World poängterar att i den första duetten med Adalgisa äg-
nade Linds Norma Adalgisa ett rörande, uppriktigt intresse och lyssnade 
till henne både ivrigt och intresserat. I duettens andra del, där Norma löser 
Adalgisa från hennes löften, fanns ömhet, samförstånd och passion mellan 
dem.588 Enligt The Illustrated London News var även den andra duetten 
med Adalgisa en av Linds höjdpunkter som också den utfördes delvis med 
mezza voce.589   

Däremot kritiserades Lind stort för tersetten, finalen på första akten. En-
ligt The Musical World saknades Normas rätta förebrående ton. Istället för 
att använda kroppslig energi till att spruta ut sitt hat, förakt och hån stod 
Lind som fastnaglad i golvet som om hon förlorat förmågan att röra sig. 
Hon vokaliserade oklanderligt, men utan den vrede och passion som enligt 
tidningen finns inbegripet i scenen. The Musical World menar att tersetten 
är en av operans största höjdpunkter där essensen av Normas karaktär 
visas med all sin energi. I Jenny Linds tolkning blev scenen helt själlös och 
reducerad till en konstfärdig sånguppvisning.590   

Den andra akten inleds med att Norma försöker döda sina sovande 
barn. The Musical World anser att Lind spelade scenen med stort patos 
och beskriver hennes framställning som en kvävd explosion av ömhet som 
överföll och avväpnade henne.591 Signaturen LMALA berättar att Lind 
kom in på scenen med rufsigt hår och svingade dolken i ett raskt drag över 
de sovande barnen minst ett halvt dussin gånger.592  

Nästa scen som uppmärksammats särskilt är finalen. The Musical World 
påtalar att Lind i början på scenen åter saknade energi i form av vrede och 
frenesi, men därefter, när Normas vrede lagt sig och istället smält ihop till 

                                                      
585 Dagligt Allehanda 2 januari 1845, som hänvisar till Preussische Stats-Zeitung 22 
december 1844 
586 The Illustrated London News 19 juni 1847 
587 The Musical World 19 juni 1847; Rellstab, 1861, band XX, s 387–391   
588 The Musical World 19 juni 1847 
589 The Illustrated London News 19 juni 1847 
590 The Musical World 19 juni 1847 
591 The Musical World 19 juni 1847 
592 Signaturen LMALA i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 18 februari 1847 
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en dämpad sorg överensstämde Linds tolkning bättre med rollkaraktären. I 
dessa lågmälda passager kunde hon kompensera sin avsaknad av dramatik 
med sin utsökta vokalisation.593 Enligt signaturen H T gjorde Lind en stor 
musikalisk och dramatisk effekt av scenen där Norma efter sin inre kamp 
anger sig själv istället för Adalgisa. Hon stod först alldeles orörlig och 
sjöng ytterst sotto voce under frasen ”Io rea, L’innocente accusar del fallo 
mio?” (Ska jag, en brottsling anklaga en oskyldig för mitt brott?), varpå 
hon med en obeskrivligt vacker rörelse framförde ”Son Io” (Det är jag).594 
Enligt The Illustrated London News ökade Lind intensiteten från och med 
den sista duetten “Qual cor tradisti” (vad hjärtat förrått) där Norma för-
sonas med Pollione. Utropet “Cielo e mei figlii” (Himmel, mina barn) spe-
lade Lind med trovärdig bestörtning och den nästföljande arian där Norma 
vädjar till Oroveso att skydda barnen efter hennes död sjöng Lind med 
intensiv passion.595     

Genusperformativiteten   
De scener som lyfts fram som glanspunkter i Linds tolkning är framförallt 
Casta Diva-scenen och slutet på finalen, där Pollione och Norma försonas 
för att gå i döden tillsammans, och där Norma kastar sig framför Orovesos 
fötter för att be för sina barns liv. Framförallt haglar det positiva omdö-
men över Linds Casta Diva. Rellstab, som menar att ingen tidigare fram-
ställt arian såsom Lind, är många gånger citerad.596 Men det finns betydligt 
fler. Signaturen H T påpekar att det var i arian Casta Diva som Lind visade 
sig vara en sångerska av första rangen.597 Även The Musical World och 
Gollmik, som i övrigt var negativa till Linds Normatolkning, menar att 
hennes Casta Diva var rakt igenom en vokal triumf som placerade Lind 
bland de största sångerskorna.598  

Dramatiskt händer det inte särskilt mycket i denna relativt stillastående 
scen som dessutom är präglad av piano och pianissimo vilket var till Linds 
fördel. Här kunde hon briljera med sitt beundrade mezza voce, drillar och 
ornament etcetera. Enligt Allgemeine Musikalische Zeitung ansatte Lind 
sin exceptionellt lyriska timbre i arian, vilken också fortsatte att prägla 

                                                      
593 The Musical World 19 juni 1847 
594 Signaturen H T i: Allgemene Musikalische Zeitung, no 7, februari 1845 
595 The Illustrated London News 19 juni 1847 
596 Rellstab, 1861, band XX, s 387–391  
597 Signaturen H T i: Allgemeine Musikalische Zeitung, no 7 februari 1845 
598 The Musical World 17 oktober 1846; Gollmik i: Allgemeine Musikalische 
Zeitung, no 45 november 1845 
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hela rollen.599 Detta såg hennes kritiker som ett av de största problemen. 
Enligt Truhn blev Casta Diva, i Linds tolkning, hela operans höjdpunkt, 
istället för att vara en introduktion till Normas egentliga prestation som 
börjar först efter den här scenen. Truhn, som tillhör dem som kritiserade 
även Casta Diva-scenen, menar att hur älskvärt, vackert och förtjusande 
Lind än sjöng arian hade hon för lite av ett härskande patos. Hon hade 
ingen värdighet vilket gjorde att scenen förvandlades till en ”söt-flöjtande” 
bön istället för ett åkallande av Gudarna inför folket.600     

Näst efter Casta Diva är det den sista delen av finalen som särskilt 
framhålls. Det som tycks ha tilltalat Linds beundrare är framförallt hennes 
sätt att framställa offerrollen, där hennes dramatiska spel, enligt signaturen 
J, framkallade en djupt tragisk effekt.601 The Illustrated London News 
menar att Lind i den sista duetten där Norma och Pollione återförenas och 
förstår att de nu ska dö tillsammans uttryckte en triumf inom scenkons-
ten.602 Det beundrarna därefter har fastnat för är när hon kastade sig fram-
för Orovesos fötter för att be för barnens liv.  

Rellstab menar att Lind stegrade uttrycket från scen till scen fram till 
denna finalens höjdpunkt där hon uttryckte sin moderlighet med oefter-
härmlig skönhet.603 Enligt Rellstab åstadkom Lind att den stolta prästinnan 
slutligen besegrades av kärleken, medan signaturen A S istället uppfattade 
att Norma förlorade all sin värdighet och att Lind förvandlade den stolta 
härskarinnan till en ångerfull botgörerska.604 Detta att ångerfullt erkänna 
sig som synderskan och ta på sig den botgörande offerrollen motsvarar 
snarare Linds egen samtids kristendom än druidernas religion. Att Lind 
framställde sig så i slutscenen gör tillsammans med hennes ”söt-flöjtande” 
bön i Casta Diva-scenen att Lind lyckades accentuera ”kvinnans religiosi-
tet” även i rollen som en gallisk prästinna 50 år före Kristus. Becher menar 
att Linds Norma främst uttryckte stor skam över det brutna kyskhetslöf-
tet,605 vilket motsvarar idén om kvinnan som oskuld. Ett ytterligare tecken 
på att Lind betonade just oskuldsfullhet ger Dagligt Allehanda som menar 
att Lind framställde Norma som en ung flicka, ett naturbarn, en oskyldigt 

                                                      
599 Allgemeine Musikalische Zeitung 26 januari 1848 
600 H Truhn i: Allgemeine Musikalische Zeitung 17 februari 1847 
601 Signaturen J i: Dagligt Allehanda 14 april 1848 
602 The Illustrated London News 19 juni 1847 
603 Rellstab, 1861, band XX, s 387–391  
604 Signaturen A S i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 25 april 1846 
605 Becher, 1847, s 42–43  
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ren jungfru som även i passionens mest förtvivlade ögonblick framstod 
som ”den blonda flickan med de blå ögonen, som älskar beständigt…”606  
 
Trots att karaktären Norma inte överhuvudtaget motsvarar 1800-talets 
kvinnoideal lyckades Lind med konststycket att framställa även Norma 
genusperformativt. Genom att accentuera moderlighet, religiositet och 
oskuldsfullhet blev den utåtagerande, frustrerade och svartsjuka galliska 
prästinnan Norma i Linds tolkning istället en kvinnlighetssymbol. De sce-
ner som lyfts fram som Linds glanspunkter är Normas mest lågmälda och 
stillastående. Genom att hålla tillbaka Normas offensiva scener och istället 
betona moderskapet, botfärdigheten, och, så mycket det nu var möjligt, 
oskuldsfullheten lyckades Jenny Lind framställa en Norma som hennes 
samtid uppfattade, förvanskad eller ej, som ”kvinnlig” vilket mynnade ut i 
kommentarer som de av Feldmann, som uttrycker att Lind lät den ädla 
kvinnligheten härska över rollen,607 och Signaturen H T, som menar att 
Lind tolkade rollen med ädel och kvinnlig ömhet.608   

Kritiken 
Jenny Lind fick kritik för att hon saknade dramatik i sin tolkning. De som 
kritiserar henne saknar framförallt Normas frustration och dramatiska 
hämndutspel. Allgemeine Wiener Musik-Zeitung uttrycker att det var full-
ständigt felaktigt att låta Normas utspel av stolthet, förtvivlan, hat och 
hämnd stå tillbaka och istället tolka Norma som en svag, oskuldsfull och 
ödmjuk flicka.609 Signaturen LMALA menar att Linds ”jungfruliga” tolk-
ning gjorde att hennes Norma tilltalade betydligt sämre än hennes övriga 
roller.610 Signaturen A S menar att Linds interpretation totalt saknade 
hämndbegär. Istället var den så genomsyrad av poetisk-romantisk anda 
som strävade enbart efter det elegiska, ljuva och graciösa att det inte mot-
svarade en verklig Norma.611 Enligt Gaillard, Truhn och Gollmik fram-
ställde Lind rollen med alltför många konnotationer till from kristendom 
istället för den galliska kultur som Norma ska tillhöra. Gaillard menar att 
Norma ska framställas kraftfullt, med våldsamma och förtvivlade humör-
svängningar. Norma är en stolt gallisk prästinna av en blodig kultur. I 
Linds tolkning blev Norma förvanskad till en germansk ”kristen jung-
                                                      
606 Dagligt Allehanda 14 maj 1845 
607 Feldmann i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 17 april 1845 
608 Signaturen H T i: Allgemeine Musikalische Zeitung, no 7, februari 1845 
609 Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 20 juli 1847 
610 LMALA i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 18 februari 1847 
611 Signaturen A S i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 25 april 1846 
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fru”.612 Truhn anser att hon framstod som en ”kristen nunna”.613 Gollmik 
uttrycker att Lind gav bilden av en kränkt, sörjande kärleksgudinna.614 
Enligt Allgemeine Musikalische Zeitung trädde den heroiskt dramatiska 
gestalten tillbaka till förmån för sentimentalt svärmeri som uteslöt all 
Normas handlingskraft.615  

Linds interpretation jämfördes naturligtvis med andra sångerskors tolk-
ningar. En frankfurtkorrespondent jämför Linds Norma med Grisis och 
menar att båda höll en hög passion i sin sång, men de la energin på olika 
delar.616 The Musical World hyllar Grisis dramatik i finaltersetten i första 
akten. Enligt tidningen framställde Grisi denna Normas vredes-klimax som 
en stegring av ilska genom att hålla sig i ständig rörelse fram och tillbaka 
över scengolvet. Lind stod tvärtom alldeles stilla och gav ett handlingsför-
lamat intryck.617 Signaturen T menar att Catalani, Malibran, Pasta, Schrö-
der-Devrient och Alboni hade röster som passade den heroiska genren, 
medan Linds timbre helt och hållet hemföll åt det ljuva, elegiska.618 Truhn 
framställer Linds och Viardot-Garcias Norma som varandras motsatser. I 
Casta Diva-scenen framstod Viardot-Garcia som den härskarinna som 
sedan präglade hela resten av tolkningen. För den heroiska Viardot-Garcia 
var Casta Diva ett preludium, medan för den lyriska Lind var arian ope-
rans höjdpunkt.619  

Den genusperformativa rösten 
Bedömningen var framförallt att Jenny Linds röst inte var tillräckligt dra-
matisk för att sjunga Norma. Gollmik menar att hon mycket väl kunde 
framföra arian Casta Diva men att hon saknade röstvolym för att drama-
tiskt genomföra hela rollen. Lind uppfyllde, enligt Gollmik, inte kraven 
som ställdes på en dramatisk sångerska.620 Enligt The Musical World fun-
gerade Normas elegiska satser relativt väl, men i alla Normas mer drama-

                                                      
612 Gaillard i: Berliner Musikalische Zeitung 15 november 1845  
613 Truhn i: Allgemeine Musikalische Zeitung 17 februari 1847  
614 Gollmik i: Allgemeine Musikalische Zeitung no 45 november 1845 
615 Allgemeine Musikalische Zeitung 26 januari 1848 
616 En frankfurtkorrenspondent för The Musical World 17 oktober 1846 
617 The Musical World 19 juni 1847 
618 Signaturen T i: Allgemeine Musikalische Zeitung 11 mars 1846 
619 Truhn i: Allgemeine Musikalische Zeitung 17 februari 1847  
620 Gollmik i: Allgemeine Musikalische Zeitung, no 45, november 1845; jämför 
även Gaillard i: Berliner Musikalische Zeitung 15 november 1845; Koffka i: Allge-
meine Wiener Musik-Zeitung 12 december 1846; The Musical World 4 september 
1847 
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tiska partier märktes det tydligt att Linds röst blev ansträngd.621 Koffka 
menar att Lind var hänförande i elegiska partier, men eftersom dramatiken 
fattades både hennes röst och dramatiska framställning var hon helt enkelt 
tvungen att anpassa sin tolkning efter sin röstliga kapacitet och därmed 
förvanskade hon Norma.622 

De scener som lyfts fram som Linds glansnummer i operan, Casta Diva 
och den del av slutscenen där Norma ber för sina barns liv, är betydligt 
mer lågmälda i dynamiken än tersetten, finalen på första akten, som är den 
del där Norma rasar ut sin vrede. Tersetten är enligt The Musical World 
Normas höjdpunkt där essensen av hennes karaktär visas.623 En mycket 
viktig skillnad är att de två förstnämnda scenerna främst är solodelar, me-
dan den senare är en tersett. Med tanke på att Lind hade en svag röst hade 
hon naturligtvis svårare att höras igenom i en tersett, som dessutom är 
ganska dramatisk, än i en solo-aria. Ryan vittnar om att Lind lätt blev 
forcerad i ensemblesång. På grund av den ljudliga konkurrensen var hon då 
tvungen att pressa rösten till en styrka som hon egentligen inte hade, och 
resultatet blev att klangen blev obehaglig.624 Ryans yttrande tyder på att 
Lind hade lätt för att trötta ut sig, därför är det tänkbart att hon medvetet 
var tvungen att ta ner dynamiken i den här tersetten och att hon gjorde det 
genom att spela den relativt stilla. The Musical World har påpekat att hon 
spelade scenen som om hon var förlamad, fastnaglad i golvet.625 Sannolikt 
underlättade Lind för sig själv genom att inte använda så mycket kroppslig 
energi utan istället spela förkrossad med lågmäld dynamik. Hade hon spe-
lat mer dramatiskt och forcerat rösten till en starkare nivå är det möjligt 
att hon tröttat ut rösten. Eftersom tersetten ansågs vara Normas karaktärs-
essens blev denna scen en utlösande faktor för att hela rollen fick en vat-
tendelande funktion mellan de som ansåg att Lind förvanskade rollen och 

                                                      
621 The Musical World 19 juni 1847 
622 Wilhelm Koffka i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 12 december 1846: “In 
den Partien, die keine besondere Kraftanwendung der Stimme verlangen, wo sie 
Gelegnheit hat mit den Vorzügen ihrer schönen Stimme der messa und mezza voce, 
dem Verhallenlassen derselben und mit ihren ungemein geschmackvollen Cadenzen 
und Trillern zu glänzen, in elegischsentimentalen Partien ist sie gross, zur Bewun-
derung hinreissend […] Zur Norma fehlt ihr die grosse Stimme und die Lei-
denschaftlichkeit der Darstellung, darum ist sie gezwungen, diese Partie ihrer Dars-
tellungs- und Gesangsfähigkeit anzupassen, auf diese Weise aber die Intention des 
Componisten und Librettisten zu verändern und so gibt sie wohl eine interessante 
Leistung, aber keine Norma.” 
623 The Musical World 19 juni 1847 
624 Ryan i: The Musical World 2 september 1848 
625 The Musical World 19 juni 1847 



180 I INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet 
 

entusiaster som Rellstab, som istället tyckte att Lind försonade sin publik 
med den annars så ”fruktansvärda karaktären”.626 Lind hade naturligtvis 
mycket lättare för att komma till sin rätt i svagare delar, som exempelvis 
den hjärtslitande bönen till Oroveso i sista akten. Där kunde hon briljera 
med sina vokala fördelar och använda sitt mezza voce och pianissimo. 
Därmed är det ytterst troligt att Koffka hade rätt när han menade att Lind 
var tvungen att anpassa sin tolkning efter sin svaga röst.   
 
Norma är inte likt Linds övriga stora karaktärer operans kvinnlighetsre-
presentant. Däremot gjorde Linds genusperformativa, tillbakahållna tolk-
ning att hennes Norma uppfattades som både ödmjuk och svag vilket sam-
tiden tolkade som ”kvinnligt.” Linds genusperformativa röst orsakade att i 
hennes tolkning blev Norma en kvinnlighetsrepresentant. Trots all kritik 
blev Linds tolkning också omåttligt populär och hon hyllades av bland 
andra Rellstab för att hon gav en mer mänsklig Norma, en stolt prästinna 
som slutligen besegrades av kärleken.627 Norma är det tydligaste exemplet 
på hur Lind anpassade sina rolltolkningar efter sin svaga röst och därmed 
uppträdde genusperformativt, inte bara med de dramatiska tolkningarna 
utan framförallt rent vokalt. Åter lyckades Lind vända sin svaga och sköra 
röst till att bli en fördel som segrade, åtminstone delvis, över kritiken. 

Linds röstanpassade rolltolkningar 
Rollerna Amina och Lucia harmonierade både med tidens kvinnoideal 
såväl som med Jenny Linds image och hennes höga tunna röst. Den tro-
skyldiga Amina och den melankoliska Lucia är sina respektive operors 
symbol för kvinnlighet och de skildras enligt tidens kvinnoideal som naiva, 
religiösa och oskuldsfulla unga kvinnor som musikaliskt framställs främst 
med lågmäld dynamik. De håller en hög tessitura och är komponerade för 
att passa en hög smal ekvilibristiskt välutvecklad koloraturröst, vilket 
också var en av Linds största vokala kvaliteter, vilket gör bedömningen av 
dessa båda rollprestationer är tämligen enhetlig. Blygsamhet är onekligen 
en egenskap som passar en svag röst och Neue Zeitschrift für Musik moti-
verar att Amina var Linds bästa roll med att karaktären tillåter en näst 
intill viljelös klang.628 Norma, däremot, utgör den stora vattendelaren när 
det gäller kritikers uppfattning om Linds konstnärskap. Norma är inte 

                                                      
626 Rellstab, 1861, band XX, s 387–391; jämför med Feldman i: Allgemeine Wiener 
Musik-Zeitung 17 april 1845 
627 Rellstab, 1861, band XX, s 387–391  
628 Neue Zeitschrift für Musik, no 36, 1 november 1847: …”die Nachtwandlerin, in 
welcher dieses fast willenlose Klingen eben die Hauptsache, ihre beste Partie ist.”  
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tecknad som ett kvinnoideal. Norma är varken naiv, oskuldsfull eller kan 
sägas leva efter kristna värderingar. Tvärtom, hon är en kvinna med makt 
över liv och död vilket hon också utnyttjar. Norma är äldre än Amina och 
Lucia, dessutom visar det faktum att hon har barn att hon inte är oskuld. 
Norma utgör inte heller den tålmodigt, väntande, förlåtande och ödmjukt 
religiösa hustrun som betecknar 1800-talets ideal för äldre, gifta kvinnor. 
Norma är istället prästinna av en kultur som kräver våld och blodsoffer. 

Med 2010-talets syn är Norma vokalt endast marginellt mer dramatiskt 
utformad, men enligt Linds samtid var det stor skillnad. De som kritiserade 
Linds tolkning framhåller framförallt att hennes röst inte var tillräckligt 
dramatisk för vad rollen kräver. Lind anpassade sin tolkning av Norma 
efter sin svaga röst, vilket är tydligast i tersetten, finalen på första akten. 
Istället för att spela denna scen som ett vredesutbrott med mycket drama-
tisk energi stod Lind alldeles stilla, som fastnaglad i golvet. Detta gav mer 
intryck av att hon var förkrossad än att hon sprutade ut sin vrede och sitt 
hämndbegär. Genom att spela denna scen, den första aktens final stilla, 
anpassade Lind rollen efter sin svaga röst som antagligen hade blivit uttröt-
tad om hon hade gjort den starkare. Linds mest entusiastiska beundrare 
menar att Lind presenterade en sympatisk bild av Norma som försonade 
dem med den annars fruktansvärda, blodtörstiga karaktären, medan kriti-
kerna anser att Lind förvanskade rollen. Istället för att fokusera på att Lind 
inte var dramatisk i tersetten framhåller beundrarna att Linds glansnum-
mer i operan var Casta Diva-scenen tillsammans med slutet på finalen, där 
en nerbruten och knäckt Norma ber för sina barns liv precis innan hon 
själv ska dö. Dessa scener är betydligt mer lågmälda i dynamiken och här 
kunde Lind briljera med det som var hennes vokala styrka, den svaga dy-
namiken på höjden.  

 
Den problematiska Normatolkning är det tydligaste exemplet på Linds 
vokala genusperformativitet, att hon anpassade sina rolltolkningar efter sin 
svaga röst vilket bidrog till att rollerna framstod som kvinnlighetssymbo-
ler, men hon fick liknande kritik för fler roller, varav Donna Anna i Mo-
zarts Don Giovanni, är en av dem. Enligt signaturen T, hade Linds röstre-
surser svårt att räcka till för Donna Anna, vilket gjorde att Linds fram-
ställning accentuerade ”barnet”, den kränkta dottern Donna Anna istället 
istället för den vuxna kvinnan som representeras av kärleken till Don 
Ottavio. Signaturen T menar att Linds ”ljuva röstklang” framställde en 
Donna Anna med ”söt” smärta och ett leende under tårarna istället för en 
passionerad spanjorska.629 Ett annat exempel är titelrollen i Webers Eury-

                                                      
629 Signaturen T i: Allgemeine Musikalische Zeitung 18 mars 1846 
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anthe, som till och med den annars entusiastiske Rellstab kritiserade. Rell-
stab menar att Lind gestaltade rollen med älsklighet, grace och oskuld, ett 
kvinnoporträtt som visserligen var vackert men som förlorade sig i den 
ädla naturen istället för att visa de kontraster som rollen kräver.630 Ett 
tredje exempel är Julia i Spontinis Vestalen. Julia är snarlik Norma till 
karaktären. Signaturen J P S menar att Lind anpassade även rollen Julia 
efter sin vokala kapacitet. Lind var utmärkt i scener där Julia ber en rö-
rande bön, samt där hon skakade av fasa vid översteprästens bannlysning, 
men i övrigt kräver rollen egentligen mer röststyrka än vad Lind hade. 
Eftersom Lind anpassade rollen efter sin förmåga skapade hon en mer em-
patisk, älskande och uppoffrande Vestal än man annars var van vid.631 Det 
är tydligt att Lind även här anpassat sina dramatiska framställningar efter 
sina vokala begränsningar. Recensenten Koffka sätter fingret rakt på denna 
väsentliga punkt: 
 

I parterna som inte kräver någon större kraftansträngning av rösten, där 
hon har möjlighet att glänsa med sin vackra röst, sitt messa och mezza voce, 
kadenser och drillar, i elegiska partier, är hon hänförande, därför fann jag 
hennes Amina liksom hennes Lucia utmärkta. […] Till Norma fattas däre-
mot den stora rösten och lidelsefullheten i framställningen. Därför är hon 
tvungen att anpassa sin sångkonst till sin framställning och röstliga kapa-
citet…632  

 
Linds röstanpassning ledde till att hon fick kritik för att vara kraftigt be-
gränsad i sitt konstnärskap.633 Bland de som går allra längst i sin kritik är 
Neue Berliner Musikzeitung:  

 

                                                      
630Ludwig Rellstabi: Kgl. Priv. Berlinische Vossische Zeitung 13 februari 1845 
631 Signaturen J P S i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 3 mars 1846 
632 Koffka i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 12 december 1846: ”In den Partien, 
die keine besondere Kraftanwendung der Stimme verlangen, wo sie Gelegenheit hat 
den Vorzügen ihrer schönen Stimme der messa und mezza voce, dem Verhallenlas-
sen derselben und mit ihren ungemein geschmackvollen Cadensen und Trillen zu 
glänzen, in elegischsentimentalen Partien ist sie gross, zur Bewunderung hinreis-
send, und daher fand ich ihre Amina so wie die Lucia vorzüglich. […] Zur Norma 
fehlt ihr die grosse Stimme und die Leidenschaftlichkeit der Darstellung, darum ist 
sie gewungen, diese Partie ihrer Darstellungs- und Gesangsfärtigkeit anzupassen”…  
633 Neue Zeitschrift für Musik, no 36, 1 november 1847; Gaillard i: Berliner Musi-
kalische Zeitung 24 april 1847 
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Jenny Lind erbjuder i sina roller alltid ett och samma, inte sin konst, utan 
sin natur, sin säregenskap. Faller denna säregenskap in i rollens konstupp-
gift, då inträffar en ojämförlig och gudomlig prestation. […] Jenny Lind le-
ver sina roller, hon spelar dem inte. Hon skulle handla just så i det verkliga 
livet så som hon visar sig i sina roller. I de fall hon inte ger rollerna en till-
fredsställande sanning är det därför att hon inte förstår dem i det verkiga li-
vet. Vi kan inte kalla den unga svenskan en konstnärinna eftersom hon inte 
är i stånd att erbjuda hela livets reflekterande spegelglas […] Därför uppre-
par vi: Jenny Lind ger sitt liv i sina roller, sin gestalt av andlig renhet och 
barnslighet, där är hon oöverträffad. […] Hennes liv uttalar sedlighet och 
renhet och i hennes närhet måste karaktärerna anpassas till henne.634   

 
Enligt Neue Berliner Musikzeitung begränsade Linds konstnärskap till de 
roller där hennes egen ”privatperson” överensstämde med rollkaraktärens. 
Uppfattningen överensstämmer i mångt och mycket med flera andra recen-
senter, som menar att Lind var utmärkt i lyriska, elegiska roller som gestal-
tar ”ljuva känslor”, medan hon var betydligt sämre i sådana som skildrar 
dramatik och upprördhet. Flera recensenter gör den tacksamma jämförel-
sen mellan hennes Amina och hennes Norma.635 Likaså uttrycker signatu-
ren Dr F E att Linds sång var så till den grad intimt sammankopplad med 

                                                      
634 Neue Berliner Musikzeitung für Berlin 7 april 1847: “Jenny Lind in ihren Rol-
len, Jenny Lind in ihrem Leben und Jenny Lind endlich in ihrer Umgebung, bietet 
uns immer ein und dasselbe, und zwar nicht Kunst, sonder ihre Natur, ihre 
Eigenthümlichkeit. Fällt diese Eigenthümlichkeit in die Kunst, d. h. die 
Kunstaufgabe ihrer Rollen, dann trifft jene unvergleichliche Leistung ein, die uns zu 
ihr hinzieht, wir sagen “hinzieht”, und soll dieses den divinen Typus ihrer 
Eigenthümlichkeit bezeichnen. […] Jenny Lind lebt ihre Rollen, ihre Kunstaufga-
ben, sie combinirt sie nicht, Jenny Lind würde ganz eben so im Leben handeln, wie 
es die Vollendung ihrer Darstellung gewisser Rollen uns zeigt, und wo sie den Rol-
len nicht eine genügende Wahrheit aufprägt, behaupten wir, würde sie dieselben im 
Leben nicht zu – leben – verstehen. Wir nennen die junge Schwedin keine Künstle-
rin, weil sie nicht das reflectirende Spiegelglas das ganzen Lebens darzubieten im 
Stande ist[…] Daher wiederholen wir: Jenny Lind giebt im ihren Rollen ihr Leben; 
ihr Leben ist angestalt von einer geistigen Reine und Kindlichkeit, und darum sind 
ihre in diesem Sinne gegebene Leistung unübertrefflich. […] Ihr Leben spricht Sitte 
und Reinheit aus, und in ihrer Nähe, […] müssen sich die Gestalten ihr entweder 
anpassen.”  
635 Många gör jämförelsen mellan Amina och Norma och kommer fram till att Lind 
är en perfekt Amina, medan hon gör en förvanskad Norma, exempelvis Signaturen 
A S i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 2 maj 1846; Signaturen LMALA i: Allge-
meine Wiener Musik-Zeitung 18 februari 1847; Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 
20 juli 1847; Truhn i: Allgemeine Musikalische Zeitung 17 februari 1847; Gollmik 
i: Allgemeine Musikalische Zeitung, no 45, november 1845 
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hennes inre liv att de smälte samman till en ”barnslig naivitet, hög poesi 
och oskuld i sången”.636 Dock måste det påpekas att Linds anpassning till 
den vokala begränsningen som gjorde hennes rolltolkningar genusstereo-
typa, också var en av de främsta anledningarna till hennes popularitet. 
Hennes ”kvinnliga” tolkningar blev omåttligt populära och därmed lycka-
des Lind vända sin begränsning till något positivt.    
 

 

  

                                                      
636 Signaturen Dr F E i: Wiener-Zeitung, 17 januari 1847 
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KAPITEL 7 

Rollerna som skrevs för Jenny Lind 
I detta kapitel diskuterar jag genusperformativiteten i två roller som skrev 
direkt till Jenny Lind av Meyerbeer och Verdi, samt vilken grad av kvinn-
lighetsrepresentativitet de båda rollerna har i sina respektive operor. De 
båda analyserna följer till en början samma struktur som de föregående, 
men istället för att diskutera Linds genusperformativa röst, avslutas de 
respektive analyserna med en diskussion kring vilka medel tonsättarna, 
medvetet eller omedvetet, har använt, för att skapa en genusperformativ 
roll, en kvinnlighetsrepresentant åt Lind. Kapitlet avslutas med en jämfö-
relse av de båda rollernas genusrepresentativitet.  

 
1844 skrev Meyerbeer Ein Feldlager in Schlesien, i tre akter. Huvudrollen 
Vielka skrevs direkt för Jenny Lind (1847 omarbetade Meyerbeer operan 
och döpte om den till Vielka efter huvudrollen). Verdi skrev den kvinnliga 
huvudrollen Amalia i operan I Masnadieri i fyra akter för Lind. Visserligen 
är både Vielka och Amalia koloraturroller, men de skiljer sig ändå åt, både 
vokalt och som karaktärer. Vielka är i alla avseenden en huvudroll medan 
Amalia inte kan sägas vara det i samma utsträckning. Vielka har större 
betydelse för operans handling och hon är även mer vokalt framträdande 
än Amalia. Vielka har få pauser och hon är med på scenen under nästan 
hela operan, medan Amalia inte har särskilt stor betydelse för handlingen 
och hon är knappt med i de båda sista akterna. Som karaktärer skiljer de 
sig radikalt. Amalia är en näst intill övertydlig kvinnlighetsrepresentant, 
medan Vielka snarare är en mystifierad zigenarflicka, som inte kan sägas 
vara en traditionell kvinnlighetsrepresentant. När Meyerbeer skrev Ein 
Feldlager in Schelsien, 1844, hade Lind inte gjort internationellt genom-
brott och därmed var hennes personliga image ännu inte känd. När Verdi 
skrev I Masnadieri, 1847, var Lind däremot en internationellt erkänd ope-
rasångerska och hon hade dessutom en väl synlig mediapersonlighet. Där-
med var Verdi väl medveten om Linds image, vilket antagligen påverkade 
vilken typ av roll han skapade för henne. 

Även mottagandena skiljer sig kraftigt. Meyerbeers båda operavarianter 
blev succéer, som Lind spelade sammanlagt 23 gånger, Ein Feldlager in 
Schlesien tio gånger i Berlin och Vielka 13 gånger i Wien. Verdis I Masna-
dieri blev däremot ett fiasko som framfördes endast fyra gånger innan före-
ställningen lades ner.    
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Vielka 
 

Rollen Vielka är egentligen två roller. 
Meyerbeer skrev Ein Feldlager in Schle-
sien med Vielka som kvinnlig huvudroll 
1844, då med libretto av Ludwig Rell-
stab. Ein Feldlager in Schlesien är skri-
ven för invigningen av den nya Kungliga 
Operan i Berlin. Inför Wienpremiären 
1847 reviderade Charlotte Birch-Pfeiffer 
librettot och Meyerbeer bearbetade 
operan som nu fick nytt namn efter den 
bärande huvudrollen, Vielka.637 Berät-
telsen är i både Ein Feldlager in Schle-
sien och Vielka densamma i de två 
första akterna, medan den skiljer sig i 
den avslutande tredje akten.  

Trots att rollen Vielka är kompone-
rad direkt för Jenny Lind uruppfördes 
rollen, den 7 december 1844 av 
Lepoldine Tuczek, eftersom Lind var 
otillgänglig under instuderingsperioden. 
Först en månad senare, den 5 januari 
1845, hade Ein Feldlager in Schlesien 
nypremiär i Berlin med Lind som 

Vielka.638 Två år senare, den 18 februari 1847 hade operan Vielka premiär 
på Theater an der Wien. 
 
När Meyerbeer komponerade operan Ein Feldlager in Schlesien 1844, hade 
Jenny Lind ännu inte gjort sitt internationella genombrott. Eftersom 
Meyerbeer hade träffat och hört Lind sjunga förut, är det troligt att han 
hade en uppfattning både om hennes vokala kapacitet och om hennes 
”personliga” image. Trots detta visste Meyerbeer inte hur Jenny Lind 

                                                      
637 Meyerbeer reviderade operan ytterligare en gång: L´étoile du nord 1854. 
638 Berättelsen om premiären har framställts av Holland & Rockstro som en kom-
plott mot Jenny Lind. Det verkar dock vara Meyerbeers osäkerhet på om Lind 
skulle hinna lära in rollen på den korta tid hon hade till förfogande innan premiä-
ren, som gjorde att Tuczek uruppförde rollen istället för Lind. (Meyerbeer, 1975, 
band 3, s 521–541). Se not i kapitel 3 under rubriken ”Den internationella karriä-
ren 1844–49.”  
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skulle tas emot på de europeiska operascenerna och vilket genomslag hon 
skulle få. När operan skulle ha premiär i Wien, 1847, hade Lind nått inter-
nationell ryktbarhet vilket säkert bidrog till att operan fick byta namn till 
Vielka. Meyerbeers egen uppfattning om Jenny Lind bör dessutom ha tyd-
ligare 1847 än 1844. Vielka är inte någon tydlig kvinnlighetsrepresentant i 
någon av operorna. Däremot är det omgjorda slutet i Vielka en anpassning 
i riktning mot Linds image. Ein Feldlager in Schlesien slutar med att Vielka 
förutspår kungens lysande framtid. I Vielka slutar operan med att Vielka 
faller offer för en kula som var menad att träffa hertigen (kungen i Ein 
Feldlager in Schlesien). Vielkas offer kan vara ett tecken på att Meyerbeer 
(och Birch-Pfeiffer) år 1847 hade fått en tydligare bild av Linds image som 
en symbol för den själuppoffrande kvinnligheten än år 1844.  

Operans handling 
Meyerbeers Ein Feldlager in Schlesien är ett sångspel i tre akter med talad 
dialog. Librettot är skrivet av Ludwig Rellstab efter Eugene Scribes Le 
cham de Silésie. Operan hade premiär i Berlin den 7 december 1844. Ope-
ran Vielka, som har ett omarbetat libretto av Charlotte Birch-Pfeiffer, hade 
premiär i Wien den 18 februari 1847. Huvudkaraktärerna är Vielka – ko-
loratursopran, Therese – sopran, Conrad – tenor, Saldorf – baryton. I Ein 
Feldlager in Schlesien är Saldorf en pensionerad officer, i Vielka är han 
general. I Vielka är kungens position utbytt mot hertigens. De båda ope-
rorna utspelar sig i Schlesien under sjuårskriget. Året är 1741.  
 
Den synska zigenarflickan Vielka är förlovad med Conrad. Båda operorna 
inleds med att Conrad, som är på väg ut i världen för att söka lyckan som 
flöjtist, tar farväl av Saldorf, Therese och fästmön Vielka. Vielka spår att 
de alla snart kommer att få träffa kungen/hertigen. På sin väg räddar Con-
rad en främling från fienden och tar med sig främlingen tillbaka till Sal-
dorfs hus. Det visar sig att främlingen är kungen/hertigen. När fiendesolda-
ter kommer till huset hejdas de av Vielka som stoppar deras framfusighet. 
Conrad byter identitet med kungen/hertigen så att denne kan fly.  

I ett Preussiskt läger hyllas Conrad och Saldorf för sin rådighet. 
Kungen/hertigen kallar till sig Conrad för att gengälda honom. Samtidigt 
blir Saldorfs son, som är förlovad med Therese, falskt anklagad för deser-
tering och döms till hängning. Vielka kommer på att Conrad kan be 
kungen/hertigen om gentjänsten att fosterbrodern benådas vilket beviljas. 
Conrad och Vielka planerar sitt bröllop.  

Ein Feldlager in Schlesien slutar med att Vielka ser kungens dröm om en 
lysande framtid och hon spår att drömmen ska slå in. I Vielka är slutet 
något längre. Det sker ett attentat mot hertigen, och Vielka kommer i 
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vägen för en kula som var ämnad för hertigen. Vielka slutar med att herti-
gen överlever medan Vielka dör.      

Vielkas funktion i operan 
Vielka är på romantiskt manér mystifierad. Hon är zigenerska, ett ”natur-
barn” med den särskilda gåvan att kunna sia om framtiden. I sin inledande 
aria berättar Vielka hur hon på sin moders dödsbädd fick överta gåvan. 
Mystiken stärks av att arian inleds med en sorts ”talsång” som ackompan-
jeras av violinernas tremolo i den höga diskanten, samt av flöjtinslag. 
Själva arian ackompanjeras lågmält främst av violiner i hög tessitura och 
avslutas med violinernas flascholett-toner i den tredje oktaven. Arian ger 
ett ”mystiskt” intryck av Vielka.   

Vielka är inte en tydlig kvinnlighetsrepresentant av samma typ som 
Amina eller Lucia, vilket är något förvånande med tanke på Jenny Linds 
image. Vielka tecknas inte främst som passiv och svag utan hon är istället, 
åtminstone delvis, både driftig och modig. Det är Vielka som modigt hej-
dar fienden och det är Vielka som finner råd när fosterbroderns liv är ho-
tat. En förklaring kan vara att Meyerbeer komponerade den första version-
en, Ein Feldlager in Schlesien, innan han var förtrogen med Linds image 
som kvinnlighetssymbol eftersom det var före hennes internationella ge-
nombrott. Att Meyerbeer, två år senare, ändrade slutet i sin omarbetade 
version Vielka till att Vielka offras för att rädda hertigen kan ha berott på 
att Meyerbeer, 1847, var betydligt mer bekant med Linds image och att 
han velat framhäva någon sorts ”kvinnligt uppoffrande”, genom att accen-
tuera Vielkas offer. Oavsett vad som var Meyerbeers intention framhäver 
operan Vielkas slut det ”goda” och ”ädla” än tydligare hos hjältinnan.  

Även om Vielkas karaktär inte är en regelrätt kvinnlighetsrepresentant, 
tecknas hon ändå med 1800-talets idéer om kvinnlighet. Hon presenteras 
tidigt i första akten som Conrads fästmö. Vielkas inledande aria, där hon 
presenterar sig själv, är dynamiskt lågmäld, har ett långsamt tempo och en 
expressiv melodi som ger ett stillastående intryck. Vielkas stillsamhet stärks 
än mer av att Conrads taktfasta aria i ett snabbare, drivande tempo, kom-
mer direkt efter. Conrads aria är betydligt mer högljudd, dramatisk och 
framförallt, aktiv. Vielkas svaga, orörliga aria finns fortfarande i färskt 
minne och de båda etableras som varandras motsatser. I direkt anslutning 
till Conrads aria kommer hans och Vielkas duett. Efter varsin aria är 
”kvinna” och ”man” stabilt etablerade som motpoler och i duetten dröm-
mer de gemensamt om familjelyckan.  
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Vielka – komponerad med hänsyn till Linds höga men svaga röst 
Berliner Musikalische Zeitung skrev i februari 1846 att Vielka tillhörde 
Jenny Linds bästa rolltolkning.639 Meyerbeer hade skrivit rollen i ett nära 
samarbete med Lind och var införstådd med vilka fördelar och begräns-
ningar hennes röst hade. Meyerbeer har gjort några små anteckningar i sin 
dagbok under tiden han komponerade operan. I juli 1844 besökte han det 
nya operahuset tillsammans med Lind eftersom hon ville se om det möjlig-
en var för stort för hennes röst.640 Den 15 augusti har han antecknat: ”mit 
der Lind gesungen.”641 Signale für die Musikalische Welt menar att 
Meyerbeer utnyttjat sin stora kännedom om den mänskliga rösten väl när 
han har utformat rollen efter Lind, vilket resulterade i att det var hon som 
bar upp hela föreställningen.642 

Vielka håller en hög tessitura och stämman är ekvilibristiskt utformad, 
med mycket piano och pianissimo. Det är tydligt att rollen är utformad 
efter en relativt svag, men hög och ekvilibristisk sopranröst. Även i scener 
som är mer dramatiska är Vielkas dynamik påfallande svag. Vielka har 
framförallt en scen där hon visar sig stark och modig. Det är arian i första 
akten där hon hejdar fienden, ”Zurück, zurück!” Till skillnad från Norma, 
som visar sig stark och mäktig med hjälp av forte, är Vielka utformad på 
ett sätt som passade Lind bättre. Vielka visar sin styrka med höjd och ekvi-
librism. Hennes första dramatiska utspel, ”Zurück”, landar på ett uthållet 
a’’. Därefter kommer ett á capella-recitativ med endast några få stödtoner 
från orkestern. När själva arian börjar ackompanjeras hon av en harpa. Så 
småningom smyger sig orkestern och kören in utan att vara särskilt stark. 
Arian avslutas med en kadens som mynnar ut en avslutande koloraturdel 
med kören och den övriga ensemblen som ytterst svagt finns i bakgrunden. 
Vielka avslutar hela scenen med flera långa, ihållande h’’ på dominanten 
vilket bäddar för att avsluta scenen på e’’’. Eftersom Vielkas stämma ligger 
långt högre än den övriga ensemblen, som dessutom sjunger mycket svagt, 
utgör de inte någon stor ljudlig konkurrens.643 Vielka kan höras även om 

                                                      
639 Berliner Musikalische Zeitung 28 februari 1846; Jämför med signaturen J W i: 
Berliner Musikalische Zeitung 24 januari 1846 som menar att Vielka motsvarar 
Jennys natur som kanske ingen annan roll. 
640 Meyerbeer, 23 juli 1844/1975, band 3, s 519 
641 Meyerbeer, 15 augusti 1844/1975, band 3, s 521 
642 Signale für die Musikalische Welt, nr 11, 1847 
643 Scenen är jämförbar med Normas Casta Diva-scen, där kören finns ytterst svagt 
i bakgrunden och Norma har höga koloraturer i en betydligt högre tessitura än den 
övriga ensemblen. Casta Diva-scenen var den scen som kritikerna, oavsett vad de i 
övrigt ansåg, var överens om att den var Linds höjdpunkt i operan Norma.  
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hon inte sjunger starkt. Däremot finns det en stor intensitet i scenen och på 
så vis har Meyerbeer utformat en dramatisk scen utan att den var an-
strängande för Lind.  

Ett annat liknande exempel är tredje aktens tersett mellan Vielka, The-
rese och Conrad, där Vielka övertalar Conrad att begära fosterbroderns liv 
hos kungen/hertigen. Även här visas Vielkas styrka med hög höjd och ko-
loratur. När alla tre sjunger tillsammans har Vielka en lång inledande drill 
innan hennes stämma snabbt går upp i den höga sopranhöjden där hennes 
tessitura fortsätter att befinna sig under resten av tersetten. Vielka avslutar 
ensam tersetten med en koloraturslinga i pianissimo, till och med pianopi-
anissimo. Även den här scenen är tydligt utformad med hänsyn till en hög, 
smal röst som inte ska dränkas av den övriga ensemblen.  

Överhuvudtaget är Vielkas stämma utformad i hög tessitura och när hon 
sjunger tillsammans med kören och den övriga ensemblen är dynamiken 
påfallande ofta piano och pianissimo och Vielkas stämma ligger långt 
ovanför de övrigas, ibland med fokus runt c’’’. Meyerbeer låter Vielka visa 
sin kraft med expressivitet, koloratur, intensitet i svag dynamik i hög höjd 
istället för det mer traditionella fortet.  

En scen som recensenter särskilt lyft fram som Linds stora höjdpunkt i 
operan är Vielkas inledning av tredje akten. I denna aria härmar Vielka 
och två flöjter varandra i ett 7 ½ minuter långt nummer som troligen syf-
tade till att visa upp Linds vokala kapacitet. Signale für die Musikalische 
Welt menar att arian är en utmaning för den mänskliga rösten som fram-
fördes underbart av Lind.644 Weiss beundrar Linds säkerhet och menar att 
hon var en oöverträffad mästarinna på koloratur och utsmyckningar, vilket 
särskilt kom till sin rätt i just den här arian.645 Wiener Zeitung uttrycker 
att med Jenny Lind i rollen som Vielka framstod den här arian som en 
flöjttersett.646 Meyerbeer har valt att ha flöjter som genomgående tema i 
operan. Handlingen kretsar kring en flöjtspelande kung/hertig och en flöj-
tist. Eftersom Linds klang hade omdöme om sig att vara flöjtliknande, 
påverkade hennes röst Meyerbeers val. I denna scen är Vielkas stämma 
utformad likt flöjtstämmorna. Tessituran ligger i det högre sopranregistret, 
i övre delen av den andra oktaven och en bit upp i den tredje. Flöjterna och 
Vielka avlöser varandra med ekvilibristisk bravur i form av koloraturer, 
drillar och kromatiska skalor. Eftersom flöjter av tradition illustrerar na-

                                                      
644 Signale für die Musikalische Welt, nr 11, 1847 
645 Weiss i: Berliner Musikalische Zeitung 28 januari 1845; J W i: Berliner Musi-
kalische Zeitung 24 januari 1846 
646 Wiener-Zeitung 26 februari 1847 
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tur, enkelhet och oskuld, får Vielka en oskuldsfull röst i den här arian, 
oavsett om det var Meyerbeers avsikt eller inte.   

 
Vielkas karaktär är, som tidigare nämnts, förvånande lite av en kvinnlig-
hetsrepresentant. Det samlade omdömet uttrycker inte heller direkt att 
Lind var ”kvinnlig” i rollen, utan stannar vid att hon var hängivet älsk-
värd,647 använde ljuva gester och spelade rollen med stor grace.648 Wiener 
Zeitung menar att Lind spelade rollen ädelt, upphöjt och med plastisk 
skönhet.649 Weiss framhåller en scen där Vielka dansar med en tamburin 
som en av Linds höjdpunkter.650 Det som Weiss anser vara en behagfull 
dans med endast antydda slag på tamburinen, kritiserar Neue Berliner 
Musikzeitung som menar att Lind spelade scenen alltför sedesamt för att 
vara en trovärdig zigenerska. Tidningen önskar mer glödande mystik istäl-
let för de sirliga fingerrörelserna och de små kyska stegen i dansen.651 Vis-
serligen motsvarar både Linds iscensättning av rollen och kritikens om-
döme 1800-talets kvinnoideal, men ordet ”kvinnlig” används inte.  

Meyerbeer tycks inte ha strävat efter att skapa en kvinnlighetssymbol 
med Vielka. Däremot har han anpassat Vielka efter Linds röst vars största 
styrka var hög höjd och svag dynamik. Eftersom detta svarar mot 1800-
talets kvinnoideal har Meyerbeer genom att accentuera Linds vokala styr-
kor ändå lyckats åstadkomma en gestalt med markant ”kvinnlighet,” om 
än inte en regelrätt kvinnlighetsrepresentant.    

 
  

                                                      
647 Signaturen J W i: Berliner Musikalische Zeitung 24 januari 1846 
648 Allegemeine Musikalische Zeitung no 10, mars 1845; Signaturen C G i: Berliner 
Musikalische Zeitung no 10, 8 mars 1845 
649 Wiener-Zeitung 26 februari 1847 
650 Weiss i: Berliner Musikalische Zeitung 28 januari 1845 
651 Neue Berliner Musikzeitung 7 april 1847 
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Amalia 
 

 

 

Jenny Lind som Amalia och Luigi Lablache som Greve Massimiliano  

Till skillnad från Meyerbeers Vielka är Verdis karaktär Amalia betydligt 
mer av en kvinnlighetsrepresentant. Amalia är en okomplicerad karaktär 
som inte har någon annan identitet än att hon är god, trogen och omhän-
dertagande, en sådan karaktär som McClary benämner som en avsexuali-
serad husets ängel, en stereotyp för borgerligt kvinnoideal.652 I Borgstedts 
vokabulär blir Amalias typ av femininitet en kristen Maria-symbol som får 
stå modell för kvinnlighet.653   

Trots att den uruppförande operaensemblen bestod av flera av Europas 
mest ledande operasångare blev operan i princip ett fiasko som lades ner 
nästan omgående. The Musical World anser att ensemblen var utmärkt, 
men uttrycker sitt missnöje över Verdis musik.654 Några månader efter 
premiären menar tidningen till och med att I Masnadieri var en av Verdis 
absolut sämsta operor.655 Teaterdirektören Lumley menar att misslyckan-
det berodde på att librettot fokuserade alldeles för lite på dragplåstret 
Jenny Lind.656 The Illustrated London News menar att de två första akter-
na var de bästa eftersom Jenny Lind var mer närvarande än i de två sista 
akterna.657 Till skillnad från exempelvis Amina,658 som har samma typ av 

                                                      
652 McClary, 2002/1991, s 57 
653 Borgstedt, 2007, s 223–232  
654 Signaturen D R i: The Musical World 31 juli 1847 
655 The Musical World 4 september 1847 
656 Lumley, 2009/1864, s 192–193  
657 The Illustrated London News 31 juli 1847 
658 I Bellinis La Sonnambula 
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karaktär, är Amalia alltför okomplicerad för att vara intressant. Det finns 
inte någon direkt handling som är knuten till Amalia, mer än att hon tar 
hand om Massimiliano och är Carlo trogen. Kanske berodde samtidens 
negativa omdöme inte enbart på att Amalia träder tillbaka i de två sista 
akterna utan också på att hon framstår som en meningslös roll.    

Operans handling 
Verdis I Masnadieri är en opera i fyra akter med libretto av Andrea Maffei 
efter Schillers pjäs Die Räuber. Operan hade premiär i London den 22 juli 
1847. Huvudkaraktärerna består av Greve Massimiliano Moor – bas, 
Carlo – tenor, Francesco – baryton, Amalia – sopran, betjänten Arminio – 
tenor.    
 
Berättelsen utspelar sig i Tyskland 1755–57. Den åldrande greve Massimi-
liano har två söner, Carlo och Francesco. Arvtagaren Carlo är förlovad 
med sin kusin Amalia, men han har råkat i dåligt sällskap och anslutit sig 
till ett rövarband. Därför hoppas den yngre Francesco på att kunna överta 
både successionen och Amalia.  

I den första akten lurar Francesco fadern att Carlo har stupat i slaget vid 
Prag, och att Carlo på sinn dödsbädd bett Francesco att gifta sig med Ama-
lia. Massimiliano blir så chockad att han faller ihop och till synes dör. 
Francesco skriver ett brev till Carlo i faderns namn, där han hotar att 
fängsla honom på livstid om han återvänder hem. När Carlo får det falska 
brevet blir han så bestört att han lovar att stanna hos rövarbandet som gör 
honom till ny ledare. Rövarbandet och Carlo svär en ed av ömsesidig loja-
litet.   

I andra akten firar Francesco sin nya position och Amalia gråter vid 
Massimilianos grav. Arminio har följt efter för att meddela Amalia att 
Carlo fortfarande lever. Amalias glädje avbryts av Francesco som kommer 
för att fria till henne. Upprörd avvisar hon honom. Francesco hotar henne, 
men Amalia lyckas få tag i hans dolk som hon fredar sig med innan hon 
flyr in i skogen. I tredje akten träffar Amalia på Carlo i skogen, men Carlo 
vill inte berätta för fästmön att han är ledare för ett rövarband. När han 
går tillbaka till sina män hör han röster i närheten av en ruin. Det är Armi-
nio som kommer med mat till den undangömde och fängslade Massimili-
ano. Carlo släpper honom fri och svär att hämnas sin på sin bror.  

I fjärde akten har Francesco mardrömmar och sänder efter en präst för 
att få förlåtelse. Då når nyheten honom att slottet blir attackerat av Carlo 
och hans rövarband. Francesco flyr. Rövarbandet berättar för Carlo att 
Francesco har undkommit, men att de har fångat en kvinna som visar sig 
vara Amalia. Amalia ropar på Carlo att rädda henne. Sedan svär hon evig 
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kärlek och trohet till Carlo. Carlo är dock så förtvivlad över att både fa-
dern och fästmön fått se hans vanära. Han sticker ner Amalia med sin dolk 
för att slippa överge henne. Därefter flyr Carlo in i skogen för att ta sitt liv. 

Amalias funktion i operan 
Handlingen i I Masnadieri kretsar enbart kring männen. I berättelsens fokus 
står två bröder som kämpar om makt. Det är en alltför mansdominerad pjäs 
för att Jenny Lind som Amalia skulle kunna bli operans höjdpunkt, vilket 
publiken hade förväntat sig. Amalia är en okomplicerad karaktär. Hon 
framstår uteslutande som en stereotyp bild av en ung 1800-talskvinna. Ama-
lia tar omsorgsfullt hand om den allt mer åldrande Massimiliano. I första 
akten presenteras hennes kärleksfulla, omhändertagande kvinnlighet med att 
hon vakar vid Massimilianos säng, samtidigt som hon troget väntar på att 
Carlo ska komma tillbaka till henne. Av Linds övriga stora roller är Amina 
den som har flest likheter med Amalia. Visserligen stämmer Amalias karak-
tär, likt Amina mycket väl överens med Jenny Linds personliga image, men 
skillnaden är att i Bellinis La Sonnambula kretsar handlingen kring Amina, 
vilket är det som gör Amina intressant. I Verdis I Masnadieri, däremot, 
framstår Amalias okomplicerade person som en meningslös och intetsägande 
karaktär. Hon fyller ingen annan funktion i handlingen än att vara Carlos 
trogna fästmö som hon är lojal emot ända in i döden. I operans final accen-
tueras 1800-talets idé om kvinnans uppoffring gentemot mannen när Amalia 
offrar livet för Carlo. Hon uppmanar honom, att om han tänker överge 
henne så ska han döda henne först. Amalia har ingen existens utan Carlo. 
Döden är hennes enda alternativ.  

Amalia – något anpassad för Jenny Lind 
Amalia är framförallt musikaliskt tecknad med svag dynamik och smäk-
tande expressiva melodier omväxlande med koloraturer, dock inte i den 
allra högsta soprantessituran. Verdi har inte utnyttjat Linds allra högsta 
höjd, vilket The Illustrated London New påpekar.659 Amalia håller sig i en 
lägre tessitura än exempelvis Linds tidigare bravurroller Amina, Lucia och 
Norma. Däremot har Verdi flitigt utnyttjat Linds förmåga att sjunga svagt. 
Det är mycket fokus på både pp och ppp framförallt på höjden. Amalias 
karaktär presenteras i hennes inledande cavatina i första akten. Amalias 
scen har föregåtts av den onde Francescos som ackompanjeras av full or-
kester vilket bildar stark kontrast till den lågmälda Amalia som presenteras 
med piano och pianissimo. I denna cavatina illustreras Amalias ljuvhet, 

                                                      
659 The Illustrated London News 31 juli 1847 
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ungdom och oskuld. Melodin är expressiv. Redan i arians inledning visas 
den svaga relativt höga höjden. 

 

 

 
Arian fortsätter svagt och det är tydligt att den är komponerad för en svag, 
lätt röst. 

 
 

 
 
I den följande duetten med Massimiliano fortsätter Amalias stämma i 
samma stil. Hennes aria som inleder andra akten är möjligen än mer smäk-
tande. Här ackompanjeras hon av harpa och det finns en mängd anvis-
ningar om messa di voce inskrivet.  

Rollen Amalia är visserligen på ett flertal ställen ekvilibristiskt utformad 
och Verdi har komponerat in en hel del både kortare och längre drillar åt 
näktergalen. Den första riktigt långa drillen finns i Amalias inledande cava-
tina. Den löper över hela tre takter och går vidare till en kadens. Samtidigt 
tycks mig tessituran vara påfallande låg för en röst som Jenny Linds. I föl-
jande exempel visas Amalias glädje över att Carlo fortfarande lever. Tem-
poanvisningen är 120 på fjärdedelen. 
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Arian är visserligen ekvilibristiskt utformad, med mycket språng, med ett 
snabbt tempo, 120 på fjärdedelen, men stämman ligger inte särskilt högt. 
Den är uppe och ”hälsar på” i den höga höjden i den andra oktaven endast 
tillfälligtvis ett antal gånger. Jenny Lind hade en betydligt högre kapacitet 
som Verdi inte har utnyttjat.   

Amalia har ytterst få dramatiska inslag. Meyerbeer löste problemet med 
Linds svaghet, att hon hade svårt att höras i ensembler och vid mer drama-
tiska ställen, genom att låta Vielkas stämma hålla en långt högre tessitura 
än den övriga ensemblen. Vid ytterst få tillfällen har Verdi löst problemet 
liknande. I första aktens final har han låtit Amalia landa på ett c’’’ när det 
är starkt och dramatiskt. Annars tycks Verdi snarare ha löst problemet, 
dels genom att inte ge Amalia särskilt många dramatiska inslag, och dels 
genom att låta Amalia sjunga ensam vid utsatta moment. I den avslutande 
kvartetten i första akten till synes dör Massimiliano. När Amalias solodel 
börjar byts fortissimot plötsligt ut mot pianissimo, och vid Amalias drama-
tiska utrop i slutet av kvartetten är hon helt ensam. 

 

På så vis kan Amalia hålla dessa utrop ganska svagt och dramatiken kan 
visas med en lågmäld intensitet istället för med forte. Duetten med France-
sco i andra akten, där Amalia fredar sig med dolken, kan tyckas vara dra-
matisk. Även här är Amalia påfallande ofta ensam när hon sjunger det som 
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är dramatiskt och starkt. Hennes dramatik när hon drar dolken visas sna-
rare med ett snabbt tempo (152 på fjärdedelen) än med forte eller hög 
höjd.  
 

 

 
I operans dramatiska final är de dynamiska anvisningarna f och ff. Här 
ligger Amalia relativt högt. Att hon ligger unisont med Carols stämma kan 
ha hjälpt Lind att höras, men det kan egentligen lika gärna ha stjälpt henne 
så att det istället blev enbart Carlos stämma som hördes.  
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Det samlade intrycket av rollen Amalia är att Verdi musikaliskt har målat 
henne med expressivitet, men allra främst med svag dynamik. Rollens mest 
framträdande musikaliska personlighet är ljudsvag med betoning på piano, 
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pianissimo, till och med pianopianissimo. Amalias karaktär är mycket 
stereotyp för en ung 1800-talskvinna. Hon är mild, tystlåten, omhän-
dertagande och framförallt 
trogen, så trogen att hon off-
rar livet för Carlo. Den musi-
kaliska röst som Verdi har 
gett Amalia stärker karaktären 
ytterligare och skapar en roll 
som är lika mycket en kvinn-
lighetssymbol som Linds egen 
personliga image, vilken vid 
den aktuella tidpunkten, 
1847, var väl inarbetad och 
som Verdi var högst förtrogen 
med.  

 

 

Rollernas genusrepresentativitet 
Som karaktärer skiljer sig Vielka och Amalia en hel del ifrån varandra. 
Vielka är exotifierad, snabbtänkt och driftig. Hon tecknas inte alls som den 
typ av kvinnlighetsrepresentant som betecknar Amalia. Amalias egenskaper 
är omhändertagande och ”goda”, men framförallt är hon trogen ända in i 
döden, vilket gör henne till en kristen Maria-symbol.660 Denna omhänder-
tagande, välgörarinneroll stämmer inte bara väl överens med Linds image, 
Verdi bekräftar denna image ytterligare en gång när han skapar en sådan 
tydlig roll av kvinnlighetsrepresentativitet för henne. Från början tycks det 
inte ha varit Meyerbeers avsikt att skapa en kvinnlighetsrepresentant för 
Lind. Det är dock intressant att han, samma år som Verdi skapade rollen 
Amalia, ändrade slutet till att Vielka faktiskt offras genom att Meyerbeer 
låter henne ta emot en kula som var avsedd för någon annan. Ett sådant 
slut framhäver ännu tydligare Vielka som ”ädel.” Oavsett Meyerbeers syfte 
accentuerar detta slut Vielkas, och därmed Linds kvinnlighetsrepresentati-
vitet. 

Verdi skapade den typiska kvinnlighetssymboliska karaktären för Lind, 
däremot anpassade han inte stämman lika väl för henne. Verdi har fram-
förallt inte utnyttjat Linds högsta register. Det finns inte heller lika många 
                                                      
660 Jämför Borgstdet, 2007, s 223–232  

Jenny Lind i slutscenen, Amalias död, i 
Verdis I Masnadieri 



202 I INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet 
 

tillfällen till improvisation och höga sluttoner i tredje oktaven som Lind 
haft i sina tidigare bravurroller. Det som möjligen stämmer överens med 
Linds styrkor är den svaga dynamiken och att Verdi flitigt använt det ex-
pressiva uttrycksmedlet messa di voce, vilka båda stärker den redan genus-
stereotypa karaktären. Meyerbeer däremot, tycks ha anpassat Vielkas 
stämma främst efter Linds höjdregister. Vielka har en högre tessitura, i 
ensembler påfallande hög, och hon har fler tillfällen till kadenser och slut-
toner i den tredje oktaven. Dock är den höga lyriska koloratursopranen en 
stereotyp för den unga oskulden. Dessutom har Meyerbeer också utnyttjat 
Linds kapacitet att sjunga svagt på höjden. Eftersom det svaga motsvarar 
1800-talets kvinnoideal har Meyerbeer, genom att accentuera Linds vokala 
egenskaper ändå lyckats ge Vielka, en genusstereotyp röst.  

Trots att Verdi skapat en klanderfri kvinnlighetsrepresentant åt Lind 
blev operan ett fiasko, medan Meyerbeer, som snarare fokuserat på att 
anpassa den musikaliska utformningen så att den passade Linds röst, 
gjorde succé med sin opera. Detta tyder på att det, trots allt, var viktigare 
att rollen var utformad så att Lind kom till sin musikaliska rätt och att 
hennes vokala styrkor framhävdes än att karaktären var en klanderfri 
kvinnlighetsrepresentant för att operan skulle nå framgång.  
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KAPITEL 8 

Jenny Linds genusperformativa dramatiska  
framtoning 
Jenny Lind levde i en kultur som uppvärderade det andliga, äkta och natur-
liga och nedvärderade det materiella, ytliga och falska. Idealet som Lind 
stod för var icke-kroppsligt. Samtidigt var det med sin kropp som hon 
agerade och utövade sin virtuositet. För att denna virtuos skulle framstå 
som ett ”naturligt” ideal tillskrevs hon en mängd attribut och egenskaper 
och hennes sång förandligades genom att man benämnde hennes virtuositet 
som en ”gudagåva.”661 Detta kapitel bygger vidare på tesens andra del, att 
Jenny Lind med hjälp av sina ungdomsroller Agathe och Alice byggde upp 
en personlig image som kvinnlighetssymbol. I detta kapitel diskuterar jag 
hur Lind agerade genusperformativt på scenen och hur media försåg hen-
nes konstnärskap med egenskaper som upprätthöll och utvidgade hennes 
mediala ”privatperson.”   

Den ”enkla, älskvärda, ädla kvinnligheten”  
Jenny Lind tillskrevs en mängd egenskaper och attribut som stärkte upp-
fattningen om hennes kvinnlighet. Enkelhet är ett av de viktigaste.662 Sam-
tidigt är det en paradox att skildra en virtuos sångerska som musikaliskt 
”enkel”. För att komma runt problemet understryker ett flertal recensenter 
att Linds virtuosa utsmyckningar alltid var underkastade den dramatiska 
framställningen. Allgemeine Musikalische Zeitung framhåller att hennes 
utsmyckningar alltid integrerades i dramatiken ”fritt, naturligt, ädelt och 
utan manér eller affekt”.663 Gollmik menar att Lind visst använde sig av en 
hel del bravur, men framhäver samtidigt att denna alltid var korrekt, rent 
och smakfullt utförd.664 Signaturen P B uttrycker:  

 

Över konstnärinnans prestationer bör nämnas att hon är sällsamt genial på 
den dramatiska sångens område […] fjärran från all svulstighet som känne-
tecknar nya sångvirtuoser. Dramatisk sanning, enkelhet och naturlighet i 

                                                      
661 Jämför Gesse-Harm, 2009; Grotjahn, 2002; Grotjahn 2011 
662 Jämför Grotjahn, 2002 
663 Allgemeine Musikalische Zeitung No 1, januari 1845: …”auch ihre Darstell-
ungsweise frei, natürlich und der Situation angemessen, edel, ohne Manier und 
Affectation.”      
664 Gollmik i: Allgemeine Musikalische Zeitung no 45, november 1845: ”Man sagt, 
ihre Bravour sei niemals überladen. Dem ist aber nicht so. Sie macht im Gegentheile 
sehr viel, aber Alle sist correct, rein und geschmackvoll”… 
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förening med den yppersta smak och grundlig iscensättning av tondiktarens 
intention är huvuddragen hos denna sångerska, vartill sällar sig en bety-
dande och sällsynt framställningsförmåga så att sång och dramatiskt spel 
alltid är noggrant förenade med varandra.665 

 
På detta sätt frikänns Lind från alla misstankar om att hon skulle ha gjort 
anspråk på att imponera. Lind använde virtuositeten ”enkelt, naturligt och 
med dramatisk sanning”, på ett sätt som endast syftade till att höja det 
dramatiska spelet till den karaktär som tonsättaren skapat. Här skapas en 
illusion av att Lind skulle ha varit även musikaliskt enkel och anspråkslös. 
Att göra hennes konstnärskap till enkelt och anspråkslöst innebär inte bara 
att Lind blev en motsats till den ytlighet, virtuositet och prålighet som 
1800-talet föraktade, språkbruket understödjer dessutom hennes ”kvinn-
lighet.” Att ha ambitioner var förbehållet manlighet. Lind framhålls tvär-
tom som ”enkel,” som en ”ung flicka.” För att förstärka Linds kvinnlighet 
ytterligare används orden ”dramatisk sanning” som implicerar och hon har 
inga andra ambitioner än att ”tjäna” konsten med sin ”gudagåva.”  
 
Förutom att Lind framställs som ”enkel” är ord som ”älskvärd”, ”ljuv”, 
”grace” och ”ädel blygsamhet” vanligt förekommande i omdömen. Signa-
turen J W uttrycker att Lind med ständig älskvärdhet, naturlighet och san-
ning framställer sina karaktärer med hängiven romantisk ljuvhet. ”Lika 
utmärkt i mimik, spel och sång, spelade och sjöng Lind med hänförande 

                                                      
665 Signaturen P B i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 17 juli 1845: “Über die 
Leistungen dieser Künstlerin, die man mit vollem Rechte eine seltene, eigenthümli-
che und geniale Erscheinung auf dem Gebiete des dramatischen Gesanges nennen 
darf […] Dabei hält dieselbe sich fern von allem Dutrieren und allen jenen Aus-
wüchsen, wodurch die neueren Gesangsvirtuosen sich die Aufmerksamkelt und den 
Beifall des Publikums gewaltsam erzwingen wollen. Dramatische Wahrheit, Ein-
fachheit, Natürlichkeit in Verbindung mit dem geläutertsten Geschmack und voll-
kommenes Eindringen in die Intention des Tondichters, das sind die Hauptvorzüge 
dieser Sängerin, wozu sich nun noch eine bedeutende und seltene Darstellungsgabe 
gesellt, so dass Gesang und Spiel stets in allergenauester Verbindung mit einander 
stehen und gleichsam eines in dem andern aufgeht.” Jämför med Schmidt i: Allge-
meine Wiener Musik-Zeitung 11 januari 1845 som menar att Lind med naturlig 
anspråkslöshet, fri från manér eftersträvade sanningens uttryck i sången.  
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grace.”666 En annan gång menar Weiss att Linds framställning av tam-
burinscenen i Ein Feldlager in Schlesien var det mest ”graciösa” han sett.667 
Rellstab använder ungefär samma vokabulär när han beskriver Linds vo-
kala prestation: ”Med mimik, rörelser, toner, andades hon den ljuvligaste 
ädla kvinnligheten,”668 ”Ett ädelt behag kännetecknar alla hennes rörelser 
som lika kvinnliga som sångens älskliga uttryck.”669 På liknande sätt flyttas 
”kvinnligheten” över till privatpersonen. Det är påtagligt att Linds recense-
ras på samma sätt även i sammanhang där hon inte agerade. The Musical 
World och The Illustrated London News beskriver hennes applådtack. The 
Musical World menar att Lind mötte publikens entusiasm: ”modesty and 
humbly, saluting and bending to the audience with a girl-like grace.”670 
The Illustrated London News uttrycker “not for a moment are her gestures 
otherwise than expressive and graceful.671 Signaturen L R recenserar en 
konsert där hon inte heller agerade:  

 

Därtill kommer ett ädelt smakfullt framträdande, en snillrik, djup uppfatt-
ning. I hennes yttre, hennes enkla och tillbakadragna, nästan osynliga väsens 
grace och älsklighet speglar sig den glansfulla smaken, hennes hjärtliga, mot 
inre sanning strävande sinne.672    

 

                                                      
666 Signatur J W i: Berliner Musikalische Zeitung 24 januari 1846: … ”mit all’ dem 
Liebbreiz aus, den diese seltene Künstlerin stets in ihren Leistungen zu entfalten 
weiss. Das Anmuthige, das Kecke, das Romantische, kurz alle Elemente ihres 
darzustellenden Charakters erfasste sie mit gleicher Natürlichkeit und Wahrheit. 
[…] Durch Mimik, Spiel und Gesang gleich ausgezeichnet, spielte und sang Jenny 
Lind hier mit so hinreissender Anmuth”…   
667 Weiss i: Berliner Musikalische Zeitung 28 januari 1845 
668 Rellstab i: Köngl. Priv Berlinische Vossische Zeitung 24 januari 1845: ”Doch 
Minen, Bewegungen, Töne, durchhaucht als süssester Reiz die edle Weiblichkeit”… 
669 Rellstab, 15 december 1845/1861, band XX, s 387–391: “Eine edle Anmuth 
bezeichnet jede ihrer Bewegungen, die eben so weiblich find, wie der liebliche 
Ausdruck des Gesanges”… 
670 The Musical World 8 maj 1847 
671 Illustrated London News 8 maj 1847 
672 Signatur L R i: Allgemeine Musikalische Zeitung no 50, december 1845: “Dazu 
kommt endlich noch ein edler, geschmackvoller Vortrag, eine geistreiche, tiefe und 
verständige Auffassung. In ihrer äusseren Erscheinung, in ihrem höchst einfachen 
und bescheidenen, bei aller Grazie und Anmuth fast unscheinbaren Wesen spiegelt 
sich ihr dem Glanzvollen, Prunkenden abgewendeter Geschmack, ihr gemüthlicher, 
nach innerer Warheit strebender Sinn ab.” 
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Rellstab skildrar kraftfullt Jenny Linds tillbakadragna sätt,673 samtidigt 
som han skickligt flyttar över scenpersonligheten till ”privatpersonen”. Det 
sker en sammanblandning mellan privatpersonen och scenpersonligheten 
Jenny Lind. Rellstabs vokabulär ger privatpersonen Lind egenskapen att 
vara ”personifierad kvinnlighet”. Eftersom detta sker på en offentlig scen 
blir Lind, som ”privatperson” en offentlig kvinnlighetssymbol.  

”Naivitetens trollmakt” 
Enligt 1800-talets kvinnosyn behöll kvinnan en del av sin infantilitet ge-
nom hela livet.674 När The Musical World skriver att Lind tog emot publi-
kens jubel ”with a girl-like grace”,675 framställs hon som en liten flicka 
istället för som en världsberömd operasångerska. Detta att skildra Lind 
infantilt är The Musical World långt ifrån ensamma om. Dr Lange prisar 
Linds ”sanning och natur,” vilket han definierar som barnslig blygsamhet, 
renhet och gudomlighet.”676  Hagen menar att en av anledningarna till att 
Lind gjorde stort intryck var att ”hela hennes väsen uttryckte naivitetens 
trollmakt.”677 Gollmik menar att Lind passade allra bäst i roller där hennes 
bravur tillsammans med hennes på gränsen till barnsliga personlighet kom 
till sin fulla rätt. Vidare anser Gollmik därför att Linds Amina var hennes 
bästa roll:  

 

Ett parti där organ, sång, personlighet och spel fullkomligt harmonierar med 
varandra, där allt tycks vara jämnt i sig själv är Amina. Här ser vi ett barn 
blomma upp till jungfru, här ser vi kärleken mogna, framställningens natur-
liga grace, fjärran från alla teaterfinesser och koketteri frambringar hon 
omedvetet genom sin sunda natur alla dessa förtjusande effekter. […] Men 
inte bara hennes gestalt är jungfrulig, även hennes sång är det och det är 

                                                      
673 Jämför Grotjahn, 2011  
674 Jämför Qvist, 1978 och Hirdman, 2008/2001 
675 The Musical World 8 maj 1847 
676 Dr Lange i Berliner Musikalische Zeitung 15 februari 1845: ”Wir wissen nicht, 
ob wir die Wahrheit und Naturlich-keit, das Kindlich-Unbefangene, die Reinheit 
und Divinität ihrers Spiel zuerst preisen sollen.”   
677 Hagen i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 10 maj 1845: ”Troz dem Allen 
würde sie nicht den Eindrück machen, den sie überall hervorrief, wenn ihrem 
ganzen Wesen nicht die Zauber der Naivität augedrückt wären”… 
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detta som karaktäriserar magin i hennes uppenbarelse som förbinder barns-
lig oskuld med en fullständig konstnärlig säkerhet.678 

 
En operaroll som Amina, en ung och naiv kvinna, konstruerades ofta av 
1800-talets operatonsättare som höga koloraturroller. Eftersom Lind var 
ekvilibristiskt skicklig och hade en hög, tunn röst, låg det sannolikt nära till 
hands att tolka henne som ”kvittrig”, vilket säkert stärkte uppfattningen om 
henne som ung och naiv ytterligare. Amina är det tydligaste exemplet på 
detta, men Lind sjöng fler roller som är konstruerade så att koloraturen stär-
ker ”naiviteten”. Ett tydligt exempel, som är jämförbart med Amina, är Ma-
rie i Donizettis La Fillé de Régiment. Marie illustrerar en tydlig barnslighet, 
och denna roll framställde Lind, enligt signalturen Dr F E mönstergillt, med 
”barnslig naivitet, hög poesi och full av oskuld i sången.”679 Likaså menar 
The Illustrated London News: “a combination of buoyant youthfulness, and 
unaffected grace and modesty; adds to which, there is a certain frankness, 
gaiety, and naïveté, that is perfectly irresistible.680  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

                                                      
678 Gollmik i: Allgemeine Musikalische Zeitung no 45, november 1845: ”Eine Partie 
worin Organ und Gesang, Persönlichkeit und Spiel vollkommen mit einander har-
monien, wo Alles und Jedes in sich abgerundet erscheint, ist der Amina. Hier sehen 
wire in Kind zur Jungfrau heranblühen, hier sehen die Knospen der Liebe keimen, 
sehen natürliche Grazie des Vortrages und der Bewegung, und entfernt von allen 
Theaterfinessen, von jeder Coquetterei bringt sie unbewusst eben durch ihre gesun-
de Natur diese hinreissenden Wirkung hervor. […] Aber nicht blos ihre Gestalt ist 
jungfräulich, auch ihr Gesang ist es, und was sie am Meisten characterisirt, was den 
eigentlichen Zauber ihrer Erscheinung erzeugt, ist eben die Verbindung der kind-
lichen Unschuld mit dem Bewusstsein vollkommener Kunstsicherheit.”  
679 Signaturen Dr F Ei: Wiener-Zeitung 17 januari 1847: …”kindlich Naivität, hohe 
Poesi und volle Unschuld des Gesanges”… 
680 The Illustrated London News 5 juni 1847 
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Gudfruktighet, ödmjukhet och fromhet  
Gudfruktigheten, med ödmjukhet och fromhet som underkategorier, var en 
av de allra mest grundläggande egenskaperna för 1800-talets kvinnor. 
Jungfru Maria, den fromma, lydiga, tjänande, omhändertagande kvinnan, 
användes som var den allra högsta kvinnoförebilden. Som offentlig person 
med en accentuerad image som djupt religiös och välgörenhetsidkande blev 
Jenny Lind en tacksam symbol och ställföreträdare för Jungfru Maria, 
vilket gjorde Lind till regelrätt kvinnlighetssymbol.681 I flera av Linds roller 
finns Maria-symboliken implicit, och i de roller där den symboliken inte 
finns alls, eller tydligt framträder gjorde Linds tolkning att den skapades i 
alla fall. Allra tydligast är gudfruktigheten hos Agathe och Alice, men den 
finns underliggande även hos dygdemönstren Amina och Amalia, och hos 
Lucia representeras den av hennes biktfader som är ständigt närvarande. 
Dessutom framhävde Lind själv gudfruktigheten ytterligare, till exempel 
med en lätt böjd kroppshållning, blicken 
höjd mot himlen och hon på teckningar, 
där hon är avbildad i själva aktens ögon-
blick, är hon flera gånger avbildad på 
knä.682 Agathe är en roll, vars fromhet 
accentueras särskilt i hennes bön, som 
signaturen L R lyfter fram som ett glans-
nummer i Linds tolkning.683 Här knäfaller 
hon, i rollen som Agathe, med händerna 
ihop i brösthöjd, den liturgiska gesten för 
bön, blicken uppåt mot himlen och krop-
pen något underdånigt böjd.684  

 
 

 
 
 

                                                      
681 Jämför Borgstedt, 2007, s 223–224  
682 Enligt Nässén, 2000, s 36–114, fanns det under Jenny Linds samtid fortfarande 
rester kvar av en äldre gestik, ett teatralt kodat kroppsspråk som förstärkande 
uttrycksmedel. Detta kodsystem hade använts i hög grad under 1600- 1700-talen 
för att visa en arias grundaffekt. Mot slutet av 1700-talet och på 1800-talet gav den 
äldre spelstilen vika i takt med att operorna blev alltmer genomkomponerade. 
Dock levde rester av gestiken kvar under 1800-talet.  
683 Signatur L R i: Allgemeine Musikalische Zeitung no 50, december 1845 
684 Bilden är målad av prinsessan Eugénie den 7 mars 1848. 
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De engelska recensionerna betonar att när Lind spelade Alice, spelade hon 
sin skräck för Bertram, synden, särskilt trovärdigt:  

 

Her fragile forms quivered with emotion, and the words seemed to force 
themselves involuntarily from her lips. Her fleeing to the cross for protec-
tion, at the approach of Bertram, was wonderfully fine.685  

 
Och: 

 

You should have seen her clinging to the cross, with a terror that was quite 
real; raise herself upon her feet, stand erect and thunder-strike the cursed 
one, with a faith sublime.686  

 
För att undkomma synden klamrade hon sig med övertygelse och med stor 
passion fast vid korset. Denna, en av Linds mest berömda scener tecknades 
av och publicerades på förstasidan i The Illustrated London News. Också 
här ligger hon på knä (bilden till vänster).687   
 

 

  

 
En annan av The Illustrated London News bilder av Lind i samma roll, visar 
hur hon som den fromma Alice bönfaller Robert att inte falla för synden 
(bilden till höger). Hennes blick ser ut att vara riktad uppåt. Hennes kropps-
                                                      
685 The Musical World 8 maj 1847 
686 Fiorentino i: The Musical World 15 maj 1847 
687 Den vänstra bilden publicerades i The Illustrated London News 8 maj 1847, den 
högra bilden publicerades i The Illustrated London News 26 augusti 1848 



210 I INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet 
 

hållning är framåtlutat böjd, vilket indikerar underkastelse, och hennes hän-
der har bönens position, fromhetens och gudfruktighetens symbol.688  

Aminas oskuld betonas ytterligare genom att hon bär den oskuldens 
färg, vit. På den här bilden accentuerar Lind fromheten ytterligare genom 
att böja något på huvudet och underifrån blicka upp mot skyn.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den roll som skiljer sig från de övriga, även i detta avseende, är Norma 
som varken är ödmjuk eller from och när det gäller hennes gudfruktighet 
är rollen tvetydig. Norma är visserligen en prästinna, som åtminstone 
skenbart, står i nära kontakt med sina gudar. Men, som flera recensenter 
påpekar, är Norma helig i en helt annan religion och kultur, och står där-
med för en annan moral än den kristna, en moral som Linds samtid främst 
såg som barbarisk. Jenny Linds entusiastiska beundrarskaror blandade 
ihop Normas kultur med den kristna. När de betonar att Norma är ”he-
lig”, är det antagligen helig i en kristen kontext och moral som avses. När 
Lind accentuerade moderskapet och ödmjukt kastar sig framför Orovesos 
fötter för att rädda barnens liv går detta i paritet med den kristna moralen, 
inom vilken moderskapet betraktades som kvinnornas ”heliga kall.” Sce-
nen på knä framför Orovesos fötter visar ödmjukhet och framförallt un-
derkastelse. Sensmoralen är att en kvinna som är mäktig och dessutom 
handlat självsvåldigt är monstruös och absurd. Hon måste få sitt straff. 
Återigen befinner sig Lind, i en av sina mest berömda scener, på knä. Hon 
betonar att Norma har förlorat all sin värdighet och att ordningen är på 
väg att återställas.   

 

                                                      
688 Jämför Nässén, 2000 



 INGELA TÄGIL  Jenny Lind – Röstens betydelse för hennes mediala identitet I 211 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jenny Lind agerade en ödmjuk, from roll med klar Maria-symbolik, när 
hon spelade sitt ”privata jag.” I detta applådtack, fångat i ögonblicket av 
prinsessan Eugénies, niger Lind samtidigt som hon böjer ryggen och huvu-
det samtidigt som hon håller ihop händerna som i tacksam bön över brös-
tet. Hela hennes kroppshållning markerar ödmjukhet och en underliggande 
gudfruktighet.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenny Lind agerade genusperformativt på scenen, oavsett vilken roll hon 
spelade. Hon accentuerade de egenskaper som hennes kultur uppvärderade 
och som kvinnoidealet stod för. Genom att förse alla sina rolltolkningar, 
oberoende av rollens ursprungliga karaktär, med enkelhet, älskvärdhet, 

Jenny Lind som Norma i slutscenen framför  

Orovesos fötter 
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naivitet och ödmjuk gudfruktighet gjorde Lind sina roller ”kvinnliga.” I 
detta applådtack agerar hon sin egen ”personlighet” och det är tydligt att 
hon försåg även den med genusperformativa egenskaper. Denna gudfruk-
tiga, ödmjuka och älskvärda ”personlighet” blev en tacksam medial kvinn-
lighetssymbol. Men för att komma förbi paradoxen, den kroppsligt age-
rande kvinnliga scenpersonligheten, ”förgudligade” media hennes sång. 
Detta upphöjde Lind från den materiella nivån och gjorde henne andlig, 
vilket var nödvändigt för att Lind, en kroppsligt agerande scenpersonlighet, 
skulle kunna framstå som en kvinnlighetssymbol i en icke-kroppslig kultur.    
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KAPITEL 9 

Sammanfattning  
I avhandlingens inledning har jag kortfattat redogjort för Borgstedts slut-
sats att Jenny Lind blev i det närmaste ”helgonförklarad” som en kvinnlig 
ikon med kristna Maria-symbolistiska förtecken.689 Jag har också redogjort 
för Grotjahns idé att Lind tillhörde den första generationen sångerskor som 
i större utsträckning än tidigare lanserade sig med hjälp av en ”personlig” 
image.690 Gesse-Harm och Gallagher visar att Linds mediala ”personlig-
het” transformerades till rent musikaliska termer vilket förandligade Lind 
och gjorde hennes konst till religion. Publiken hörde en ”änglalikt ren 
röst” som ”bekräftade” Linds personliga oskuld och moral.691 Däremot 
reder varken Gesse-Harm eller Gallagher ut vad som vokalt uppfattades 
som ”kvinnligt” i Linds röst. Samtliga av dessa fyra nämnda forskare talar 
om vilka termer som media använde i en redan etablerad, ikoniserad 
marknadsföringsbild av Lind, ingen av dem reder ut hur vägen dit gick till. 

 
Det fascinerar mig att Jenny Lind lyckades skapa en mediebild av sin per-
sonlighet som kvinnlighetssymbol i en tid då kvinnliga aktriser snarare 
betraktades som prostituerade än som dygdemönster. I den här avhand-
lingen har jag velat reda ut vilka aspekter som samspelade och gjorde 
denna ikonisering möjlig. Min tes är att tre faktorer samspelade, Linds 
egen vilja att distansera sig från sitt ursprung, två ungdomsroller vars ka-
raktärer blev överflyttade på Linds ”personlighet” och som hjälpte till att 
konstruera en personlig image åt henne, samt att Linds vokala egenskaper 
gjorde att hennes röst uppfattades som exceptionellt ”kvinnlig.”  

I kapitel 3 analyserar jag tesens första del och kommer fram till att Lind 
strävade efter både oberoende och social acceptans, vilket låg till grund för 
att hon hade en drivkraft att lansera sig som en extra ”kvinnlig” aktris – en 
som var ”annorlunda” andra aktriser, en som var djupt religiös och som 
tog aktivt avstånd från all synd. Att hon lyckades med detta gjorde att hon 
blev accepterad i högre sociala kretsar trots att hon arbetade på en scen. 
Högreståndskretsarnas godkännande gav Linds karriär ringar på vattnet. 
Att hon som mycket ung blev upptagen i Stockholms societets salongskret-
sar blev senare en mycket viktig, för att inte säga en oumbärlig del, för 
hennes internationella karriär. Salongsmedlemmen Lindblad förmedlade 
inte bara sina viktiga kontakter i Berlin till Lind, han förmedlade även 

                                                      
689 Borgstedt, 2007, s 229–232  
690 Grotjahn, 2011; Grotjahn 2002 
691 Gallagher, 1995; Gesse-Harm, 2009 
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Linds rykte till de internationellt inflytelserika musikpersonligheterna, vil-
ket gjorde att dessa hade en klar uppfattning om ”den rena oskuldsfulla 
näktergalen från norden” redan innan de träffat henne. Det viktigaste kon-
takten Lindblad förmedlade till Lind var Meyerbeer som skrev en operaroll 
för henne. Meyerbeers librettist, Rellstab var även recensent och han gav 
Lind oerhört positiva omdömen när hon debuterade i Berlin. Meyerbeers 
och Rellstabs lansering av Lind hjälpte henne att etablera sig i Tyskland.  

I kapitel 4 analyserar jag tesens tredje del och kartlägger Linds vokal-
teknik och hennes klangliga egenskaper. Jag reder ut vilka vokala egen-
skaper som kan ha gjort att Linds publik upplevde hennes röst som 
”kvinnlig.” Lind var en hög sopran och hade en svag röst. Hennes vokala 
styrkor var, bredvid att hon var ekvilibristiskt välutvecklad, pianissimo, 
mezza voce och messa di voce. Lind beundrades framförallt för sin svaga 
dynamik, samtidigt som hon kritiserades för den. Hennes kritiker såg hen-
nes svaga röst snarare som en brist än som en styrka. Utöver att Lind hade 
en svag röst hade hon en skada, troligen ett ärr på stämbanden, som gjorde 
att hennes tonområde, f’–a’, kallades ”beslöjat” av beundrarna, medan 
kritikerna menade att det var hest. Dessutom finns det några intressanta 
uttalanden som tyder på att skadan var en avgörande beståndsdel till den 
säregna klangfärg som Lind hade. Gollmik menar att röstens ”slöja” var 
avgörande för hennes säregna klangfärg,692 Signaturen L R anser att det 
var ”slöjan” som gav rösten dess hemlighetsfulla och poetiska magi.693 Att 
Lind läckte luft i mellanregistret är uppenbart, men det är inte heller otro-
ligt att hon läckte luft även i högre register, om än i betydligt mindre skala 
så att läckan istället för att uppfattas som en slöja, bedömdes som en 
mjukhet.694 Det beslöjade mellanregistret kan mycket väl ha ”smittat av 
sig” och gett även det högre registret en luftig, skör klang, vilket i sin tur 
kan innebära att med det skadade registret följde en röstkvalitet, en klang 
som utan det läckande registret skulle gå förlorad. Det som Barthes be-
nämner röstens ”kornighet,” hans teori om geno-sång, kan i Jenny Linds 
fall mycket väl ha inneburit att med hennes skadade register följde en röst-
klang som utan det läckande registret skulle ha gått förlorad.695 En skör 
klang tillsammans med en i övrigt svag och tunn röst beskriver mycket väl 
1800-talets kvinnoideal, vilket gjorde att Linds skadade röst blev genusper-

                                                      
692 Gollmik i: Allgemeine Musikalische Zeitung no 45, november 1845 
693 L R i: Allgemeine Musikalische Zeitung no 50, december 1845 
694 Jämför med signaturen A S i: Allgemeine Wiener Musik-Zeitung 25 april 1846, 
som uttrycker att Lind hade en mjukhet i tonens karaktär som utgjorde en stor del 
av hennes konstnärskap. 
695 Barthes, 1997/1972 s 179–189  
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formativ och associerades med ”kvinnlighet” istället för med ett vokalt 
”fel.”  

I kapitel 5 analyseras tesen andra del att ungdomsrollerna Agathe och 
Alice bidrog till att konstruera Linds image. Jenny Lind var 17 år när hon 
slog igenom på allvar med Agathe, och året därpå gjorde hon ännu större 
succé som Alice. Det är knappast en slump att Linds genomslag som kvinn-
lighetssymbol uppträder samtidigt som hon spelade dessa roller. Det var 
relativt vanligt att operasångerskor blev förknippade med sina rollkaraktä-
rer även privat.696 Det finns en hel del som tyder på att dessa båda roller 
hade betydelse när den mediala bilden av Linds helgonlika renhet växte 
fram. Berättelserna i de båda operorna är snarlika varandra och karaktä-
rerna Agathe och Alice motsvarar i allra högsta grad sin tids kvinnoideal. 
De är sina respektive operors tydligaste kvinnlighetsrepresentanter, vilket 
visas med deras religiositet och själuppoffring. Den religiösa och själupp-
offrande moralen flyttades över till privatpersonen Jenny Lind. Före dessa 
båda debuter handlar recensionerna om Linds musikalitet, röst och skåde-
speleri. Efter Agathe-debuten framhäver två Stockholmsrecensenter Lind 
på ett sätt som utgör det första tecknet i media på att imagekonstruktionen 
påbörjats. Orvar Odd skriver att Lind spelade rollen enkelt och flärd-
fritt,697 och Dagligt Allehanda menar att hon efter föreställningens slut 
mötte publiken med den mest älskvärd blygsamhet.698 Därefter eskalerade 
mediebilden av Lind. När hon året därpå debuterade som Alice liknar Af-
tonbladet henne vid en ”blyg, oansenlig flicka från landet”.699 Enligt Dag-
ligt Allehanda var Lind sorgsen över all uppmärksamhet eftersom den inte 
överensstämde med hennes ”jungfruliga blygsamhet”,700 och Correspon-
denten kallar henne ett ”blygsamt väsende.”701 Efter Agathe- och Alice-
debuterna ökade medieintresset för Lind. Sannolikt påskyndade de båda 
rollerna Linds karriär samtidigt som de la en stabil grund för den unga 
Lind som kvinnlighetssymbol. I kapitel 8 bygger jag vidare på tesens andra 
del och visar hur Jenny Lind fortsatte att agera genusperformativt på sce-
nen. Oavsett vilken roll hon spelade accentuerade hon egenskaper som 
hennes kultur uppvärderade och som denna kulturs kvinnoideal stod för. 
Genom att förse alla sina rolltolkningar, oberoende av rollens ursprungliga 

                                                      
696 Grotjahn, 2011; Jämför även Biddlecombe, 2003; Borgstedt, 2007; Nolin, 1996 
697 Orvar Odd i: Aftonbladet 8 mars 1838 
698 Dagligt Allehanda 9 mars 1838 
699 Aftonbladet 13 maj 1839 
700 Dagligt Allehanda 14 maj 1839 
701 Correspondenten 19 juni 1839 
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karaktär, med enkelhet, älskvärdhet, naivitet och ödmjuk gudfruktighet 
gjorde Lind sina roller ”kvinnliga.” Linds sceniska genusperformativitet 
överfördes till ”privatpersonen” och etablerade henne som kvinnlighets-
symbol. När media sedan ”förgudligade” hennes sång upphöjdes Lind från 
den materiella nivån till den andliga, vilket var nödvändigt för att hon som 
kroppsligt agerande operasångerska skulle kunna framstå som en kvinnlig-
hetssymbol i en icke-kroppslig kultur.  

Kapitel 6 och 7 bygger vidare på tesens tredje del att Lind använde sin 
svaga, sköra röst genusperformativt. Eftersom hon lätt överansträngde 
rösten utvecklade Lind en förmåga att skickligt anpassa sina dramatiska 
framställningar efter sin tunna och defekta röst. Det är troligt att hon tröt-
tade ut rösten om hon sjöng starkt under en längre sekvens och därför höll 
hon sig heller till svagare dynamik och briljerade hellre med pianissimo och 
mezza voce, framförallt på höjden, än med dramatik och fortissimo, vilket 
fick till konsekvens att både hennes röst och hennes rolltolkningar uppfat-
tade som ”kvinnliga.” Norma är det tydligaste exemplet på hur Lind dolde 
sina vokala svagheter genom att anpassa tolkningen på ett sätt som pas-
sade henne röst. Genom att spela framförallt tersetten, finalen på första 
akten stillastående istället för rörligt och frustrerat, anpassade Lind även 
dynamiken och därmed blev Normas hämnande sida inte betonad. De 
scener som framhålls som glansnummer i Linds tolkning är de dynamiskt 
svaga scenerna, Casta diva samt slutscenen. I dessa scener sjunger Norma 
främst solo och här kunde hon accentuera sina vokala styrkor så att hennes 
röst framträdde till sin fördel. Linds tolkning av Norma är den främsta 
vattendelaren bland kritikerna. De som var positiva ansåg att Lind presen-
terade en ny ”kvinnligare” och betydligt mer sympatisk Norma, medan de 
som var negativt inställda menade att Linds röst var otillräcklig för rollen 
och att hon förvanskade Norma med sin ”kvinnliga tolkning. Linds pro-
blematiska Normatolkning visar dessutom att de mer kritiskt inställda 
recensenterna kunde uppleva röstskadan på två sätt, vilka är jämförbara 
med romantikens motsatspar andlig – materiell. I de fall där Linds roller 
överensstämde med hennes vokala kapacitet uppfattades röstskadan som 
något positivt (andligt). Då bedömdes rösklangen vara en säregen krydda 
och hennes röst benämndes ”beslöjad.” När Linds vokala kapacitet däre-
mot inte stämde överens med var rollen krävde, upplevdes defekten istället 
som ett avslöjande av något mänskligt (materiellt), och då blev bedöm-
ningen negativ och rösten bedömdes ”hes.”   

I kapitel 7 analyseras genusrepresentativiteten hos två roller som kom-
ponerades direkt till Jenny Lind, Amalia (i Verdis I Masnadieri, 1847) och 
Vielka (i Meyerbeers Ein Feldlager in Schlesien, 1844 och Vielka, 1847). 
Verdi kreerade Amalia som en stereotyp kvinnlighetssymbol. Amalia är 
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hjältens troget väntande och själuppoffrande fästmö som inte har någon 
annan funktion än att vara operans kvinnlighetssymbol. Samtidigt har 
Verdi inte anpassat Amalias musikaliska utformning lika väl efter Linds 
röst. Visserligen är Amalia tecknad med svag dynamik, men Verdi har inte 
utnyttjat Linds fulla kapacitet i hennes briljanta höjdregister. Meyerbeers 
Vielka är snarare konstruerad tvärtom. Vielka är inte en tydlig, kvinnlig-
hetssymbol, däremot har Meyerbeer anpassat Vielkas musikaliska utform-
ning helt efter Linds vokala styrkor. Eftersom dessa motsvarade 1800-
talets kvinnoideal har Meyerbeer gett Vielka en genusstereotyp röst. Verdi 
skapade en oklanderlig genusrepresentativ karaktär som stämde väl över-
ens med Linds, vid det här laget, väletablerade image. Ändå blev operan ett 
fiasko. Meyerbeer som inte skapat en regelrätt kvinnlighetsrepresentant har 
istället anpassat den musikaliska utformningen efter Lind och han gjorde 
succé med sin opera, vilket tyder på att den musikaliska utformningen var 
viktigare än karaktärens genusrepresentativitet för att operan, med Lind i 
huvudrollen, skulle nå framgång. Dock är det en viktig aspekt att Linds 
vokala styrkor motsvarade 1800-talets kvinnoideal och därmed fick även 
Vielka en genusstereotyp röst.  

Jenny Lind gav alla sina roller genusrepresentativitet, alla hennes karak-
tärer blev kvinnlighetsrepresentanter oavsett om det var rollens ursprung-
liga syfte eller ej. Jenny Lind anpassade alla sina tolkningar efter sin rösts 
styrkor, vilka var svag dynamik, hög höjd och ekvilibrism. Eftersom detta 
är överensstämmande med samtidens kvinnoideal gav Jenny Lind samtliga 
sina roller en genusstereotyp röst. 
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Epilog 
 
Det har gått sju och ett halvt år sedan jag började lära känna Jenny Lind. 
Jag tror inte det har gått en enda dag under den här tiden utan att jag har 
tänkt henne. Du och jag Jenny, vi har vuxit ihop, delat glädje och sorg, 
skrattat och gråtit tillsammans. Vi har älskat och hatat varandra och älskat 
igen. Jag har vridit och vänt på dig, ditt liv, ditt konstnärskap, din sång-
teknik, dina intentioner, kan du förlåta mig för det? Även om jag nu sätter 
punkt för den här avhandlingen kommer mitt liv aldrig bli som förut. Du 
har fört mig samman med människor som jag inte skulle träffat utan dig. 
Du har lärt mig så mycket som jag är tacksam för, inte minst att sjunga 
bättre. Jag lämnar dig för tillfället, men jag är säker på att vi ses igen. Så 
jag säger som du, Jenny: Allt måste bringas till ett slut… 
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English summary 

Jenny Lind – The impact of her voice on media identity 
 
This dissertation investigates the impact of Jenny Lind’s voice on her medi-
al identity. Lind’s period as an opera singer lasted over eleven years, 1838-
49 and during this time she managed to build an enormous career. She was 
given the status of an icon mainly due to her image. During the early nine-
teenth century the marketing opportunities increased and media construct-
ed the identities of the artists to a larger extent than before. During her 
brief five-year international career Lind was almost sanctified by the Ger-
man and English press. Her “private personality” was assigned a saintly 
purity, and she became a stereotype symbol of femininity that can be com-
pared with the Christian symbol of the Virgin Mary.  

Aim 
What factors interacted that made it possible for Jenny Lind to launch 
herself as a symbol of femininity? My argument is that mainly three factors 
interacted. Firstly, Jenny Lind probably had a desire to distance herself 
from her ancestry and to instead promote herself as “feminine”. Secondly, 
her two successes as a young singer helped Lind achieving her intentions. 
Lind’s break-through was the roles Agathe in Der Freischütz by Weber and 
Alice in Robert le Diable by Meyerbeer. These roles may be considered as 
each opera’s symbol of femininity. My argument is that media blended the 
characters with Lind’s personality, and after the successes the new (media-
constructed) identity was used for the purpose of marketing. Thirdly, I 
believe Lind’s vocal characteristics had an impact on the construction of 
the media identity. Lind’s voice was often perceived as unusual; she had a 
particular voice timbre. She also had a vocal defect. Her tones from f’–a’ 
are described as “husky”, and sometimes hoarse. This means, most likely, 
that her voice let through more air than her vocal cords could use. My 
argument is that it was the voice damage that created a unique timbre that 
the contemporary critics perceived as particularly “feminine”. 

The aim is to illustrate how the three factors interacted and to highlight 
the importance of Lind’s voice for her image. In this dissertation I will 
present Jenny Lind’s voice, her technique, timbre and how I believe she 
interpreted some of her main roles. The conclusion suggests the impact that 
Lind’s voice may have had on her medial identity.  
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Theoretical framework and practical method 
According to Judith Butler, gender identity is a cultural process of con-
struction. Both men and women express their gender identity by performa-
tive acts of constructions. The concept of performativity underpins all 
analyses in this piece of research as an underlying idea of how Lind’s voice 
and artistry made her into a front figure among the constructions of gender 
at the time.  

Susan McClary argues that musical stereotypes form gender in music 
and I have used this model to analyze the scores. To analyze Lind’s voice 
timbre, I have utilized Roland Barthes model featuring an uncoded musical 
language. Barthes applies Julia Kristeva’s designations phenol-text and 
geno-text, and he creates the concept pheno-song and geno-song. Accord-
ing to this definition, pheno-song represents all that can be explained with 
technical terms, while geno-song is beyond explanation. This concept of-
fers an uncoded sign system that is useful when a voice timbre is to be ex-
plained.   

 
My analysis has four parts. Firstly, I explore Jenny Lind’s vocal aesthetics. 
Secondly, I find out which vocal techniques the aesthetics required. Thirdly 
I analyze reviews that describe Jenny Lind’s voice and together with the 
conclusions from part two I construct an imagination of her voice. With 
this imagination as a basis, I analyze seven of Jenny Lind’s most successful 
roles, which are the fourth and final part of my analysis. The results of the 
first three parts are presented in chapter four, containing Jenny Lind’s 
voice, Vocal technique, and Voice timbre. The results of the fourth part are 
presented in chapter five, six and seven, containing Youth successes Agathe 
and Alice, The big international successes and The roles that were written 
for Jenny Lind.         

Jenny Lind’s voice and vocal technique 
Jenny Lind represented an older aesthetic tradition that during her time as 
an active singer was about to disappear. The main reason that positions 
her in the older tradition is her equilibrium and ornamentation, which was 
assessed differently by her contemporary critics. Some called her old-
fashioned while others argued that Lind always used ornament in a dra-
matic matter. Both her admirers and critics agreed and emphasized that 
Lind had an extremely skilled equilibristic vocal technique, and that she 
had a fine messa- di- voce- and mezza- voce-technique.     
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Vocal technique 
Lind’s vocal technique partly corresponded with the old ideals because she 
used a technique that suited that aesthetics. Though, some parts of her 
technique also can be seen as a bridge between the older and the newer 
techniques, such as her breathing technique. During the mid-1800s, three 
breathing techniques could be identified; clavicle, lateral and abdominal-
diaphragmatic. The clavicle technique has its focus on the high chest, the 
lateral on the lower chest, and the abdominal-diaphragmatic focus on the 
abdominal muscles. Her teachers, Berg and García, advocated lateral 
breathing technique and therefore it is likely that Lind used lateral tech-
nique. Lind’s lateral breathing may be regarded as a step between the older 
clavicle and the newer abdominal-diaphragmatic technique.  

During the mid-1800s, two technical terms were used that described the 
position of the larynx; voix blanche and voix sombre. Voix blanche means a 
high larynx and voix sombre means a low larynx position. Before the nine-
teenth century, singers used only the higher position. Dividing the voice in 
two larynx positions was new in Lind’s time and it is also an expression of 
two time periods facing each other. Jenny Lind used both positions.  

There are three ways of setting the tone. 1) An aspirated approach 
means that the phonation begins with air, 2) a simultaneous approach 
means that the vocal folds moves apart at the same time that the air hits 
them, and 3) an explosive approach means that the tone are applied with a 
small jolt. The latter was a long used technique that García defined and 
named coup de la glotte. Before the nineteenth century, when coloratura 
and speed was the ideal, the vocal technique in a large part was built on 
coup de la glotte, but in the middle of the century this went out of fashion. 
It is unambiguous that Jenny Lind used the coup de glotte since both Berg 
and García taught the technique. Together, a relatively high (lateral) 
breathing technique, a high larynx position and the coup de la glotte forms 
a voice that has the ability to be rapid, but it is also relatively weak. Prob-
ably this was the most suitable technique for Lind. Her voice was high, but 
not very powerful. She could never boast with power, but by positioning 
herself in a singing tradition that corresponded to her voice’s advantages, 
she managed to develop an equilibrium, which she used well.  

Voice timbre 
Jenny Lind damaged her voice at least two times during her youth. It is 
most probable that she had a scar on her vocal cords, and moreover, it is 
also likely that the scar affected her entire voice and gave it a crisp, perhaps 
somewhat an airy sound character. Lind was often criticized for this dam-
aged voice, but there were also those who defended it. Several reviewers 
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state that it was Lind’s injured voice that created her voice’s timbre. The 
evidence suggests that the injured tone range affected the whole voice and 
gave it its characteristic timbre. In this way, her voice damage turned into 
something positive and the crisp fragile connotation was associated with 
femininity. Lind’s greatest strength was her high notes in pianissimo. A 
summary of Lind’s voice answer the question what was perceived as “fem-
inine” in her voice. Lind was a high, extremely light soprano. Her timbre 
was light and she had a veiled, crisp voice character due to her voce dam-
age. Her greatest strength was the weak dynamics in high notes.     

Youth successes Agathe and Alice 
Jenny Lind enjoyed a big success, mainly in her youth, with the roles 
Agathe in Weber’s Der Freischütz and Alice in Meyerbeer’s Robert le Dia-
ble. Previous research has highlighted significant factors when media has 
chosen to associate singers with their role characters and thus “staging” 
them as “personalities”. My understanding is that it was the role Agathe, 
as Lind’s breakthrough, together with the even more popular role Alice 
that constituted the starting point for creating a media image as a symbol 
of femininity. Before the Agathe-premier there is nothing indicating that 
Lind would have been regarded neither as woman- or Virgin- Mary-
symbol. However, an embryo to this can be discerned after the Agathe-
premier. The Stockholm newspaper Dagligt Allehanda and the critic Orvar 
Odd indicated that Lind played the role with no frivolity and that she faced 
the audience with the most gracious modesty. After the premier with Rob-
ert le Diable the press exploded in statements about the “natural, modest, 
innocent, virginity and lovable” Jenny Lind. A pattern that tells that 
Agathe founded and Alice confirmed Lind as a symbol of a Virgin Mary 
femininity-symbol can be distinguished. Both Agathe and Alice are charac-
terized as impeccable nineteenth century women. They are their respective 
opera’s clearest representatives of femininity and the roles have in common 
the religiosity along with self-sacrifice. They are both willing to sacrifice 
their lives to save someone else, in Agathe’s case, Max, and in Alice’s case, 
Robert. The religiosity is illustrated with Agathe’s prayer, and when Alice 
throws herself in front of the cross that will protect her from the Devil. In 
terms of vocal technique, the roles suited the young Jenny Lind very well. 
The transfer of the role character Agathe to Lind’s “private personality” 
began when Lind achieved success with this opera. A circular motion was 
formed and over the time this reasoning had intensified to include her 
voice. 
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The big international successes 
The roles Amina in Bellini’s La Sonnambula, the title role in Donizetti’s 
Lucia di Lammemoor and the title role in Bellini’s Norma were Lind’s 
biggest international successes. Musically, all three are demanding colora-
tura roles that require a great deal of a well-developed equilibrism. They all 
have a high tessitura and this suited the then slightly older and more ma-
ture Jenny Lind. With some variations, particularly Amina and Lucia were 
deemed to be Lind’s best creations. The character of Lucia personalizes the 
contemporary feminine ideal. Lucia is characterized as religious, which is 
shown by her confessor Raymondo. She is also portrayed as weak and 
relatively passive. At the same time the opera’s tragic ending shows what 
will happen to a woman who wants to make decisions of her own; she 
pays with her life. Amina is portrayed even more as a perfect female ideal. 
The story of La Sonnambula centers around a woman’s virginity and it is 
Amina’s task to prove both her innocence and virginity. Although the plot 
centers on Amina, she has no power and no influence. The story ends with 
happiness when Amina is proved innocent and hence the wedding can be 
celebrated. The assessment that recurs is that Lind interpreted the role with 
appropriate modesty and that she had the opportunity to use her ability to 
sing pianissimo in the high notes.  

Norma, on the other hand, can be regarded as the great watershed in the 
critics of Lind. Norma is a much more complex role than the other two, 
with two distinct personalities. Norma is a priestess with a high-ranked 
position, but she is also the secret mistress of the enemy commander and 
they have two illegitimate children who are kept secret. In several scenes 
Norma rages with jealousy and revenge. The critics say that Jenny Lind 
presented a different interpretation of Norma than the accustomed. Lind 
held back on the expressive behaviors of jealousy and revenge. The English 
magazine The Musical World describes how Lind during these scenes was 
nailed to the floor and she expressed very little jealousy. Lind accentuated 
the loving, caring and motherly side, which is corresponding to the nine-
teenth century woman ideal. The enthusiasts meant that Lind presented a 
more sympathetic Norma, while the critics said that she had a voice that 
was not strong enough for the role and that she played the role with too 
little drama.  

Most likely Lind adjusted the role to her relatively weak voice. The 
dramatic scenes are ensembles that are quite dynamically powerful which 
would not have been to Lind’s advantage. It is likely that, in order to be 
heard, she had to minimize the dynamics and that she did so by playing 
relatively calm and undramatic. Though the motherly scenes are much 
weaker in the dynamics, she had solos and therefore she could have accen-
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tuated her skill in the pianissimo dynamic. Norma is definitely the prime 
example of how Lind adapted the interpretation to her weak and fragile 
voice. In this role, it comes clear that she practiced a gender- performativity- 
voice- and interpretation-treatment.     

The roles that were written for Jenny Lind 
Two major opera roles were written directly to Jenny Lind by two interna-
tional prominent composers; Vielka in Meyerbeer’s Ein Feldlager in Schle-
sien (1844) and Amalia in Verdi’s I Masnadieri (1847). Meyerbeer’s opera 
was received as a great success, while Verdi’s opera was a fiasco.  Vielka is 
one of Lind’s bigger roles that just like Norma differs from her other main 
roles. Vielka is not really the typical appearance of passive femininity. She 
is not that obvious a feminine representative with Virgin Mary-
connotations. On the contrary, Vielka is instead portrayed as strong and 
active. It is Vielka who is coming with the solutions, although it is the fian-
cé Conrad who performs them. However, vocal technical Vielka is a typi-
cal coloratura. The tessitura is high and the melody is equilibristic. Critics 
specifically identifies Vielkas opening aria in the third act where the melo-
dy is designed coloratura equilibristic and two flutes create her echo. With 
Lind as Vielka this introduction aria became a tersett due to her voice 
sounded close to the flutes. It is obvious that the ensembles are composed 
with great regard to a high and thin voice. When Vielka is singing together 
with the rest of the ensemble or with the choir it is remarkably often piano 
and pianissimo.    

Amalia in Verdi’s I Masnadieri is in contrast to Vielka a characteristic 
representative of womanhood in the same style as the role Amina. Amalia 
has no other function in the opera than being the fiancée to Carlo. She is 
portrayed as gentle and sacrificing until death. When it turns out that Car-
lo is not going to marry her, there is nothing left for her than death and 
that is how the opera ends. However, Verdi did not adjust the voice part as 
well Meyerbeer did. Verdi did not use Lind’s highest register. Amalia’s 
tessitura is surprisingly low and there are not as many opportunities for 
improvisation and high-end notes in the third octave as in Lind’s other 
bravura roles. Meyerbeer, on the other hand, seems to have adjusted 
Vielkas voice part to Lind’s high voice. The tessitura is high, especially in 
the ensembles, and additionally, Meyerbeer made use of Lind’s capacity to 
sing pianissimo in the high notes. Maybe, it was more important that the 
role was modeled to Lind’s voice, than it being a gender-stereotyped, in 
order to reach a success with Lind in the leading part. However, an im-
portant aspect is that Lind’s vocal strength, the low dynamic, corresponded 
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to the nineteenth century woman ideal and in that way, Meyerbeer gave 
Vielka a gender-stereotyped voice.     

Conclusion  
Jenny Lind’s image as particularly “feminine” was transferred to the vocal 
domain. For a voice to be perceived as “feminine” it must contain some-
thing that the contemporary critics associated with “femininity”, and most 
likely Lind’s voice damage contributed to this association. Lind’s voice was 
not powerful and because of its damage it may have been perceived in a 
way that corresponds to the nineteenth century’s female ideal: fragile and 
weak. 

There are two ways in which the contemporary critics perceived Lind’s 
voice damage and this corresponds to the Romantic counterparts, spiritual 
versus material. When the roles were consistent with Lind’s vocal capacity, 
her voice damage was perceived as positive and her voice was devoted as 
spiritualized and assessed as “husky” (spiritual). When her voice did not 
accord to what the role demanded, Norma is the clearest example, and her 
voice damage was considered in a negative way. It became a revelation of 
human weakness which was evaluated as material and therefore negative 
and her voice was assessed “hoarse” (material). Probably, Lind needed to 
adept her roles to her damage voice and the consequence was that her in-
terpretations were perceived “feminine”. In other words, Lind exerted a 
gender performative voice processing. Most probably, all of Jenny Lind’s 
roles became representatives of femininity, regardless of whether it was the 
role’s purpose or not. Lind adapted all her interpretations to her weak 
voce, its strength being high notes, pianissimo dynamics and equilibrism. 
Since her voice was consistent with the contemporary woman ideal, Jenny 
Lind gave all her roles a gender-stereotyped voice.      
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