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NYFÖRVÄRV 2000–2002 OCH
BESTÅND I ARKIV, BIBLIOTEK OCH
MUSEER
Sammanställt av Inger Enquist

Alingsås. Alingsås museum
Hobsons – Dansband från Alingsås. Affischer, idolkort, tidning, fonogram, kostym. 1960-1980tal.
Musikkåren Kamraterna – Konsertprogram 1928. Fotografi.
Stockslycke spelmanslag – Affisch från 1970-talet.

Borås. Föreningen folkrörelsernas arkiv i Borås
Borås arbetarekommun – Revyprogram från 1950-talet.
Borås skolors musikkårers föräldraförening – Förteckningar över orkester- och styrelsemedlemmar samt programblad 1997-2000.
EFS Missionsförening i Borås – Protokoll från musikutskottet 1974-1998 spridda år. Protokoll
från Lutha Brass band 1978-1988 samt medlemsförteckningar 1980-1981.
Helander, Lars – Revytexter och fotografier 1935-1962 samt u.å.
Ledarna i Boråsdistriktet – Sångkörens handlingar med närvaroförteckningar 1945-1959 spridda
år.
Ljungberg, Arnold – Ljudband till boken Göteborgs-jazz av Gunnar Möllerstedt. Orkester- och
artistbilder u.å.
Musikföreningen Stjärnan – Noter för blåsorkester u.å.
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Nylander, Axel-Uno – Samling vari ingår sånger och marscher av bl.a. Karl Uno Nylander,
August Nylander, Emil Nylander, Gustaf Norrman och Gustaf Larsson.
Ryberg, Bengt – Samling vari ingår kvitton från Berys orkesters spelningar på 1940-1950-talen.
Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund – Handlingar 1961-2000. Konsertprogram. Älskade psalmer, CD 1999.
Sparsörs AIK – Sångtexter, musikkontrakt, orkesterreklam m.m. 1934-1987 spridda år.
Svenska beklädnadsarbetareförbundet avd. 7 – Nordin, Rune, Minns kamrater vad vi har sagt.
Sångspel, 1986.
Sällskapet Borås Par Bricole – Kompositioner av kantor Carl Gustav Anderholm. Arkivet
tillståndsbelagt.
Övrigt – Sånger ingår i olika föreningsarkiv.

Borås. Immigrant-institutet
Golowanjuk, Jascha (1905-1974) – Jascha Golowanjuk var musiker (violinist), skådespelare
och författare; född i Turkmenistan och bosatt i Sverige från 1929. Immigrant-institutet har hans
konsertprogram, fotografier samt brev.
Övrigt – Musikinspelningar med invandraranknytning.

Eskilstuna. Eskilstuna stadsarkiv
Stadsarkivet har handlingar efter följande arkivbildare, som inte redovisats tidigare:
Eskilstuna missionsförsamling S:t Eskilskyrkans sångkör
Eskilstuna musikforum Club Dolores
IOGT-NTO kören
Södermanlands spelmansförbund
Sörmland-Västmanlands distrikt av Svenska arbetarsångarförbundet
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Göteborg. Göteborgs universitetsbibliotek
Ericson, Uno ”Myggan” (1926-2001) – Uno ”Myggan” Ericsons omfattande samling av böcker,
grammofonskivor och annat material från scen och kabaré har donerats till Göteborgs universitetsbibliotek. Samlingen täcker allt från bondkomik till revy och kabaret. Bl.a. ingår brev, fotografier, noter, visböcker och dokumentation rörande Karl Gerhard och Ernst Rolf. Oförtecknat.

Göteborg. Region- och stadsarkivet Göteborg med Folkrörelsernas
arkiv
Allmänna körförbundet i Göteborg – Protokoll, förteckningar över körer som är medlemmar i
förbundet, korrespondens, historik, pressklipp, noter av Gustav Malmgren m.m. 1970-1998
spridda år. Oförtecknat.
Göteborgs järnvägskör – Protokoll, förteckningar, korrespondens, stadgar, program, räkenskaper, pressklipp, standar m.m. Bland de ämnesordnade handlingarna ingår sångtexter och noter. I
räkenskaperna märks Damklubben Musettes räkenskaper. 1951-2001. Två hyllmeter. Oförtecknat.
Svenska missionsförbundet, Betlehemskyrkans missionsförsamling – Detta arkiv och dess underavdelningar har tidigare redovisats men har nu förtecknats. I arkivet ingår: Betlehems-kyrkans
sångkör, Betlehemskyrkans musikförening, Betlehemskyrkans musikkår.

Hedemora. Hedemora kommuns centralarkiv
Husby hembygds- och kyrkokör – Protokoll, årsberättelser, musikalier m.m. 2 vol. 1939-1999.

Helsingborg. Helsingborgs museer
Mose i tiden, musikal i två akter med musik av Olof Tholander och text av Bo Gustafsson.
Tryckt. Uppförd i Frillestad kyrka 2001.

Jokkmokk. Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Ljudband rörande jojk från Sveriges radio. 1991-1993. Begränsad tillgänglighet.

Karlstad. Folkrörelsernas arkiv för Värmland
ABF-orkestern, Munkfors – Samling av noter för blåsorkester.
Forshaga musikcirkel – Tilläggsaccession 1929-2000.
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Karlstad orkesterförening – Handlingar 1975-1997.
Skoghalls missionsförsamling, Sångkören Lyran – Handlingar 1923-1933.
Värmlands kristliga sångarförbund – Tilläggsaccession 1957-1972.
Värmland och Dalslands kristliga sångarförbund – Handlingar från 1970-talet.

Karlstad. Värmlands museum
Värmlands museums musikarkiv innehåller huvudsakligen ljudinspelningar, fotografier, musikalier och uppteckningar.
Ljud- och filminspelningar
Drygt 1500 rullband, huvudsakligen med traditionell musik, men även konstmusik och populärmusik.
Runt 100 MC samt ett 50-tal DAT-band med ovannämnda inriktning.
Diverse kommersiella fonogram på EP, LP, MC samt CD.
”Warodelldonationen”, ca 1000 kassettband donerade till museet av Bengt Warodell. Utgörs
huvudsakligen av populärmusik. Med kartotek.
En mindre samling VHS-band; innehåller huvudsakligen dans.
Fotografier
Fotosamlingen knyter huvudsakligen an till traditionella utövare, men innehåller även bilder på
lokala grupper, dansorkestrar och mässingsmusik. Ordnat efter socken.
Diabildsamling med ca 800 bilder, huvudsakligen folkmusik och folkdans.
Musikinstrumentinventering i Värmland, 1984. Fotodokumentation av instrument runt om i
Värmland, främst hos lokala hembygdsföreningar.
Musikalier och uppteckningar
Musikarkivet har ett flertal samlingar, mest kopior, från olika delar av Värmland.
Exempel: Kristinehamns musikkår (orkesternoter)
Långelandssamlingen (huvudsakligen blåsmusikarrangemang)
Kilsamlingen
Starck Kolthoffsamlingen
Värmländska harmoniska sällskapet (1816-1827)
Musikföreningen ”Lyran”, Charlottenberg (material som från början kommer
från Eda glasbruk)
Don Pedros, Kristinehamn (dansmusik från 1930-talet efter en orkester)
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Föreningsarkiv
Värmlands spelmansförbund (protokoll, tidning, uppteckningar, inspelningar; deposition)
Värmlands musikcirkelförbund (grundat 1941, innehåller framförallt korrespondens)
Inventeringar
Värmlands regionala musikprofil (musikinventering sommaren 1984)
Dansorkesterinventeringen (1996/1998)
Övrigt
Tidningsurklipp med anknytning till Värmland (omfattar alla genrer; även om dans)
Trådrullar (okänt ursprung)
Fonografrullar (ett fåtal)
Dokumentation av musikutställningar i museets regi

Kristianstad. Regionmuseet i Skåne
Thelander (Kristianstad) – Notbok efter musikfanjunkare Thelander från Kristianstad, 1870talet.

Lidköping. Skaraborgs läns folkrörelsearkiv
Immanuelskyrkan, Skövde missionsförsamling med SMU – I arkivet ingår sångkörens protokoll 1927-1969.
Skövde operettsällskap & Ridå – Sällskapet bildades 1955. Arkivet innehåller handlingar från
åren 1955-2000: Protokoll, stadgar, avtal, kontrakt, skrivelser, redovisningar, program, förteckningar, räkenskaper, tidningsklipp, fotografier, teckningar. I arkivet ingår även Teatersällskapet
Ridås handlingar.
Västergötlands distrikt av Svenska ungdomsringen för bygdekultur – I arkivet ingår bl.a. handlingar rörande inventeringar: Noter och danser, även tillhörande ljudband. 1971-2002 spridda
år.

Linköping. Flygvapenmuseum
EP-skiva inspelad på F11 i Nyköping 1976.
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Ljusdal. Ljusdalsbygdens museum
Hälsinglands spelmansförbund – Förbundet har omfattande folkmusikaliska samlingar. Dessa
har utökats med enstaka musikhandskrifter och spelmanslåtar i kopia. Fotosamlingen har växt
och omfattar nu ca 1800 bilder. En datorisering av arkivmaterialet har inletts.

Lund. Akademiska föreningens arkiv och studentmuseum
Samlingen med orkesterarrangemang har utökats med fler uppsättningar av olika studentspex.

Lund. Stadsarkivet
Scherber, K.B. – Ett fotografi av folkdanslaget ”Lekstugan” från Malmö ca 1910.
Åberg, Bengt – Tre avskrifter av brev mellan Jenny Lind och Peter Wieselgren 1850 och 1852
ingår i pastor Bengt Åbergs brevsamling.

Lund. Lunds universitetsbibliotek
Lowenstein, Gunilla – Tonsättare, flyttade till England 1949 och arbetade som musiklärare.
Hennes efterlämnade papper innehåller: Kompositioner, brev, dagböcker, fotografier, recensioner.
Philipson, L.H. – Advokat, amatörskådespelare i Växjö. De efterlämnade pappren innehåller
handskrivna manuskript till lustspel med sång, komedier och operetter.

Malung. Malungs lokalhistoriska arkiv
Musikföreningen Imalibus – Föreningen var verksam 1990-2001. Arkivet omfattar en volym
räkenskaper.

Mariestad. Mariestads musikarkiv Cantus Durus
Johannisson, Gunnel, Anderslöv – Kantor. Notsamling.
Landgren, Karl-Erik, Degerfors – Noter för blåsensemble, sextett och oktett.
Norlin, Gunvor, Göteborg – Sångerska. Notsamling.
Percy, Gösta, Saltsjöbaden – Musiklitteratur och noter.
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Mölndal. Föreningsarkivet i Mölndal
Mölndals körsällskap – Ljudkassett med två konserter. Tilläggsaccession.
Övrigt – Samling av sångböcker, framför allt från nykterhetsrörelsen.

Norrahammar. Folkrörelsernas arkiv i Norrahammar
CD-skivor från inspelningar 2002 med lokala musikföreningar.

Norrtälje. Stadsarkivet
Norrtälje musikskolas stödförening – Sånger m.m. 1982-2002.
Norrtälje ungdomsorkesterförening – Inspelning med Norrtälje kommunala musikskolas Big
Band, EP-skiva, troligen från 1970-talet.

Sigtuna. Sigtunastiftelsens bibliotek
Rytterkvist, Hans (1926-1998) – Handskrivna partitur: Ur Jesaja 9. Ur Johannes 3 (verk för
blandad kör, träblåsare och stråkar; körpartitur). Segnali per orchestra di fiato, idiofoni e
contrabasso. 1976.
Tryckta verk av andra kompositörer, de flesta svenska.
Anteckningsbok med texten ”Sagan om Guds händer” (sannolikt en översättning av en Rilketext).

Skellefteå. Skellefteå museum
Falk, Birgit (1906- ) – Julotta, kåseri om en musikalisk familj.
Övrigt – I museets klipparkiv finns artiklar om Skellefteå som popstad.
Inom ramen för ett lokalhistoriskt projekt för gymnasiet har bl.a. stadens jazzhistoria studerats.

Stockholm. Kungliga biblioteket
Berg, Nathanael – Partitur, klaverutdrag m.m. 95 vol. Förtecknat.
Ek, Mats (1945Johanna. 1 vol.

) – Dansare, koreograf. Pjäsmanus: 1. Dans med nästan. 2. På Malta. 3.
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Hagman, Bertil – Brevsamling, fem pärmar. Bl.a. ingår brev till och från Birgit Nilsson.
Johansson, Gunde (1922-1995) – Brev, manuskript, noter m.m. Tilläggsaccession. Tillståndsbelagd.
Kungliga teatern – Anteckningsbok ”Attr. Magl.”, repertoaren på operan 11/4 1895 – 15/2 1899,
inkluderande flytten från gamla operan till den nya.
Nilsson, Bo – Originalpartitur till Fröken Julie samt kopia och tidiga kompositioner.
Brev och vykort, partitur till Arctic Air m.m.
Nyström, Marianne (1909- ) – Material till böckerna om Bellman.

Stockholm. Musikmuseet
Katrinefors bruk – Handlingar efter musikkår vid Katrinefors bruk, Mariestad. Dessutom en
skriftlig dokumentation gjord av kårens ledare.
Rootzén, Kajsa (1904-1978) – Arkivmaterial efter Kajsa Rootzén, en av Sveriges första kvinnliga musikkritiker.

Stockholm. Riksarkivet
Föreningen svenska tonsättare – 25 hyllmeter handlingar, ännu ej förtecknade.
Sibelius-sällskapet i Sverige – 12 volymer handlingar från tiden 1981-1994. Innehåller protokoll, verksamhetsberättelser, korrespondens, meddelanden och handlingar om evenemang av
olika slag, tryck, klipp m.m. Oförtecknat.

Stockholm. Statens musikbibliotek
Atterberg, Kurt – Rondeau caracteristique. Ljuskopia med egenhändiga anteckningar.
Bellman, Carl Michael – Diverse Bellman-litteratur samt ”Vid mademoiselle Ulrica Lidmans
samt grosshandlaren herr Scharps äkta förening den 18 januari 1784”.
Björklund, Knut – Koralförspel, mestadels i autograf, av Knut Björklund. Två pärmar.
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Boer, Bertil van – Perihelion, autograf.
Brandel, Åke – Korrespondens, excerpter, musikalier i tryck och handskrift, forskningsmaterial
rörande Johan Fredrik Berwald, manuskript till egna artiklar, recensioner m.m. Förtecknat. Se
särskild presentation i Dokumenterat nr 33. http://www.muslib.se/publ/bulletin/
dokumenterat_33.pdf
Bäck, Sven-Erik – Musikalier i autograf och tryck m.m.
Cederholm, Gösta – Egna vokalkompositioner i kopior.
Envallsson, C. – Svenskt musikaliskt lexikon (1802), med anteckningar av P. Frigel.
Frumerie, Gunnar de – Bröllopsmarsch. Tillägnad Greta och Carl Anders Dymling. Autograf.
Glaser, Werner Wolf – Concertino för fiol och liten orkester. Autograf.
Hahn, Gunnar – Musikalier och arkivmaterial efter Gunnar Hahn. Förtecknat, se
http://www.muslib.se/hand/fort/hahn.html
Heintze, John – Autografer av John Heintze samt teckning föreställande denne.
Klemetti, Armi – Brev till Wilhelm Peterson-Berger.
Koch, Erland von – Filmmusik 1945-1953 i autograf, diverse program samt fotografier efter
fadern Sigurd von Koch. Förtecknat.
Olsson, Edvin – Blåsorkesterkompositioner i autograf och manuskript.
Percy, Gösta (1910-1998) – Musikalier i tryck och autograf av Gösta Percy. Tilläggsaccession.
Förtecknat.
Rabe, Julius – Åtta klippböcker med recensioner från åren 1918-1948.
Rangström, Ture – Festmusik vid 50-årsjubileet av Norra Latin, 1930. Avskrift.
Sacks samling – En volym ur Sacks samling innehållande Destouches Callrihoé samt J.J. Mourets
Les fêtes de Thalie och Ariane.
Mer om Sacks samling på http://www.muslib.se/hand/handskr.html
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Salwén, Gottfrid (1879-1954) – Läkare i Enköping. Musikalier i manuskript av Gottfrid Salwén.
Förtecknat.
Sillén, Josef Otto af (1859-1951) – Använde även pseud. Giuseppe Fanelli och Chinshak Saari.
Musikalier i autograf , manuskript och tryck. Dessutom en maskinskriven uppsats med biografi
och verkförteckning: Ribbing, H., Josef Otto af Sillén.
Sjöblom, Heimer (1910-2001) – Musikalier i tryck och autograf av Heimer Sjöblom. Förtecknat.
Svenska musikbiblioteksföreningen – Handlingar 1951-2002, 15 vol. Innehåller protokoll,
medlemsförteckningar, korrespondens, stadgar, handlingar rörande utbildning, katalogisering
och klassifikation, konferenser, internationella projekt, räkenskaper, fotografier och trycksaker.
Förtecknat. Deposition. Arkivet tillståndsbelagt.
Söderlundh, Lille-Bror – Tilläggsaccession till tidigare gåva innehållande verk i autograf och
ljuskopia, folkmusikarrangemang, skisser m.m. Innehåller även verk som tidigare varit i koreografen Ivo Cramérs ägo. Förtecknat.
Thiel, Olof – Kompositioner i autograf och tryck.
Wahlberg, Rune – Musikalier i autograf och tryck.
Wallner, Bo – Tilläggsaccession till tidigare gåva.
Wirén, Dag – Musikalier i autograf och tryck av Dag Wirén. Tilläggsaccession.
Öberg, Josef (1891-1967) – Konstnär. Kompositioner, vistexter och tuschteckningar. Förtecknat.
Övrigt – En samling musikalier i tryck och manuskript från 1700-talet.
Autografer av ett flertal svenska tonsättare inköpta från ett musikförlag. Följande tonsättare är
representerade: F.A. Frieberg, I.E. Hedenblad, J. Jacobsson, A.M. Myrberg, L. Norman, A. Söderman och K. Valentin.

Stockholm. Statens Sjöhistoriska museum
Fylgia – Gunrumspapper från Fylgia, bl.a. en rasistisk visa ”Några kamrater skulle ut och rida”
troligen 1920-tal.
13

Nettelblad, Fredrik – Handskriven visbok, kopia i Svenskt visarkiv. Dagbok förd 1828-1830.
Övrigt – Häften med verser att användas vid linjedop; ovisst om de sjöngs eller lästes. Maskinskrivna.

Stockholm. Svenskt marscharkiv
Svea livgarde – Musikalieförteckning med incipit, skriven ca 1830-1866: Musik-Katalog Kongl.
Svea Lifgarde N: 1-570.

Stockholm. Svenskt visarkiv
B.R.A. Studio – Fotografier, lackskivor, korrespondens m.m. från B.R.A. Studio efter Leo Aftén,
som drev studion från 1930-talet till slutet av 1960-talet.
Kulturrådet – Ansökningshandlingar från musikgrupper som sökt kulturstöd, fr.o.m. 1983.
Landström, Lennart – Samling innehållande kassettband med radiosänd jazz, jazzlitteratur och
videoband.
Lignercrona, Bo – Liveinspelningar från Stockholms jazzklubbar.
Ungdomsringen för bygdekultur – Samling av stenkakor och dansinstruktionsband.
Övrigt – Dokumentation av Zornmärkesuppspelningarna i Vemdalen 2002.
Vid jazzavdelningen har intervjuer gjorts med musiker verksamma under 1950-talet.
Musikmuseets samling av musik med invandrargrupper, närmare 700 fonogram, har överförts
till Svenskt visarkiv.

Södertälje. Folkrörelsearkivet
Föreningen Lästringelåtar, Södertälje – Handlingar 1981-1989, 1 vol.

Tomelilla. Kommunarkivet
Tomelilla jazzarkiv – Ca 7500 jazzskivor från 1930-talet och framåt. Jazzarkivet är beläget i
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konsthallen och öppet för allmänheten.
Trollhättan. Trollhättans föreningsarkiv
Göta älvdalens körförbund – Handlingar från 1930-talet, två volymer. Oförtecknat.
Trollhättans kammarkör – Nyinkommet oförtecknat arkivmaterial.
Vasaorden av Amerika Logen Strömkarlen nr 653 – Tryckta sångböcker från 1900-talet.

Trollhättan. Innovatum Kunskapens hus arkiv
Erik Adamsons personarkiv – Erik Adamson är Trollhättans stora namn vad gäller lokalrevyer. I
arkivet ingår revymanus, texter till revysånger; dock ej noter. Ca 1900-1950

Uddevalla. Bohusläns föreningsarkiv
Uddevalla stadsmusikkår – Tilläggsleverans av handlingar t.o.m. år 2001.
Visans vänner, Tjörn – Tilläggsleverans av handlingar t.o.m. år 2001.

Umeå. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)
Martinsson, Bengt, Gällivare – Insamlaren Bengt Martinsson har donerat en stor samling
folkmusikmaterial. Till samlingen hör också en omfattande kortkatalog.

Umeå. Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Olsson, Ingrid, Holmsund – Gymnastikprogram och LP-skivor, 1950-1970.
Tegs kyrkokör – Noter 1963.

Uppsala. Folkrörelsearkivet för Uppsala län
Affischer från en jazzklubb i Uppsala samt från Spelmanslag V-dala i Uppsala.

Uppsala. Landsarkivet i Uppsala
Wejdling, Henning – Solbacka läroverks marsch, handskrift, Linköping 1901. Ingår i Solbacka
15

läroverks arkiv.
Uppsala. Uppsala universitetsbibliotek
Koch, Martin – Visor i autograf.
Lindsjö, Inga (1922-1999) – Författare. Ett stort antal egna kompositioner i autograf.
Nilsson, Bo – En blödande ros, partitur. Frequenzen, partitur. Sagan om Fatumeh, partitur.
Nystroem, Gösta – Korrespondens, manuskript, tidningsklipp, program m.m.
Pettersson, Allan – Studiematerial från Stockholm och Paris, skisser till andra symfonin m.fl.
verk, viss korrespondens och tidningsklipp.
Svensson, Sven E. – Omfattande personarkiv.
Åberg, Jan Håkan (1916- ) – Domkyrkoorganist. Handlingar i orgelärenden från ett flertal stift.

Varberg. Länsmuseet Varberg
Revygruppen ”Marskatten” – Handlingar fr.o.m. 1940-talet och framåt. Texter till sketcher och
sånger. Minnesanteckningar av Leif Bosson om hans far revyaktören John Andersson (19131996), ”Kajse-John”, uppvuxen på Platsarna, Varberg.

Vimmerby. Kommunarkivet
Ek, Hugo, Spångenäs – Inspelningar av visor framförda och skrivna av Hugo Ek.

Västerås. Stadsarkivet
Runa Enochssons samling – Häri ingår noter tillhörande Västerås kvinnliga sångarförbund, 1930och 1940-talen.

Växjö. Kronobergsarkivet
Värends hembygdskör – Tilläggsaccession av material fram till 1998.
Växjö folksångförening – Handlingar, odaterade.
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Växjö manskör – Handlingar 1925-2001, 11 vol.
Ängelholm. Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningens bildsamling – Häri ingår fotografier av orkestern ”Hugo Arnolds orkester”
som spelade till dans och på restauranger. Orkesterledaren hette egentligen Hugo Olsson. Materialet inkommet till biblioteket från stadens skolmuseum.

Östersund. Föreningsarkivet i Jämtlands län
Betelförsamlingen i Östersund/Östersunds baptistförsamling – I arkivet ingår sångböcker tryckta
1876-1900 samt en samling sånger för Elimsystrarnas musikförening.
Festspelens vänner – Intresseförening för musikveckor som ordnats i länet. Handlingar 19952002, 6 vol.
Finnäs dansbana, Bräcke kommun – Handlingar 1940-1947, 3 vol.
Jämtlands läns körförbund – Tilläggsaccession av handlingar t.o.m. 1992.
Sångverket – Körförening i Gällö, Bräcke kommun. Handlingar 1982-2001, 1 vol.
Torsdagsklubben – Förening som arrangerade uppträdanden av artister på nöjesplatsen Stromboli
i Bräcke kommun. Handlingar 1947-2000, 3 vol.
Östersunds skyttegille – Häri Östersunds skyttegilles marsch, komponerad 1901 av J.B. Lundberg. Kopia i Statens musikbibliotek.

Östersund. Wilhelm Peterson-Bergerinstitutet
Förteckning över böcker som finns kvar i Sommarhagens bibliotek. Förteckningen upprättad
1991 av Stig Jönsson. Kopia i Statens musikbibliotek.

Danmark. Köpenhamn. Det Kongelige Bibliotek
International Society for Contemporary Music, ISCM – Föreningens internationella arkiv finns
i Köpenhamn och omfattar handlingar från 1956 till mitten av 80-talet.

Tyskland. Berlin. Bundesarchiv Berlin
Atterberg, Kurt – Korrespondens m.m.
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ORGANOLOGI IDAG
Av Stefan Bohman 1)

Jag har blivit ombedd att skriva en artikel till denna tidskrift. Anledningen är det seminarium
över ämnet ”Organologi idag” som Musikmuseet anordnade tidigare i år i samarbete med musikvetaren Gunnar Ternhag. Syftet var att samla organologer för att summera var forskningen står
och för att diskutera nya perspektiv. Konferensen var mycket mångfacetterad, ämnet är stort.
Därför inskränker jag mig här till en mer personlig reflektion – grunden för mitt eget arbete med
frågan.
När jag började som chef för Musikmuseet var det med viss bävan, bland annat därför att
mina kunskaper om musikinstrument var så begränsade. Instrumenten utgjorde ju ändå huvudparten av museets samlingar, och ett museums samlingar är alltid viktiga. Jag är framför allt
etnolog och har arbetat med materiella kulturprodukter ur ett mer allmänt perspektiv. Jag kan då
bara böja mig för de stora kunskaper om musikinstrument som finns inom museets och Statens
musiksamlingars hägn, men kan försöka tillföra ett etnologiskt perspektiv för att berika diskussionen.
Musikinstrument är naturligtvis en del av det vi kallar materiella kulturprodukter, dvs. materiella uttryck för skilda kulturers värderingar och vanor. Samtidigt har musikinstrument alldeles egna, speciella egenskaper, liksom de flesta andra kategorier av materiella kulturprodukter.
Jag har här preliminärt försökt sätta in musikinstrumenten i ett teoretiskt perspektiv som närmast kan definieras som kulturanalytiskt. Nota bene: i en enkel och mycket diskuterbar form.
Studiet av musikinstrument kan delas upp i fyra aspekter, som ger olika perspektiv på instrumenten. Alla dessa fyra aspekter kan naturligtvis anläggas på ett och samma instrument.

Instrumentens praktiska funktioner
Det handlar om hur instrument använts och utvecklats för att fylla olika praktiska funktioner i
specifika, samhälleliga sammanhang.
Några exempel är:
– Instrument för signalfunktion, t.ex. för långväga kommunikation såsom näverlur i
fäbodsamhället, eller som trumpet i krig.
– Instrument för att bättre hålla takten, t.ex. trumma vid marscher.
– Instrument för riter, t. ex. för att skapa stämning, vördnad, magi, såsom bronsålderslur
(förmodligen), orgel i kyrkan, puka vid begravning m.fl.
1)

Stefan Bohman är chef för Musikmuseet.
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– Instrument vid dans och liknande underhållning, t. ex. mungiga, dragspel.
Listan kan göras längre.

Instrument för estetiken
Det handlar om instrumentens roll i estetiskt hänseende, för den sköna konstens och för njutningens
skull. T.ex. musikinstrument som bärare av originalljud; hur lät det verkligen?
En näraliggande fråga är då vilken smak som har dominerat olika samhällen, t.ex. gamban
som uttryck för sin tids kollektiva klangideal, violinen som uttryck för vokala och individuella
ljudideal eller den elektroniska musiken av idag som uttryck för behovet av att musik skall
upplevas rent fysiskt.
Och hur har man tekniskt anpassat instrumenten efter nya samhälleliga ljudideal, t.ex. det
borgerliga samhällets behov av både ljudstarkare och mer nyanserade klaverinstrument.

Instrument som symboler
Det handlar om musikinstrument som symbolbärare, dvs. att de får en annan betydelse än bara
den funktionella eller estetiska.
Det kan handla om musikinstrument som könssymbol, t.ex. cittra som kvinnoinstrument,
klaverets roll för borgarkvinnorna m.m.
Det kan handla om musikinstrument som klassymbol, t.ex. bedömningen av dragspel genom tiderna.
Eller musikinstrument som generationssymbol, t.ex. elgitarren och, även här, dragspelet.
Det kan handla om instrument som nationalsymboler, t.ex diskussionen om nyckelharpan
som nationalinstrument, ett tema som Musikmuseet nu gör en hel utställning kring.

Instrumenten som hantverk och vara
Det handlar, vid sidan av instrumentens övriga samhällsfunktioner, om instrumentens roll som
hantverk och vara.
T.ex. musikinstrument som hantverksprodukt. Skråväsende och hantverksskicklighet är betydelsefullt här.
Instrument som konstprodukt. En viktig del av instrumentets identitet, oavsett hur det används, hur det låter eller vad det symboliserar, är hur det ser ut.
Eller musikinstrumentens ekonomiska värde, som delvis hör ihop med dess roll som konstprodukt. Instrumenten lever därför ett eget liv i egenskap av investeringsobjekt.
Instrument som samlarobjekt, vilket inte minst leder till skapandet av musikmuseer.
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Detta är nu synpunkter typiska för en etnolog, har jag fått höra. Låt så vara. Men den organologi
jag mött har varit splittrad och i avsaknad av någon samlad teoretisk diskussion. Och vad värre
är, den verkar gå på sparlåga vid många universitet (trots det goda arbetet i Göteborg med orgelprojektet GoArt). Musikmuseet har också alltför små resurser för att vara ledande inom denna
forskning. Jämför jag med etnologin kan jag konstatera att studiet av materiella kulturprodukter
där också gick på sparlåga för några decennier sedan. Nu börjar en viss nytändning ske; man har
delvis kunnat lämna de gamla teorierna kring föremålsstudier bakom sig och börjat diskutera
nya. När man väl kunnat visa att även forskning kring föremål ger viktiga svar på aktuella
frågor, då börjar intresset att växa ytterligare.
Mitt hopp är att en liknande utveckling skall kunna ske inom organologin. Förutsättningen
är naturligtvis att det finns en övertygelse om att forskning kring musikinstrument kan ha betydelse i samhällets kunskapsutveckling. Men då måste vi som arbetar inom området visa detta,
annars tenderar alla plånböcker att även fortsättningsvis vara stängda. Det räcker inte med att
säga att vi mäter musikinstrument för mätandets egen skull. Vi måste förklara varför det är
intressant att mäta dem! Jag är inte övertygad om att mitt förslag till aspekter för instrumentforskning är det bästa. Men det är i alla fall ett litet bidrag till det långtgående arbetet med att
nyformulera kunskapsmål för organologi idag.
Ett ytterligare steg i denna riktning är den antologi vi just nu arbetar med, som vill visa på
skilda forskningsaspekter för instrumentforskningen. Som en följd av organologiseminariet på
Musikmuseet bildades en redaktion med Gunnar Ternhag, Dan Lundberg, Hans Riben och undertecknad för att planera boken. Så – vi återkommer i ärendet!
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TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV
ARKIVMATERIAL I MUSIKMUSEET1
Av Inger Enquist
Materialet i Musikmuseets arkivlokal ger ett mycket brokigt intryck. Det beror till stor del på
hur arkivet vuxit fram: Vad har man samlat på? Vilken betydelse tillmättes arkivmaterialet? Hur
organiserades och beskrevs det? Hur kan man idag förbättra kunskapsorganisationen och få ut
information om arkivets innehåll till användarna?
Upprinnelsen till Musikmuseet står att finna på Allmänna konst- och industriutställningen i
Stockholm 1897. Här fanns en paviljong, en teater- och musikutställning, där man ställde ut
musikinstrument och teater- och musikmaterial. För att få ett musikmuseum till stånd skaffade
man sig ett brett stöd genom ett upprop 1899. Stommen i det nybildade museet utgjordes av
instrument från utställningen. 1901 invigdes museet. Tobias Norlind var under en lång tid chef
för museet (1918-1947) och han har därmed haft ett avgörande inflytande på museets och arkivets
uppbyggnad.
Samlandet
1910 hade museet sina lokaler på Riddargatan och där hade man, vilket är av arkivintresse, ett
Gunnar Wennerbergs minnesrum till vilket hans anhöriga skänkt böcker, noter, möbler och porträtt. Även musikförläggaren Otto Hirsch bidrog; han skänkte manuskript till Wennerbergs solosånger, till hans Davids psalmer m.m. Detta är ett exempel på arkivmaterialets betydelse för
kontexten och för helhetsupplevelsen.
Den främsta källan till information om arkivets framväxt är ett 36 sidor långt manuskript i
Tobias Norlinds arkiv i Musikmuseet (vol. I63). Det handlar om samlandet på musikområdet
och innehåller även en redogörelse för hur arkivmaterial bör ordnas. Norlind tar upp både privatsamlarens överväganden och museiinstitutionens. Han gör en grundlig genomgång av vad som
ska samlas och hur det ska ordnas.
Norlind går, utifrån sin rika erfarenhet, igenom vilket material som kan samlas och värderar
det samt inordnar det i kategorier. Det man bör samla på, och som museet också verkligen har
samlat, är:
Böcker, libretti, noter, bilder, klipp, program, affischer, handlingar, autografer, biografica,

1

Denna text är ett sammandrag av en mer detaljerad studie som finns att läsa på
http://www.muslib.se/sma/musikmuseet/MMarkiv.html
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bibliografica, ikonografica, register, tavlor, skulpturer, medaljer, minneskransar, personliga tillhörigheter, instrument, tillbehör.
Materialet ska ordnas efter person, ort, ämne (teater, kyrka och skola, folklore), instrument.
Vi ska här endast se lite närmare på vad han säger om handlingar (a.a., s. 5):
”En mängd småtryck höra även till samma kategori av arkivmt. Hit höra: hyllningsverser vid fester f.
särsk. personer, begravn.-inbjudningar, invign. av festlokaler m. mk. Härtill komma hskr. sådana hdl. Textade
adresser ofta på perg. till ledare. Kallelsehdl. till hedersmedl.-skap i för., intyg, betyg, passuppgifter, tack.hetstryck, visitkort, sjukrapporter, reklamskrivelser, juridiska hdl. (bouppt., testam.), ifyllda frågeformulär,
biogr. uppg. f. matriklar, lexika m.m. En del av dess handlingar står nära nästa avd 6.” [Autografer.] Tillägg i
marginalen: ”Kontr. om böcker, kontrakt för anställningar, intyg om innehavda platser, föga värde: Kvittenser
över honorar & löner.”

Detta betraktelsesätt, att bygga upp en samling arkivmaterial på musikområdet av enskilda
dokument från olika håll, ligger långt från arkivens proveniensprincip; samlingarna i musikmuseets arkiv återspeglar tydligt detta förhållande. Därmed blir också samlingarnas ordning och
beskrivningen av materialet en annan än den som sker vid arkivinstitutionerna.
Jag har också studerat accessionskatalogerna i ämbetsarkivet för att se hur arkivhandlingarna återspeglas där. (Musikmuseets ämbetsarkiv, volymerna D1A:1, D1B:1-5.) Över tiden har
redovisningssystemet sett lite olika ut; arkivalierna har antingen hållits skilda från instrumenten
eller interfolierats bland övriga accessioner. Dessutom har materialets kategoriindelning varierat.

Synen på materialet
Uppropet 1899 återges i sin helhet i Johannes Svanbergs Musikhistoriska museet, dess uppkomst, utveckling och syftemål; Stockholm 1910, s. 4-5. I uppropet hänvisar man till att vittnesbörd om flydda tider samlats i museer. Kunskap om flydda tiders musikodling och en bevarandeaspekt framhålls. Likaså vill man främja kultur- och musikhistoria. Man önskar ett museum med
äldre musikinstrument, noter, porträtt, autografer av tonsättare och utövande musici m.m. Man
uttalar också en önskan att göra instrumenten spelbara och därmed instruktiva. På så sätt blir
förfädrens instrument levandegjorda och räddas undan glömska. Man verkar eftersträva en
originalkänsla, att förmedla upplevelsen av en svunnen tid, kanske också en identitet. Tonen är
klart nostalgisk, troligen beroende på den samhällsomvandling som industrisamhället medförde
liksom på de nationalromantiska strömningarna.
Arkivmaterialet (olika dokument och noter) är liksom instrumenten och föremålen musikaliska redskap och dokument. De dokumenterar musiken i vid bemärkelse. Noterna torde ha
samma värde som instrumenten i det att de också fungerar som redskap för att frambringa musiken. De har potential att forma eller representera en svensk musikkonst. Många andra typer av
material i arkivet har nog bedömts vara av en mer komplementär, upplysande karaktär, värdefull
för kartläggningen av olika områden och fenomen.
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Proveniensmässigt, med arkivariens användning av begreppet, så utgörs merparten av materialet i Musikmuseets arkiv av samlingar. Det rör sig om stora aktivt sammanförda samlingar
och många enstaka förvärv av varierande slag som närmast kan betraktas som arkivfragment.
Helt vanliga ”riktiga” arkiv, som är sammanhållna proveniensmässigt, finns också: Exempel
härpå är Folkmusikkommissionens arkiv och Kurt Atterbergs arkiv.
Hur organiserades och beskrevs arkivmaterialet? Det har i de flesta fall inte ordnats enligt
arkivteoretiska principer. Det har helt enkelt hanterats inom en annan yrkestradition. I sammanhanget är också värt att notera att museer har ett annat mer mångfacetterat proveniensbegrepp
(ursprungsland, tillverkare, brukare) än arkivinstitutioner.

Analys
Materialet är i huvudsak ordnat efter den kategoriindelning som framskymtar i accessionskatalogerna och beskrivet med olika system. Mycket av materialet är inte beskrivet alls, men är
i stället fysiskt uppställt på ett sådant sätt att det blir sökbart.
Något förenklat skulle man kunna säga att arkivets bestånd är uppställt efter typ av material: Affischer, arkiv, brev, fotografier, klipp, libretti, musikalier. Ibland tar andra ordningsprinciper
över, t.ex. när man valt att föra samman ett ämne eller hålla ihop en samling efter en viss person.
Vanliga sökmedel är klassiska kataloger. Sådana finns upprättade över brev, libretti och
musikalier. Men som sagt, allt material är inte med i dessa kataloger.
Över arkiven finns ett arkivregister. Det bygger på det arkivregister som förs vid Statens
musikbibliotek; det senare täcker musikarkiv runt om i Sverige och registreringen görs på arkivbildarnivå. Detta är i sin tur modellerat på Riksarkivets gamla register över enskilda arkiv (REA),
idag avsomnat till förmån för den nationella arkivdatabasen NAD. Av museets register framgår
bl.a. arkivbildarens namn, verksamhet, typ av handlingar, verksamhetens tidsperiod, handlingarnas tidsomfång, antal volymer, placering. Dessutom anges huruvida någon arkivförteckning
finns. Detta beskrivningssystem fungerar bra och är anpassat till materialet.

Förslag
Det har framkommit vid studiet av arkivets historia att materialet huvudsakligen utgörs av samlingar. Vissa beskrivningar följer ”bästa” praxis på området; det gäller brev, vissa musikalie- och
librettikataloger. Dessa beskrivningar följer i princip bibliotekspraxis. Arkivregistret ansluter
snarare till internationell arkivbeskrivningsstandard.
Kunskapsorganisationen och sökbarheten kan förbättras ytterligare; framför allt finns brister därför att allt material inte är beskrivet. För forskare och allmänhet kan tillgängligheten öka
genom publicering av relativt enkla sammanställningar och översikter.
Det är ett stort problem att samma typ av material återkommer på olika ställen. Även om
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det inte låter sig göras praktiskt att föra samman spritt material så kan det göras virtuellt med
hjälp av sökmedlen och på så vis ge en överblick.
Någon typ av kontrollerad vokabulär bör övervägas. Det man som användare vill söka på är
person, institution/organisation, ort. Vidare vill man kunna söka vissa specifika materialtyper.
Exempel på sådana är liturgiska böcker, affischer, fotografier. Vissa ämnen såsom teater och
dans vill man också kunna göra sökbara. Jag avstår här medvetet från att nämna folkmusiken,
som i och för sig är rikt representerad i museets arkiv, men som är Svenskt visarkivs ansvar.
De materialtyper som förekommer i arkivet är sinsemellan mycket olika och de låter sig
inte beskrivas i ett gemensamt system. Däremot kan man försöka att införa en gemensam
thesaurus. Här bör man ansluta till den kontrollerade vokabulär som används vid katalogisering
av musiklitteratur, musikarkiv och bilder vid Statens musikbibliotek. Den är ändamålsenlig för
musikämnet som sådant och är samordnad med den internationella musikbiblioteksverksamheten
inom International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres.
Jag har tittat på hur olika material finns beskrivna och hur denna information enklast möjligt ska kunna ges ut vidare till användarna. Det är önskvärt att kunna öka servicen genom att
användarna själva kan se vad museets arkiv innehåller.
Hur ska då informationen om innehållet i museets arkiv göras känd? Helst vill man erbjuda
en elektronisk sökning som går genom alla kataloger och övriga sökmedel på en gång.
En särskild webbplats för information om musikmuseets arkiv skulle ge en god sökbarhet
över hela det publicerade innehållet. För de delar av arkivet som faller under Statens musikbiblioteks
ansvar kommer information att läggas ut på http://www.muslib.se/sma/musikmuseet.
Som ett ytterligare led i att få materialet mer känt föreslår jag att ett samarbete med universiteten etableras. Teatervetenskap och musikvetenskap ligger nära till hands. En preliminär översikt över teatermaterial i museets arkiv har redan tagits fram. För musikvetarnas del kan man
göra en genomgång av arkivmaterial och föreslå ämnen som lämpar sig för C-uppsatser. Man
skulle också kunna erbjuda föreläsningar om arkivforskning. Ett komplement till detta vore att
publicera artiklar i bulletinen Dokumenterat, skrivna av ämnesspecialister och med fokus på
olika bestånd i arkivet.
Att förbättra sökbarheten för arkivmaterialet i Musikmuseet är ett omfattande arbete. Målsättningen är klar, men resurserna är begränsade, så det kommer att ta tid att nå fram.
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DEN SVENSKA LUTAN I EN ANONYM
MÅLNING FRÅN 1800-TALETS BÖRJAN
Av Kenneth Sparr 1

Vid Nordéns internationella höstauktion den 19–20 november 1998 såldes en oljemålning på
duk (102 x 172 cm) av en anonym konstnär, eller som katalogen beskriver det: ”Per Krafft d.y.
hans art”.2 I förhandsinformationen beskrivs målningen på följande sätt:
”Ett mycket intressant familjeporträtt i Per Krafft den yngres art har kommit till höstens internationella
auktion. Miljön är högborgerlig stockholmssalong omkring år 1810 med en hel familj samlad i hemmets
lugna vrå. Familjefadern i elegant empirfrack i mitten är omgiven av hustru och döttrar som broderar och
musicerar. På väggarna är målade väggfält i Masreliez stil och möblerna är typiska sengustavianska av
stockholmssnitt. Målningen som är en lysande tidsillustration och så omisskännligt svensk är något av en
gåta. Vilka föreställer den? Vem har målat den? Är det kanske konstnären själv som har avbildat sig själv och
sin familj?” 3

Målningens motiv är alltså ett familjeporträtt från ett borgerligt hem i Stockholm (?) och kan
dateras till tidigt 1800-tal, där bl.a. tre unga kvinnor ägnar sig åt musikutövning. Det är också
målningens musikaliska motivkrets som är utgångspunkt för denna uppsats. Trots ansträngningar att införliva målningen i offentliga samlingar p.g.a. dess dokumentariska värde förvärvades den av en privatperson. Dess nuvarande hemvist och öde är okänt. Det hade varit önskvärt,
men har tyvärr inte varit möjligt, att få tillgång till originalmålningen för denna studie utan
studien baseras på fotografier av målningen. Jag har valt att med målningen som utgångspunkt
utvidga artikeln till en mer omfattande beskrivning av den svenska lutan och dess ”klassiska
period”, 1780-1820.
Målningen är unik ur åtminstone en synvinkel: den är en av de få kända, kanske den enda,
som avbildar den ”klassiska” svenska lutan, eller sittran med en dåtida benämning, trots att
instrumentet tycks ha varit mycket populärt i Sverige och Finland under perioden ca 1780–
1820. En i dag vanligt förekommande uppfattning är att nutidens s.k. Taube- eller trubadurluta
visar en obruten utveckling från 1780-talets svenska luta. Så är dock inte alldeles fallet. Vi har
Kenneth Sparr är IT- och administrativ chef i Nynäshamns kommun med bakgrund som chef i kultur- och biblioteksvärlden. Han har forskat kring och skrivit om knäppta stränginstrument som luta och gitarr, samt har praktisk
erfarenhet av musikinstrumentbygge.
2
Nordén Auktioner AB, Katalog nr 29. Internationella höstauktionen 1998, s. 135 (objektnr 231)
3
Nordén Auktioner AB, Inför höstens auktioner. Stockholm, 1998. Reklamblad.
1
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ett avbrott i denna utveckling från ca 1820 till 1890 då Sven Scholander (1860–1936) gjorde
lutsången till en nästan internationell rörelse. Scholander utgick visserligen från den gamla svenska
lutan, men hans förändringar av instrumentet innebar egentligen början på en ny tradition. Omkring 1880 hade Scholander försett den svenska lutan med 12 strängar, varav sex på greppbrädan och sex utanför greppbrädan samt stämt den som en gitarr. Drygt 25 år senare, 1905,
byggde Alfred Brock sin första luta med denna nya besträngning. Åtskilliga av de ursprungliga
”klassiska” svenska lutorna modifierades som en anpassning till utvecklingen. Stämskruvarna i
trä ersattes med modern skruvmekanik. De ursprungliga tarmsträngarna ersattes ofta med metallsträngar och strängspänningen ökades kraftigt. En metallstång placerades ofta mellan skruvlådan och klangkroppen som en förstärkning för den väsentligt högre strängspänningen och för
att förhindra att halsen blev skev. Den högre strängspänningen tvingade också fram en kraftigare konstruktion bl.a. med grövre dimensioner på virket. Den ursprungliga bascapotastomekaniken 4 togs bort helt, och hålen för hals-capotaston fylldes igen.
Capotastoanordningarna användes för att höja stämningen dels på bassträngarna (genom en spak
och mekanik i mässing) och dels på strängarna på greppbrädet. Scholanders stora framgångar
som lutsångare har säkert starkt bidragit till rörelsen Wandervögel som växte fram i framför allt
Tyskland, men även i Danmark (”svensklutten”) under 1900-talets första decennier och där lutan
med gitarrstämning var ett självklart element.

Anonym konstnär, Sverige(?) ca 1800-1810. Oljemålning i privat ägo. Foto: Hans Winter för Nordéns Auktioner.
4

eller ”Klaff” som det uttrycks i Envallsson, Svenskt musikaliskt lexikon, s. 50f
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Målningens innehåll och sociokulturella sammanhang
För att placera in målningen i ett kulturellt och historiskt sammanhang finns det anledning att
närmare beskriva dess innehåll. Det har hittills inte gått att identifiera de avbildade personerna
på målningen. De är schablonmässigt avporträtterade och målningen är troligen ett beställningsarbete. Sammanlagt är sex personer avbildade, varav fem kvinnor och en man. Personerna är
uppdelade i två balanserande grupper med tre personer i var. Troligen är det man och hustru
samt fyra döttrar som avbildats även om åldersskillnaden mellan dem förefaller liten på grund
av målningens delvis schablonartade karaktär. Deras relation antyds möjligen av deras inbördes
placering på målningen. En kvinna bär huvudbonad vilket kan tolkas som att hon är gift. Mannen bredvid är troligen hennes make. Samtligas ansikten liknar varandra i hög grad. Denna
komponent bidrar till och bär upp en helhet i bilden, som ger ett klart intryck av familjesamhörighet.
Interiören förefaller att vara ett förmak eller ett vardagsrum. Rummet har en sengustaviansk tapet, målad eller av papper, bestående av mörkgröna dominerande fält omgivna av bårder
i mörkrött med ett mönstrat ramverk, samt med klassisk ornamentik i form av festonger (lagergirlanger) och bandrosetter. I de smalare mörkröda fälten finns målade figurer och ett krigiskt
ornament bestående av sköld, hjälm, svärd, lansar och fanor. På högra väggen sitter en guldinramad porträttmålning av en kvinna med ett naket barn i famnen. Väggarna har på tidstypiskt sätt
profilerad bröstpanel med ramverk och fyllningar. Golvet, sannolikt av ekparkett, är lagt i ett
rutmönster. Kvinnornas klädsel är empir med den karakteristiska höga livlinjen på de draperade
klänningarna av tunna tyger och den tillhörande sjalen. Mannen är också klädd i empirstil: mörk
rock i frackskärning och ljusa pantalonger, ljus väst och ljus halsduk och svarta, smala och tunna
skor med runt spänne i silver. Han håller sin högra hand på en mapp med gravyrer och den
vänstra är på Napoleon-manér instoppad i västen. Han sitter i en soffa med fransar knutna i
gallermönster och i trikolorens färger tillsammans med hustrun.
Kvinnan i vit klänning längst till vänster på målningen håller en bok i handen och sitter på
en sengustaviansk stol av förmakstyp. Den har rektangulär ryggbricka, bladhölstrade ben och
tillhör det tidiga 1800-talets mest populära modeller. Stolen ingår i ett möblemang och kan
dateras till ca 1810. Kvinnan har tillfälligtvis höjt blicken, men tycks annars vara sysselsatt med
läsning. Hon bär en porträttmedaljong runt halsen och har en sjal i knäet. Hustrun syr på en textil
och sitter i den stoppade soffan. Framför henne på det lilla eleganta, sengustavianska sybordet,
troligen av mahogny eller mahognyfanér och med mässingsbeslag (bl.a. triangelformade droppornament), finns en gallerskål i porslin, en liten sax och ett par böcker, varav en i helt skinnband
och den andra häftad. Även mannen på bilden tycks vara sysselsatt med läsning; det är sannolikt
hans böcker som ligger på sybordet.
Kvinnan vid klaveret, i ljust rosa klänning, sitter också på en stol och med ett nothäfte
uppslaget ovanpå en bunden notbok i tvärformat. Noterna är placerade på det uppfällda notstället. Till höger om henne på klaveret ligger ytterligare notblad, varav ett är hoprullat. Placeringen av notbladen kan antyda att klaveret har ett dammskydd (i regel ett tyg spänt i en ram av
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tunna mahognylister) 5. Kvinnan med lutan, i ljusblå klänning, sitter på en stol. Framför sig har
hon ett lågt spännbord med en broderiuppsättning där betraktaren kan skymta en ram av röda
blommor och gröna blad. Den tredje kvinnan i den högra gruppen står upp och håller ett nothäfte
i vänster hand och en notbok i höger. Jag tolkar det som att hon står för den vokala delen av
musicerandet. Den inbundna notboken är i stående folioformat och har en delvis skymd text på
främre omslaget: ”Livr[e de Mu]sique” och ”Com[oläsligt]”. Textens placering på bokomslaget
är märklig. Den hade passat bättre på en bok i tvärformat. Sannolikt är detta en konstruktion av
konstnären.
Sammanfattningsvis ger inredningsdetaljerna och klädseln på de avbildade personerna en
ungefärlig datering till de första decennierna på 1800-talet och visar element från både sengustaviansk period och empir. Det finns flera element i målningen som kan tolkas symboliskt.
Böckerna, läsandet och gravyrerna antyder litterär bildning, konstintresse och en viss kulturell
nivå. I detta symboliska mönster kan även musicerandet på målningen ingå. Handarbetena antyder dygd och händighet. Mot bakgrund härav kan naturligtvis ifrågasättas om målningen beskriver en realistisk eller möjlig musiksituation, men som skall visas så innehåller målningens musikmotiv många realistiska och trovärdiga inslag.
Musikinstrumenten i målningen
De båda avbildade musikinstrumenten, ett klaverinstrument och en luta, är naturligtvis speciellt
intressanta från musikikonografisk synpunkt. Tyvärr är klaverinstrumentet delvis skymt och de
detaljer som är synliga ger endast begränsade möjligheter till identifiering. Å andra sidan är
lutan avbildad i helfigur och här kan det till och med vara möjligt att med rätt stor sannolikhet
utpeka tillverkaren och göra en ungefärlig datering av instrumentet.
KLAVERET
Det delar som syns av klaveret tyder på att det är ett instrument från sent 1700-tal eller tidigt
1800-tal.6 I förstone kan det till och med vara svårt att avgöra om det rör sig om ett hammarklaver eller ett klavikord. Dessa båda klavertyper existerade parallellt under en lång period i
Sverige. Till skillnad från övriga Europa levde klavikordet länge kvar i Sverige, långt in på
1800-talet. De senare svenska klavikorden var relativt stora instrument, i många fall större än de
tidiga hammarklaveren. Proportionerna på det avbildade klaveret talar för att det är fråga om ett
hammarklaver eftersom det har en mindre resonansbotten. Om det hade varit ett sent klavikord
borde instrumentet ha varit längre.
Det finns några ålderdomliga drag hos instrumentet. Ett sådant är att undertangenternas
slutstycken tycks vara försedda med s.k. klaverstämplar, dvs. små lappar av papper präglade
med instrumentmakarens initialer eller någon form av ornament. Dessa klaverstämplar var vanCole, The pianoforte in the Classical era.
HansErik Svensson, Musikmuseet, Stockholm och Mats Krouthén, Ringve Museum, Trondheim, har lämnat värdefulla synpunkter på klaveret på målningen.
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liga till 1800-talets början, men ersätts senare av profilerade trälister.7 Ett annat ålderdomligt
drag är placeringen av lockpinnen, som på det avbildade klaveret tycks vara placerad på mitten
av instrumentet. Senare klaver har ofta två lock- eller stödpinnar, placerade längst till vänster
och längst till höger. Notstället är uppfällt och på detta finns ett nothäfte i stående format med
noter, sannolikt i handskrift. Notstället är inte av den typ som kan fällas i sidled och som var
vanlig på t.ex. engelska hammarklaver från tidigt 1800-tal. En 45 graders fog i övre högra hörnet tyder på ett ”fast” notställ, som troligen fälls rakt in och ner i instrumentet. Frontklaffen på
instrumentet fälls nedåt; detta förekommer både på klavikord och på hammarklaver. Notlådan
till höger är delvis utdragen och det sticker fram ett hoprullat papper och en grov tråd ur den.
Klaveret kan vara av mahogny/mahognyfanér, men kan också vara målat i mörkbrun färg, kanske en mahognyimitation. Det finns en antydan till ljusare partier på instrumentets hörn och
kanter, vilket kan indikera slitage och att det alltså är fråga om ett målat instrument.
LUTAN
Den avbildade lutan på målningen är realistiskt återgiven och det är med stor sannolikhet ett
instrument tillverkat av Matthias Petter Kraft under perioden 1790-1806. Instrumentet företer
slående likheter med Kraft-lutan ”N:o 570 Stockholm A:o 1795” (Nordiska museet nr 24,735)
eller den Kraft-luta med nummer 493 (ca 1793) som avbildas nedan8. Dock tycks den sakna bascapotastoanordningen som finns på N:o 570, och som reglerades med en spak utefter halsen.
Instrumentet är ett gott exempel på den fullbordade ”klassiska” svenska lutan från perioden
1780-1820 med sina 15 strängar, vilket också går att utläsa av antalet stämskruvar. På greppbrädan finns nio fasta band, sannolikt av mässing, också detta en traditionell uppsättning. Det
nionde bandet är placerat där lutans lock möter greppbrädan. Sannolikt hade den avbildade lutan
också fem till åtta greppband av trä (ebenholts eller annat hårt träslag) på locket. Dessa framträder dock inte på målningen. En annan detalj är klarare återgiven: i lutans ljudhål finns en utsågad eller skuren inläggning. Ljudhålet skyms dock till stor del av kvinnans högra hand och det
som antyds är att inläggningen är av det ganska enkla slag, som bl.a. finns på Krafts lutor. Stallet
på lutan är tydligt återgivet och av en hos Kraft-lutorna vanlig typ. Sannolikt är stallet tillverkat
av något hårt träslag som t.ex. päron och sedan svartbetsat för att efterlikna ebenholts. Dessutom
har stallet en rektangulär platta på ovansidan av elfenben eller annat ben. Med utgångspunkt
från den avbildade lutan kan målningen inte ha tillkommit före ca 1793.

7
8

Helenius-Öberg, Svenskt klavikordbygge 1720-1820, s. 86ff.
Boivie, Några svenska lut- och fiolmakare under 1700-talet, s. 69
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Luta av Mathias Petter Kraft No. 493, ca 1793 med sitt enkla träfodral. Foto: Stockholms auktionsverks
internetpublicerade katalog från Stora Kvalitén 2001-11-28—29.
Auktionsnummer 2252. http://www.auktionsverket.se/start.htm

DEN ”KLASSISKA” SVENSKA LUTAN
Den ”klassiska” svenska lutan kan egentligen karakteriseras som ett hybridinstrument med egenskaper från både cistern, lutan och gitarren.9 Den utvecklades sannolikt ursprungligen från cistern via den s.k. ”English Guitar”. Cisterinstrument (zittra, sittra, cittra) byggdes i Sverige under
1700-talets andra hälft av bl.a. Johan Öberg d.ä. (1727?–1779) i Stockholm och Carl Johan
Broberg (?–1802) i Göteborg. De viktigaste personerna i utvecklingen av den svenska lutan var
emellertid hovinstrumentmakaren Mathias Petter Kraft (1753–1807), född i Gävle, men verksam i Stockholm och hans jämnårige och mycket gode vän musikern Johan Wilhelm Ankar
(1759–1816). Man kan ana en lycklig symbios mellan instrumentmakaren Kraft och violinisten/
lutspelaren Ankar (inneboende hos Kraft) som intimt samverkar kring förbättringar av lutan.
Liksom Öberg och Broberg byggde även Kraft cisterinstrument och man kan hos honom tydligt
skönja utvecklingen från cistern till den svenska lutan. Kraft introducerade en teorberad cister
och denna teorbering överfördes senare även till den svenska lutan.10 Andra viktiga förändringar
var bytet av metallsträngar mot tarmsträngar samt att strängfästet flyttades från sargen till stallet
på locket. På cistern var strängarna oftast anordnade parvis, i korer, medan de på den svenska
Norlind, Den svenska lutan, s. 5-43.
Teorbering innebar att instrumentet försågs med en ”extra” skruvlåda för bassträngarna, som bl.a. gav dessa en
längre stränglängd. Avsikten var att förbättra bassträngarnas klangkvalitet.
9

10
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lutan var enkla. Det är rimligt att anta att här finns en påverkan från den samtida gitarren, som ju
i slutet av 1700- och början av 1800-talet byter ut sin dubbelkorighet mot enkla strängar. Kanske
inspirerades instrumentmakarna också av en nära släkting till lutan, angelican. Angelican hade
alla lutans egenskaper förutom att den hade 16–17 enkla, diatoniskt stämda tarmsträngar. Angelican tycks dock endast ha varit i bruk från mitten av 1600-talet och en bit in på 1700-talet och
dess samband med den svenska lutan är ganska perifert.
Från cistern övertog den svenska lutan den flata botten på korpus. Denna kom senare att
ersättas av en mer välvd botten, med en konstruktion som också den kan liknas vid en hybrid
med element både från cistern och från lutan. Även stämningen övertogs från cistern. En annan
utveckling hos den svenska lutan var att antalet bassträngar successivt utökades. I sin mest
utvecklade form stämdes den svenska lutan på följande sätt (från lägsta till högsta sträng): A, H,
ciss, d, e, fiss, giss, a, h, ciss1, d1, e1, a1, ciss2, e2. I vissa musikstycken förutsattes en omstämning
av instrumentet, men grundintervallen bibehölls. En del av lutorna var försedda med capotastoanordningar varmed tonarten kunde höjas åtminstone tre steg. De åtta högsta strängarna låg på
greppbrädan medan de sju lägsta låg utanför densamma. Denna standardbesträngning fick den
svenska lutan omkring år 1793-94. Krafts luta fortsatte att utvecklas även efter dennes död
1807. De förändringar som skedde var dock snarare kvalitativa än nyskapande.
Den kanske främste av lutinstrumentmakarna var Krafts gesäll, Lorents Mollenberg (1765?–
1824) av vars hand relativt många svenska lutor finns bevarade. Andra verksamma instrumentbyggare som tillverkade svenska lutor var Johan Jerner (1758?–1820) i Stockholm, J. Andersson i Skara, A. Lindberg, Pehr Lundborg, Erik Ryberg, Hans Westerdahl i Lund; dessutom Stenvik och Sundberg vars verksamhetsort är okänd. Den sista kända svenska lutan från den ”klassiska perioden” är av Lorents Mollenberg (med nr 111) och daterad till 1821. Den befinner sig
f.ö. i författarens ägo. Antalet bevarade instrument tyder på att produktionen av lutor varit relativt jämn under perioden 1780–1820 för att därefter tvärt upphöra. Hur stor var då den samlade
produktionen av svenska lutor med besträngningen 8 + 7? Det är naturligtvis omöjligt att ge ett
bestämt svar och den enda säkra utgångspunkten är antalet bevarade instrument och instrument
som det finns någon skriftlig uppgift om. Att, som Tobias Norlind gör i sin uppsats, dra slutsatser utifrån numreringen av instrumenten förefaller mig något tveksamt eftersom det finns exempel på att Kraft har tillämpat en delvis inkonsekvent löpande numrering av sina instrument,
oavsett typ.11 Norlind beräknar att Kraft sammanlagt tillverkat 750 cister och svenska lutor.
Dock finns det bara relativt säkra belägg för drygt 110 svenska lutor.12 Av dessa är knappt hälften bevarade i offentliga samlingar och museer och ett relativt stort antal är alltså i privat ägo
(många av dessa är senare ombyggda och förändrade).
Varför växte denna för Sverige unika instrumenttyp fram under de sista decennierna av
1700-talet? Flera möjliga förklaringar kan finnas. En är det importförbud på musikinstrument
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Norlind, a.a., s. 5-43.
En förteckning över kända instrument finns på webbsidan http://w1.852.telia.com/~u85210922/SITTRA7.htm
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som gällde i 60 år, från 1756 till 1816. Importförbudet kan ha stimulerat en svensk utveckling,
men bör samtidigt också ha inneburit en isolering från instrumentproduktionen på kontinenten.
En annan förklaring är att lutan passade utmärkt till att framföra den dåtida populära repertoaren. Ett exempel på en liknande, unik utveckling visar också det svenska klavikordet.13
Beträffande den svenska lutans användning och utbredning kan bevarade instrument, musikalier och samtida källor ge vissa upplysningar. Stockholm är den helt dominerande orten både
beträffande tillverkade och bevarade lutor samt produktion av musik för instrumentet. Lutor
tillverkades dock även på andra orter i Sverige: Skara, Lund och Göteborg, men denna produktion förefaller att ha varit mycket begränsad.14 Det annonserades om lutor i den samtida pressen,
t.ex. i Upsala tidning den 10 november 1819: ”En luta i godt stånd, tillika med scalor och lätta
noter, är till salu för 20 R:d B:o”.
Mycket talar för att den svenska lutan i första hand användes i musikutövningen i de borgerliga hemmen även om den också har förekommit vid enstaka tillfällen i mer eller mindre
konsertliknande sammanhang.
Musikaliska källor – Jacob Preussmark och Johan Wilhelm Ankar
Beträffande musikalier för den svenska lutan är situationen densamma som för tillverkningen av
lutor. Få musikalier tycks ha varit framställda på andra orter än Stockholm. Musik för den svenska
lutan förekommer mycket sparsamt i tryck om man t.ex. jämför med klaverinstrument.15 Några
exempel finns dock i Musikaliskt tidsfördrif 1789, 1790 och 1794, samt i några separatutgåvor.
Några relativt sena exempel på tryckta verk för den svenska lutan finns i ”Samling af nyare
valda Sångstycken med Musique”, tryckt i Stockholm 1820. Musiken är i övrigt enbart bevarad
i handskrifter. Av prisuppgifter m.m. på många av dessa framgår att åtskilliga har framställts för
försäljning. Notkopiering var en utbredd företeelse i synnerhet i länder där musikförlagsverksamheten och nottryckarkonsten var outvecklade. I Sverige hade Olof Åhlström genom sitt
kungliga privilegium ett järngrepp om den tryckta produktionen av musik. Hans intresse låg väl
mera åt klaverhållet och marknaden för lutmusik kanske var för liten.
En flitig kopist av musik för den svenska lutan var violinisten i hovkapellet 1790-1828
samt medlemmen i Par Bricole, Jacob Preussmark (1775-1828).16 Att han mer yrkesmässigt
Helenius-Öberg, a.a.
Intressanta att notera i sammanhanget är de musikalier för luta och de lutor som bevarats i Åbo (Sibeliusmuseum).
Enligt brandskadeförteckningarna efter Åbo brand 1827 fanns åtminstone fyra ”zittror” och en luta i hemmen hos
både musikutövande och musikälskande medlemmar av Musikaliska sällskapet. De musikaliska förbindelserna
mellan Åbo och Stockholm var livaktiga under det gustavianska tidevarvet. Se Andersson, O. Musikaliska förbindelser mellan Åbo och Stockholm under det gustavianska tidevarvet, 99ff. Dahlström, F. Instrumentariet i det
gustavianska Åbo, s. 33ff
15
Inventeringar och förteckningar över kända bestånd finns på webbsidan http://w1.852.telia.com/~u85210922/
SITTRA1.htm
16
Många av uppgifterna om Jacob Preussmark och Johan Wilhelm Ankar bygger på Karle, G., Kungl. Hovkapellet
i Stockholm och dess musiker 1772-1818, Uppsala, 2000 samt excerpter ur arkivhandlingar, som vänligen ställts
till förfogande av Gunhild Karle.
13
14
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sysslade med nopkopiering framgår av hans anställningskontrakt 1807 där det heter: ”Jag förbinder mig äfven till Not-copiering för Kongl. Theatern närhelst Kongl. Direktionen det befaller
emot lika pris som Herr G.Fr. Ficker erhåller”.17 Preussmark var 1790 upptagen som elev under
operastaten och ordinarie från 1804. Han sades upp, men återanställdes 1807 och upptogs på
hovstaten från 1812 där han kvarstod till sin död 1828. Han var vidare bibliotekarie vid ”Teatrens
Musik Magasin” från 1816 till sin död, samt sekreterare i Kongl. hofkapellets enke- och pupillcassa. Hans namn är ymnigt förekommande i luthandskrifterna och hans prydliga piktur är lätt
igenkännbar. Många av handskrifterna är daterade. Det förefaller troligt att Preussmarks roll
vida övergått notkopistens. Han har sannolikt svarat för många av arrangemangen och möjligen
också bidragit med egna stycken. Ingen luta finns dock upptagen i Preussmarks bouppteckning,
utan endast ”2ne Violiner och 3ne Stråkar i ett foder - 10.-” samt ”Diverse Musicalier - 3.16”.
Vid tiden för Preussmarks död 1828 hade dock lutan blivit omodern och ersatts av gitarren som
knäppt ackompanjemangsinstrument.
En nära vän till Preussmark var Johan Wilhelm Ankar (1759-1816), som också han under
en tid (1778–1792) var violinist i hovkapellet. Vänskapen mellan Preussmark och Ankar kommer till uttryck i Preussmarks minnestal över den bortgångne Ankar, som hölls vid Änke- och
pupillkassans årsmöte den 31 december 1816. Änke- och pupillkassan hade till ändamål att
försörja änkor och barn efter avlidna hovkapellister och Ankar hade testamenterat en del av sin
kvarlåtenskap samt sina ”Musicalier” till kassan. Ankar påstods vara oäkta bror till Gustav III:s
mördare Jacob Johan Anckarström. Den finlandssvenske juristen och domaren Per Jusleen vistades i Stockholm vid tiden för mordet och beskriver ryktena om att Anckarström hade en halvbror, ”N.B. du coté gauche”, som var stadens förnämste ”citterspelare”. Jusleen berättar vidare:
”Han bor just midt emot mig och har en förl. Vinter varit hos mig med sin Cithra: han fölgde för flere år
sedan till Finland med en violist Grafström vid namn, och de gåfvo några concerter i Åbo på Acad. Salen.” 18

Som tidigare nämnts var Ankar och dennes gode vän Mathias Petter Kraft synnerligen
viktiga gestalter i den svenska lutans historia. De lärde känna varandra redan kring 1780, bodde
tillsammans i 27 år och har säkert nära samverkat kring lutans utveckling.
Av Ankar finns en del egna kompositioner bevarade för just den svenska lutan. Det finns en
liten notis om ”hofmusicus” Johan Wilhelm Ankar då han på ”zittra” vid en konsert på Stora
Riddarhussalen den 21 april 1782 ackompanjerar Fru Marcadet i en aria.19 Årstafrun, Märta
Helena Reenstierna, berättar följande om ett musikevenemang i en något mindre skala den 11
november 1798:
”Vi spisade där till middag och afton tillika med Capit: Rönngren och Dess Syster, en Lieut: Björnberg
samt en herre vid namn Anker [Johan Wilhelm Ankar?], hvilken sistnämnde samt 2ne af Mamsellerna Buckt
om eftermiddagen roade oss med musique på Clavmr, Viol och Zittra...” 20

Karle, a.a., s. 337
Karle, a.a., s. 211
19
Vretblad, Konsertlivet i Stockholm under 1700-talet, s. 217
20
Reenstierna, Årstadagboken. 1, 1793-1812, s. 185.
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Ankars bouppteckning visar också på hans musikaliska inriktning. I denna finns under
”Musicaliske instrumenter” upptagna
2 Lutor i foder - 20.2 Do. Smärre - 8.1 Violin med stråke, i foder - 6.1 Altviolin, med stråke - 3.1 Foder för violiner, 9 små Notställare, 1 liten plansch med staminstrumenter - 2.16
Det relativt stora antalet notställ antyder att Ankar bedrev musikundervisning i grupp. I
hans testamente finns ytterligare en detalj som pekar på att Ankar undervisade: ”af utestående
fordringar för information”. I bouppteckningen omtalas även
Musicalier m.m.
Tryckt och handskrefwen musik enl. förteckning - 5.Strängar till Lutor - 1.Tyvärr förefaller förteckningen över musikalierna vara förkommen. Ankar framstår som en
synnerligen noggrann och ordentlig person. När han känner att döden nalkas skriver han sitt
detaljerade och precisa testamente den 16 april 1816. Två månader senare, 17 juni, avlider han.
I testamentet ber han ödmjukt om ”at låta mig begrafvas i samma graf på St. Clara Kyrkogård,
där salig Instrumentmakaren Kraft ligger begrafven, utan mycken omkostnad och i all tysthet”.
Musiken för den svenska lutan
Förutom Ankar och sannolikt också Preussmark skrev även Johan Wikmanson (1753-1800)
musik för den svenska lutan eller sittran. En sonata av honom för ”Zittra solo” finns bevarad i
Statens musikbibliotek. Denna handskrift är dock ej med säkerhet en autograf. I Wikmansons
kvarlåtenskap fanns också en ”zittra”, värderad till två riksdaler. 21
Den rätt begränsade mängd musik som är bevarad för den svenska lutan uppvisar en relativt
stor variationsrikedom både till form och innehåll. Här finns musik för sololuta, lutduetter, duetter för luta och violin, flöjt eller klaver, trios för luta, violin, cello och flöjt. Av de ca 1100
bevarade satserna består knappt 47 % av sånger med lutackompanjemang och drygt 35 % av
solostycken eller duetter för två lutor. Till skillnad från vad Norlind anför så är alltså sångerna
till luta klart dominerande i den bevarade repertoaren. En egenhet för åtskilliga sånger är att det
parallellt både finns en version för luta solo och en för sång med lutackompanjemang. Den
övriga ensemblemusiken utgör en mindre del: 9 % av den totala repertoaren är för luta och
violin och 6 % för luta och klaver. Beträffande sångerna till luta rör det sig huvudsakligen om
det som brukar kallas den ”åhlströmska sångrepertoaren” och ca en sjättedel av styckena åter-

21

Mörner, Johan Wikmanson und die Brüder Silverstolpe.
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finns även i ”Musikaliskt tidsfördrif” (framför allt i årgångarna 1791–1810) och ”Skaldestycken
satte i musik” (i synnerhet i årgångarna 1793–1806), dvs. repertoarmässigt inom en ungefärlig
tidsram mellan 1790 och 1810. Denna tidsram måste dock utvidgas när man ser till arrangemangen ur dåtidens sceniska repertoar och kopplar dessa till verkens första framföranden i Sverige.
Tidsramen blir då snarare från 1770-talet till 1830-talet. Många dåtida sceniska verk finns representerade och ymnigast förekommande är sånger ur Kalifen i Bagdad av François Adrien Boieldieu
(1803), Aline, drottning av Golconda av Henri Montan Berton (1811), Natalia Narrischin av
Johan Fredrik Grenser samt Nunnorna eller Besökelseklostret av François Devienne (1794).
Inte långt därefter kommer de svenska verken Gustav Vasa (1786) av Johann Gottlieb Naumann
och Gustav Adolf (1788) av Georg Joseph Vogler. Den tidigaste och säkert daterade handskriften
för den svenska lutan härrör från 1808, men på relativt goda grunder kan vi anta att några av
handskrifterna är äldre än så. Den senaste säkert daterade är från 1837. I flera av handskrifterna
för den svenska lutan finns stycken för gitarr insprängda
Musiken för luta och klaver
Det finns musikalier som bekräftar den svenska lutans användning tillsammans med klaverinstrument. Det är inte fråga om något mer omfattande material, men det ger ändå indikationer på
repertoar och sammanhang. Benämningen på klaverinstrumentet i den bevarade musiken för
luta och klaver är omväxlande ”Piano Forte”, ”Forte-Piano”, ”Claver”, ”Klaver” och i en handskrift t.o.m. ”Clavecin”. Här finns naturligtvis en tvetydighet, som också speglar den period när
klavikord och hammarinstrument existerade parallellt. Sammanlagt har jag lyckats lokalisera
åtta handskrifter: sex av dessa finns i Musikmuseets arkiv, en i Statens musikbibliotek och slutligen en i Stifts- och landsbiblioteket i Växjö. Av dessa handskrifter är drygt hälften kompletta:
Potpourri / arrangé en Duo / pour / Piano Forte & Luta / & dedié / à Madme Sophie West
berg / par / G: W.xxx (Musikmuseet, Samlingar Luta) 22
Potpourri / för / Forte-Piano och Lutha; / tillegnad / Charlotte och Mina Edelheim, / af / G:
W.xxx (Musikmuseet, Samlingar Luta) 23
Not-Bok / För Zittra (Växjö, Stifts- och landsbiblioteket Ms in 4:o 511) 24

22

Se http://w1.852.telia.com/~u85210922/Sittra3b.htm#u2a för en detaljerad inventering!

23

Se http://w1.852.telia.com/~u85210922/Sittra3b.htm#u4a för en detaljerad inventering!

24

Se http://w1.852.telia.com/~u85210922/SITTRA4.htm#SV för en detaljerad inventering!
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Lutstämman ur Introduction ur Nicolas Dalayracs komiska opera Raoul de Crèqui, komponerad 1789, och
uppförd för första gången i Sverige 1793. Hämtad från handskriften Potpourri / arrangé en Duo / pour / Piano
Forte & Luta / & dedié / à Madme Sophie Westberg / par / G: W.xxx (Musikmuseet, Samlingar Luta). Observera
notationen på ett system och dess stora likheter med samtida gitarrnotation!
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Klaverstämman ur Introduction till Nicolas Dalayracs komiska opera Raoul de Crèqui i handskriften Potpourri /
arrangé en Duo / pour / Piano Forte & Luta / & dedié / à Madme Sophie Westberg / par / G: W.xxx
(Musikmuseet, Samlingar Luta)
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Tre handskrifter är endast bevarade avseende klaverstämman:
Potpourri / ur Operan Friskytten / för / Forte Piano och Lutha; / Musiken af C. M. v. Weber
(Musikmuseet, Samlingar Luta) 25
Sonata No 8 / för / Claver och Lutha. Exemp [sammanhäftad med Andante avec Variations
/ Par / Mr Grill / Arrangée / Pour / La Luthe / Avec Accompagnement / D’une Violon,
/ Par / Ankar] (Musikmuseet, Samlingar Luta) 26
Quatuor Premier / de / Fred. Fraenzl [Ferdinand Fränzl] / Op. 1 / arrangé en Duo / Pour
Pianoforte et Luth / par / Pierre Ericques Svedbom / en 1837 (Statens musikbibliotek
Luta b6) 27
Repertoarmässigt ansluter sig dessa verk till tidens standard: Potpurrier ur operor, instrumentala variationsverk, arrangemang av kammarmusik för andra instrument, sångarrangemang
o.s.v. Det som saknas i de musikaliska källorna med anknytning till den aktuella målningen är
just kombinationen sång-luta-klaver. Å andra sidan finns åtskillig musik för sång och luta, för
att inte tala om sång och klaver. Dessa musikaliska källor ger klara belägg för att kombinationen
luta och klaver (hammarinstrument och kanske också klavikord) förekommit och styrker därmed målningens autenticitet i det avseendet.
Luta och klaver – skriftliga källor
Det finns andra skriftliga belägg och ögonvittnesskildringar som ytterligare styrker kombinationen luta-klaver. Flera noteringar om cittran28 och klaveret finns från slutet av 1700-talet. En
bouppteckning efter brukspatronen Olof Svensson Hedengren (död 1784) berättar bl.a. följande:
”Herrskapet var mycket musikaliskt; det fanns ett nytt s.k. positiv af 3 1/2 stämma (orgverk), ett fortepiano (!) och ett klaver, en lutsittra, en violin (sign. Steiner) och 4 andra svenska sådana, deribland en basfiol;
mycket not” 29

25

Se http://w1.852.telia.com/~u85210922/Sittra3b.htm#u5 för en detaljerad inventering!

26

Se http://w1.852.telia.com/~u85210922/Sittra3b.htm#u3 för en detaljerad inventering!

27

Se http://w1.852.telia.com/~u85210922/SITTRA2.htm#b6 för en detaljerad inventering!

Här kan det först vara på sin plats att beskriva begreppsförvirringen kring den svenska lutan, som antyds ovan. I
Envallssons musiklexikon (Envallsson, a.a., s.50f) under uppslagsordet CHITARRA ges följande beskrivning av
den svenska lutan och texten belyser också den då aktuella förändringen av terminologin:
”Den förbättrade Sittran, eller den nu mera i Sverige brukliga och utrikes så mycket efterfrågade Svenska
Sittran, tillskrifver Hrr. ANKAR och KRAFT sin förbättring. Den är försedd med sensträngar och liknar til
konstruktionen Luta, men till stämningen Sittra. Utom otta öfver gripbrädet liggande strängar har den sju
kontrabasser, fästade vid en särskild utstigande hals; således femton strängar, hvilke, enligt stämningen och
grepens antal, utgöra fyra oktaver. Den äger dessutom en Klaff, hvarmed man under spelningen kan förändra
hvarje kontrabass til en half ton. - Detta instruments större fullkomlighet och byggnad, förenade med et behagligare tonljud, har gifvit anledning at man nu snarare kallar det Luta än Sittra”
28

29

Hedwall, ”En öfwersigt af musiken inom Wermland, s. 101
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Från festligheterna kring Hedengrens dotter Christinas bröllop 1787 kan citeras följande
ode:
”Må ock Claverets täcka ljud Och Zittrans ömma toner Uppfriska stundom själ och mod Fördrifva
ledsna stunder.” 30

Troligen skedde den terminologiska förändringen från ”sittra” (zittra, cittra) till ”luta” ca
1800, men båda begreppen har använts för samma instrument även senare. I ett brev från en fru
Wennerstjerna till Eva och Anna Myhrman i maj 1802 skriver denna att man ”spelar på cittra,
claver, sång etc”.31 ”Sittra” användes också ibland synonymt med ”gitarr”. Ett exempel är en
sonat av Johan Wikmanson där båda begreppen används. Som tidigare nämnts beskriver Märta
Helena Reenstierna ett musikevenemang 1798 där hon nämner ”musique på Claver, Viol och
Zittra...” 32
Att lutan även varit i bruk utanför huvudstaden belyses av ett brev från Stina Hülphers
(född Waern) till Knut Lilliebjörn den 14 januari 1808:
”Knut, vi hade upbådat alt det bästa vestmanland äger till din mottagning, amateurer på viol, Claver,
Lutha, alla hade stämt upp det bästa de kunde både öron och strängar.” 33

Ett annat exempel på detta är Johan Gottfrid Zaar (1754-1818), verksam som kantor i Örebro 1800-1810, och om vilken det beskrivs:
”I Carlskrona uppehöll sig Zaar dels som värdshusidkare och biljardegare, dels som musiklärare till
1799, äfven uppträdde han en och annan gång å teatern derstädes som aktör och som exekutör på violin och
Zittra.” 34

Troligen har den svenska lutan successivt försvunnit ur bruk under 1820-talet. En starkt
bidragande orsak har säkert varit gitarrens alltmer dominerande ställning som solo- och ackompanjemangsinstrument. Genom att importrestriktionerna på musikinstrument upphävdes 1816
blev det också lättare att få tag i utländska gitarrer. Säkerligen ändrades också en del lutor till
gitarr. Ett sådant exempel kan hämtas ur den dagbok som Frans Anton Ewerlöf förde under sin
tid som informator vid Föskeds bruk i Värmland 1818–1820. Han skriver där om sin ankomst
till Fösked: ”Min garderob var inskränkt till det nödvändigaste, men flöjten, violinen och den till
gitarr förvandlade cittran medföljde”.35 Den inhemska produktionen av gitarrer förefaller att ha
varit mycket liten under 1800-talets första decennier.
På samma sätt som det svenska klavikordet har säkert den svenska lutan använts även efter
1820. Det finns några enstaka noteringar om detta. Den 10 september 1833 gav t.ex. en musiker
vid namn Cedergren konsert i Göteborg med följande program:

Hedwall, a.a., s. 101
Hedwall, a.a., s. 98
32
Reenstierna, a.a., s. 185.
33
Hedwall, a.a., s. 63
34
Karle, a.a., s. 304
35
Hedwall, a.a., s. 134
30
31
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1) thema med var. för luta af Ankar.
2) Aria ur Hvita Frun af Boildieu, för gitarr,
3) Tyrolervalsen för gitarr med var.
4) Barcaroller ur op. Maria af Herold, för luta,
5) Norrland, ackomp. för gitarr,
6) Romansen Axel af Tegnér, för luta,
7) Tyrolervalsen med var. af Ankar för luta,
8) Romans ur Folke Birgersson af Dalayrac, för luta,
9) Recit. och aria ur Tancred af Rossini för gitarr,
10) La Sentinelle för luta,
11) Aria för luta af Hildebrand,
12) Schweitzarnes hemsjuka för luta.
Biljetter à 1 rdr rgs. 36
En dryg månad senare, 23 November 1833, håller J. P. Cedergren från Stockholm en konsert i Skien, en vid den tiden betydande handelsstad i Telemark, Norge. Enligt annonsen framfördes följande program:
Soirée for Sang, Luth og Guitarre, af følgende Indhold:
Første Afdeling
1) Ouverturre de l’opera Calif de Bagdad;
2) Solo af Anker, for Luth;
3) Arie af Operaen den Hvide Dame, Musiken af Boildieu;
4) La Sentinelle (Sang);
5) Schweitzerens Hjemvee;
6) Recitativ og Arie af Operaen Tancred, for Guitarre af Rossini
Anden Afdeling
7) Ouverture de l’opera Lodoiska;
8) Arie af den persiske Slavinde, Accompagnement af Luth;
9) Mathilde (Sang) Musiken af Crüsell;
10) Coupletter af den nye Garnison;
11) Arie af Operaen Maria, Musiken af Herold;
12) Afskedssang for Luth, Musiken af Hildebran[d] 37

36
37

Berg, Bidrag till musikens historia i Göteborg, s. 171
Ett tack till Erik Stenstadvold som lämnat denna uppgift.
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Till en del är det samma program som framfördes i både Göteborg och Skien. Intressant att
notera är att Cedergren både spelar gitarr och luta. Den svenska lutan förekom således fortfarande på repertoaren under tidigt 1830-tal, men denna uppgift får nog snarare ses som ett undantag än regel. Ett tydligt tecken på detta är att Abraham Mankell i sin musiklärobok ”Harmonia”
från 1833 nästan helt förbigår lutan, men i stället ägnar gitarren ett desto större intresse.
Slutord
Mängden av bevarad musik och antalet bevarade instrument (eller uppgifter om instrument) ger
vid handen att den ”klassiska” svenska lutan under perioden 1780-1820 spelade en icke oväsentlig roll i svenskt musikliv. Märkligt nog finns få ikonografiska belägg för instrumentets
användning och varje sådant är därför av betydande intresse. Den målning som här beskrivits
inledningsvis och som är utgångspunkt för uppsatsen ger en trovärdig bild av den svenska lutan
använd i sitt sammanhang: ett borgerligt hemmusicerande utan alltför stora pretentioner. Målningens trovärdighet understryks också av andra källor och föremål: samtida beskrivningar, bevarade musikalier och bevarade instrument samt uppgifter om instrument.
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