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Inledning 

Ämnet för denna avhandling har formats utifrån två frågeställningar väckta ur 
två olika erfarenheter och perspektiv. Den första frågeställningen handlar om 
musikinstrumentens funktion som museiobjekt och den andra om uppföran-
depraxis och utformningen av instrumenten i framföranden på äldre musikin-
strument. Det handlar om både museala och musikaliska föreställningar om 
äldre instrument. 

Musikhistoriska museet konstituerades redan 1899 och dess musikinstru-
mentsamlingar tillhör numera Scenkonstmuseet. Samlingarnas storlek uppgår 
i dagsläget till drygt 6 000 instrument från hela världen och deras bevarande 
handlar både om ett materiellt och ett immateriellt kulturarv. Ett besök i mu-
seets hangarliknande magasin är en överväldigande syn med dess tusentals 
instrument liggandes tysta på öppna hyllor upp till taket. Vid en projektan-
ställning för drygt tio år sedan, då museet hette Musikmuseet, var min uppgift 
bland annat att gå igenom museets arkiv för att hitta mer information om mu-
sikinstrumenten i samlingarna. Ur arkivens djup framkom olika föreställ-
ningar kring – och kanske ännu mer förväntningar på – vad musikmuseiverk-
samheten gick ut på. Ur donationsbrev kunde man läsa rörande beskrivningar 
om känslomässiga band som tidigare ägare haft till de instrument som man nu 
hoppades skulle få en betydelsefull framtid i museets tjänst med önskemål om 
spelunderhåll och om framträdande platser i utställningarna. Ur museiperso-
nernas perspektiv framkom framför allt föresatser att tjäna vetenskapen och 
musiklivet, ärandet av betydelsefulla musikpersonligheter, liksom högt ställda 
bildningsideal. ”Iordningställande” av instrumenten i form av mer eller 
mindre omfattande renoveringar, liksom spel på instrumenten, ingick till långt 
in på 1900-talet självklart i museiuppgiften.  

Insikten om all den information som försvunnit ur instrumenten vid de 
många omfattande och ibland pietetslösa renoveringarna, förkomna instru-
ment vid utlåningar och slitage på museiobjekten vid museikonserter, gör att 
attityden till spel på musikinstrumenten i samlingarna idag är en helt annan. 
Det var på 1970-talet som inställningen ändrades radikalt. Sedan dess har re-
striktionerna fortsatt att öka mot slitage och ingrepp på museiobjekten. Skyd-
det mot aningslösa instrumentreparatörer är numera mycket reglerat och sä-
kerhetsanordningar vid utställningar har blivit så kostsamma att man endast 
har råd att ställa ut en bråkdel av vad som tidigare visats. Röster utanför mu-
seivärlden ger uttryck för frustration över att så få instrument finns utställda 
och att instrumenten numera upplevs som helt förseglade bakom lås och bom, 



12 

inte bara för publiken, utan även för instrumentbyggare, forskare och musiker. 
I takt med att man ökade skyddet av museiobjekten, utvecklades istället andra 
sätt att närma sig de historiska instrumenten. Kopietillverkningen växte och 
uppmuntrades med ritningar över instrument ur samlingarna till försäljning. 
Uppmätningar av instrument ur samlingarna gjordes och publicerades. Doku-
mentationsinspelningar på vissa redan renoverade instrument gjordes, och bil-
der på de magasinerade instrumenten publicerades i webkataloger.  

När man på 1970-talet drog i nödbromsen, var det i samband med att tidig-
musikrörelsen hade vuxit sig stor och förbrukningen av det begränsade be-
ståndet av historiska originalinstrument eskalerade. Originalinstrument bygg-
des i rask takt om och förbrukades, samtidigt som inflödet till museisamling-
arna kraftigt avtog i brist på instrument. När man började att spela på histo-
riska instrument för över hundra år sedan och fram till att företeelsen slog 
igenom på bred front med kommersiell bäring under 1900-talets andra hälft, 
ansåg man kanske att svinnet var på en acceptabel nivå. Diskuterades frågan i 
museets barndom för hundra år sedan? Hur aningslösa var de egentligen och 
hur uppfattade de sitt uppdrag då? Kan man ha sett förbrukningen av det ma-
teriella – under vissa omständigheter – vara förutsättningen för bevarande av 
något icke-materiellt? I vilken utsträckning byggdes kopior vid den här tiden? 

Den andra frågeställningen utgår från ett annat perspektiv och handlar om 
uppförandepraxis. Som musikutövare tvingas man göra vissa ställningstagan-
den när man tar sig an äldre musik. Utan att utreda hela frågan på denna plats, 
handlar det till syvende och sist om att välja tradition: ska man ansluta sig till 
en levande tradition som förändrats mer eller mindre sedan musiken skrevs, 
eller genom en rekonstruktion försöka ansluta sig till ett tidigare stadium i 
traditionskedjan, eller uppsöka fortfarande levande men undanskymda tradit-
ioner? Rekonstruktion kan ske både som ett kullkastande av den dominerande 
traditionen eller som en mer varsam restaurering av densamma. Fler alternativ 
och kombinationer av olika strategier och motiv komplicerar frågan. Man kan 
till exempel medvetet skapa något nytt som en vidareutveckling av den le-
vande traditionen, med hjälp av historiska element. Dessa ställningstaganden 
gäller för det levande musiklivet och för instrumentalisten handlar det till viss 
del om val av instrument och dess utformning. Vilka avväganden gör man, när 
motivet till att rekonstruera framföranden av historisk musik har övervägande 
pedagogiska eller vetenskapliga syften?  

För att förstå hur man kan positionera sig i denna fråga, blir inte bara da-
gens röster, utan även tankar kring detta från förr intressanta att ta del av, ef-
tersom tidigmusikrörelsen i sig har utformat egna starka traditioner som grun-
dat sig på vägval som ibland baserat sig på nu bortglömda motiv. Vilka motiv, 
föreställningar, kunskaper och förutsättningar hade de som förespråkade spel 
på historiska instrument för hundra år sedan? Vilken betydelse hade tillgången 
till de fysiska instrumenten i instrumentsamlingar till den snabbt växande kun-
skapsuppbyggnaden? Vilka politiska och estetiska strömningar runt det förra 
sekelskiftet kan ha spelat in i förespråkandet av historiska instrument?   
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Museala och musikaliska föreställningar om historiska musikinstrument 
möts i de historiska konserter som Musikhistoriska museet i Stockholm arran-
gerade för ungefär hundra år sedan, och bildar utgångspunkten för denna stu-
die. 

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Syftet med studien är att bidra till förståelsen av intresset och förespråkandet 
av historiska instrument och spel på desamma, under en period innan förete-
elsen blev en utvecklad rörelse. Då detta fenomen var nära förbundet med mu-
seiverksamhet och musikinstrumentsamlingar liksom vetenskapliga praktiker 
och mål, är studien koncentrerad kring Musikhistoriska museet i Stockholm 
under dess två första decennier.  

De primära analysobjekten är de historiska konserter som arrangerades på 
Musikhistoriska museet, vilka fungerar som en slags nyckelhål1 genom vilka 
man kan få en inblick i det levande musiklivet och i det idéklimat som kon-
serterna uppstod ur. Förutom de historiska konserterna, kompletteras bilden 
med en teckning av museets och samlingarnas tillkomst och tidiga historia, 
liksom i viss mån intresset för historiska instrument utanför museikontexten. 
Utifrån preliminära iakttagelser av källmaterialet pekar de inblandade perso-
nernas museala och musikaliska föreställningar mot tre huvudmål för verk-
samheten: bevarande, bildning och vitalisering. Dessa tre mål utgör de per-
spektiv som analysen utgår ifrån och utvecklas teoretiskt i bakgrundskapitlet. 

 
Följande frågeställningar utgör studiens utgångspunkter: 
 

1. Med vilka föreställningar och syften har Musikhistoriska museets 
musikinstrumentsamlingar tillkommit? Hur har musikinstrument-
samlingarna på Musikhistoriska museet använts och varför? 
Vilka var aktörerna och hur såg deras föreställningar och motiv ut 
kring musikinstrument som museiobjekt? 

2. Vilka var motiven till att lyfta fram historisk musik och historiska 
instrument på Musikhistoriska museet och hur yttrade de sig? 

3. Vilka personer förespråkade och/eller utförde musikaliska fram-
föranden på historiska instrument i museets regi? Vilka föreställ-
ningar, kunskaper samt vilken bakgrund hade de?  

4. Vilka specifika historiska instrument hade man att tillgå och vilka 
föreställningar och kunskaper hade man om dem? 

                                                      
1 I Lundberg, Malm och Ronström (2000, s. 115) liknas den utblick i en större värld som studiet 
av ett mindre avgränsat material kan ge, som att kika genom ett nyckelhål. 
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5. Vad förekom av framföranden på historiska instrument i Stock-
holm under 1900-talets två första decennier, förutom de historiska 
konserterna på Musikhistoriska museet? 

  
Stockholmsutställningen 1897 kan sägas vara en startpunkt för Musikhisto-
riska museet, men det blev officiellt konstituerat 1899 och den första histo-
riska konserten ägde rum 1900, vilket gör det exakta startåret för undersök-
ningen svårt att fastställa i avhandlings titel, men inte svår att förhålla sig till 
i själva undersökningen. En naturlig slutpunkt är då en av museets initiativta-
gare och eldsjälar Johannes Svanberg plötsligt dog i augusti 1918, mitt under 
sin verksamhet som museets föreståndare. Under inflytandet från museets 
näste färgstarke föreståndare Tobias Norlind kom museet att ändra karaktär. 
Chefsskiftet sammanföll även med den nya tid som inträdde i det omgivande 
samhället i och med första världskrigets slut med många förändringar, inte 
minst kulturpolitiskt och musikestetiskt.  

Avsikten är inte att skriva en heltäckande institutionshistoria, även om 
många detaljer och skeenden från den studerade perioden beskrivs i förelig-
gande arbete. Det museihistoriska koncentrerar sig kring ett tecknande av in-
blandade personer och deras roller, kompetenser och drivkrafter; museisam-
lingarnas tillväxt av musikinstrument (medan andra museiobjekt lämnas där-
hän); i den mån det ökar förståelsen för forskningsfrågorna beskrivs även kul-
turpolitiska, organisatoriska, finansiella, konstitutionella och materiella för-
hållanden.  

Analyserna av de tre musikhistoriska konserterna 1900, 1903 och 1918  ut-
gör avhandlingens mest omfattande del, och ligger endast delvis inom ramen 
för museihistorien. I konsertanalyserna beskrivs inte bara en museipraktik 
skapad av museipersoner. De historiska konserterna och de medverkande ut-
gjorde också en del av Stockholms levande musikliv. De tidiga museikonser-
terna belyser hela intresset för historiska instrument på ett effektivt sätt, då de 
fungerar som en skärningspunkt mellan museipraktiker, vetenskapliga syften 
och ett konstnärligt musikskapande. Skärningspunkten utgör den spännande 
kärnan i hela studien. 

Det blir därför av vikt att förstå estetiska strömningar inom konst och musik 
runt det förra sekelskiftet, även om utrymme för en djuplodning inom den fi-
losofiska estetiken knappast är möjlig inom ramen för denna studie. Autenti-
citetsbegreppet utgör en central problematik inom kulturarvsforskningen och 
är noga behandlat inom svensk musiketnologi, tillsammans med traditionsbe-
greppet. Samma problemkomplex är också kärnan i den musikfilosofiska de-
batt som har pågått kring tidigmusikrörelsens estetik. Detta är också centralt i 
föreliggande studie och i teoriavsnittet nedan behandlas begreppen närmare.  

Förutom musikestetiken är hela det samtida kulturlivets ideologier och 
strömningar av vikt för förståelsen, liksom musiklivets organisation. Ett mål 
är att påvisa ett samband mellan förespråkandet av kammarmusik, spelmans-
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rörelsen, lutsångtraditionen och de historiska framförandena av konstmusika-
lisk kammar- och orkestermusik, både på ett idémässigt men även personligt 
konkret plan. En iakttagelse är att samma personer rörde sig mellan dessa olika 
musikaliska rörelser och genrer. 

Förespråkandet av spel på historiska instrument utanför Musikhistoriska 
museets ram studeras av begränsningsskäl främst utifrån ett Stockholmsper-
spektiv. De sydliga aktiviteter som kan centreras till Skåne med kopplingar 
till Köpenhamnmiljön, gav dock på olika sätt återklang i Stockholm genom 
personliga kontakter, gästspel och inflyttningar till huvudstaden.  

Man kan hävda att vetenskapen i stort – och den musikvetenskapliga forsk-
ningen i Sverige mer specifikt – kan utgöra en egen tredje funktion i konser-
ternas skärningspunkt, men denna aspekt får här sortera under museipraktiken, 
då en fullt utvecklad vetenskapshistoria inte är möjlig att utröna inom studiens 
ramar.  

En föresats med undersökningen är att tydliggöra hur fenomenet att spela 
på historiska instrument har uppstått utifrån olikartade motiv, föreställningar 
och praktiker, liksom varierande materiella och kunskapsmässiga förutsätt-
ningar. En hypotes är att kopplingen mellan de historiska konserterna och mu-
seet kan ha haft betydelse för tillgången till bevarade historiska originalinstru-
ment och kunskaper om desamma, och att den kan ha haft en avgörande bety-
delse för att spel på historiska instrument överhuvudtaget kom igång. Att mu-
seet omvänt fick sitt existensberättigande av en redan spirande efterfrågan på 
historiska originalinstrument, kan vara lika berättigat att anta. En vilja finns 
även att med detta arbete nyansera bilden av de ifrågasatta pionjärerna inom 
tidigmusikrörelsen, vilka av eftervärlden ofta uppfattats som aningslösa och 
vårdslösa med kulturarvet och likgiltiga inför historisk autenticitet.  

Anmärkningsvärt få beskrivningar av hela instrumentsamlingen har gjorts 
under museets hundraåriga historia fram till senaste sekelskiftet. En del studier 
av enskilda instrumenttyper med utgångspunkt i samlingens instrument har 
gjorts,2 men den enda tryckta museikatalog som egentligen skapats under mu-
seets historia fram till våra dagar, är den lilla knappa skriften utan bilder som 
Johannes Svanberg gjorde 1902. Dessutom kan man finna en del instrument 
ur samlingen med fotografier i Tobias Norlinds organologiska studier. Sedan 
ett decennium finns en webbkatalog på museets hemsida med både ett rikt 
bildmaterial och dokumentationsinspelningar, och de flesta instrumenten på 
museet är införda i den internationella databasen MIMO. Dessa webkataloger 
innehåller dock ingen beskrivande text om vare sig samlingen i sin helhet eller 
om de individuella instrumentens historia. Här finns en lucka att fylla. Studien 

                                                      
2 Några exempel på studier vilka behandlar instrument som förekommer i denna studie är Nor-
lind 1935 om svensklutor, Hjelmström 1967 om träskofioler, Karp 1972 om oboë da caccia och 
1973 om museets barockträblåsinstrument. Norlinds instrumentlexikon 1928, 1936, och 1941 
var i första hand illustrerade med instrument ur Musikhistoriska museets samlingar. 



16 

inriktar sig på att återge hur instrumentsamlingarna har byggts upp: vilka per-
soner som har bidragit och deras mål för samlingen samt att beskriva en del 
av det införlivade instrumenten och deras historia. 

En annan uppgift är att fästa uppmärksamhet på framför allt likheterna, men 
också skillnaderna, mellan nuvarande museipolitiska frågor och de som dis-
kuterades när Musikhistoriska museet var ungt: museets uppgifter och ansvar, 
vad man ska ta ansvar för och under vilka former, vilka som är de behöriga 
aktörerna och vilka deras kompetenser bör vara, historiebevarandets motiv-
grunder, hur man i undervisande syfte kan levandegöra historien och hur man 
kan tjäna det levande musiklivet. 

Forskningsläge och litteratur 
Den museihistoria som hittills har skrivits om Musikhistoriska museet har tre 
museichefer formulerat i varsina artiklar: Johannes Svanberg 1910, Tobias 
Norlind 1920 och Ernst Emsheimer 1955.3 De inte särskilt långa skrifterna har 
ett stort värde, då de är skrivna av de tre personer som känt museet och sam-
lingarna allra bäst, men ur källkritisk synpunkt måste man komma ihåg att 
skrifterna också utgör inlägg i museipolitiska dragkamper. Museichefernas 
historieskrivningar fyller kanske ännu mer en funktion som källor, då de up-
penbarar en hel del om de samtida föreställningarna och drivkrafterna kring 
museet. Så är även fallet med mycket av den äldre litteratur som nämns i denna 
litteraturgenomgång, särskilt framställningar om musikinstrument; de fyller 
en dubbel funktion som källor och litteratur.  

De tidiga musikhistoriska konserterna på museet nämns i Musikhistoriska 
museets historieskrivningar med några få rader och på några andra ställen i 
litteraturen lika kortfattat. I övrig musikhistorieskrivning nämns konserterna 
lika kort i Norlind & Trobäcks teckning av Hovkapellets historia från 1926, 
Martin Tegens avhandling om Stockholms musikliv 1890–1910, liksom i 
Wallners Stenhammarbiografi, där han konstaterar att Wilhelm Stenhammar 
medverkade i museets första historiska konsert 1900.4 Många har missat dessa 
knappa omnämnanden och känner över huvud taget inte till att det förekommit 
historiska konserter med originalinstrument så tidigt i Sverige. Den gängse 
föreställningen verkar vara att musikhistoriska konserter är något som man 
började arrangera betydligt senare, vilket gör att beskrivningen av dessa tidiga 
experiment ändrar bilden, även om det var fråga om en småskalig och trevande 
nybörjarverksamhet.   

I en antologi till Musikhistorisk museums hundraårsjubileum 1998 har 
Anne Ørbæk Jensen beskrivit historiska konserter på museet i Köpenhamn, 

                                                      
3 Emsheimer har också givit en beskrivning av samlingarna 1971. 
4 Norlind & Trobäck 1926, s. 252 f; Tegen 1955, s. 46 f, Wallner 1991, del 2, s. 42 (baserat på 
Tegen 1955). 
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vilka skedde parallellt med dem i Stockholm. Med många likheter, och till och 
med i vissa fall samma inblandade personer, utgör artikeln en viktig pusselbit 
och kan sägas vara det forskningsprojekt (om än i mindre skala) som mest 
korrelerar med föreliggande studie. I andra kapitel i samma antologi framkom-
mer också viktigt jämförelsematerial i museihistorieskrivningen för denna stu-
die, samt en del fakta om viktiga personer, som till exempel om Carl Clau-
dius.5   

I den internationella forskningen finns anmärkningsvärt lite skrivet om spel 
på historiska instrument vid den här tiden, även om intresset har vuxit under 
de senaste åren. Rent allmänt har de tidiga aktiviteterna avfärdats som anings-
lösa ur ett autenticitetssträvande perspektiv, och direkt vårdslösa i förhållande 
till det materiella kulturarvet, vilket är en trolig orsak till det tidigare svala 
intresset. Den första mer heltäckande historieskrivningen av tidigmusikrörel-
sen är Harry Haskells The early music revival: a history. Den sträcker sig fram 
till sin samtid och innefattar även den första, och fortfarande mest heltäckande 
översiktliga beskrivning av tidigmusikrörelsens förhistoria under 1800-talet 
och första decennierna på 1900-talet. Det är även Haskell som har skrivit ar-
tikeln ”Early music” i Grove Music Online med en snarlik historieskrivning.6 
Haskell koncentrerar sin framställning av de tidiga åren kring framför allt Bel-
gien, England, Frankrike och Tyskland och förbigår en del av de aktiviteter 
som förekom i anslutning till privata musikinstrumentsamlingar, och ingen-
ting nämns heller om aktiviteter i Norden före 1960-talet. En skildring av tidig 
musikrörelsens historia är också Dieter Gutknechts Studien zur Geschichte der 
Aufführungspraxis alter Musik: ein Überblick vom Beginn des 19. Jahrhun-
derts bis zum zweiten Weltkrieg från 1993, där perspektivet är från tysksprå-
kiga länder, men utblickar i Europa görs och årtiondena runt sekelskiftet be-
rörs. En översikt över tidig-musikrörelsens förhistoria kring sekelskiftet ger 
Thomas Forrest Kelly i Early Music. A Very Short Introduction.7 

I övrigt återfinns mer nationellt situerade studier, eller artiklar utifrån vissa 
instrumenttypers revival eller vissa personer. Den framstående karriär som pi-
anisten och cembalisten Wanda Landowska utvecklade under 1900-talets 
första hälft har varit utgångspunkten i litteratur som även behandlat de övriga 
samtida pionjärerna i främst Frankrike, som i antologin Wanda Landowska et 
la renaissance de la musique ancienne.8 En omvärdering och ett nyligen vak-
nat intresse för tidiga framföranden på historiska instrument gav den konfe-
rens som Horniman museum i London anordnade under namnet Roots of Re-
vival 2014 uttryck för. Forskare, instrumentbyggare och musiker från ett stort 

                                                      
5 Ørbæk Jensen 1998; Müller & Torp (red.) 1998. 
6 Haskell 1988; Haskell 2002. Artikeln ”Early-music revival” har i samma uppslagsverk skrivits 
av Paul C. Echols & Maria V. Coldwell, vilken har ett liknande innehåll.  
7 Gutknecht 1993; Kelly 2011. 
8 Eigeldonger (red.) 2011. 
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antal länder framförde bidrag med nya infallsvinklar där. Tyvärr uteblev pro-
ceedings från konferensen, men en konferensrapport med en sammanfattning 
av alla bidrag (inklusive undertecknads) finns, liksom föredragens abstracts. 
Två intressanta papers som presenterades under konferensen är publicerade 
online: Anne Smiths om tidigmusikrörelsens kopplingar till Wandervogel, 
Singbevegung och Hausmusik liksom Jed Wentz om tidigmusik-estetik utifrån 
religiösa strävanden i Nederländerna 1916–21. Från samma konferens fram-
fördes flera föredrag om den belgisk-engelske pionjären Arnold Dolmetsch 
varav mest givande för denna studie var de om hans kopplingar till Londons 
vänsterintellektuella kulturelit och Arts and Crafts-rörelsen, liksom om den 
beundran han väckte hos unga modernister. Både George Kennaways och Ed-
mond Johnsons föredrag behandlade detta.9  

Richard Taruskin initierade på 1980-talet den uppmärksammade och lad-
dade autenticitetsdebatt, vilken han inledde med att provocerande hävda att 
tidigmusikrörelsens uppförandepraxis grundat sig i modernistisk 1900-tals-
estetik snarare än historisk autenticitet.10 En rad inlägg i debatten har sedan 
dess gjorts av musikfilosofer och andra, utifrån ett antal olika ståndpunkter. 
Man kan här till exempel nämna den anglosaxiska debattens inlägg av John 
Butt, Laurence Dreyfus, Peter Kivy och Roger Scruton, men även inlägg från 
svenskt håll av Per F. Broman och Tobias Pontara. Fabian Dorrottya påpekar 
i en artikel från 2001 att en autenticitetsdebatt pågick på kontinenten (framför 
allt i Tyskland) redan 15 år innan den engelsk-amerikanska debatten.11  

Hemslöjdsrörelsen och Arts and Crafts movement i England, vilka kan ses 
som parallella rörelser men sprungna ur samma tankegods, är viktiga för för-
ståelsen av de historiska instrumentens revival utifrån deras värde som konst-
hantverk. Två studier som behandlar den svenska Hemslöjdsrörelsen är Sofia 
Danielssons doktorsavhandling Den goda smaken och samhällsnyttan och an-
tologin Den vackra nyttan. Om hemslöjd i Sverige.12 Anders Hammarlund 
skriver om aktiviteterna vid Nääs slöjdseminarium runt det förra sekelskiftet i 
sin studie En bön för moderniteten, och diskuterar det liberala tankegods som 
utgjorde dess drivkrafter.13  

För den museologiska teoribildningen redogörs närmare i teorikapitlet, 
men kort kan nämnas Susan M. Pearce arbeten om museisamlingar och sam-
lande från framför allt 1992 och 1994. Runt millennieskiftet producerades i 
Sverige en rad relevanta texter från ett flertal symposier om museer och kul-
turarv, som finns samlade i antologierna Museer och framtidstro med Svante 

                                                      
9 Wentz 2014; Smith 2014; Kennaway 2014; Johnson 2014. 
10 De flesta av Taruskins texter i ämnet finns samlade i Taruskin 1995. 
11 Butt 2002; Dreyfus 1983; Kivy 1995; Scruton 1997; Broman 1994/95; Pontara 2008; Dorot-
tya 2001. 
12 Danielsson 1991; Lundahl (red.) 1999. 
13 Hammarlund 2013. 
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Beckman & Lennart Palmqvist som redaktörer från 2003, Kulturarvet, muse-
erna och forskningen: rapport från en konferens 13–14 november 1997 med 
Annika Alzén och Magdalena Hillström som redaktörer, liksom den av Jonas 
Anshelm redigerade Modernisering och kulturarv: essäer och uppsatser från 
1993. Den tidigare chefen för Musikmuseet i Stockholm Stefan Bohman ingår 
bland dessa forskare och har förutom i texter om ’musealiseringsprocesser’ 
bland annat 2005, i hög grad utgått från musikpersonligheter i sin bok om 
kanon och personmuseer från 2010. Magdalena Hillströms doktorsavhandling 
Ansvaret för kulturarvet från 2006 handlar om Nordiska museets mening och 
mål under delvis samma period som föreliggande studie. Hennes intressanta 
huvudresultat, vilket jag har tagit med mig i min förförståelse, är att museum-
kulturer aldrig har varit homogena eller överensstämmande med profession-
ella idéer och önskemål och att Nordiska museets heterogenitet i avseende på 
mål, samlingar och allierade personer har varit själva orsaken till dess fram-
gång.14 

Inom den svenska och internationella musiketnologin har autenticitets- och 
traditionsbegreppet behandlats utförligt, med ett fokus på hur processerna i en 
musikalisk revival kan fungera. Många av de senaste inläggen ingår i The Ox-
ford Handbook of Music Revival från 2014, vars inledning av Juniper Hill och 
Caroline Bithell sammanfattar det aktuella forskningsläget inom den musiket-
nologiska revivalforskningen.15 Om processerna i en musikalisk revival av 
folklig sång har Ingrid Åkesson skrivit i sin doktorsavhandling från 2007, där 
en stor behållning är diskussionerna kring traditionsbegreppet. Hon utarbetar 
i studien en användbar modell som kommer att beskrivas närmare i teoriav-
snittet.16 Gunnar Ternhag beskriver ett museiobjekts revivalprocess och myn-
tar för denna process begreppet demusealisering, vilket också behandlas när-
mare i teoriavsnittet.17  

Processen för en annan revival av ett instrument framställs i Dan Lundbergs 
artikel ”Nu blommar bjårsken! Återskapandet av ett folkmusikinstrument”.18 
I den beskrivs de olika aktörer som krävs med skilda roller för att det instru-
ment  han benämner bjårskpipa åter ska börja tillverkas och användas. Artikeln 
behandlar också principer för hur äldre instrument benämns både historiskt 
och i samband med en revival. 

Av litteratur som har använts för tecknandet av spelmansrörelsens tidigaste 
aktiviteter kan bland annat nämnas den antologi som gavs ut i samband med 
Folkmusikkommissionens 100-årsjubilem, redigerad av Mathias Boström, 

                                                      
14 Pearce 1992 och 1994; Beckman & Palmqvist (red.) 2003; Alzén & Hillström (red.) 1999; 
Anselm (red.) 1993; Bohman 2015 och 2010; Hillström 2006. 
15 Bithell & Hill 2014. 
16 Åkesson 2007. 
17 Ternhag 2006. 
18 Lundberg 2007. 
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liksom litteratur av Märta Ramsten & Gunnar Ternhag 2006, Stefan Bohman 
1979 och Karin L. Eriksson 2004.19 

Att historiska instrument förekom på Allmänna konst- och industriutställ-
ningen i Stockholm 1897 har tidigare inte riktigt uppmärksammats. Eftersom 
idén till Musikhistoriska museet föddes av arrangörerna till denna utställning, 
utgör en beskrivning av Stockholmsutställningen en viktig del i denna studie. 
Bo Wallner ger en ganska utförlig skildring av de musikaliska aktiviteterna på 
Stockholmsutställningen 1897 i sin biografi om Wilhelm Stenhammar, som 
komponerade invigningskantaten till utställningen. Den historiska ’Teater- 
och musikutställningen’ på Stockholmsutställningen nämns i Wallners fram-
ställning, men behandlas inte närmare. Som dubbel funktion av källa och lit-
teratur, utgör den samtida utställningsrapporten, sammanställd av Ludvig 
Looström 1899, vari den danske musikforskaren Angul Hammerich beskriver 
utställningen av nyproducerade instrument i Industrihallen och Harald Molan-
der beskriver den historiska Teater- och Musikutställningen. Av en handfull 
studier över Stockholmsutställningen 1897 utgör idéhistorikern Anders Ek-
ströms doktorsavhandling Den utställda världen: Stockholmsutställningen 
1897 och 1800-talets utställningar den mest utförliga. Malou Haine har skrivit 
om historiska musikinstrumentutställningar i artikeln Expositions d’instru-
ments anciens dans la seconde moité du XIXe siècle.20 

Samtida texter om musikinstrumenttyperna som förekom i konserterna ut-
gör ett viktigt jämförelsematerial och behandlas både som källor och litteratur. 
De organologiska verk som de i museet inblandade personerna hade att tillgå, 
är de mest intressanta. Det stora standardverket de flesta vid den här tiden 
utgick ifrån var Victor-Charles Mahillons Catalogue descriptif & analytique 
du Musée instrumental du Conservatoire royal de musique de Bruxelles, vil-
ken i sin första utgåva utkom i flera band under 1880-talet. Under avhandling-
ens undersökningsperiod utkom även Francis W. Galpins beskrivning över 
Crosby Brown-samlingen på Metropolitan i New York, vilken han hade ar-
rangerat 1902, liksom hans bok Old English instruments of music: their his-
tory and character från 1910, illustrerad med instrument från hans egen stora 
musikinstrumentsamling. Georg Kinskys katalog över instrumenten i Kölns 
musikhistoriska museum från 1912 är också samtida. 1914 utkom Curt Sachs 
och Hornbostel med sin Sytematik der Musikinstrumente, vilken kom att bli 
helt tongivande fram till våra dagar då det gäller klassificeringen av musikin-
strument.21 Sveriges mest betydelsefulla organolog under många år, Tobias 
Norlind, började med sina instrumentstudier först efter att han tagit över som 
chef för Musikhistoriska museet 1919, förutom de korta instrumentartiklar 
han skrev för Allmänt Musiklexikon från 1912–1916. Hans instrumentstudier 
faller alltså i strikt mening utanför de samtida uppfattningarna, men eftersom 

                                                      
19 Boström 2010; Ramsten & Ternhag 2006; Bohman 1979; Eriksson 2004. 
20 Wallner 1991; Looström 1899; Ekström 1997; Haine 1988. 
21 Mahillon 1880; Galpin 1902 & 1910; Kinsky 1912; Hornbostel & Sachs 1914. 
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de i sådan hög grad direkt utgår från museet samlingar, så är de ändå viktiga 
både som litteratur och källor.22 Den äldre instrumentlitteraturen ställs i före-
liggande arbete i relation till senare forskning, och då är den nya utgåvan av 
Grove Dictionary of Musical Instruments mest uppdaterad och pålitlig.23 Flo-
ran är även rik av specialiserade artiklar i en del organologiska facktidskrifter 
som Galpin Society Journal och Early Music. Margaret J. Kartomi har skrivit 
en studie över instrumentsystematik historiskt.24 

Stor vikt har lagts på att identifiera de personer som var inblandade i akti-
viteterna; museipersoner, instrumentmakare, musiker, musikkritiker och 
andra kulturpersonligheter eller gynnare av museet. För denna uppgift har de 
lexikala artiklarna i Nordisk familjebok, Svenskt biografiskt lexikon, Sohlmans 
musiklexikon, Svenska konstnärer inom teaterns, musikens och filmens värld 
och den under arbetets gång ständigt utökade internetbaserade databasen Le-
vande musikarv, liksom databasen på Hovkapellets hemsida där man har för-
sökt sammanställa alla hovkapellisters tjänstgöring genom åren25, varit vik-
tiga. Även Norlind & Trobäcks faktaspäckade bok Kungl. Hovkapellets histo-
ria 1526–1926, liksom Morales & Norlinds dito över Kungliga musikaliska 
akademien har använts.26 Information om personerna har i stor utsträckning 
framkommit ur artiklar och nekrologer i både dagspress (främst funna genom 
Kungliga bibliotekets digitaliserade arkiv och från klippböcker i olika arkiv), 
samt ur periodika som till exempel den guldgruva som Svensk Musiktidning 
utgör. Martin Tegens avhandling om Stockholms musikliv, som tidsmässigt 
till stor del sammanfaller med föreliggande studie, har varit viktig för både 
tecknandet av persongalleriet, liksom för förståelsen av musiklivets organisa-
tion.27 Band II och III i Musiken i Sverige har också bidragit, liksom en rad 
monografier om enskilda musikpersonligheter från tiden, kanske främst Bo 
Wallners Stenhammarbiografi, men även den om Tor Mann av Lennart Hed-
wall och Carl-Gunnar Åhlén där flera musiker som är frånvarande i andra käl-
lor dyker upp, liksom Hedwalls Byströmbiografi.28 

Som komplement till en genomgång av lutsångaren Sven Scholanders per-
sonarkiv har Scholanders egen självbiografi Visan, lutan och jag, den artikel 
Leif Bergman skrivit om honom, Marita Rhedins doktorsavhandling om 
svensk vissång som estradkonst varit viktiga. Leif Bergman har också skrivit 
en artikel om museets instrumentreparatör Alfred Brock.29 

                                                      
22 Norlind 1928, 1935, 1936, 1941;  
23 De flesta artiklar från den alldeles nya utgåvan finns att tillgå på Oxford Music Online. 
24 Kartomi 1990. 
25 http://www.hovkapellet.com/musiker-och-dirigenter/sasong/ ; www.levandemusikarv.se . 
26 Norlind & Trobäck 1926; Morales & Norlind 1921. 
27 Tegen 1955. 
28 Jonsson (red.) 1993; Jonsson (red.) 1992; Wallner 1991; Hedwall & Åhlén 2011; Hedwall 
2003. 
29 Scholander 1933; Bergman 1977; Rhedin 2011; Bergman 1991. 
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Källmaterial   
Studiens tre huvudpersoner kan sägas vara Carl Claudius, Johannes Svanberg 
och Sven Scholander och de har alla ägnats en större möda genom arkivstu-
dier. Detta gäller framför allt Claudius, vars instrumentsamling, liv och gär-
ning har studerats i arkivet på Musikmuseet i Köpenhamn, vilket också resul-
terat i en längre artikel som i dagsläget väntar på att publiceras i en internat-
ionell antologi om instrumentsamlare.30 Johannes Svanbergs personarkiv i 
Musikhistoriska museets arkiv, liksom Sven Scholanders personarkiv i Kung-
liga biblioteket, har också gåtts igenom.  

Ett mycket viktigt källmaterial utgör den bevarade brevväxlingen mellan 
museets två eldsjälar och initiativtagare Johannes Svanberg och Carl Clau-
dius. De lärde känna varandra i samband med Teater- och musikutställningen 
på den Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 och fort-
satte sin brevbrevväxling fram till Svanbergs död 1918. Flest brev finns beva-
rade från museets tillblivelseår 1898–1900, då det periodvis finns daglig kor-
respondens och ibland till och med flera brev daterade samma dag. Ett fåtal 
brev är återfunna i Musikmuseets arkiv i Köpenhamn, men de flesta finns i 
Musikhistoriska museets arkiv i Stockholm. Då Claudius var mycket engage-
rad i museet, men levde långt från Stockholm, och eftersom det organologiska 
fältet från början var nytt och okänt för Svanberg, framträder många intres-
santa detaljer i breven, där allting diskuteras ingående. Det finns dessvärre 
stora luckor på flera år i korrespondensen. Inga indicier är funna på att en 
schism mellan de två vännerna skulle vara orsaken, utan mer troligt är att det 
är Claudius som har bett Svanberg att gallra breven.31 Utmärkande för Clau-
dius eftermäle är ett mycket nitiskt utrensande av alla spår, främst vad gäller 
allt som är kopplat till hans instrumentsamling och hans samlande. Den enda 
information som han själv lämnade efter sig om sina instrument är den inform-
ationsknappa men rikt illustrerade katalog han färdigställde under sitt sista 
levnadsår, vilken utgavs postumt strax efter hans död 1931. Detta gör att in-
formation om de instrument som Claudius donerade och sålde till Musikhisto-
riska museet är mycket knapp.  

Arkivmaterial som Johannes Svanberg samlat och sparat från teater-och 
musikutställningen på Stockholmsutställningen 1897 finns bevarat i Musik-
verkets arkiv och har studerats i beskrivningen av denna.  

Vid några dagars besök i arkivet på Musée des instruments de musique i 
Bryssel var huvuduppgiften att hitta kontakter mellan Stockholmsmuseet och 
Bryssels instrumentmuseum. Sparade programblad från historiska konserter 
                                                      
30 Modin 2018, under tryckning. Christina Linsenmeyer (red.). 
31 Johannes Svanberg verkar utifrån Svanbergs brev till Claudius den 13 augusti 1900 ha blivit 
uppmanad av Claudius att rensa i deras korrespondens: ”Jag håller f. n. på med att genomgå 
alla Dina bref – jag gör det på landet om qvällarna. Det är en väldig samling. En stor del af dem 
behöfver jag dock ej gömma, utan kan öfverlemna dem åt förgängelsen – det är derför jag går 
igenom samlingen”. 
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från hela Europa, inklusive de många historiska konserter som pionjärerna 
från Brysselkonservatoriet företog både i Bryssel och på turnéer runt om i 
Europa under främst 1880-talet, har museets konservator Victor-Charles Ma-
hillon själv samlat ihop. Detta fynd, som enligt arkivarien ingen riktigt forskat 
på tidigare, gav en ovärderlig överblick över historiska konserter i Europa vid 
denna tid. Bland konsertprogrammen återfanns programblad från Musikhisto-
riska museets musikhistoriska konserter, liksom program från Skansens vår-
fester från 1899 och 1900. I arkivet återfanns även Johannes Svanbergs pam-
flett om museets syftesmål från 1910, med kommentarer på franska skrivna i 
marginalen av Svanberg. Även återfanns ditsända artiklar av Nordiska muse-
ets amanuens för instrumentavdelningen Hedvig Boivie, liksom artiklar från 
Angul Hammerich och Hortense Panum i Danmark.  

Målet med arkivbesöket vid Paul Sacher Stiftung i Basel var att undersöka 
ifall det fanns kontakter mellan Basel och Sverige innan de många framstå-
ende svenska musikpersonligheterna vallfärdade till Schola Cantorum på 
1940–60-talen. Ett negativt men tydligt resultat var en notering från den dri-
vande läraren Ina Lohr, där hon konstaterar att de första svenskar som kom till 
Schola Cantorum var Ingmar Bengtsson och Nils Wallin 1947. Tyvärr hade 
den under avhandlingens undersökningsperiod i Basel verksamme musikfors-
karen med tidigmusikinriktning Karl Nefs arkiv återtagits från Nationalbiblio-
teket av släktingar. Därför gick det inte att undersöka de kontakter som fanns 
mellan Carl Claudius, Tobias Norlind och Karl Nef i samband med den kon-
ferens anordnad av Internationalen Musikgesellschaft i Basel 1906, där de alla 
presenterade konferensbidrag.  

Fysiska musikinstrument utgör också viktiga källor i denna studie. Nästan 
alla instrument ur samlingarna som förekom på de historiska konserterna finns 
kvar i nuvarande Scenkonstmuseets magasin och har granskats på plats för att 
förstå vissa premisser för spelandet och antaganden som görs i utsagor om 
instrumenten.  

Samtida texter om de specifika instrumenten i instrumentkataloger och ac-
cessionsliggare, liksom beskrivningar av instrumenten i konsertprogram och 
tidningsartiklar utgör primärkällor i denna studie, då de vittnar om de inblan-
dade personernas föreställningar och kunskaper om instrumenten. Komplett-
rande information om de specifika instrumenten finns att få i Scenkonstmuse-
ets nuvarande inventarieförteckning/accessionskatalog i databasform med in-
skannade tillhörande dokument om instrumenten. Till stor hjälp är också mu-
seets på sin hemsida publicerade webbkatalog, där många av museets 
instrument finns presenterade med både ett rikt bildmaterial och streamade 
dokumentationsinspelningar.32 Ännu fler instrument ur museets samlingar 

                                                      
32 Scenkonstmuseets webbkatalog: http://instrument.musikverket.se/samlingar/sokinst.php?-
l=sv&mmcss=&saml_open=1&typ=1&niv=3&hk=37#_ga=1.19459707.2125855923.145710
7844 
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finns inlagda med foton i den internationella onlinedatabasen MIMO (Musical 
Instrument Museums Online).33  

Programblad från konserterna finns bevarade, liksom styrelseprotokoll, 
årsberättelser, verifikationer, pamfletter, foton och annat arkivmaterial i mu-
seets ämbetsarkiv. I princip hela Musikhistoriska museets ämbetsarkiv 1899–
1981 har gåtts igenom för denna studie, men förstås framför allt arkivmateri-
alet från den avgränsade tid som avhandlingen täcker. I museets arkiv finns 
även ett stort fotoarkiv över samlingens instrument, fotograferade under hela 
museets historia där framför allt de samtida fotografierna har varit viktiga, till 
exempel för att undersöka utformningen på viola da gamborna.  

Museets verksamhet har i en ganska stor utsträckning bevakats i dagspres-
sen genom annonsering, notiser och recensioner, vilket därför utgör en annan 
viktig källa. En utgångspunkt för dessa källor har varit klippböcker bevarade 
i både Musikhistoriska museets ämbetsarkiv, liksom Köpenhamnmuseets 
Claudiusarkiv, där det mesta som har skrivits om Musikhistoriska museet nog-
grant har samlats. Sökningar i främst Kungliga bibliotekets databas över digi-
taliserade dagstidningar, har också varit nödvändig för att verifiera och kom-
plettera klippböckerna.  

Av undersökningstidens samtida facktidskrifter utgör den av instrument-
samlaren Paul de Wit startade Zeitschrift für Instrumentenbau, utgiven från 
1880 fram till andra världskriget, en intressant källa. Föresatsen i tidskriften 
verkar ha varit att bevaka allt som hade med instrumentproduktion och -handel 
att göra i hela världen, liksom en bevakning av historiska konserter, musikin-
strumentsamlingar och musikinstrumentmuseer. Alla nummer finns digitali-
serade med fritextsökning, vilket ger en god möjlighet till att få en överblick 
över det som hände i musikinstrumentväg utanför Sverige, men även rapporter 
om svenska förhållanden finns bitvis upptagna i tidskriften.  

Uppläggning och metod 
För att kunna besvara forskningsfrågorna blir tecknandet av en museihistoria 
väsentlig. Studien tar avstamp i en traditionell källkritisk historieforskning, 
utifrån ett empiriskt brett material. Föresatsen att förstå förespråkandet av hi-
storiska musikinstrument i en museikontext i förhållande till det levande mu-
siklivet kräver ett beträdande av en rad mer specifika forskningsfält. Framför 
allt organologin, musiketnologin, musikfilosofin och det musikhistoriska fäl-
tet. I avsnittet om teoretiskt understödda perspektivval förklaras närmare hur 
denna studie positionerar sig gentemot dessa fält.  

Bakgrundskapitlet utgörs av två historieskrivningar och utvecklandet av tre 
teoretiskt understödda perspektivval. Först ges en sammanställning av privata 
och institutionaliserade instrumentsamlingar historiskt sätt, med ett fokus på 
                                                      
33 Den fritt tillgängliga databasen MIMO: http://www.mimo-international.com/MIMO/ 
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1800-talets europeiska samlande. De knappa uppgifter som finns om svenska 
instrumentsamlingar fram till Musikhistoriska museets bildande är, med be-
gränsade möjligheter till fördjupning, sammanställda i föreliggande arbete.  

Den andra historieskrivningen sammanfattar framföranden av äldre musik 
med historiska instrument i Europa fram till museets första historiska konsert, 
vilket också främst är en 1800-talshistoria. Jag har försökt att identifiera of-
fentliga framföranden med historiska instrument i Stockholm under 1800-ta-
lets sista två decennier, vilka föregick museets konserter. Inte heller detta har 
sammanställts tidigare. 

De tre valda perspektiven sammanfaller med tre hypotetiska mål för före-
språkandet av historiska instrument. Min förståelse av begreppen bevarande, 
bildning och vitalisering utvecklas i varsitt avsnitt med teoretiska infallsvin-
klar.  

Mitt val att genomgående använda beteckningen historisk för de äldre in-
strumenten och musiken, liksom museets konserter, har gjorts för att det är 
enkelt och lättförståeligt vad som avses, trots att det är möjligt att problemati-
sera begreppet. I användningen av termen ligger ingen bestämning av graden 
av historisk, eller någon annan slags autenticitet, utan ska förstås i en vid me-
ning refererande till något som har med dåtiden att göra. ’Historisk’ var också 
den vanligaste benämningen de samtida personerna i studien använde, men 
även alternativa beteckningar som ’antik’ och ’föråldrad’ förekom. Ett exem-
pel på en intressant inkonsekvens är den omväxlande beskrivningen av Scho-
landerlutor och Brocklutor som både ’historiska’ och ’moderna’ instrument.  

Ett liknande resonemang förklarar min användning av den ofta diskuterade 
och problematiserade benämningen folkmusik. I detta sammanhang är det inte 
svårt att förstå vad som avses, då användningen är väl etablerad sedan länge 
och då den i min användning är synonym med det personerna under studiens 
undersökningsperiod framför allt benämnde allmogemusik. De fann inte själva 
några större problem med folkmusikens avgränsning.34 

Centralt i undersökningen är analyserna av Musikhistoriska museets histo-
riska konserter. De tre konserterna var kanske egentligen inte avgörande in-
flytelserika och epokgörande för tidigmusikrörelsen, men de belyser på ett ef-
fektivt sätt många olika aspekter av förespråkandet av historiska instrument. 
Analyserna klarlägger vilka personer som engagerade sig och något om deras 
kunskaper, vilken repertoar som framhölls, vilka instrument man försatte i 
spelbart skick och ville framhäva, vilka som hade reparerat dem och ibland till 
och med hur. I den mån det är möjligt att utröna något om spelpraxisen tas det 
upp och sist men inte minst får man av receptionen, framkommen i pressen, 
en inblick i hur det hela uppfattades av både musikfackmän (recensenterna 
själva) och publiken. Ur källkritisk synpunkt blir vikten av att teckna person-

                                                      
34 För en närmare definition av folkmusikbegreppet, se Eriksson 2004 och Lundberg 2010. 
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galleriet särskilt viktigt när receptionen ska tolkas, då skribenternas förförstå-
else påverkar texterna, liksom de personliga och professionella förhållanden 
de har till musiker, arrangörer och till själva musiken.  

Under arbetets gång har en analysmodell utkristalliserats, vilken är tänkt 
att fånga alla efterfrågade aspekter.  Min modell består av en längre inledande 
redogörelse av museihistorien och spel på historiska instrument under tiden 
som förflutit mellan eller fram till museikonsertdatumen. Här beskrivs bland 
annat inblandade personer och deras förehavanden, instrumentsamlingens till-
växt och materiella (ekonomiska och rumsliga) förhållanden. Förekomsten av 
instrumentsamlingar och framföranden på historiska instrument utanför Mu-
sikhistoriska museets verksamhet diskuteras även utifrån ett Stockholmsper-
spektiv. De påföljande konsertanalyserna är sedan indelade i följande under-
rubriker:  

1. Förberedelser. Här beskrivs planeringen inför konserten, såsom val av 
konsertlokal, biljettpriser och inbjudningar. 

2. Det visuella. Under denna rubrik framkommer något om hur det hela 
tog sig ut med avseende på trycksaker som programblad, reklamutskick 
och biljetter samt scenutformning (dekorationer) och scenklädsel. Det 
kan bland annat säga något om graden av historiserande. Vilka perso-
ner som har varit delaktiga i den visuella utformningen undersöks 
också. 

3. Musiker. I detta avsnitt går jag igenom vilka personer som uppträdde: 
något om vilka de var, deras relation till sammanhanget och varandra, 
liksom något om deras intresse för, erfarenhet av och eventuella utbild-
ning i spel på historiska instrument. 

4. Musik. Här undersöks den tid musiken upptagen på programmet kom-
ponerats, varifrån kompositörerna kom, vilken genre den kan sägas till-
höra, hur man valt musiken (musik från de medverkande musikernas 
repertoar i andra sammanhang?), tillgången till noter samt vilka perso-
ner som valde repertoaren. 

5. Musikinstrument. Både de partikulära instrumenten i konserten, liksom 
instrumenttypen generellt undersöks här. Det är här intressant att klar-
lägga var de individuella instrumenten kom ifrån, hur de beskrivs i ka-
talog och programblad och eventuella renoveringar de genomgått som 
museiobjekt samt deras skick. En annan aspekt är varför man valt att 
använda just de instrument man gjorde och vilket värde de betingade 
på olika sätt. Även instrument som inte ingick i museisamlingen, men 
förekom på konserten, beskrivs. Jag försöker också att utröna samtida 
uppfattningar om instrumenttyperna mer generellt, liksom eventuell fö-
rekomst i det omgivande levande musiklivet, något som också disku-
teras i receptionsavsnittet. 

6. Tillämpad musikforskning och kunskapsförmedling. Under denna ru-
brik framkommer eventuella musikhistoriskt instruerande inslag i kon-
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serten. Här är också platsen där förekomst av medvetenhet och strävan-
den mot en historiskt informerad uppförandepraxis i instrumentutform-
ning, spelteknik och uttryckssätt undersöks. Vilken slags autenticitet, 
om någon, eftersträvades? 

7. Reception. Här analyseras all funnen rapportering i olika tidningar från 
respektive konsert och återges i urval. I förekommande fall tar jag även 
med omdömen av resultatet från de inblandade organisatörerna själva, 
liksom indikationer på publikmottagande i form av biljettförsäljning 
med mera. Underlaget bildar ett spektrum från kommentarer i brev, no-
tiser och rapporter i dagspress, till mer reflekterande regelrätta recens-
ioner av kvalificerade musikskribenter. Intressant i detta material är 
framställningen av både musikrecensentens reception av konserterna, 
liksom publikens reaktioner, återgivna av organisatörerna och recen-
senterna. Från beskrivningarna, omdömena och resonemangen i tid-
ningsklippen framträder ofta tydligt kunskapsläget, estetiska utgångs-
punkter och graden av intresse och upplevd potential för hela fenome-
net.  

 
Varje konsertanalys avslutas med en kortare sammanfattning, där de mest in-
tressanta och utmärkande resultaten kommenteras. 

Eftersom en inte obetydlig del av uppgiften är att belysa ett pionjärarbete, 
är kronologin en lämplig systematiseringsprincip. De inskjutna avsnitten mel-
lan varje konsertanalys är placerade där för att man vid varje ny konsert ska 
förstå förutsättningarna och det läge de uppstod ur. De behandlar framför allt 
museets bildande, yttre förutsättningar, inblandade personer och det aktuella 
instrumentsamlandet. 

I den avslutande diskussionen har jag valt att lösgöra mig från kronologin, 
för att i stället strukturera resultaten efter museala respektive musikaliska fö-
reställningar utifrån målen bevarande, bildning och vitalisering.  

Föresatsen i föreliggande undersökning är att närma sig historien genom att 
balansera samtida strömningar, föreställningar och ideologier mot materiella 
förhållanden och enskilda personers förutsättningar och bevekelsegrunder. På 
grund av Musikhistoriska museets ganska blygsamma verksamhet under dess 
två första decennier, hamnar man snabbt på en personnivå vid iakttagelserna 
och källmaterialet utgår ojämnt från få personers perspektiv. Att vara barn av 
sin tid bör noga vägas mot de enskilda aktörernas unika komplexitet och egen 
vilja. I detta slags verksamhet har det ofta varit färgstarka eldsjälar som med 
höga personliga insatser fört projekten framåt. Men den lilla institutionens 
placering i musiklivets centrum bland tongivande personer, gör att museets 
historieskrivning blir en viktig, tidigare ej skriven pusselbit i en större histori-
eskrivning. 
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Bakgrund och perspektivval med teoretiskt stöd 

Musikinstrumentsamlingar och museer.  
Bakgrunden till Musikhistoriska museets bildande framställs i detta avsnitt 
utifrån instrumentsamlandets och musikmuseernas västerländska historia. En 
skärningspunkt mellan det privata samlandet och de offentliga musikinstru-
mentmuseerna utgör de konst- och industriutställningar som under 1800-talets 
andra hälft hade sin blomstringsperiod. Här ges en kortare sammanfattning av 
denna företeelse internationellt sett. Den allmänna Konst- och industriutställ-
ningen i Stockholm 1897 berörs närmare i ett eget kapitel i anslutning till Mu-
sikhistoriska museets bildande. Ingen sammanfattande framställning om mu-
sikinstrumentsamlingar i Sverige före 1900 har tidigare gjorts, vilket innebär 
att den svenska bakgrundshistorien delvis utgår från egna tentativa resultat.  

Instrumentsamlingar före 1800 
Medvetet instrumentsamlande, till skillnad från ett planlöst ackumulerande av 
instrument, förmodar man ha förekommit sedan urminnes tider.35 Under den 
tidiga medeltiden finns fler belägg för instrumentsamlingar från Kina och In-
dien än från Europa. Det är först under renässansen, då välståndet och rörlig-
heten ökade och ett stigande intresse för exotiska kulturer uppkom, som det 
europeiska instrumentsamlandet tog fart. Framför allt i Italien började man 
samla på instrument som konstföremål. Parallellt skapades instrumentsam-
lingar för   privatsamlares och hovkapellens spel. I och med utvecklingen av 
idiomatisk musik under renässansen fick instrumentmakare högre status, och 
i vissa städer organiserades de i gillen. När instrument av samma sort började 
tillverkas i olika storlekar med olika tonhöjder, blev det populärt inom adeln 
att samla på kompletta konsorter. Instrumentmakare byggde konstfulla och 
exklusiva instrument som kunde ställas ut i privata musei eller Wunderkam-
mern. Få av dessa renässans- och barocksamlingar finns kvar idag, men det 
går att få en uppfattning om dem genom inventarieförteckningar. Ett exempel 
på en sådan är den från Filip II:s hov i Madrid 1602 med ca 200 instrument. 
Den innehöll en del exotiska instrument från länder som Indien och Kina. Ett 
annat exempel på en större instrumentsamling från renässansen är den som 
tillhörde Ferdinand II av Tyrolen och som vid en inventering 1596 bestod av 

                                                      
35 Den historiska översikten om musikinstrumentsamlingar grundar sig till stor del på artikeln 
”Instruments, collections of” i Groves dictionary online, se Libin & Meyers 2001. 
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över 230 värdefulla instrument. Denna privata samling hör till de få bevarade 
från den tiden och finns nu Kunsthistorisches Museum i Wien. Även i Sverige 
fanns vid Vasahovet en ansenlig samling av instrument, framför allt importe-
rade från utlandet och spridda på de olika Vasaslotten i landet, men de finns 
inte bevarade. Musikalisk bildning var viktig vid renässanshovet och Gustav 
Vasas nio barn fick alla undervisning på olika instrument, såsom luta, fiddla, 
spinett och klavikord.36 

Träblåsinstrument var vanligare än stränginstrument under renässansen, 
men har inte bevarats i samma utsträckning, eftersom de inte var lika konst-
fullt utsmyckade, och eftersom de inte kunde byggas om till nyare former när 
musiken utvecklades, såsom man gjorde med stränginstrumenten. Blåsinstru-
ment gjorda av elfenben från den tiden finns det dock förhållandevis många 
exemplar av, eftersom de var mer konstfullt utsmyckade och dyrbara, men 
sämre att spela på och förbrukades därför inte i samma utsträckning. Hovka-
pellinstrument lånades i allmänhet ut till musiker och förbrukades eller för-
svann därför ofta, men klaverinstrument som sällan lämnade de rum de var 
uppställda i, finns i högre utsträckning bevarade som samlarobjekt.  

Privata samlare framför allt i Italien utvecklade gradvis idén om sam-
lingen som ett konstverk, där samlingens inre harmoni liksom kännarens smak 
kom till uttryck. Under barocken var det mycket vanligt att de italienska adels-
familjerna samlade på instrument, men även framgångsrika musiker, som där-
med hade råd, till exempel kastratsångaren Farinelli (1705–82), som i sitt tes-
tamente noga angav hur hans instrumentsamling skulle användas. Barock-
kompositörer som Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel och Henry 
Purcell lämnade efter sig en del instrument. De hade i sina tjänster ofta ansvar 
för instrument som de i olika omfattning tog hand om som en slags intenden-
ter.  

Privata samlare på 1800-talet 
Under 1800-talet var det oftast musiker, instrumenttillverkare eller amatörer, 
som snabbt kunde utöka sina samlingar, då tillgången var stor och priserna 
fortfarande relativt låga i jämförelse med nästa sekel. Vissa samlare koncen-
trerade sig på en viss typ av instrument. Några exempel är belgaren César 
Snoeck och den engelska pianofirman Broadwood på klaverinstrument, brö-
derna Mahillon och instrumenttillverkaren Adolphe Sax främst på blåsinstru-
ment. Musikforskaren François-Joseph Fétis (1784–1871) samlade på många 
utomeuropeiska instrument och Alessandro Kraus (1853–1931) i Florens fick 
ihop en ansenlig mängd japanska instrument (förutom sin samling av klaver-
instrument av Bartolomeo Christofori). Betydelsefulla privatsamlare av så 
många olika sorters instrument som möjligt var bland annat Carl Engel och 
Francis Galpin i England, Paul de Wit i Leipzig, Tyskland, Mary Elizabeth 
Adams Brown (1842–1918) i USA och Carl Claudius i Sverige och Danmark.  
                                                      
36 Kjellberg 1994, s. 213 och Hedell 2001, s. 12, Öberg-Helenius 2004, s. 98 f. 
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Offentliga samlingar och de första instrumentmuseerna 
De offentliga samlingarna växte fram från och med den franska revolutionen. 
Kyrkans och adelns beslagtagna tillgångar ställdes ut för att demonstrera den 
nya ordningen, med utilitaristiska idéer som grund. Under nationalkonventet 
öppnades 1795 det nya Pariskonservatoriet som enligt ett statligt dekret skulle 
inneha en samling med ”antika och utländska instrument, liksom aktuella, vil-
kas perfektion gör att de kan tjäna som modeller”.37 Nästan hela den revolu-
tionära instrumentsamlingen försvann i och med att Konservatoriet stängde 
1815 och omvandlades till Kungliga musikskolan året efter. Det sägs att en 
del cembalor användes till ved under den kalla och fattiga vintern 1816. Kon-
servatoriets instrumentsamling öppnades som museum 1864, då staten köpt 
230 instrument från samlaren Louis Clapisson. Museets samlingar har sedan 
dess vuxit betydligt och hör till de mer framstående idag. På samma sätt har 
de flesta betydande musikinstrumentmuseerna i Europa uppstått i anknytning 
till högre musikutbildningar, vetenskapliga eller praktiska. Musikmuseet i 
Bryssel, vilket sedan slutet av 1800-talet har räknats till det kanske finaste i 
sitt slag, öppnade som officiellt museum 1877 efter att den belgiska staten 
hade köpt två fina samlingar för dess bildande i anslutning till musikkonser-
vatoriet: den privata samling som musikkonservatoriets tidigare rektor 
François-Joseph Fétis lämnat efter sig och den av Rajah Sourindro Mohun 
Tagore (1840–1914) till Leopold II erbjudna samlingen av ca 100 indiska in-
strument. Senare tillförde museets förste intendent Victor-Charles Mahillon 
(1841–1924) många värdefulla instrument, dels från sin privata samling och 
dels genom aktivt samlande direkt för museets räkning. Mahillon kallas 
organologins fader och utformade den instrumentsystematik som Hornbostel 
och Sachs senare utvecklade, och som fortfarande används.  

Musikinstrumentmuseet i Berlin tillkom 1888, vid det av Joseph Joachim 
och Philipp Spitta grundade Königliche Hochschule für Musik. Samlingen ut-
gjordes från början av instrument från den preussiska konstkammaren och från 
den private instrumentsamlaren Paul de Wits första samling. Museets första 
chef var musikforskaren Oskar Fleischer (1856–1933). Både Tobias Norlind 
(chef för Musikhistoriska museet i Stockholm 1919–47) och Curt Sachs (chef 
för Berlinmuseet 1919–33) studerade för honom runt sekelskiftet. De blev se-
nare internationellt framstående organologer. Vid andra världskrigets början 
bestod museisamlingen i Berlin av ca 4000 instrument, varav det endast fanns 
700 kvar vid krigsslutet.  

Bland tidiga betydande universitetssamlingar, som även blev museer, kan 
nämnas den i Edinburgh. John Donaldson, som innehade sedesprofessuren i 
musik vid Edinburghs universitet, öppnade ett museum med gamla och ovan-
liga instrument samt akustisk apparatur 1859, vilket var ämnat för akademisk 
forskning och undervisning, ett syfte det fortfarande fyller. En av de många 

                                                      
37 Citerat ur de Visscher 2009, s. 15. 
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amerikanska universitetssamlingarna som också är museum är den som Fre-
derick Stearn donerade till University of Michigan i Ann Arbor 1898.  

En privatsamlare, som under andra halvan av 1800-talet (likt Carl Clau-
dius som presenteras längre fram i detta arbete) hörde till de första som mer 
systematiskt organologiskt ordnade sin instrumentsamling, var den angli-
kanske prästen Francis William Galpin (1858–1945). Han blev vid sekelskif-
tet en anlitad auktoritet inom området och bland hans publikationer kan näm-
nas Old English Instruments of Music: their History and Character från 1910. 
Galpin lyckades inte få något brittiskt museum att motta hans samling på 560 
instrument, och den tillföll till slut Museum of Fine Arts i Boston 1917.38 En 
annan betydande instrumentsamling som blev en del av ett konstmuseum i 
USA, skänktes av Mary Elizabeth Adams Brown. Hon donerade först ca 270 
instrument 1889, varav de flesta var icke-europeiska, till Metropolitan Mu-
seum of Fine Arts i New York. Vid sin död 1918 hade hon ackumulerat sam-
lingen till ca 3500 instrument, och benämnde den ”Crosby Brown Collection 
of Musical Instruments of All Nations” till sin mans ära.39 Francis Galpin 
skrev 1902 katalogen över de europeiska instrumenten i Metropolitans sam-
ling.   

Konst och industri 
Vid mitten av 1800-talet öppnades museer för konsthantverk och konstindustri 
för att motverka dålig kvalité och estetisk utarmning hos massproducerade fö-
remål till följd av den snabbt växande industrialiseringen. Musikinstrument 
fick ofta en framträdande plats i dem. Detta gäller till exempel South Kensing-
tonmuseet (senare benämnt Victoria and Albert Museum), vars stomme utgick 
från det första museet som anlades för detta syfte i Marlborough House i Lon-
don 1852, året efter den första världsutställningen i England.40 Bakom initiati-
ven till sådana slags museer låg till stor del Arts and Craftsrörelsen med konst-
nären William Morris som dess starkaste banerförare. I Sverige bildades Gö-
teborgs museum 1861 med Victoria and Albert Museum som förebild. De har 
också en del musikinstrument i sina samlingar. Svenska Slöjdföreningen in-

                                                      
38 Galpin sålde 1916 sin samling till William Lindsay som donerade hela samlingen till museet 
1917. Efter Galpins död bildades 1946 ”the Galpin Society” vilket idag hör till ett av de mer 
livaktiga instrumentsällskapen med årliga konferenser och en regelbundet utgiven vetenskaplig 
facktidskrift.  
39 Anders Zorn målade hennes porträtt i Paris ca 1900, vilken kan ses på MET:s hemsida där 
mer information om Mary Elizabeth Adams Brown och instrumentsamlingen finns: 
https://www.metmuseum.org/blogs/of-note/2014/mary-elizabeth-brown-collection. Se även 
Winternitz 1970.  
40 Den svenske tonsättaren och skriftställaren Johan (Jöns) Peter Cronhamn (1803–1875) har 
återgivit sina intryck från instrumentutställningarna på Kristallpalatset i London 1951 i skriften 
Berättelser om Musik och Musikaliska Instrumenter vid Verldsexpositionen i London 1951. Om 
Cronhamns intryck och om konst- och industriutällningar, se Ander 2000, s. 111 ff. 
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rättade ett konstindustrimuseum 1872, vars samlingar överlämnades 1884 till-
Nationalmuseum, som med dem inrättade en avdelning för konsthantverk, 
men inga musikinstrument ingick där.41  

Artonhundratalets många konst- och industriutställningar gav också upp-
hov till de under seklets sista decennier mycket populära tillfälliga låneutställ-
ningarna (temporary loan exhibitions). Det var utställningar som tillfälligt 
samlades ihop från både privat och offentligt håll, och visades på museer, 
konst- och industriutställningar, mässor eller världsutställningar, för att efter 
utställningsperiodens slut skingras igen. Den första låneutställning med histo-
riska musikinstrument som visades var den på South Kensingtonmuseet 1872. 
Liknande låneutställningar med historiska instrument följde sedan i till exem-
pel Milano 1881, London (Royal Albert Hall) 1885, Bologna och Bryssel 
1888, Paris 1889, Wien 1892, Chicago 1893, Paris 1896, Stockholm 1897, 
London (Crystal Palace) 1900, Boston 1902 och igen i London (Fishmongers’ 
Hall) 1904. Det var en sådan låneutställning, Teater- och musikutställningen 
på Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897, som utgjorde 
startskottet för Musikhistoriska museet. Från många av dessa tillfälliga utställ-
ningar finns tryckta kataloger som utgjort en viktig källa för identifiering och 
attribuering av musikinstrument i organologiska kretsar, liksom för handlare 
och privatsamlare. De har också varit förebilder till de första vetenskapliga 
instrumentsystematiseringarna, gjorda av Victor-Charles Mahillon, Francis 
Galpin, Hornbostel och Curt Sachs.42  

Privatsamlare i Sverige 
Av privatsamlare i Sverige under 1800-talets sista tre decennier nämner Carl 
Claudius som den ende förutom han själv i början av sitt samlande konstnären 
Reinhold Callmander (1840–1922), vilken var hans vän trots konkurrenssitua-
tionen.43 Callmander hade instrumenten som dekorationer i sin konstnärs-
ateljé och Claudius beskriver den märkliga synen av lutor hängande i stora 
knippen. För honom var instrumenten främst uttryck för konsthantverk. Call-
mander var en banbrytande dekorationsmålare och en föregångsgestalt inom 
glasmåleri. Som en av stiftarna till Valands konsthögskola, Sällskapet Gnistan 
och lärare vid Göteborgs slöjdskola, förstärks bilden av honom som en främ-
jare av konsthantverksskicklighet.44 När han hamnade i ekonomisk knipa blev 
han tvungen att sälja sin instrumentsamling och det var Göteborgs museum 
som fick köpa den 1901, till Musikhistoriska museets förtret.  

Arthur Hazelius (1833–1901) var en storsamlare av nordiska föremål, även 
musikinstrument. Hans privata samlingar blev grunden till Skandinavisk-Et-

                                                      
41 Danielson 1991, s. 45. 
42 Haine 1988, s. 227 f. 
43 Claudius 1931, s. 15. 
44 Thomaeus 1927, s. 211. 
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nografiska samlingen som öppnades 1873 på Drottninggatan 71, där de före-
trädelsevis nordiska både konstmusik- och folkmusikinstrumenten visades in-
nan Nordiska museets byggnad på Lejonslätten invigdes 1907.45   

 
Bild 1. Reinhold Callmander. Bild: Musikmuseet – Musikhistorisk Museum og Carl 

Claudius’ Samling. Fotograf: okänd 

Han var en svår konkurrent till Carl Claudius, som påstod att Hazelius i princip 
hade rensat hela landsbygden på instrument när Claudius kom till Sverige på 
1880-talet.  

Av föregångare som samlade instrument även innan 1870-talet, kan näm-
nas Carl Erik Södling (1819–1884) och juveleraren Christian Hammer (1818–
1905).  

Carl Erik Södling hör till pionjärerna bland dem som uppmärksammade de 
inhemska folkmusikinstrumenten och samlade inte bara på instrumenten, utan 
dokumenterade även deras tillhörande uppförandepraxis. Han hade en musik-
historisk teori som grundade sig på musikinstrument, vilken han utvecklade i 
den i manuskript bevarade ”Svenska folkmusikens historia, dess uppkomst, 

                                                      
45 På 1960-talet lät Nordiska museets deponera sina instrument på Musikhistoriska museet och 
finns där förtecknade under N-serien. 
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utbildning och spridning. Med 64 tonverktygsavbildningar och 140 musik-
illustrationer”, daterad 1882.46 Han skänkte en ”Ritning föreställande det 
gamla i Sverige fordom mycket spelte instrumentet ’Hummel’ i naturlig stor-
lek och ren orientalisk urform” till Kungl. Musikaliska akademien 1871.47 
Hans insamlade instrument tillföll senare Göteborgs museum och Västerviks 
läroverk.48 Han ska också ha skänkt en nyckelharpa till den tysk-brittiske mu-
sikarkeologen Carl Engel, som nu finns på Horniman museum i London.   

Christian Hammer hade en tid den största utställda samlingen av konst och 
kulturhistoriska föremål i Skandinavien. Samlingarna ska ha uppgått till över 
100 000 föremål. Accessionskatalogen över musikinstrumentavdelningen 
finns inte bevarad, men foton på utställda musikinstrument finns bevarade på 
Riksarkivet. Hammer visade på särskilda tider stora delar av sina samlingar 
för allmänheten i Byströms villa på Djurgården. Carl Erik Södling ska ha 
hjälpt Hammer med inköpen av musikinstrument.49 En stor del av samlingarna 
såldes på auktioner i Köln 1892–97, sedan svenska staten avböjt att köpa den 
från honom vid ett erbjudande 1871. Bukowskis ska ha bevakat auktionerna 
för Nordiska museets räkning, men ifall några musikinstrument återkom till 
Sverige har inom ramen för detta arbete inte undersökts.50  

En annan förmögen juvelerare och storsamlare, som konkurrerade om an-
tika instrument med Musikhistoriska museet då det bildades, var Jean 
Jahnsson (1854–1944). Hans samlingar skingrades också då de såldes på auk-
tioner efter Krügerkraschen, som drabbade honom hårt. Några av hans instru-
ment tillföll Musikhistoriska museet efter de auktionerna.51 

De hängivna instrumentsamlarna Daniel Fryklund (1979–1965) och Rudolf 
Nydahl (1882–1973) började samla musikinstrument på 1910-talet, men figu-
rerar knappt i föreliggande arbete, då de tillhörde nästa generation. Den förras 
fina samling på ca 900 instrument tillföll efter hans död Kungliga Musikaliska 
akademien men kom från 1970-talet att deponeras på Musikhistoriska museet. 
Museets gästbok vittnar om Fryklunds återkommande studiebesök från 1910-
talet och den intensiva brevväxlingen mellan honom och museets näste före-
ståndare Tobias Norlind finns bevarad i museets arkiv.52 Carl Claudius ska ha 
varit hans förebild och inspiratör.53  

                                                      
46 Daterad 1882, handskrift 337 i Musik- och teaterbiblioteket. 
47 KMA protokoll 1897-12-29 § 16 och 15, citerat ur Ramsten 2016, s. 85. Se också Morales & 
Norlind 1921, s. 120 f. 
48 Södling skänkte en samling instrument till Göteborgs museum 1878: två humlar, en dulcimer, 
en vevlira, en langeleik, två oboer, en ”hammarharpa”, en blockflöjt och en resonansbotten till 
ett svenskt klaver. Tack till Mathias Boström för uppgifter om Södling. Mejl från Mathias Bo-
ström till Madeleine Modin 19 maj 2016. 
49 Mejl från Mathias Boström till Madeleine Modin 19 maj 2016. 
50 Franzén 1969, s. 220.  
51 Se längre fram i detta arbete. 
52 Gästböckerna finns i Musikhistoriska museets ämbetsarkiv D3:1–2.  
53 Sparr 1997. 
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Rudolf Nydahls förstklassiga samling om ca 550 äldre musikinstrument 
finns bevarad och är idag delvis utställd på ett litet museum i Stockholm, öpp-
nat på 1970-talet av Stiftelsen Musikkulturens främjande, en stiftelse Nydahl 
själv bildade 1920. Både Nydahl och Fryklund var utpräglade frankofiler och 
båda samlade i stor utsträckning även på autografer och nottryck. 

Institutionerade samlingar i Sverige 
Av institutionaliserade instrumentsamlingar i Sverige fanns tre betydelsefulla, 
men icke offentliga sådana: Kungl. Musikaliska akademien, Kungliga teatern 
och Hovkapellet samt Akademiska kapellet i Lund.  

Före 1850 hade Kungl. Musikaliska akademien succesivt sålt de instrument 
som kommit ur bruk, men sedan Johan Mazer 1847 hade skänkt 32 fina in-
strument med musikhistoriskt värde formades tankarna på att upprätta ett mu-
seum. Akademien började behålla de instrument man slutat att använda och 
mottog en rad donationer. 1877 och 1881 mottog man till exempel ett stort 
antal indiska instrument från rajahn S. M. Tagore, vilken som tack erhöll aka-
demiens medalj i guld och blev invald som ledamot. Akademiens sekreterare 
Johan Peter Cronhamn skrev som tack för en donation från grosshandare J. 
Jacobson 1873, bestående av en vielle och en mandolin:  

Jag fullgör detta uppdrag med desto större nöje, som jag är förvissad, att dessa 
instrumenter ej allenast äro praktexemplar i akademiens ännu ej fullfärdiga in-
strumentalmuseum, utan böra, vid historiska föreläsningar om forntida instru-
menter, blifva af stort intresse för åhörare.54 

 
Museiplanerna blev aldrig av, utan det var först i och med deponeringen på 
Musikhistoriska museet 1902, som samlingen kom att visas offentligt.55  

Även Akademiska kapellet i Lund hade en värdefull ur bruk kommen sam-
ling av instrument, vilka troligtvis tidigare använts av kapellets musiker. Mu-
sikhistoriska museet fick motta instrumenten i deposition 1902. Instrument-
samlingen på Kungliga teatern hörde dels till teaterns rekvisitaförråd, dels till 
Hovkapellets ur bruket komna instrument.  

Gamla instrument fanns också bevarade inom försvaret och militärmusi-
ken, i kyrkor runtom i landet, liksom på läroverk och andra lärosäten. Ingen 
sammanställning av vare sig det nuvarande eller 1800-talets bestånd finns 
tecknad.  

Av svenska museer som hade instrument i sina samlingar innan Musikhi-
storiska museet bildades, har redan Nordiska museet och Göteborgs museum 
nämnts. Andra centralmuseer som sporadiskt kan ha hyst instrument i sina 
samlingar, är till exempel Historiska museet, Nationalmuseum och eventuellt 
Naturhistoriska riksmuseet som öppnade den etnografiska avdelningen 1900, 
                                                      
54 Brev från Johan Peter Cronhamn till J. Jacobson 27 november 1873. Citerat ur Morales och 
Norlind 1921, s. 125. 
55 Morales & Norlind 1921, s. 124 f och 156. Se vidare s. 158 i föreliggande arbete. 



36 

(vilket från 1935 blev Statens etnografiska museum). Länsmuseernas musik-
instrumentsamlande finns undersökt av Helén Lindström. Av hennes resultat 
framgår att 12 av de 22 länsmuseerna under perioden 1856–1895, sammanlagt 
bara hade 72 instrument i sina samlingar. Under den följande perioden 1896–
1935 tiofaldigades beståndet.56Även på hembygdsmuseerna fanns en del mu-
sikinstrument bevarade.  

Framföranden på historiska instrument  
I följande avsnitt ges en översikt över var, hur och vilka som framförde musik 
på historiska instrument – både historiska och nytillverkade med historiska 
förlagor – under det långa 1800-talet fram till museets tillblivelse. Något 
nämns om de musikhistoriska uppföranden som inte innefattade historiska in-
strument, men fokus ligger helt på den instrumentala aspekten. Efter en kort-
fattad genomgång av tilldragelser i Europa och USA, övergår framställningen 
till en närmare presentation av aktiviteter i Sverige. Lite forskning, och ingen 
sammanfattning, är gjord om användningen av historiska instrument i Sverige 
under 1800-talet. Det är framför allt i Stockholm på 1890-talet, som källorna 
ger belägg för offentliga framträdanden inom olika genrer. Vilka och i vilken 
omfattning historiska instrument användes i den privata sfären, är svårare att 
spekulera om inom ramen för denna studie. I de påföljande avsnitten diskute-
ras sedan olika begrepp, perspektiv och teman med exempel främst från detta 
och föregående historieskrivningar. 

Inte bara inom musiken, utan på alla områden fanns det under hela 1800-
talet ett ständigt växande intresse och en vurm för historien och för antika 
föremål. Som Peter Holman påpekat vet vi i brist på källor i princip ingenting 
om antik grekisk eller romersk musik, så europeisk musik kunde inte återknyta 
till ett klassiskt förflutet på samma sätt som arkitekturen och skulpturen 
gjorde. Fram till 1900-talet lyssnade de flesta mest på ny musik. Holmans po-
äng är att den moderna tidigmusikrörelsen till stor del har handlat om att i en 
utdragen process upptäcka att vi faktiskt har en musikalisk dåtid.57 Ett intresse 
för historisk musik och idén om ”antik musik” började ändå att utvecklas re-
dan under 1700-talet och Brian Robins anför som exempel på tidig använd-
ning och intresse av äldre musik (som dock inte kom från antiken) att Pa-
lestrina och stile antico aldrig åsidosattes i Italien, att flera madrigalsällskap 
bildades under 1700-talet och att den första Händelbiografin dök upp så tidigt 
som 1760.58  

Fler historiska instrument än vad man kanske tänker sig var troligtvis i bruk 
under 1800-talet, och i flera fall i en obruten tradition. Cembalo och viola da 

                                                      
56 Lindström 2007, s. 122. 
57 Holman 2014.  
58 Robins 2014.  
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gamba användes fortfarande som generalbas i konserter i England fram till 
1820-talet och i privata hem fram till mitten av 1800-talet. I Sverige tillverka-
des klavikord och svensklutor in på 1800-talet och den danske musikforskaren 
Angul Hammerich konstaterade förvånat så sent som 1899 att inte en enda 
taffel ställdes ut bland de nybyggda instrumenten på Stockholmsutställningen 
1897.59 Även om pianoforte och gitarr snabbt blev de helt dominerande instru-
menten i det borgerliga hemmamusicerandet under 1800-talet och harmonium 
och dragspel blev mycket vanliga på landsbygden, så kan man anta att många 
av de äldre instrumenten som fanns kvar i hemmen också användes i viss ut-
sträckning. 

Bachkulten 
Kompositören Felix Mendelsohns välkända uppförande av J. S. Bachs Mat-
teuspassion 1829 ses som ett landmärke för strävanden att uppföra historisk 
musik i sin helhet. Större vokala kyrkomusikverk – främst av Händel och Bach 
– framfördes därefter under resten av 1800-talet, men oftast utan tidstroget 
instrumentarium och med en samtida romantisk uppförandepraxis. I London 
hölls den första Händelfestivalen i Kristallpalatset 1857, en återkommande 
festival med Händels Messias som höjdpunkt. Enligt viktoriansk smak fram-
fördes verket med runt tusen sångare och hundratals musiker.  

I och med de notutgivningar av äldre mästare, så kallade Gesamtausgaber 
(t.ex. J. S. Bach 1851 och Händel 1858), vilka var en kärnuppgift för den fram-
växande musikvetenskapen i mitten av 1800-talet, vaknade ett intresse för de 
instrument som fanns förordade av kompositörerna i manuskripten, men som 
inte längre var i bruk, som oboe d’amore och viola d’amore. Under århundra-
dets sista decennier började man på prov använda enstaka historiska instru-
ment i de stora körverken. I England, där Bachkulten också vuxit sig stark vid 
sidan av Händel, framfördes vid Bachjubileet i Albert Hall 1885 Bachs h-
mollmässa med Otto Goldschmidt som dirigent och hans fru Jenny Lind som 
ledare för sopranstämman.60 Detta var första gången som originalstämmorna 
för trumpet- och oboe d’amore spelades i England. En oboe d’amore användes 
men för trumpetstämman hade man på Joseph Joachims inrådan bjudit in 
trumpetaren Julius Kosleck från Tyskland, vilken anlände med en egenutfor-
mad mycket hög trumpet. Den misstogs för att vara tidstrogen och typen som 
kopierades och spreds kom ända in i våra dagar att missvisande kallas 
”Bachtrumpet”.61 I Sverige förekom några gånger under 1890-talet viola 
d’amore och luta i samband med nummer ur Bachs Johannespassion.62  

                                                      
59 Hammerich 1899, s. 504. 
60 Haskell 1988, s. 28. 
61 Tarr 2006, s. 30. 
62 26 november 1894, 8 & 10 mars 1898 och 10 april 1898. Dessa tillfällen nämns på andra 
ställen i föreliggande arbete. 
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Concerts historique 
Som början till en mer målmedveten vitalisering av historiska instrument bru-
kar de instrumentala Concerts historiques på 1830-talet räknas, vilka arrange-
rades av den belgiske kompositören och musikforskaren François-Joseph 
Fétis. De framfördes i anslutning till musikkonservatorierna i Paris (1832–33) 
och i Bryssel fr.o.m. 1839, då Fétis tillträdde som konservatoriets rektor. Upp-
lägget för konserterna var en presentation av olika genrer och perioder, ledsa-
gat av ett föredrag om musiken. Man spelade på instrument ur konservatori-
ernas instrumentsamlingar. När musikforskaren och kompositören François-
Auguste Gevaert (1828–1908) tog över som chef för musikkonservatoriet i 
Bryssel på 1870-talet, med organologins fader Victor-Charles Mahillon som 
instrumentsamlingens konservator, fanns redan en stark tradition av historiska 
konserter tack vare Fétis. En ensemble bestående av lärare och elever vid kon-
servatoriet framträdde ofta i Bryssel, men åkte också runt på turnéer till bl.a. 
Frankrike, Tyskland, Österrike och Italien.63 Fransk musik av Rameau, 
Couperin, Marais och Lefèvre dominerade programmen, men även musik av 
J. S. Bach och Händel framfördes liksom av italienska kompositörer som Tar-
tini och Caccini. De instrumenttyper som framför allt användes var viola da 
gamba, viola d’amore, cembalo och äldre tvärflöjter. De kom aldrig till Sve-
rige, men allmänheten fick kännedom om företeelsen genom korta notiser i 
dagspressen, som i Dagens Nyheter den 19 juni 1888, där man rapporterade 
om ”en egendomlig konsert” i Milano, som Brysselkonservatoriets lärare givit 
på ”originalinstrumenten, deribland Clavicembalo, Viola d’amore och Viola 
di gamba”. 

Konst- och industriutställningar 
Artonhundratalets många konst- och industriutställningar av olika format hade 
betydelse för intresset för historiska instrument i och med att man visade upp 
dem, men även för att man i flera uppmärksammade fall framförde historiska 
konserter i samband med dem. Vid den stora världsutställningen i London 
1885 uppträdde Alfred James Hipkins från pianofirman Broadwood på histo-
riska cembalos och klavikord från 1700-talet i anslutning till musikutställ-
ningen i Albert Hall galleries. Han hade också bjudit in Victor-Charles Ma-
hillon för en serie historiska konserter. Denne hade med sig instrument och 
musiker från konservatoriet i Bryssel.64  

Vid världsutställningen i Paris 1889 var musikaliskt exotiska inslag viktiga, 
som Debussys javanesiska gamelanensemble vilken gått till musikhistorien. I  

                                                      
63 I arkivet till Musée des instruments de musique i Bryssel återfinns konsertprogram från kon-
servatorielärarnas turnéer till bl.a. Florens, Paris, Lausanne och Lützen. Den turnerande en-
semblen bestod främst av konservatorielärarna Ed. Jocobs på viola da gamba, J. Dumon på 
tvärflöjt, A. Wouters på cembalo och E. Aginez på viola d’amore. Elever vid konservatoriet 
uppträdde också.  
64 Haskell 1988, s. 28. 
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Bild 2. Programblad över de musikaliska arrangemangen på the International In-

ventions Exhibition i London 1885 där Charles-Victor Mahillon ledde en grupp mu-
siker från Brysselkonservatoriet som spelade på historiska instrument ur konserva-

toriets museisamling. Bild: programblad sparat i Musée des instruments de musique 
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ett specialbyggt auditorium på utställningsområdet Trocadéro framförde pia-
nisten Louis Diémer recitals på en 1700-talscembalo, vilket på samma sätt kan 
ha uppfattats som något exotiskt. Han spelade även på nybyggda cembalor 
som pianofirmorna Erard, Pleyel och Tomasini hade byggt särskilt för världs-
utställningen. Framförandena rönte inte så stort intresse hos allmänheten, men 
fick desto större genomslag i musikkretsar.65 Den tongivande musikskriftstäl-
laren Julien Tiersot framhöll särskilt de Rameau- och Marais-nummer där Dié-
mer spelat tillsammans med cellisten Jules Delsart på viola da gamba, violi-
nisten Louis van Waefelghem på viola d’amore och flöjtisten Claude Taffanel 
på sin moderna Boehm-flöjt. Alla var framstående solister och lärare vid kon-
servatoriet.  

Frankrike som föregångsland 
Redan 1879 hade Taffanel startat en kammarmusikförening för blåsinstru-
ment, Société de musique de chambre pour instruments à vent, som verkade 
fram till 1893. De spelade på moderna blåsinstrument i allt från duos upp till 
nio medverkande musiker, med en repertoar från Bach till samtida musik. Dié-
mer var ofta med på deras konserter som pianist och framförde en gång ett 
Mozart-stycke på glasharmonika. Bland medverkande under de fjorton år 
gruppen framträdde, oftast i Salon Pleyel, kan nämnas Saint-Saëns, Pierné, 
Pugno, Sarasate, och Ysaÿe.    

Louis Diémer startade 1895 kvartetten Société des instruments anciens, där 
förutom Delsart och van Waefelghem, även Laurent Grillet, som i ensemblen 
spelade vevlira, ingick. De turnerade med stor framgång i Frankrike, Belgien, 
England och Schweiz under några år. Diémer publicerade en samling med tolv 
transkriptioner av de stora mästarna, Les Vieux Maître, på förlaget Heugel 
1896. Samma år medverkade de i sessioner som Vincent d’Indy (som var elev 
till Diémer) och Charles Bordes arrangerade med musik från 1400- till 1700-
talet.66 Dessa båda förespråkade och utforskade äldre framför allt kör- och kyr-
komusik inom ramen för Schola Cantorum respektive Chanteurs de St Ger-
vais i Paris.67  

Då Diémers grupp Société des instruments anciens upphörde 1901, starta-
des samma år en annan grupp med samma namn av den unge altviolinisten 
Henri Casadesus (1879–1947). Han verkade som solist, var medlem i Capet-
kvartetten och hade även en plats i altviolinstämman i Colonneorkestern i Pa-
ris. Gruppen turnerade runt i Europa under 1900-talets första decennier och 
möttes med mycket uppskattning vart de än kom. De gav en serie konserter i 
Stockholm hösten 1911. De kan sägas vara den första gruppen i genren som  

                                                      
65 Ibid., s. 44. 
66 Becker-Derex 2011, s. 47 ff. 
67 Om d’Indy och Schola Cantorum, liksom Bordes och Chanteurs de St Gervais, se t.ex. 
Haskell 1988, s 44 ff. 
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Bild 3. La Société des instruments anciens Louis Diémer.                                       

Bild: Musée de la musique, Paris inv. D 01090 

fick både kommersiell och publik succé.68 Gruppens medlemmar skiftade ge-
nom åren, men de flesta tillhörde musikerfamiljen Casadesus och deras be-
skyddare var hela tiden kompositören Camille Saint-Saëns. De instrument 
som användes var cembalo och olika instrument ur viol-familjen, som viola 
da basso, viola da gamba, viola d’amore och olika diskantvarianter. Deras re-
pertoar var övervägande fransk, men Couperin och Ramaeau förbehöll de sin 
föregångare Diémer. Gruppen spelade bland annat musik av Händel, Bach, 
Lully, Corelli, Scarlatti, Haydn och Mozart.69  

Den polska pianisten Wanda Landowska, som kom att bli den största cem-
balostjärnan under 1900-talets första hälft, utgick också från Paris när hon 
började lansera sig som cembalons och Bachs förespråkerska. Hon hade var-
ken studerat på Schola Cantorum, musikkonservatoriet eller var medlem i nå-
gon ensemble, men hon var inspirerad av Charles Brandes, och drevs av en 
stor vördnad för J. S. Bach då hon flyttade till Paris år 1900 för att på allvar 
närma sig cembalon.70 Hennes karriär tog fart några år in på 1900-talet. Med 
hjälp av sin magnetiska utstrålning, musikalitet och virtuositet samt med de 
moderna cembalo-hybrider som pianofirman Pleyel utvecklade för henne, im-
ponerade hon stort på sina åhörare.   

Det var alltså i Paris och Bryssel som det försiggick mest aktivitet kring 
historiska instrument vid tiden för Musikhistoriska museets tillblivelse. De 
                                                      
68 Haskell 1988, s. 50. 
69 Becker-Derex 2011, s. 52 ff. 
70 Haskell 1988, s. 51. 



42 

musikhistoriska aktiviteterna sammanfaller i tiden med La belle époque då 
hela världens blickar var riktade mot Paris, som under några decennier var 
födelseort för många av de nya inriktningarna inom alla konstformer, vilka 
skulle komma att ersätta dem som präglats av den romantiska estetiken. 

Arnold Dolmetsch 
Även Englands föregångsman för spel på historiska instrument, Arnold 
Dolmetsch, var född i Frankrike. Han fick sitt intresse för historiska instru-
ment väckt av bland annat en historisk konsert han hörde på Brysselkonserva-
toriet 1879, då han studerade violin för Henri Viuxtemps där.71 Han började 
bygga historiska instrument 1889, först viola d’amore och gambor, sin första 
luta 1893, och det första klavikordet 1894.72 Sin första cembalo byggde han 
inför Arts and Crafts-utställningen i London 1896 på uppmaning från William 
Morris, som var en av hans stora beundrare. Under hela 1890-talet gav 
Dolmetsch konserter på historiska instrument i sitt hem i England tillsammans 
med sin familj, kolleger och vänner. Han fick också inflytande över intresset 
för historiska instrument i USA. Dolmetsch turnerade där med sin familj 1903 
och 1904 och bosatte sig 1905 i Boston. Han anställdes vid instrumentfirman 
Chickering & Son, där han byggde många olika sorters historiska instrument. 
Efter några mellanår i Paris, kom han tillbaka till England 1914 och bildade 
ett betydelsefullt center för tidig musik i anslutning till sitt hem i Haslemere 
1917. Flera av hans elever blev framstående musiker. Den främsta var den 
engelska stjärncembalisten och klavikordisten Violet Gordon-Woodhouse 
(1872–1948), Wanda Landowskas största konkurrent. 

Tyskland 
Tyskland, där den stora Bachkulten börjat och musikvetenskapen vid mitten 
av 1800-talet börjat växa fram, hade under århundradets sista decennier halkat 
efter England och Frankrike när det gällde tidig musik. Betydelsefull blev 
dock den Münchenbaserade gruppen Deutche Vereinigung für alte Musik, vil-
ken bildades 1905 och bestod av en sångare och fyra instrumentalister. En av 
grundarna för gruppen var violinisten och cellisten Christian Döbereiner 
(1874–1961). Han blev en inflytelserik förespråkare av historiska instrument 
i Tyskland och särskilt för viola da gamban, vilken han själv blev mycket 
skicklig på. Tillsammans med cembalisten och musikforskaren Max Seiffert 
(1868–1948) kom han att införa historiska instrument på ett antal av de 
Bachfestivaler som gavs i Tyskland under 1900-talets första decennier.73 

                                                      
71 Ibid., s. 25. 
72 Campbell & Preston 2013. 
73 Haskell 1988, s. 55. 
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Spel hos privata instrumentsamlare 
Liksom familjen Dolmetsch var det flera privatsamlare runt om i Europa som 
bjöd hem musiker till spel på instrumenten i sina samlingar. Det var då sällan 
frågan om spel på nybyggda kopior som i Dolmetsch fall, utan det spelades 
friskt på de historiska originalinstrumenten. Som kända exempel kan nämnas 
Francis Galpin, som främst på 1890-talet bjöd in till sitt hem i Essex i England, 
där han var kyrkoherde. I ett brev till Musikhistoriska museets förste förestån-
dare Johannes Svanberg skriver han om sin instrumentsamling på 400 instru-
ment att han ”keep them in playing order to amuse my friends”.74 Carl Clau-
dius bjöd in musiker till sitt hem som fick spela på instrumenten i konserter 
med inbjudna gäster, både när han bodde i Malmö och sedan hade flyttat till-
baka till Köpenhamn 1906.75 Instrumentsamlaren Paul de Wit i Tyskland spe-
lade viola da gamba med instrument från sin samling och arrangerade allt från 
barockdanser till Liszts fjärde Consolation för den lite oväntade sättningen 
gamba och orgel.76 

Historiska operor 
Operascenerna var platser där allmänheten relativt tidigt kunde stifta bekant-
skap med flera äldre instrument. Under 1800-talet skrevs många grand operor 
med historiska teman, i vilka förekom inte bara historiska kostymer utan även 
instrument. Vid Köpenhamnsmuseets första historiska konsert 1897 hörde 
musikern Fredrik Rung (1854–1914) till en av de få som hade tidigare erfa-
renhet av att spela på de instrument man presenterade. Den hade han fått som 
medverkande i operauppsättningar på Köpenhamns Kgl. Teater, då han spe-
lade mandolin och viola d’amore.77 Redan på 1870-talet verkar musikaliskt 
insatta personer i Sverige haft medvetenhet om förekomsten av viola d’amore 
i operauppsättningar. I en recension av operan Hugenotterna av Meyerbeer på 
Kungl. Operan i Stockholm skriver signaturen W. B i Dagens Nyheter den 29 
oktober 1873: ”Hrr Meyer och Sjöberg sköta sina solopartier berömvärdt; men 
hvarför spela viole d’amour-partiet på altviol, då dock ett exemplar af först-
nämnda instrument finnes på orten?”. Rapporter från musiklivet i övriga 
Europa höll det svenska kulturlivet uppdaterat på vad som hände där. I en notis 
i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 25 januari 1887 återges vad en 
korrespondent rapporterat till Standard om Verdis nya opera Otello:  

Verdi, som själf leder operans inöfvande i Milano, öfvervakar med ängslig nog-
grannhet, att ingenting angående librettons eller musikens beskaffenhet får ut-
kolporteras bland allmänheten. Men så mycket vet man, att mästaren i Othello 

                                                      
74 Brev från Francis W. Galpin till Johannes Svanberg 19 september 1901. 
75 Claudius 1931, s. 17. 
76 Haskell 1988, s. 24. 
77 Ørbæk Jensen 1998, s. 43. Fredrik Rung hade också erfarenhet av vokal äldre musik genom 
Cæcilia-föreningen och Madrigalkören som han 1877 övertagit ledningen för efter sin far Hen-
rik Rung. Viola d’amore hade han börjat traktera som 12-åring. 
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återvänder till den gamla rena italienska operastilen, som i mycket står i motsats 
till den moderna ’förtyskade’ musiken. Alla Wagnerska effektinstrument äro 
afskaffade. Nya instrument äro införda – en viola d’amore, som skall ackom-
pagnera Desdemonas dödssång och som säges åstadkomma en gripande verkan. 
 

Första gången sådana historiska instrument ingick i svenska operauppsätt-
ningar i 1800-talsoperor finns inte utrett, men när Hugenotterna spelades sä-
songen 1909/10 på Stockholmsoperan, var en viola d’amore med.78  

Av mindre kända operor med inslag av historiska instrument kan nämnas 
den tyske kompositören och cellisten Julius Riezs opera Georg Neumark und 
die Gambe. Vid ett uppförande i Weimar 1859 spelade cellisten Bernhard 
Cossman på en originalgamba byggd av Joachim Tielke.79  

Skansen 
Många av de historiska instrument som lyftes fram i Sverige i slutet av seklet, 
fanns i viss utsträckning i bruk under hela 1800-talet i den privata sfären. I 
högreståndshemmen och i salongerna i Sverige var det inte ovanligt med fram-
föranden på instrument som hammarklaver, spinetter, svensklutor och man-
doliner. På landsbygden fanns det spelmän som trakterade instrument som 
nyckelharpa och hummel.  

Det var på Arthur Hazelius initiativ på friluftsmuseet Skansen, i en musei-
kontext, som ett flertal olika äldre instrumenttyper och genrer under 1890-talet 
introducerades på en offentlig scen. På Skansen har jag funnit det första be-
lägget för ett officiellt framträdande med historiska instrument framfört av 
amatörkapell som spelade konstmusik från 1600- och 1700-talet. Det är också 
här folkmusikinstrument som nyckelharpa gjorde debut på en offentlig scen 
och det var Arthur Hazelius som övertalade lutsångaren Sven Scholander att 
genom ett framträdande på Skansen övergå från sitt redan framgångsrika sa-
longsmusicerande i privata och halvoffentliga sammanhang till att bli en pro-
fessionell artist i offentligheten. Här följer en redogörelse för de tre olika fö-
reteelserna med historiska instrument på Skansen.  

Hazelius började bjuda in spelmän att uppträda med folkmusik på Skansen 
redan från öppningsåret 1891. Först femton år senare arrangerade Anders Zorn 
den första spelmanstävlingen på Gesundaberget vid Siljan i Dalarna 1906. I 
historieskrivningen mellan den tredje och fjärde konserten i föreliggande ar-
bete redogörs vidare för spelmansrörelsen, vilken då började ta mer fart. 
Första gången nyckelharpa uppträder på Skansen är när Karl Kjellberg spelar 
där 1895 och året därpå spelade för första gången nyckelharpospelarna Johan 
Edlund från Harg och Jonas Skoglund från Tolfta.80 Folkmusikupptecknaren 
Karl Peter Leffler gav 1899 ut boken Om nyckelhapospelet på Skansen. Dels-
bostintan Ida Gawell-Blumenthal (1869–1953) uppträdde för första gången på  
                                                      
78 Olallo Morales, Svenska Dagbladet 18 oktober 1911.  
79 Rutledge 1991, s. 409. 
80 Bohman 1979, s. 38. 
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Bild 4. Johan Edlund från Harg och Jonas Skoglund från Tolfta.                          

Bild: ur Nyckelharpospelet på Skansen av Karl Peter Leffler 1899. 

Skansen 1895. Förutom att berätta historier och sjunga visor spelade hon 
också spelpipa.81 Tegen nämner även Delsbostintan Jernberg som spelade ko-
horn på Skansen. Det finska folkmusikinstrumentet kantele introducerades av 
ett par finska spelmän Aatto Virta och den blinde Ockerström 1898.82 Hummel 
och träskofiol dök för första gången upp 1908.83  

Det tidigaste exemplet jag funnit på amatörkapell, som spelade instrumen-
tal historisk konstmusik i offentligheten, är också från Skansen. På vårfesterna 
1899 och 1900 framförde ”Rokokokapellet les petits Rossignols” ett program 
av framför allt fransk 16- och 1700-talsmusik på ”violin, guitare, manola, cla-
rinette, clavicorde och cello”. Båda åren var programmet detsamma; franska 
danser som gavotter och menuetter av Mignard, Lully, Destouches, Lacoste, 
Aubert, J. J. Rousseau, Gluck, Gossec och Boccherini. De som spelade var 
klädda i tidstrogna dräkter.84 Inslaget, som upprepades flera gånger under da-
gen i Fataburen respektive Härberget vid vaktstugen, var tänkta att föreställa 

                                                      
81 Dan Lundberg diskuterar terminologin för spelpipor, som sällan kallats just så, utan oftare 
haft emiska dialektala benämningar som spilåpipa, spälapipa och låtapipa, eller etiska benäm-
ningar som hälsingepipa. Lundberg 2007, s. 152 f. 
82 Svenska Dagbladet 5 september 1898.  
83 Bohman 1979, s. 44. Första gången hummel dök upp på Skansen var med Karl Malmberg 
från Ljungby 1908 och samma år uppträdde Källna-trion med träskofioler för första gången.  
84 Programhäftena ”Vårfesten på Skansen 1899” och ”Vårfesten på Skansen 1900”. Dessa båda 
återfinns i musikinstrumentmuseets arkiv i Bryssels och är noterade som en gåva till Mahillon 
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en fransk ensemble från Gustav III:s hov. Musikerna i programmet nämns 
endast vid franska fingerade förnamn som Heloise, Ambroise, Mignonne, 
Desirée och Tristan. Detta var för att stärka den teatrala illusionen, men också 
för att de som spelade var amatörer. Som sådana publicerade de inte sina namn 
när de uppträdde offentligt, enligt tidens konvention.  

Musiken på Skansen verkar framför allt ha tjänat till att levandegöra histo-
rien, vilket Hazelius själv formulerar i en sammanfattning av musikens bety-
delse för Skansen, inför Nordiska museets 25-årsjubileum 1898: ”Det sträfvar 
mer och mer att varda ett lefvande museum”. Efter en lång uppräkning av de 
olika levandegörande tilldragelser Skansen kunnat erbjuda av iscensatta jul-
seder, folkdanser, sägner, kyrkoritualer och folk-, kyrko-, och vallmusik, skri-
ver han om rokokokapellet: 

 
Sedan följa andra bilder. 
Sirliga rokokodanser dansas ute i det fria, och rokokokapellet i trogna tids-

dräkter spelar melodier från tredje Gustafs och Bellmans dagar […] 
Ännu kan oändligt mycket af dessa lefvande skatter läggas till de redan sam-

lade. Framtidens Skansen bör just i detta afseende gå en rik utveckling till mö-
tes.85 

 
Den historiska musiken tjänar alltså här till att skapa ”bilder”, eller tablåer, 
men det är ändå själva aktiviteten och det levande momentet som står i fokus. 

Skansen kan också sägas vara det ställe där lutsångartraditionen bytte 
arena, från den privata och halvofficiella sfären i hem och vid salonger till en 
bredare offentlighet.  

Sven Scholander 
Det var Hazelius som övertalade lutsångaren Sven Scholander (1860–1936) 
att debutera i det offentliga för att samla in pengar till Morastugan som Haze-
lius ville införskaffa till Skansen. Scholander hade stora betänkligheter inför 
att ta steget ut i det offentliga, och därmed professionella, musiklivet, men gav 
vika för att hjälpa sin gamle vän och tidigare modersmålslärare. Den 20 april 
1891 debuterade Scholander vid en ”Nordisk musik- och Bellmanafton” och 
lyckades inbringa de pengar som behövdes för att köpa stugan.86 Debuten var 
inte utomhus på själva Skansenområdet, utan i Kungl. Vetenskapsakademiens 
hörsal, men han medverkade sedan vid Skansens vårfester under 1890-talet, 
från och med den första 1893. Det historiska instrument Scholander introdu-
cerade på den officiella scenen var en av honom själv modifierad äldre teorbe-
rad svenskluta med päronformad lutkropp. De samtida Bellmantolkare som 

                                                      
av ”M. Afzelius”, vilket eventuellt var operasångerskan Davida Afzelius man, Jon Arvid Afze-
lius (1856–1918). 
85 Hazelius 1900. Citerat ur Bohman 1979, s. 36 f. 
86 Scholander 1933, s. 135. På debutkonserten biträddes han av sångerskan Ada Svanberg-Wi-
strand, pianisten Tora Hwass samt ”målaren och violinisten” Johan Tirén. ibid.  
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framträdde solistiskt i de privata och halvofficiella sammanhangen, ackom-
panjerade sig framför allt till gitarr under 1880–90-talen, liksom Scholander 
själv tidigare hade gjort. Hans tveksamheter kring att övergå till ett officiellt 
musicerande handlade bland annat om hur hans egen tonsvaga och oskolade 
röst skulle framträda i konsertsalen, och han undrade också hur kammarinstru-
mentet luta skulle klara sig på stora scener. Det var också ett stort steg att ta, 
då skiljelinjen var skarp enligt den då rådande urbana borgerliga konven-
tionen. Han hade ju inte heller någon formell musikerutbildning, vilket kunde 
användas emot honom.  

Scholander spelade en ganska betydande roll i Musikhistoriska museets ti-
diga historia, och är intressant ur studiens alla tre perspektiv bevarande, bild-
ning och vitalisering. Han ges därför en längre presentation här. Utförligare 
beskrivning av hans instrument återkommer på ett flertal tillfällen längre fram 
i arbetet.  

Efter att Sven Scholander hade debuterat offentligt, gjorde han en excep-
tionellt snabb karriär av sällan skådat slag, med turnéer runt om i Sverige och 
Europa. Under 1890-talet blev han enligt Martin Tegen den kanske mest po-
puläre konsertgivaren i Stockholm.87 Marita Rhedin beskriver honom som ”en 
av Europas mest omhuldade vissångare” från 1890-talet och flera decennier 
framåt.88 Leif Bergman hävdar till och med att Scholander kan ses som 

den tändande gnistan till hela den häftigt uppblossade ungdomssångrörelsen, 
”Die Wandervögel”, under åren närmast före första världskriget. När han 1925–
30 på nytt konserterade i Tyskland, hälsades han överallt som en person av hi-
storisk betydelse, som återuppväckaren av den tyska folksången.89   
 

Scholanders internationella betydelse kan ytterligare bekräftas av den store 
engelsk-kanadensiske folksångaren Richard Dyer-Bennet, som på sitt skiv-
konvolut från 1955 skrev om sin viktiga inspirationskälla Scholander: 

[…] His repertoire included folk and art songs from all over Europe, and be-
cause he had a taste to find a musical approach and a fitting lute accompaniment 
for each song, he was understood and greatly admired by folk song enthusiasts 
and chamber music lovers alike. Between 1890 and 1914 he was famous all 
over Europe, and alone in his time revived to full stature the ancient art of min-
strelsy.  

I was greatly influenced by Scholander, and tried to develop a comparable 
approach to the art of song. With him, it was a trinity of poetry, melody and lute 
accompaniment. He had no one ‘style’, but seemed to handle each song in a 
way that benefitted.90 

 
                                                      
87 Tegen 1955, s. 80. 
88 Rhedin 2011, s. 38. 
89 Bergman 1977, s. 164. Bergman styrker detta påstående på ett övertygande sätt med ett antal 
citat från samtida och något senare framstående tyska skribenter och musiker. 
90 Dyer-Benet Records 1. DYB 1000. Citerat ur Bergman 1977, s. 165.  
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Scholander turnerade under tre och ett halvt decennium i Sverige, Danmark, 
Finland, Norge, Tyskland, Österike-Ungern, Polen, Nederländerna, Baltikum, 
Ryssland, England och till och med på Java (1921).91 Trots den programma-
tiska karaktären i sina konserter, där nummer från flera språkområden alltid 
blandades, var han en stark främjare av att lyfta fram en svensk vistradition. 
Förutom det stora utrymme Scholander gav åt Bellman och svenska 1800-
talskompositörer som Lindblad, Åhlström och sin far Fredrik Wilhelm Scho-
lander, var det också han som stod för en Almqvistrenässans. Ungefär 1886 
stiftade han bekantskap med den då lite kända och aldrig offentligt framförda 
Songes. I Stockholm på 1890-talet sjöng han vid ett tillfälle tolv songes till sin 
vän Ellen Keys presentation.92 Störst framgångar hade Scholander med sina 
Bellmantolkningar, men en viktig del av repertoaren var förutom svenska 
sånger och visor, äldre och nyare franska visor och senare tyska folkvisor. 
Under sina resor lärde han sig även många italienska och spanska visor och i 
Danmark och Norge framförde han danska och norska visor. På senare dagar 
tonsatte han dikter av Dan Andersson, Gustaf Fröding, Erik Axel Karlfeldt, 
Levi Rickson (Jeremia i Tröstlösa) och Elias Sehlstedt.93  

Sven Scholander föddes 1960 i Stockholm och växte upp på Fredsgatan vid 
Konstakademien där hans far Fredrik Wilhelm var professor i byggnadskonst 
och från 1868 ständig sekreterare, en position som Svens morfar, Axel Ny-
ström (1793–1868), hade innehaft innan fadern. Han kom alltså på både mö-
dernet och fädernet från två framgångsrika arkitektsläkter. Fredrik Wilhelm 
Scholander (1816–1881), fostrade en hel ny arkitektgeneration,94 och var en 
allkonstnär som även målade akvareller, skrev poesi och skönlitteratur, illu-
strerade sagor och tonsatte dikter som han framförde till gitarrackompanje-
mang. De båda nyströmska och scholanderska släkterna umgicks mycket med 
familjen Stenhammar och centralt i umgänget var musik, litteratur och drama-
tik, vilket man främst ägnade sig åt för nöjes skull. Bo Wallner beskriver släk-
terna Nyström och Scholander i sin Stenhammarbiografi: ”För hela denna dy-
nasti […] gällde att man genom långa resor och goda språkkunskaper fritt och 
suveränt rörde sig i det europeiska kulturlivet, inte minst i det franska och det 
italienska”.95 Efter två misslyckade försök att komma in på arkitekthögskolan 
för att gå i sin fars spår, utbildade sig Sven Scholander till det mer praktiskt 
lagda yrket ornamentsbildhuggare på Tekniska skolan i Stockholm. Han fick 
genom sin fars gode vän, arkitekten Charles Garnier, anställning som gesäll 
vid Poulins verkstad i Paris 1883–86 och fick genom densamme även med-
verka vid dekoreringen av det Garnieriska operahuset. Scholander gjorde ett 
                                                      
91 Bergman 1977, s. 129. 
92 Ibid., s. 147. Scholander har nämnt detta i självbiografiska anteckningar från personarkivet 
på Kungliga biblioteket i Stockholm, KB L 4:32. 
93 Rhedin 2011, s. 40. 
94 Till hans lärjungar räknas Helgo Zetterwall, Albert Theodor Gellerstedt, Theodor Dahl och 
Isak Gustaf Clason liksom finländarna Frans Anatolius Sjöström och Karl Teodor Höijer.  
95 Wallner 1991, del I, s. 119. 
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antal studieresor i Italien, Österrike, Tyskland och Frankrike, då han främst 
ägnade sig åt gotikstudier i medeltida kyrkor och samlade in ett rikt material. 
Sin unika gotiska avgjutningssamling, skriver han i sin självbiografi, hade han 
sedan ”ovärderlig nytta av vid krävande kyrkoarbeten hemma”.96 Han delade 
under sin tid i Paris lägenhet med konstnärerna Oskar Björk, Nils Kreuger och 
Eugène Jansson.97 Sven Scholander ingick under sin ungdom i Stockholm i 
samma kotteri som Wilhelm Stenhammar, som även räknar upp Ernst Sten-
hammar, Agi Lindgren, Ferdinand Boberg och Knut Byström (brorson till 
Oscar Byström).98 Scholander var intresserad av fotografi och drev från 1885 
en fotoaffär i Stockholm som sålde fotografiapparater, kinematografer, skiop-
tikon och fonografer.  

Scholanders professionella karriär som musiker ifrågasattes ibland, då han 
inte hade en formell utbildning. Han hade dock tagit en del sånglektioner för 
sin kusin Ellen Bergman som var sånglärare vid konservatoriet i Stockholm. I 
Paris tog han också sånglektioner för den berömde sångläraren Enrico delle 
Sedie, för vilken operasångerskan Christina Nilsson (1843–1921) tagit lekt-
ioner i plastik under 1860-talet. När det gällde gitarrspelandet var han autodi-
dakt, och började öva intensivt från 15 års ålder på sin fars gitarr, efter sitt 
avgörande och omvälvande möte med Bellmans musik framförd av Edvard 
Björklund hemma hos kungl. sekreteraren Ferdinand af Klintberg, enligt egen 
utsago.99  

Carl Michael Bellman  
Den svenska vistraditionen i allmänhet och Bellmansången i synnerhet är be-
tydelsefull med avseende på bruket av historiska instrument i Sverige under 
både 1800- och 1900-talet. Den skulle kunna jämföras med den engelska ti-
digmusikrörelsens förhållande till John Dowland och renässansens engelska 
lutsång (även om den engelska nationalskalden är mindre folklig och tradit-
ionen är flera hundra år längre).100 Bellmansången hade en obruten tradition 
och en vital del av det svenska musiklivet sedan Bellmans dagar, även om 
framförandesätt och framförandesammanhang hade skiftat genom åren. Mu-

                                                      
96 Scholander 1933, s. 121 f. Enligt Scholanders egen uppgift var han upphovsman till ”Port-
omfattning å hotell Hamburger börs (tysk renässans) efter ritning av G. I. Clason och Vatten-
kastare (Gargouilles) å Johannis kyrka, efter ritning av Carl Möller. Byggnadsmodeller finns i 
behåll i de Zettervallska och Johanssonska riksdagshusen, Anderbergs opera, Clasons Nordiska 
museum och saluhall mfl. vittna därom att jag i Paris lärt en teknik, som hos oss varit så gott 
som okänd, men som efter mig använts vid många liknande arbeten”. ibid. s. 126 f. 
97 Scholander 1933, s. 103. 
98 Wallner 1991, del I, s. 91. 
99 Bergman 1977, s. Från intervju med Scholander i Från tonernas värld, 1917.  
100 I England hävdar man att det finns en obruten luttradition sedan Dowlands dagar. Bellman-
sången har alltid varit en del av tidigmusikrörelsen.  
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sikforskaren Martin Tegen menade för drygt sextio år sedan att Bellman-
sången utgör ”den kanske enda genuint stockholmska musiktradition som bi-
behållit sin livskraft i mer än ett sekel.101  

Enligt Tegen framfördes Bellman såsom musiken var skriven, för en röst 
med ackompanjemang, fram till 1832, då J. P. Cronhamns samling av 60 Bell-
manssånger arrangerade för manskvartett utkom. Från mitten av 1800-talet 
gavs åtskilliga sådana arrangemang ut, och många av arrangörerna tillhörde 
sällskapet Par Bricole, som Bellman själv grundat tillsammans med Olof 
Kexél. Manskvartetterna kom att helt dominera de officiella framförandena av 
Bellman fram till dess att Sven Scholander gjorde offentlig debut på 1890-
talet. Han var den första som på allvar och framgångsrikt bröt med den rå-
dande praxis som sa att Bellman i offentligheten skulle framföras i kvartettar-
rangemang, men i hemmen och i trängre kretsar av en ensam sångare, ofta till 
pianoackompanjemang.102 Scholander bröt också med den konvention som 
gjorde gällande att man inte framförde Bellman som solosångare profession-
ellt, även om professionella musiker och skådespelare tidigare ofta framfört 
Bellman i slutna sammanhang.103 En viktig del i hans succé var det historiska 
instrument som han i modifierad form återinförde, genom att bygga om en 
äldre teorberad svenskluta med päronformad lutkropp till ett instrument med 
snarlikt utseende men en mer praktisk gitarrstämning.104 De samtida Bellman-
tolkare som framträdde solistiskt i de privata och halvofficiella samman-
hangen, ackompanjerade sig framför allt till gitarr under 1880–90-talen. Som 
exempel på andra solistiska Bellmantolkare vid denna tid, men som höll sig 
till den privata sfären, nämner Tegen Pelle Janzon, Edvard Björklund, Victor 
Andrén, Christian Lovén, Carl Barcklind och Albin Lindahl, där bildkonstnä-
ren ”Vicke” Andrén ansågs höra till den mest framstående.105   

Ina Lange och Anna Petterson-Norrie 
De historiska romans- och visaftnar som de professionella musikerna, sopra-
nen Anna Pettersson-Norrie (1860–1957) och pianisten Ina Lange (1846–
1930), framförde i tidstrogna scenkläder i några turnéer strax före sekelskiftet, 
hör också till de få tillfällen historiska instrument förekom utanför det privata 
hemmusicerandet vid tiden före Musikhistoriska museets bildande.  

I Malmö gavs en ”historisk musik-soiré” den 12 december 1898. Kvällen 
innan hade de ett genrep hemma hos Carl Claudius, dit inbjudna inklusive 
pressen närvarade. Anna Petterson-Norrie sjöng franska och tyska visor, nå-
gon Bach-sång, svenska romanser, visor och Bellmansånger. Ina Lange ack-
ompanjerade henne på klaverinstrument från 1700-talet och framförde mellan 

                                                      
101 Tegen 1955, s. 79–89. 
102 Ibid., s. 79.  
103 Rhedin 2011, s. 94. 
104 Se mer om instrumentkonstruktionen längre fram i föreliggande arbete. 
105 Tegen 1955, s. 79. 
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sångerna solonummer på de historiska klaverinstrumenten. Vid detta tillfälle 
hade de lånat klavikord och spinett från Carl Claudius och den danska instru-
mentfirman Hornung & Müller. Vid andra tillfällen lånade de också instru-
ment från firman Willandsen, samlaren och juveleraren Jean Jahnsson i Stock-
holm och från Musikhistorisk museum i Köpenhamn.106 På turnén i Tyskland 
fick Lange låna historiska klaver från det musikhistoriska museet i Berlin, en-
ligt en tidningsnotis i Aftonbladet den 27 mars 1899: 

Fru Anna Norrie i utlandet. Fru Anna Norrie skulle som i fredags, jämte fru Ina 
Lange, konsertera i Leipzig. Deras 2:a konsert i Bechstein-salen i Berlin blef en 
mycket stor succés. Bland den eleganta publik, som fyllde salen, märktes nästan 
alla de utländska beskickningarnas medlemmar jämte deras damer. Fru Norrie 
har återsändt de gamla, sällsynta instrument som begagnades vid soiréerna här 
i Norden, emedan direktören för Berlins museum för musikhistoriska instru-
ment, dr. Fleischer, erbjudit dem att ställa samlingens bästa till de båda damer-
nas förfogande. I maj månad anordna impressarien Wolff några konserter för 
fruarna Norrie och Lange i London och till nästa säsong förberedes redan nu en 
stor Tysklandsturné.107 
 

Även Wanda Landowska hade fått spela på museets klaverinstrument när hon 
studerade komposition i Berlin 1896, men hon gjorde inte sin offentliga debut 
på cembalo förrän 1903.108 

I en artikel i Svenska Dagbladet den 9 juni 1899 rapporteras från Lange och 
Norries Londonturné att man där visat stort intresse för ”det Silbermannska 
harpsikord, på hvilket fru Lange spelar Bach, Gottlieb, Muffat och Rameau”. 
De hade uppträtt på en basar anordnad av Londons aristokrati liksom hos Otto 
Goldschmidt. ”Impressarien Wolff” som arrangerat Norrie och Langes turné i 
utlandet, var också en av Scholanders viktigaste impressarier.  

Hela turnén belyser det internationella utbyte och den rörlighet som fanns 
vid denna tid, även i avseende på historisk musik. Europeiska influenser och 
instrumentkunskaper hade ett antal vägar att leta sig upp till Norden, liksom 
det omvända.  

Ina Lange uppträdde även i anslutning till de musikhistoriska konserterna 
vid Musikhistoriska museet i Köpenhamn och gav populära musikhistoriska 
föreläsningar i både Danmark och Sverige. Som författare skrev hon förutom 
skönlitterära romaner och musikkritik, även några populärt hållna musikhisto-
riska böcker. Hon skrev först under pseudonymen ”Daniel Sten” men senare 
under eget namn. Som pianist ackompanjerade hon ofta sin man, den framstå-

                                                      
106 Enligt tidningsnotis i Skånska Aftonbladet 12 december 1898, liksom sign. ”Daniel Sten” 
[Ina Lange], Göteborgs Aftonblad 9 november 1898 och enligt brev från Svanberg till Claudius 
8 februari 1899.  
107 Osign., Aftonbladet 27 mars 1899, citerat ur brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 
7 april 1899. 
108 Latcham 2006, s. 96 f. 
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ende barytonsångaren Algot Lange, och framträdde oftast i liknande musik-
sammanhang med samtida musik och moderna instrument. Hon föddes som 
finlandssvensk i Helsingfors under namnet Forstén, men bodde sitt vuxna liv 
omväxlande i Danmark och Sverige. Ina Lange hade studerat piano i Berlin 
för Carl Tausig och i Ryssland för Pjotr Tjajkovskij och Anton Rubenstein. 
Hon hörde till August Strindbergs nära vänkrets och figurerar i några av hans 
romaner.109  

Anna Petterson-Norrie fanns med i programplanerna för Stockholmsmuse-
ets första historiska konsert, även om hon när det väl begav sig inte var med.110 
Enligt Svensk Musiktidning stod Sven Scholander som förebild för Anna Pet-
tersson-Norrie111, som i sin tur var en förebild för många efterkommande vis-
sångare i Sverige och utomlands.112 Hon hade också en framstående karriär 
som operettsångerska vid ett flertal teatrar i Stockholm och hade bland andra 
Signe Hebbe som sånglärare.113 Scholander och Norrie uppträdde tillsammans 
i några visaftnar i början av 1900-talet.114 Hennes visrepertoar bestod bland 
annat av nyskrivna svenska visor, Frödingvisor och franska chansoner.  

I en tillbakablickande tidningsartikel om Calla och Carl Curmans kultur-
hem på Floragatan 3, nämns både Ina Lange och Sven Scholander som åter-
kommande gäster vid de salonger de anordnade; Ina Lange tillsammans med 
sin man Algot Lange och Scholander ”långt innan han började uppträda of-
fentligt med sin luta”.115  

 
Den bakgrund som har tecknats i de två senaste kapitlen är ett urval av det 
långa och brokiga 1800-talets intresse för historiska instrument. Framställ-
ningen har tidsmässigt sträckt sig in i den period som Musikhistoriska museet 
studeras. I de följande avsnitten utgör denna fond grunden för de perspektivval 
och teoretiska utgångspunkter som jag sedan för med mig in i Musikhistoriska 
museets historieskrivning.  

                                                      
109 Hennes man Algot Lange figurerar i Röda rummet, Svarta fanor och Jubel utan namn och 
hon själv i bl. a. Han och hon och En dåres försvarstal. Hellqvist 1997, s. 69 ff. 
110 Om Ina Langes medverkan i Köpenhamnkonserterna, se Ørbæk Jensen 1998. Om Norries 
eventuella medverkan i Stockholm se brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 19 oktober 
1899. 
111 Enligt samma artikel i Svensk Musiktidning 1905, No 9 s. 1, var Scholander förebild även 
för vissångarna Bruno Aspelin och Knut Nyblom. I Svensk Musiktidning 1911, Nr 19–20 påstås 
även Gauffin ha haft Scholander som sin förebild. 
112 Rhedin skriver 2011, s. 73 att ”[Nils] Svanfeldts (1880–1959) intresse för visor väcktes re-
dan i ungdomen då han lyssnade till skådespelerskan och operettsångerskan Anna Norrie”. 
113 Lewnhaupt 1991, s. 592. 
114 Notis i Dagens Nyheter 5 april 1905: ”Anna Norrie och Sven Scholander gifva ännu en 
populär visafton den 13 dennes Musikaliska akademiens stora sal.”. 
115 Svenska Dagbladet 8 november 1925. Musikhistoriska museet hade sina lokaler i den Cur-
manska villan på Floragatan 3 1943–1950. 
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Teoretiskt understödda perspektivval 
En av grundarna till den moderna musikvetenskapen, Guido Adler (1855–
1941), beskrev musikinstrumenthistoria som en av de fyra grundpelare mu-
sikvetenskapen måste vila på för att förstå musik från förr.116 

Organologin kan sägas vara en av de discipliner som mer än andra alltid 
stått djupt förankrad i en direktkontakt med det materiella. Inom forskartradi-
tioner med anknytning till materiell kultur, som arkeologin, etnologin, antro-
pologin och museologin fick artefakter under några decennier en underordnad 
roll som symboler och kulturbärande källmaterial i strukturalistiskt präglade 
tolkningar, utifrån brittisk socialantropologi och amerikansk kvalitativ socio-
logi. Etnologen Orvar Lövgren beskriver sina erfarenheter under 1960- och 
70-talen då termen ’materiell kultur’ närmast tabubelades.117 Detta påverkade 
bara en del av den redan då mångfacetterade organologin. Perioden samman-
föll med tidigmusikrörelsens allra mest expansiva period, med ett stort behov 
av historiskt orienterade tekniska studier som syftade till att förfina metoder 
för datering och attribuering av instrument, förståelse för instrumentens kon-
struktion med avseende på material och teknik, liksom deras relation till upp-
förandesituationer och -praktiker. Därför lämnade disciplinen aldrig förank-
ringen i det materiella. Som Rossi Rognoni påpekar var detta en viktig uppgift 
för organologin redan på 1930-talet, då intresset för återskapande av tidig mu-
sik började ta fart.118 Den morfologiska inriktningen kompletterades senare 
med kulturanalytiska forskningsuppgifter och föregicks av det mer teoretiska 
problemet att systematisera musikinstrument, vilket var den vetenskapliga in-
riktning som dominerade vid studiens undersökningsperiod.119  

Under de senaste decennierna finns ett ständigt ökande intresse för materi-
ell historia och ett eget forskningsområde kallat ’material culture studies´ har 
etablerats sedan slutet av 1900-talet. Som Johannes Brusila påpekar, har na-
turligtvis intresset för förhållandet mellan ting och människor funnits långt 
innan denna institutionaliserade konceptualisering.120 Emily Dolan pekar 
också på den – sedan gammalt självklara – relationen till det materiella för 
musikvetare. Hon skriver ”[…] in many ways music scholars are the last peo-
ple who need to be reminded that things have agency. Musical works and in-
struments have long been understood to wield special powers”.121  

                                                      
116 Adler 1885, s. 10. Ur Rossi Rognoni 2017, s. 2. 
117 Löfgren 1997, s. 97. 
118 Rossi Rognoni 2017, s. 2. 
119 Om systematiska, morfologiska respektive kulturanalytiska inriktningar i organologin, se 
Ternhag 2007b. För en översikt av organologins historia och dagsaktuella vägval och position-
eringar, se Rossi Rognoni 2017. 
120 Brusila 2009, s. 8. 
121 Dolan 2017, s. 2. Se även Dolan 2015. 
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Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i museologisk forskning (framför 
allt från den starka forskningsmiljön som finns i Sverige kring detta), musik-
etnologin, traditionell källkritisk musikhistorieforskning och i ett estetiskt mu-
sikfilosofiskt forskningsfält. I det närmaste diskuteras de olika perspektiv och 
tankemodeller som på olika sätt format glasögonen som använts. 

Först presenteras en mer övergripande modell för museers inriktning ut-
vecklad av Svante Beckman och Magdalena Hillström 2003, även diskuterad 
i Hillströms artikel som handlar om vägval Nordiska museet stod inför, efter 
dess grundare Arthur Hazelius död 1901.122 Då Nordiska museet vid Musikhi-
storiska museets tillblivelse redan hade en betydande musikinstrumentsam-
ling, återkommer jämförelser med Nordiska museet på flera ställen i denna 
framställning, jämförelser som inte minst gjorts av de inblandade museimän-
nen själva. Modellen, som lämpar sig bra för en förståelse av de möjliga in-
riktningar som stod till buds vid Musikhistoriska museets formering, är lika 
användbar och aktuell för museer idag.  

Runt sekelskiftet 1900 pågick en intensiv diskussion om det moderna mu-
seets definition och inriktning, där museimännens professionalisering och be-
gynnande status som vetenskapsmän var det centrala. En uppdelning mellan 
fosterländska eller vetenskapliga syften för museiverksamheten diskuterades 
och enligt Hillström & Beckman kan det tolkas som ett spänningsfält eller 
motsättning mellan samlingsorientering och publikorientering. Beckman och 
Hillström gör en uppdelning i fyra konkurrerande och dominerande idealupp-
fattningar av vad ett museum egentligen är, eller borde vara, vilka de kallar 
Skattkammaren, Arkivet, Folkhögskolan och Teatern, där de två första tillhör 
en Samlingsorientering och de två sista en Publikorientering.  

 
                                                   Publikorientering 

 

                                                   
                                                 Samlingsorientering 
 
Figur. 1. Efter Beckman & Hillström 2003. 

                                                      
122 Beckman & Hillström 2003. Hillström 2005.  
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Delar man i stället in fälten på den andra ledden hör Folkhögskolan och Arki-
vet ihop, då de kan sägas stå för en Lärdomskultur, medan Teatern och Skatt-
kammaren utgör en Upplevelsekultur. De diagonala fälten i figuren anses stå 
längst ifrån varandra, medan intilliggande fält på olika sätt mer enkelt går att 
förena. De beskriver vidare föremålens skiftande betydelser inom de olika ide-
alen, vilket kan vara relevant att här återge närmare.  

I museet med Skattkammaren som ideal menar Beckman & Hillström att 
tingen i sig själva är det värdefulla: ”deras raritet, ypperlighet, unicitet, auten-
ticitet, skönhet, helgd, ålder samt deras symbol- och minnesdigerhet berättigar 
museet”. De har en ”totemisk funktion”, och dess aura och märkvärdighet 
lockar besökare. Den idealiskt kompetente museimannen är föremålsspecia-
listen, kännaren och liebhabern. Samlare, sakexperter och konservatorer inne-
har de viktigaste rollerna på ett sådant museum.  

I Arkivet är tingens funktion istället att ”systematiskt dokumentera olika 
delar av verkligheten. I sig har de inget värde annat än genom den information 
som de representerar och memorerar.” Föremålen fungerar som studieobjekt 
för forskningen; ”en kollektiv kunskaps- och minnesbank”. Värdet ligger i ett 
”obestämt framtida samhällskollektiv och dess kunskapsbehov”. Då värdet 
finns i själva informationen, kan tingen ersättas med kopior, bilder och texter. 
Arkivets ideale museiman har sin kompetens i ”områdesexpertis, systematisk 
kunskap och förmåga att placera tingen i rätt sammanhang”.  

I Folkhögskolemuseet har i stället ”tyngdpunkten skiftat från samlingarna 
till publiken”. Tingen har värde som exempel och illustrationer. ”Märkvärdig-
het eller dokumentariskt värde underordnas deras pedagogiska kvaliteter som 
åskådningsinstrument.” Samlingarna uppfattas som en verktygslåda för mu-
seets varierande bildningsprojekt. Den kompetens som därmed föredras är den 
museipedagogiska – ”förmågan att skapa kunskapsrika möten mellan utställda 
föremål och besökare”.  

Slutligen beskrivs Teatermuseet, där tingen framträder som ”rekvisita och 
sceneri” och deras överordnade betydelse ligger i graden av suggestionskraft, 
spänningsfylldhet och lämplighet för engagerande dramatisering och iscen-
sättning. Den ideale museimannens kompetens ligger i ”förmågan att finna 
slående teman för utställningar och rigga effektfulla och upplevelsedigra in-
stallationer och iscensättningar”.123  

I sin doktorsavhandling beskriver Hillström hur det vetenskapliga idealet 
var det premierade i ett modernt museum vid sekelskiftet. Hon skriver: 

I professionens diskurs blev kuriosakabinett ett pejorativt uttryck. Det användes 
nedsättande i den äldre betydelsen: en samling kuriösa ting. Museiprofessionen 
ägnade sig inte åt kuriositeter. Det var privatsamlarnas domän, inte museernas. 
Kuriosakabinett användes också som en nedsättande beskrivning av alla slags 
heterogena samlingar vilka förvarades eller ställdes ut på ett sätt som inte kunde 

                                                      
123 Beckman & Hillström 2003, s. 253–258. 
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anses motsvara en vetenskaplig systematik, vetenskapliga ämnen eller special-
områden, eller helt enkelt om samlingar som förvarades i så små utrymmen att 
föremålen kunde anses hopade. Kuriosakabinett associerades med oordning och 
en, som man ansåg, ovetenskaplig och naiv fascination för ”märkvärdigheter”. 
Ledorden för den framväxande professionen var föremål, ordning och veten-
skap. Yrkeskompetensens kärnpunkt var föremålskunskapen och den systema-
tiska ordningen av föremål inom ämnes- och specialområden. Museimännen 
ägnade sig i första hand åt vetenskaplig forskning om föremålen. De självmed-
vetna museimännen förstod som sin uppgift att renodla och förädla museerna. 
De ville skapa museiinstitutioner som stod i paritet med andra forskningsin-
stitutioner och bildningsinrättningar.124  

 
 I det tidiga Musikhistoriska museet fanns drag av alla fyra museiideal som 
beskrivs i modellen. Det intressanta här är att analysera hur tyngdpunkterna 
förhandlades och försköts inom de fyra fälten. Diskrepansen mellan idealen, 
och det faktiska resultatet är också intressant att klarlägga. 

I ett tämligen tidigt skede av undersökningen har särskilt tre mål för det 
musikhistoriska museiprojektet identifierats, vilka på olika nivåer verkar vara 
relevanta för insikter i fenomenets drivkrafter. Dessa aspekter överlappar på 
olika sätt Beckman & Hillströms modell, men kan förstås på en annan ledd. 

För det första kan man enkelt konstatera att ett resultat av att i institution-
aliserad form samla ihop föremål, är att de bevaras på ett nytt sätt. Vad man 
både genom att förvara det insamlande – men också genom användningen av 
föremålen som museiartefakter –  bevarar, utgör första delen av följande teori-
kapitel. Inom denna rubrik diskuteras även perspektiv på samlande och sam-
lare. För det andra finns det anledning att reda ut olika idéer och varianter av 
bildningsbegreppet, vilket i sin vidaste bemärkelse utgör en grundidé för hela 
museiväsendet. Den tredje aspekten som ges en längre utvikning i detta kapitel 
är olika varianter av motivet att inverka på och vitalisera kulturella uttryck i 
samtiden. Bevarandeaspekten handlar främst om vad som bevaras och hur. 
Motiven till bevarande kan vara många, men här lyfts bildning och vitalisering 
som två relevanta överordnade motiv fram. Både de bildande och vitaliserande 
motiven kan ha effekten att något bevaras, liksom det omvända. 

De tre perspektiven utgår ifrån preliminära iakttagelser av studiens källor, 
liksom en förståelse av bakgrundshistorien.  
 
 
 

                                                      
124 Hillström 2006, s. 265. 
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Bevarande 

Samlande och samlare 
Ett resultat av att något samlas ihop kan vara att artefakterna i någon mening 
bevaras, men det behöver inte nödvändigtvis vara syftet med samlandet. 

Annika Alzén gör en jämförelse mellan de för denna studie samtida stor-
samlarna Artur Hazelius och Karl Erik Forsslunds mål för sitt samlande av 
främst föremål från allmogekulturen. Hon kommer, genom ett uppställande av 
tretton begreppspar fördelade mellan Hazelius och Forsslund, fram till slutsat-
sen att Hazelius avsikt var att reservera kulturarvet för kommande genera-
tioner, medan Forsslund strävade efter att kultivera samtiden. Alzén samman-
fattar sina iakttagelser: 

Här finns en central motsättning i synen på bevarande som tycks vara mera 
allmängiltig. Ska kulturarvet användas för att ge de levande människorna ett 
rikare liv? Ska det brukas och kanske förbrukas under en generation? Eller ska 
det skyddas noga för att i framtiden kunna förklara det förflutna?125 
 

Hazelius tänkte sig framför allt att bevara kulturarvet för vetenskapens möj-
ligheter att i framtiden kunna förstå det förflutna och menade att föremålen 
blev bäst skyddade i Stockholm, en centralisering som Forsslund motsatte sig. 
Han menade istället att föremålen skulle vara kvar ute i bygderna och där an-
vändas av folket. De stora museerna borde ge tillbaka en del dubbletter som i 
brist på lämpliga magasin ”ligga och mögla – oordnade, okända – utan att bli 
till glädje äller gagn för en levande själ”.126  

Musikhistoriska museet som institution är den principiella samlaren i denna 
studie, men i praktiken har museet hela tiden varit beroende av privata perso-
ners donationer av enskilda instrument eller donationer från samlares större 
eller mindre delar av deras privata och på olika sätt hopkomna samlingar. 
Många av de finare instrumenten har också inkommit som depositioner från 
anrda institutioner. Som en institution med knappa medel har det passiva sam-
landet, där man mer eller mindre tacksamt har tagit emot det som donerats, 
varit den alltigenom dominerande insamlingsformen. För Folkmusikkom-
missionen och andra samtida projekt för att samla in folkmusik handlade det 
däremot om ett aktivt samlande. Kriterierna för de låtar och visor som ansågs 
värda att bevara var tydligt definierade.127  

En del av museets knappa medel har förstås också använts till ett aktivt 
samlande och i studien undersöks vilka principer och motiv som verkar ha 
styrt detta samlande. Museiintendenten och organologen Mimi Waitzman fö-

                                                      
125 Alzén 1993, s. 141. 
126 Forsslund, Karl-Erik Hembygdsvård I och II (1914). s. 130, citerat ur Alzén 1993, s. 139.  
127 Boström 2010, 15 f. 
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reslår en rad motiv till musikinstrumentsamlande, och kategoriserar dem i mo-
tiv som är mer typiska för privata samlare respektive för museum samt motiv 
som kan sägas sammanfalla hos privatsamlaren och museiinstitutionen. Pri-
vatsamlarens motiv för att uppta musikinstrument i sin samling kan till exem-
pel handla om: prestige, modeller för kopiebyggare eller musiker, proselytism, 
arv, investering, samlarmani, ”violinförtjusning”, för att ge livet mening eller 
kanske bara för känslan. De museitypiska motiven för att uppta musikinstru-
ment i sin samling menar Waitzman kunde vara att sprida kollektiva värden, 
öka tillgängligheten, för att passa in i en utställning, för relationen med dona-
torn samt för att tillföra eller bevara instrumentet i offentligheten. Samman-
fallande motiv föreslår hon vidare skulle kunna vara för att spela på instru-
menten, bilda, vörda ett objekt, associera med en berömd person, skapa en 
berättelse, tillfredsställa eller väcka intresse, bevara eller skydda kulturarv, för 
dess relation till andra objekt i samlingen, patriotism och slutligen för forsk-
ningssyften. I vilken kategori Waitzman har placerat sina förslag kan diskute-
ras, men de täcker sammantaget många relevanta ingångar till en förståelse av 
instrumentsamlande som fenomen.128  

Eftersom de två initiativtagarna till Musikhistoriska museet, Johannes 
Svanberg och Carl Claudius, båda var utpräglade samlarpersonligheter, kan 
man tänka sig att motiven för museets samlande i ganska hög hade sitt ur-
sprung i både deras personliga drivkrafter och museologiskt grundade princi-
per.  

Bevarande av musikaliska ljud 
Eftersom denna undersökning främst vill förstå motiven till att återskapa hi-
storisk musik på tidstrogna instrument, är det särskilt en förståelse av begrep-
pet bevara som ter sig intressant. Bevarandet av de materiella artefakterna kan, 
rätt använda, i sin tur bevara något mindre materiellt, nämligen historiska mu-
sikaliska ljud.129 Ontologin för klingande musik, vars ljudvågor är fysiska, 
men kanske inte materiella, lämnas här därhän.130  

En immateriell aspekt som kan bevaras genom studier av de bevarade mu-
sikinstrumenten är också hantverkskunskaperna, vilket i förlängningen genom 
kopietillverkning också bevarar de historiska musikaliska ljuden. Under fram-
för allt 1990-talet och en bit in på 2000-talet har en central organologisk forsk-

                                                      
128 Waitzman, Mimi S. 2014.  
129 Under Stefan Bohmans tid som museichef på Musikmuseet (2000–2008) fanns ett uttalat 
intresse av att i någon mån även bevara icke-musikaliska ljud, till exempel i och med utställ-
ningen ”Arbetets musik Visor – buller – skval.”, med en flytande gräns mellan musikaliska och 
icke-musikaliska ljud. Se Ljunggren, Bohman, Karlsson 2002. 
130 Brusila 2009, s. 10 f diskuterar materialismens avgränsning utifrån främst Lehtonen 2008, 
s. 23–29.  
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ningsuppgift på Musikmuseet varit att noga uppmäta instrumenten. Mätning-
arna syftar till att förstå själva konstruktionen och byggtekniken för att kunna 
göra funktionella kopior, men också för att förstå spelsätt och estetiska ideal.131  

Bevarandet av instrumenten och av musikaliska ljud kan ses som delar i det 
större projektet att bevara äldre musik. Innan fonografen och senare ljudal-
stringsmetoder riktigt hade utvecklats och slagit igenom, saknades viktiga pa-
rametrar av musiken i notresultaten av det intensiva uppteckningsarbete som 
pågick under samma period, liksom i Kungl. Musikaliska akademiens upp-
byggnad av ett notbibliotek. Noternas otillräcklighet i bevarandet av äldre mu-
sik kunde kompletteras med ett bevarande av ’tonverktygen’. Vid sekelskiftet 
bildades Berliner Phonogramm-Archiv i Berlin av bland andra psykologen 
Erich M. von Hornbostel, vilket syftade till att samla ljudupptagningar, från 
början med fonograf, från alla folk och kulturer.132 Instrumentsystematikern 
von Hornbostels dubbla intresse i den nya inspelningstekniken och musikin-
strument är ingen tillfällighet. I Sverige var det pionjärer som Yngve Laurell 
(1882–1975) och Karl Tirén (1869–1955) som dokumenterade musik med fo-
nografer i början av seklet, men på Musikhistoriska museet var det troligtvis 
framförallt resurser som saknades för sådan verksamhet.133 

Att man ofta verkar ha ansett det självklart att spela på museiobjekten, kan 
grunda sig i en föreställning att ljuden måste produceras och klinga för att 
verkligen bevaras. 

En mer konserveringstekniskt grundad föreställning är att man regelbundet 
behöver spela på musikinstrument för att rent fysiskt bevara dem på bästa sätt. 
Den tongivande organologen Curt Sachs (1881–1959) skrev i ett brev daterat 
den 6 juli 1939, under sitt arbete med the Crosby Brown Collection of musical 
instruments på Metropolitan Museum of Art i New York: 

[…] My first task was to save those instruments which were in the worst con-
dition. Though playing was not required by the authorities of the Museum, it 
was necessary to make the restored instruments ready for performance, for that 
is, of course, the criterion of true reconstruction. Musical instruments can resist 
temperature conditions only if the permanent natural tension on which their 
structure is based, is regained. […]134 

 
En föreställning om att ett instrument skulle bevaras bäst då det upprätthåller 
den spänning som det är konstruerat för att ha när den används för spel, förbi-
ser nog det faktum att allt fysiskt åldras och bryts ned, alltid. Jämför man sli-
taget på ett avspänt orört instrument med ett uppspänt som används, är slitaget 

                                                      
131 Om nyttan av mätningar av instrument som vetenskaplig metod kan man läsa i Svensson 
2007. HansErik Svensson har själv gjort många uppmätningar på Musikmuseets instrument. 
132 Om arkivets historia kan man läsa i Simon 2000.  
133 Om dessa inspelningsverksamheter se t.ex. Ternhag 1993, Boström 2001. 
134 Brev från Curt Sachs adresserat ”To the President and the Acting Director, Metropolitan 
Museum of Arts, New York City” 6 juli 1939, citerat ur Pollens 1989, s. 590. 
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ofrånkomligen större på det som används. Delar av ett bruksinstrument måste 
hela tiden succesivt bytas ut. Det löper förstås även större risk att förolyckas. 
Däremot låter instrument bäst i det tänkta spända läge, vilket det har byggts 
för och ”svängts in i” och inaktivitet kan eventuellt ändra strukturen och elas-
ticiteten i material som trä. Frågan är alltså vilka parametrar som är viktigast 
att bevara, och hur länge. När instrumenten var tänkta att främst bevara 
klanger genom att frambringa dem, ansågs kanske inte den materiella autenti-
citeten i instrumentet prioriterad.  

Många tongivande instrumentkonservatorer har sedan 1970-talet hävdat att 
det är en myt att musikinstrument skulle bevaras bättre genom restaureringar 
och spel, och har i stället framhållit hur alla ingrepp och all användning sliter 
på ett instrument och bara förkortar livslängden.135 Instrumentkonservatorn 
Robert Barclay menar att det inom tidigmusikrörelsen finns förenklade upp-
fattningar om musikinstrumenten som konkreta och entydiga källmaterial, till 
skillnad från notationers vaga riktlinjer och oklara transkriptioner som kräver 
mer fantasirika tolkningar för att bli tillgängliga. Han menar att så som vi kän-
ner historiska instrument, är de opålitliga och svåråtkomliga källor och resul-
tatet av naturligt förfall, slitage och framför allt hantverkares ingrepp under 
olika epoker. Alla instrument som har använts har fått delar utbytta och har 
succesivt gjorts om i takt med det omgivande musiklivets smak och förutsätt-
ningar.136 Johannes Brusila som också anför Barkleys resonemang i en dis-
kussion om det problematiska med talet om original och autenticitet när det 
gäller historiska instrument, framhåller hur sällan kompletterande källor finns 
kopplade till historiska instrument, vilket gör dem väldigt svårbeforskade.137  

En av museets senare konservatorer HansErik Svensson har gjort en kom-
promiss för att överbrygga de i grunden oförenliga målen att bevara ett instru-
ments spel- och klangegenskaper och att bevara dess fysiska autenticitet. Un-
der kontrollerade former har han tillsammans med musiker gjort dokumentat-
ionsinspelningar på instrument som redan renoverats.138 Men när inspelnings-
möjligheterna för över hundra år sedan var begränsade var denna konflikt 
svårare att hantera.  

Museers tidigare ingrepp på instrumenten anses allmänt ha varit allvarliga 
synder.139 Även om etiska regler för hur musikinstrument i västvärldens mu-
sikinstrumentmuseer idag är relativt entydiga mot ingrepp på museiobjekten, 

                                                      
135 Se till exempel Karp 1979, Barclay 1997. Barclay 2004 och Watson 2010. 
136 Barclay 2004, s. 197 f. 
137 Brusila 2009, s. 17. 
138 Svensson 2005. En strategi för att förstå instrumentets spelegenskaper menar Svensson är 
genom improvisationsspel, enligt principerna från instrumentets tillkomsttid. Klaverinstrumen-
tens möjligheter utforskas på detta sätt då fingrarna ”söker sig till det instrumentet tillåter”. 
139 Pollens 1989, s. 594 skriver t.ex. om de av Sachs förordade renoveringarna på Crosby 
Brown-samlingen på Metropolitan Museum of Arts i New York: “…the sins of its jubilee are 
still with us. We should keep this in mind as restoration work proceeds into the next century, 
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känner museer sig fortfarande, precis som för ett sekel sedan, pressade att till-
mötesgå påtryckningar från intressegrupper utanför museivärlden, som vill att 
museiinstrumenten ska göras tillgängliga för spel.140  

Bevara minnet av personer 
Förutom att bevara hantverkskunnande, musikaliska ljud och i förlängningen 
musik, verkar ett viktigt motiv för många instrument i samlingarna vara beva-
randet av personers minne. I det aktiva insamlandets perspektiv gäller det 
framstående musikpersonligheter, men utifrån det passiva samlandet har gi-
varna ofta mer privata syften med sina donationer. I Musikhistoriska museets 
arkiv återfinns donationsbrev där givarna föreslår hur sin avlidne släktning ska 
hyllas i museets utställning av personens instrument. Bevarat finns också brev 
från besvikna givare, som inte tycker att vare sig instrumentet eller dess tidi-
gare ägare framhävs nog.141  

När intresset för att bilda ett offentligt musikmuseum i Paris formades i 
mitten av 1800-talet var det utifrån bildande ambitioner, vilka sammanföll 
med idén om att bevara personers minne. Man tänkte sig att främst samla in 
instrument som tillhört stora musiker, vilka skulle bevaras för att man skulle 
kunna ”följa folkets moraliska utvecklingsmarsch parallellt med civilisation-
ens framsteg”.142  

Etnologen Stefan Bohman utgår i en bok om personmuseer och deras roll i 
’kanoniseringsprocesser’ av nationalhjältar i de flesta av sina exempel från 
kompositörsmuseum. I denna typ av museer ingår ofta ett klaver som i någon 
mening uppfattas som besjälade och vilka man ibland har spelat på som mu-
seiobjekt, vilket väcker en rad frågor kring autenticitet. Centralt är idéen om 
Genius loci, med vilket menas att magin i klaveret inte bara ligger i den mu-
sikaliska autenticiteten, utan också i upplevelsen av kompositörens ande. Ge-
nius loci är ”den tänkta och förmedlade relationen mellan föremålet och den 
kanoniserade personen”.143  

De personer som figurerar som huvudpersoner i denna studie benämner 
denna typ av föremål genomgående ’reliker’, ett annat religiöst ord kopplat 
till kanoniseringsprocesser. ’Fetisch’ är ett närliggande begrepp och det mest 
etablerade i dagens museologiska litteratur. Bohman menar att ´fetischering’ 

                                                      
and be mindful of the damage wrought by haste, shortsightedness, and lack of concern for the 
consequenses of our curiosity”. 
140 Ett aktuellt exempel på detta är restaureringen av ”Davidoff”-Stradivariusviolinen på Musée 
de la musique i Paris nyligen, vilken Jean-Philippe Echard redogjorde för i ett konferensbidrag 
på CIMCIM-konferensen i Sankt Petersburg och Moskva 27 juni – 2 juli 2015.  
141 Musikhistoriska museets ämbetsarkiv F2:A, donationshandlingar.  
142 de Visscher 2009, s. 15. Andra motiv till museet som framhölls var även att erbjuda studie-
objekt för musiker, antikhandlare, målare och skulptörer, och även för att låta folket ”tillfreds-
ställa sin nyfikenhet”. ibid. 
143 Bohman 2010, s. 52. 
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följer på kanonisering. I Svenska akademiens ordlista definieras ordets bety-
delse som ”föremål som tros ha magisk kraft; föremål för överdriven beundran 
el. sexuell fixering”. Museologen och arkeologen Susan M. Pearce menar att 
termen är olycklig, sedan psykologin har lånat ordet från antropologin till att 
syfta till specifika sexuella orienteringar, vilket givit ordet ”an uncomfortable 
feel”, men menar att det ändå är så pass etablerat att en alternativ term skulle 
förvirra.144 Enligt hennes härledning av ordet fetisch, användes det portugi-
siska ordet ’feticos’ på 1400-talet för religiösa föremål som kristna reliker, 
rosenkransar och heliga medaljer och vid portugisernas ankomst till den afri-
kanska kusten överförde de ordet för de lokala religiösa föremålen.145 Musei-
terminologin visar tydligt hur upphöjandet av konstnärliga personer i det mo-
derna sekulära samhället fungerat som ett substitut för helgonkulter.  

Bildning  
I detta avsnitt görs en distinktion mellan instrumentella för yrkeslivet ut-
bildande motiv och mer idealistiska bildningsmotiv för en bredare, mer eller 
mindre tydligt definierad allmänhet. Med utbildning kan man tänka sig ett mer 
avgränsat pensum med en konkret målsättning eller praktisk tillämpning. Bild-
ning har istället en allmänt fostrande och personlighetsdanande syftning och 
kan i en humanistisk tolkning beskrivas som en ”process genom vilken indi-
viden i en medveten ansats utvecklar och höjer sin personlighet till en högre 
mänsklig nivå”.146 Folkbildning har också en viss relevans under denna studies 
undersökningsperiod, framför allt i en idealistisk förståelse av bildningsbe-
greppet.  

Bildning 
Industrialismen och den borgerliga revolutionen var de historiska skeenden 
som begreppet bildning växte fram ur. Den genomgripande brytning som 
skedde mellan ”den gamla” och ”den moderna” världen, var centralt i bild-
ningens stora betydelse. Övergången från ett traditionsstyrt samhälle till ett 
förnuftstyrt gjorde att professionell uppfostran och undervisning fick en ökad 
betydelse och den rationella staten fick ett större ansvar att tillgodose det be-
hovet, i takt med sekulariseringen.147 I Sverige var Erik Gustaf Geijer och Esa-
ias Tegnér enligt Svensk Akademiens Ordbok bildningsbegreppets tidiga före-
språkare vid sekelskiftet 1800. Deras mening av begreppet utgick ifrån det 
tyska begreppet Bildung som utkristalliserats i Johann Gottfried Herders skrif-
ter, vilket vidare hade uttryckts i Wilhelm von Humboldts program för det 
tyska gymnasiet och det nya universitetet i Berlin. Den radikale liberalen och 

                                                      
144 Pearce 1994, s. 199. 
145 Ibid. 
146 Hammarlund 2013, s. 93. 
147 Gustavsson 1991, s. 40 f. 
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tidige förgrundsfiguren för bildningssträvanden i Sverige, Sven Adolf Hed-
lund (1821–1900), utgick från denna idealistiska bildningstanke och formule-
rade dess centrala aspekter i den svenska pressen i mitten av 1800-talet. Enligt 
Hedlund är en bildad person en befriad individ och därför mogen att axla det 
personliga ansvar som krävs i ett emanciperat samhälle. Anders Hammarlund 
beskriver Hedlunds bildningsbegrepp som ”ett andligt förhållningssätt, ett 
slags humanistisk tro, en ställföreträdare för den traditionella religionen […]; 
en nödvändig grimma för modernitetens frisläppta individualism”.148 Bild-
ningens mål kan alltså sägas vara förutsättningen för individualism och demo-
krati, och fyller både en disciplinerande och emanciperande funktion. Muse-
erna ansågs fylla en viktig uppgift i detta bildningsarbete och det är ingen till-
fällighet att S. A. Hedlund bland alla de olika samhällsprojekt han drev, var 
stiftaren av Göteborgs museum 1861.  

En estetisk förståelse av bildningsbegreppet som utvecklades under 1800-
talet handlar om hur kvalitativa konstnärliga upplevelser verkar uppbyggligt 
genom själva upplevelsen i sig själv. En konsert kan alltså anses bildande även 
utan belärande inslag i och med den estetiska musikupplevelse den ger, sär-
skilt om publiken ställs inför tidigare obekanta konstnärliga uttryck. I anslut-
ning till denna uppfattning utkristalliserades en starkare uppdelning mellan 
kvalitativ, högtstående och uppbygglig konst å ena sidan och ytlig, populär 
och låg dito å den andra.  

Det från början liberala folkbildningsarbetet involverade runt sekelskiftet 
1900 även socialdemokrater, socialister och konservativa med en konsensus 
från alla led kring vilken konst som ansågs lämplig och uppbygglig. Den ge-
mensamma fienden hette masskultur. Utifrån olika förklaringsmodeller för 
hur masskulturen uppkommit var man över alla partigränser överens om att 
bildningssträvandenas mål var att stävja densamma. Utifrån en gemensam 
evolutionistisk tro på mänsklighetens framåtskridande tänkte man sig att 
historien har ett mål mot vilket mänskligheten strävar.149 Inom musiken bilda-
des som en konsekvens av detta synsätt en tydlig hierarki mellan olika genrer, 
där dans- och underhållningsmusik framförd på instrument som till exempel 
dragspel definierades som mindre uppbygglig, medan till exempel autonoma 
instrumentala orkesterverk tillhörde den mer karaktärsdanande konsten. Att 
ge medborgare ur alla samhällsklasser ökad tillgänglighet till den senare kon-
sertformen var under perioden kring det förra sekelskiftet den musikaliska 
folkbildningens primära mål. Insamlingen av svensk folkmusik följde också 
en tydlig hierarki för vilken musik och vilka instrument som var värda att be-
vara och förmedla.150 

                                                      
148 Hammarlund 2013, s. 94 f. 
149 Sundgren 2007, s. 220. 
150 Om Folkmusikkommissionens definitioner och värderingar av folkmusik, se Lundberg 
2010. 
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Per Sundgren ser den svenska folkbildningens rötter som en kombination 
av idéer om nyttig medborgarbildning och humanistisk personlighetsbildning, 
med inslag av idéer om ”den naturligt aktiva människan och institutionens 
lärofrihet som förutsättningar för bildning och kunskap”.151 Det är svårt att dra 
upp en stark gräns mellan bildning och folkbildning i diskussionen om bild-
ningsaktiviteterna vid denna tid. Enligt Sundgren är en ganska vanlig uppfatt-
ning att folkbildning borde reserveras för sådan verksamhet som inte bara görs 
för folket utan också genom folket, det vill säga de fyra verksamheterna före-
läsningsföreningar, studieförbund, folkhögskolor och folkbibliotek.152 Då Mu-
sikhistoriska museets tidiga aktiviteter inte entydigt ansluter sig till en sådan 
definition av folkbildning kan det vara bättre att rätt och slätt använda termen 
bildning, även om förledet folk- var vanligt förekommande i till exempel folk-
konserter, vilket var initiativ ’uppifrån’ som arrangerades för de ’lägre’ klas-
serna.  

I en annan tolkning av ordet folkbilda kan man tänka sig att företeelsen 
handlar om att bilda ett folk, det vill säga att samla medborgarna inom na-
tionen i ett gemensamt ansvar för det nationellt avgränsade samhällsbyggan-
det med en gemensam kultur som ett sammanhållande kitt. Hammarlund skri-
ver att man med en liten betydelsevridning från den vanliga förståelsen av 
folkbildning som ”bildning för eller åt folket”, kan läsa betydelsen som ”skap-
andet av ett folk” eller ”nationsbygge”.153 I ett sådant projekt är en fundamen-
tal uppgift bevarandet av nationens kulturarv, där museernas samlande och 
tillgängliggörande av kulturella minnen och uttryck utgör en grundpelare. I 
denna mening är det relevant att tala om folkbildning i samband med diskus-
sionen om Musikhistoriska museets mål och syften. 

Bildning innefattar, förutom det estetiska bildandet, tillägnandet av fakta-
kunskaper som stärker människans förståelse av sig själv, sin historia och ge-
nom det även sin samtid. Ett av de moderna museernas syften under 1800-
talets formering var att sprida och implementera vetenskapliga forskningsre-
sultat i det stora upplysningsprojektet. De många naturvetenskapliga muse-
erna lade ofta stor emfas vid att presentera sina samlingar på ett sätt som 
styrkte den nya evolutionistiska läran. Föreställningar kring en analog kultu-
rell evolution uttrycktes också i framför allt etnografiska museer, som till ex-
empel Pitt Rivers Museum i Oxford som grundades 1884. Tanken var att ett 
schema, utifrån Darwins idéer om ett naturligt urval, kunde appliceras på 
mänskliga artefakter. Genom att ställa upp artefakter av samma typ från olika 
kulturer och tider menade man sig kunna påvisa en serie av kulturella stadier 
eller faser, där artefakterna hade utvecklats från det ena stadiet till nästa i ett 
ständigt framåtskridande.154 I Pitt Rivers Museum fanns även en sektion för 

                                                      
151 Sundgren 2007, s. 42. 
152 Ibid., s. 18. 
153 Hammarlund 2013, s. 95. 
154 Pearce 1992, s. 8. 
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musikinstrument. Den systematiska organologin i disciplinens barndom fram-
höll ofta en evolutionistisk princip och presenterade instrumentens historia 
som ett framåtskridande från primitiva till mer komplexa former i så kallade 
’utvecklingsfaser’, vilket under en lång tid har återspeglats i musikinstruments 
uppställning på museer. Organologen Victor-Charles Mahillon beskrev i för-
ordet till sin instrumentkatalog att de utomeuropeiska instrumenten i Bryssel-
konservatoriets instrumentsamling var viktiga för att man i dem kunde se em-
bryona till alla våra tonverktyg (”appareils sonores”).155  

I de folkbildande föredrag som pionjären för Stockholms Arbetareinstitut 
Anton Nyström höll, trädde både natur- och kulturhistorien fram ur ett evolut-
ionistiskt perspektiv. I kulturhistoriska föreläsningar under 1880-talet berät-
tade Nyström om mänsklighetens lägre stadier, kulturens ursprung och ”de 
sköna konsternas första utveckling”. Eva Öhrström redogör för hur Nyström 
1890–92 påbörjade en mer renodlad musikalisk inriktning i sina föredrag med 
ämnen som ”österländningars musik, musikens utveckling hos grekerna, den 
kristna musikens början, tonernas uppkomst” och så vidare framåt i musik-
historien via Palestrina och Lutherkoraler för att avsluta sin föreläsningsserie 
med ”den högre violin- och pianokonsten, Tysklands klassiska musik, Händel 
och Bach”.156 Två år senare hade Nyström möjlighet att förverkliga sina am-
bitioner att ge folkkonserter i huvudstaden, tack vare färdigställandet av Ar-
betareinstitutets nya hus, som fått en mycket bra konsertlokal som kom att bli 
flitigt nyttjad i Stockholms musikliv. Mellan 1894 och 1912 gavs där folkkon-
serter enligt en väl fungerande form man behöll genom åren. Programmen be-
stod av sju till åtta nummer framförda av fem till sex musiker med växlande 
vokala och instrumentala stycken ur den företrädelsevis klassicistiska och ro-
mantiska repertoaren.157 Redan 1895 kopierades konceptet i Göteborg där en 
liknande verksamhet blev mycket framgångsrik. Exempel på liknande tillställ-
ningar i Göteborg är den av Christina Nilsson anordnade ”folkkonserten” i 
Göteborgs domkyrka 1885 för att nå en publik utanför den vanliga på Stora 
Teatern.158 I Stockholm bedrev även pianisten och tonsättaren Laura Netzel 
(1839–1927) mellan 1892–1908 en liknande verksamhet med ”musikaftnar” 
och ”musiksoiréer” särskilt riktade till en arbetarbefolkning. På den första 
konserten 1892 medverkade Sven Scholander. Netzel ska på 90-talet ha kallats 
till Paris för att som pionjär arrangera liknande konserter där.159 Colonneor-
kestern var en folkbildande orkester som grundades i Paris 1873. Det var en 
full symfoniorkester som gav populära konserter med en repertoar av övervä-
gande samtida musikverk. En intressant iakttagelse är att några av de starka 
                                                      
155 Mahillon 1880, del I s. VII f. 
156 Stockholms Arbetareinstituts årsberättelser 1889–90, 8 och 1891–92, s. 9. Ur Öhrström 
1997, s. 38.  
157 Öhrström 1997, s. 41 f. 
158 Berg Wilhelm Bidrag till musikens historia i Göteborg 1754–1910, s. 524, ur Öhrström 1997, 
s. 36. 
159 Hambro 2014. 
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förespråkarna av historiska instrument och äldre musik spelade i orkestern 
samtidigt, nämligen altviolinisten Henri Casadesus (som bildade Société des 
instruments anciens) och den svenske stjärnviolinisten Sven Kjellström. Kjell-
ström nämner i ett radioprogram att det var Laura Neztel och Sven Scholander 
som hjälpte honom att komma till Paris för violinstudier, vilka han bedrev 
1897–99, för att därefter inneha en plats i Colonneorkesterns förstaviolin-
stämma 1900–1904.160  

Scholander uppträdde ofta i studieförbund och andra bildningssamman-
hang.  

Utbildning 
I kontrast till de estetiska och allmänt belärande bildningsbegreppen står de 
instrumentellt utbildande syftena som inte riktar sig till en allmänhet, utan till 
specifika yrkesgrupper, både under studietiden och som fortbildning för redan 
etablerade professionella utövare. Man kan också särskilja folkbildningen från 
något som kan kallas folkundervisning, där skillnaden främst återfinns i frivil-
ligheten. Museer ingår även i denna icke frivilliga folkundervisning när man 
tar emot skolklasser på studiebesök. När David Murray definierar det moderna 
museet i Museums: Their History and Use 1904 beskriver han skillnaden mel-
lan ett ”vanligt” museum och den nya sortens museum som borde ersätta de 
gamla: 

 In a general sense a museum is a popular educator. It provides recreation and 
instruction for all classes and for all ages. Its doors are open to all alike, and 
each visitor gets profit or pleasure by viewing its objects just as he does from a 
visit to a picture gallery. The modern museum has, however, more definite 
aims. A museum has now become a recognised and necessary instrument of 
research; it plays an important part in university and technical instruction, and 
should be adopted as an aid in elementary and secondary education.161 
 

En framhållande av museers utbildande syften låg alltså i tiden och var något 
framåtblickande museimän premierade i skapandet av ett modernt museum.162 

Många musikinstrumentsamlingar runt om i Europa har tillkommit i anslut-
ning till musikkonservatorier, med syftet att utbilda skolornas elever i musik-
historia. De betydelsefulla musikinstrumentsamlingarna i Paris, Bryssel, Lon-
don och Berlin har alla varit knutna till städernas respektive högre musikut-
bildningar och de har alla gemensamt att de i ett senare stadium omformats 

                                                      
160 Sven Kjellström, ”Mitt första möte med musiken. Sven Kjellström”, 21 januari 1941, Radi-
otjänst. 
161 David Murray 1904, s. 259 f.  
162 Om detta skriver Hillström 2008, s. 264. 
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till publika museer.163 Strax efter att musikmuseet i Bryssel bildats ur konser-
vatoriesamlingen, beskrev museets konservator Victor-Charles Mahillon mu-
seets syften i förordet till sin monumentala instrumentkatalog 1880. Han me-
nade att forskningen var mycket viktig, men att kanske ännu viktigare var att 
utbilda konservatorieeleverna i instrumentkunskaper och musikhistoria och att 
detta ansågs så viktigt att de flesta av Europas konservatorier lagt till ett in-
strumentmuseum.164  

Det var också som undervisning för konservatorieelever som de första in-
strumentala historiska konserterna initierades av den belgiske musikforskaren 
François-Joseph Fétis vid musikkonservatorierna i Paris och Bryssel på 1830-
talet, för att återkomma i större skala i Bryssel på 1880-talet.  

Ett av den svenske privatsamlaren Rudolf Nydahls syften med sin mu-
sik(instrument)samling, var att starta ett nytt franskinspirerat musikkonserva-
torium i Stockholm, då han var kritisk till den tyska inriktningen vid det redan 
befintliga musikkonservatoriet. Hans planer realiserades aldrig och samlingen 
blev först på 1970-talet ett publikt museum i Stockholm.165  

Förutom att utbilda musiker kan musikinstrumentsamlingar, företrädelse-
vis i museer, tjäna som undervisningsmaterial även för musikforskarstudenter 
och instrumentmakare. Syftet att utbilda, eller kanske bara inspirera, instru-
menttillverkare sammanfaller med en av punkterna som beskrivs i nästa av-
snitt om vitalisering.  

Vitalisering 
När något vitaliseras, tänker man sig att någonting tillförs något redan existe-
rande, för att förstärka det med ny energi och livskraft och därmed förändra 
det på något sätt. I en förändring kan också utveckling eller förbättring impli-
ceras. Den närmaste synonymen till vitalisering är i svenskan förnyelse.166 Mo-
tivet att använda historien för att utveckla samtiden är motsatsen till det paral-
lellt förekommande motivet att använda historien för att åskådliggöra olika 
utvecklingsfaser i en ständigt pågående evolution, där samtiden naturligt är 
kronan på verket och de tidigare stadierna ses som förbrukade. I detta avsnitt 
används det överordnade begreppet vitalisering, framför andra närliggande 
termer, som till exempel det inom organologin mest använda ordet revival. 
Jag ser vitalisering som ett möjligt motiv bland flera till att göra det som kallas 

                                                      
163 Konservatoriesamlingarna öppnade som allmänna museer: Paris 1864; Bryssel 1877; Berlin 
1893; London: Kensingtonmuseet (Victoria and Albert museum) började samla redan på 1850-
talet, men Royal College musikinstrumentsamling blev offentligt museum först på 1970-talet. 
164 Mahillon 1880, del I, s. VII f. 
165  Rudolf Nydahl bildade Stiftelsen Musikkulturens främjande 1920, vilket har varit ett privat 
offentligt museum sedan 1970-talet. Information om Nydahls motiv, från intervju med museets 
chef Göran Grahn mars 2013.  
166 I Svenska Akademiens ordbok föreslås en jämförelse med ”förnya” vid uppslagsordet “vi-
talisera”. 
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revival, revitalisering, reorientering, reformera, återskapa, omskapa, ny-
skapa, eller på engelska revival, revitalisation, recreation, reorientation, re-
enacting.167 Den centrala meningen med begreppet i detta sammanhang hand-
lar om viljan till att vitalisera samtida kulturyttringar med hjälp av äldre före-
mål och praktiker.   

Tidiga historiska konserter har i viss utsträckning ansetts syfta till de-
monstrering av civilisationens framsteg, vilket ofta har varit fallet i de många 
undervisningssituationer på konservatorier och museer där äldre instrument 
har demonstrerats. En av poängerna här är att visa hur parallella och motsä-
gande ståndpunkter har följt förespråkandet av historisk musik och använd-
ningen av historiska instrument från tidigt 1800-tal fram till våra dagar. Evo-
lutionismen som ideologi var vid sekelskiftet bara en av flera möjliga världs-
uppfattningar, både naturvetenskapligt och kulturellt.  

Den belgiske musikforskaren François-Joseph Fétis utmanade tidigt den 
evolutionistiska framstegstanken genom att hävda att ”l’art ne progresse pas, 
mais qu’il se transforme”, vilket han ville påvisa med de historiska konserter 
han som pionjär arrangerade på musikkonservatorierna i Paris och Bryssel på 
1830-talet. 168 Denna – för tiden långt ifrån självklara inställning till musik-
historien – belyser hur parallella och olika syften till att samla och spela på 
historiska instrument fanns redan när intresset för dem var nytt. 

Harry Haskell skriver i The early music revival: a history att när musik-
forskaren och kompositören François-Auguste Gevaert tog över som chef för 
musikkonservatoriet i Bryssel 1871 var hans inställning till historien en annan, 
men han lät organologen och konservatorn Victor-Charles Mahillon som han 
sedan anställde, fortsätta organisera historiska konserter. Bryssel blev med 
den väletablerade traditionen under slutet av århundradet ett center för fram-
föranden av äldre instrumentalmusik uppförd på historiska instrument. 
Haskell skriver: 

Ironically, despite the laudable intentions behind them, historical concerts ulti-
mately reinforced the very prejudices they were designed to combat. The sche-
matic format, conjuring images of Darwinian evolution of musical forms and 
techniques, equated only too readily with the increasingly dated concept of ar-
tistic progress. It did not help matters that performers generally treated the pre-
Classical repertoire as an hors-d’oeuvre to whet the public’s appetite for the 
main course of late-eighteenth- and nineteenth-century music.169 
 

Olika uppfattningar finns också kring hur man tänker sig utvecklingen i fråga 
om spänningsfältet enkelhet – komplexitet. Under det sena 1800-talet var den 

                                                      
167 Om musikrevival, se till exempel Bithell & Hill 2014; Lundberg 2007; Åkesson 2007. 
168 Wangermée, Robert, ”Les Premiers Concerts Historiques à Paris”, Melanges Ernest Closson 
(Bryssel 1948), Se även en diskussion om detta i Haskell 1988, s. 19. I översättning ungefär 
’Konst utvecklar sig/framåtskrider inte, men den förändrar sig’. 
169 Haskell 1988, s. 21. 
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dominerande uppfattningen beträffande de musikaliska uttrycksmedlens 
historia att den följde en kontinuerlig utveckling från det enklare till det mer 
differentierade och integrerade. Detta antagande gjordes oftast utifrån utveck-
lingsteoretiska, vanligen uttalat evolutionistiska utgångspunkter.170 En motsatt 
uppfattning med en analogi till språk, hävdas också. Moderna språk har sedan 
upplysningen gått från en mångfald av ord, grammatiska former och stav-
ningar till alltmer pragmatiska kommunikationsverktyg. Bland annat svens-
kan har idag betydligt färre kasus, verbformer med mera, än för bara hundra 
år sedan. I jämförelse därmed kunde musikinstrumentens utveckling under de 
senaste 300 åren beskrivas som att många äldre instrument var anpassade för 
en större mångfald av skalor och tempererade stämningar, liksom mer diver-
sifierade klanger över olika register, tillsammans med den äldre spelpraxis 
som gav större utrymme för utsmyckningar, improvisation och en mer varie-
rad icke egaliserad tonbildning.171 De flesta håller ändå för sant att teknikut-
veckling generellt sett har ökat instrumentens uttrycksmöjligheter men premi-
erandet av en viss sorts komplexitet utesluter, i vissa fall av nödvändighet, ett 
annan slags komplexitet. Till exempel kan nämnas övergången till liksvä-
vande stämning för möjligheten att fritt modulera mellan olika tonarter. Detta 
kan bara åstadkommas på bekostnad av en tempererad stämning med vissa 
föredragna rena intervall och tydligare karaktärsskillnader mellan olika tonar-
ter. Ett samspel mellan teknik, funktion och estetik bestämmer vilka paramet-
rar som premieras i instrumenten. Intresset för historiska instrument har i ett 
vitaliserande perspektiv ofta handlat om att undersöka om tidigare bortvalda 
och kanske bortglömda finesser kan återanvändas i ett musikaliskt nyskap-
ande. 

Nedanstående fyra punkter är några sätt på vilka historiska instrument kan 
användas i vitaliseringsprocesser. Enligt min mening är punkterna relevanta i 
förståelsen av förespråkandet av historiska instrument i stort. 

 
1. Vitalisering eller produktutveckling av nya instrument, med hjälp av 

historiska instrument som förebilder och inspiration: hantverksmäss-
iga, visuellt estetiska och klangliga. Detta var särskilt väsentligt för de 
nya massproducerade instrumenten. Skapandet av nya instrumentfor-
mer, till exempel genom kombinationer av olika äldre instrument, så 
kallade hybridinstrument, hör också till denna punkt. 

2. Vitalisering av själva musiken, där de äldre instrumenten i kombination 
med alternativ spelpraxis tillför alternativa ljud, klangfärger och ljud-
nivåer. En omförhandling/förändring av musikestetiken.  

                                                      
170 Dahlstedt 1990, s. 81. 
171 Jämför med synen på kyrkomusikens utveckling och till exempel uppfattningen av svenska 
folkliga koralvarianter i svensk musikforskning (Modin 2010). 
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3. Vitalisering av den musikaliska skapandeprocessen, genom ökad kre-
ativitet i och med det tentativa och öppna tolkningsfältet av den diffusa 
historien och den många gånger okända spelpraxisen.  

4. Vitalisering genom förändring av musiklivets organisation genom al-
ternativa samspelformer, annan repertoar, upplösta eller omstöpta hie-
rarkier, ny publik och nya uppförandesammanhang.  

Konstfärdig instrumentutveckling  
Organologen Laurence Libin menar att uppfattningen att musikinstrument 
framför allt har utvecklats som svar på kompositionskrav inte stämmer. Han 
hävdar i stället att instrumentuppfinningar ofta har sin grund i ekonomiska 
incitament, då byggare strävat efter att öka sin försäljning genom nya produk-
ter som attraherar de som spelar. Libin framhåller vidare hur nya instrument 
öppnar nya perspektiv för kompositörer och i utforskandet av desamma ut-
vecklas nya idiom, som alltså följer efter själva instrumentutvecklingen.172  

Flera av undertecknarna till uppropet för Musikhistorisk museum i Köpen-
hamn 1897 var instrument-byggare, -handlare och -fabrikanter, vilket kan 
styrka antagandet att det fanns vissa ekonomiska intressen i de historiska in-
strumenten.173 Kopplingarna mellan de nyproducerade instrumenten i Industri-
hallen och de historiska instrumenten i Teater- och musikutställningen under 
Stockholmsutställningen 1897 påvisar också denna aspekt av de historiska in-
strumentens funktion.174 Som nämnts i de föregående bakgrundskapitlen var 
England ett föregångsland från 1800-talets mitt när det gällde att ställa ut kva-
litativa hantverk i museer och tillfälliga utställningar för att höja kvaliteten i 
de massproducerade produkterna.  

Grundidéerna i till exempel Arts and Crafts-rörelsen i England, konstnärs-
kolonin Abramtsevo i Ryssland samt nationalromantiken och hemslöjdsrörel-
sen här i Sverige var att höja hantverksskickligheten och infoga äldre nation-
ellt präglade estetiska ideal i den samtida konsten. Rörelserna kan sägas ha 
varit både parallella och influerade av varandra. En av de mest betydande pi-
onjärerna i förespråkandet av historiska instrument i England, Arnold 
Dolmetsch (1858–1940), hade nära samröre med the Arts and Crafts move-
ment.175 Fanns liknande konkreta kopplingar till dessa mål kring förespråkan-
det av historiska instrument i Sverige? 

                                                      
172 Libin 2000. 
173 De bidrog alla, enligt Ørbæk Jensen (1998, s. 33) till reparationer av museets instrument, 
men man kan också föreställa sig att de ekonomiska intressena sträckte sig utöver eventuella 
reparationsarvoden.  
174 Se vidare i avsnittet om ”Konst- och industriutställningen 1897”, s. 83 ff i föreliggande 
arbete. 
175 Om Arnold Dolmetsch och kopplingarna till Englands kulturelit och Arts and Craftsrörelsen, 
se Johnson 2011. 
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I en jämförelse med den samtida bildkonsten kan man peka på intresset för 
äldre instrument i det så kallade salongsmåleriet (vilket hastigt förlorade i po-
pularitet efter sekelskiftet, men som under 1800-talets sista decennier stod 
högt i kurs). I till exempel två tavlor med 1700-talsmotiv av Julius Kronberg 
(1850–1921) återfinns en engelsk gitarr.176 Den engelska gitarren är lik den 
samtida svensklutan och användes i samma kontext. Senare kom konstnären 
Anders Zorn, som också utmärks för sin hantverksskicklighet, att avbilda Al-
fred Brocks svensklutor i ett flertal målningar.177 Kretsen av konstnärer och 
arkitekter från Konstakademin som spelade historiska instrument i amatör-
kapell, återkommer ett flertal gånger i föreliggande arbete. Förutom de kon-
kreta instrumenten i målningarna kan en jämförelse också göras med idealet 
av hantverksskicklighet, det historiserande, liksom realismen.  

 

 
Bild 5. Oljemålning av Julius Kronberg föreställande operasångerskan Mathilda 

Jungstedt Reutersvärd som Orfeus. Oljemålning skänkt till Musikhistoriska museet 
1911. Reproduktion av Idun 16 oktober 1910 i Musikhistoriska museets arkiv. 

                                                      
176 Insomnad 1883, olja på duk 110 x 130 cm. J. A Bergs samling, Stockholms universitet och 
Svärmeri 1893, olja på duk, 145 x 75 cm Östergötlands museum. Julius Kronberg var gift med 
Sven Scholanders syster Ellen och var en period på 1890-talet professor på Konstakademien. 
177 Ramsten & Ternhag 2006, s. 55 ff.  
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Personlig och historisk autenticitet 
Autenticitetsbegreppet var centralt i de kulturhistoriska diskussionerna och i 
kulturarvsdiskursen, men i lika hög grad i de estetiska aspekterna av konsten 
i stort, vid det förra sekelskiftet i hela Europa. I förhållande till historisk musik 
och framföranden på historiska instrument har autenticitet varit den viktigaste 
stötestenen under hela 1900-talet. Musiketnologen Ingrid Åkesson påpekar att 
själva termen autenticitet inte användes av tidiga folkmusikinsamlare och i 
Folkmusikkommissionens arbete vid denna tid, men att dess innebörd var cen-
tral, att man lade stor vikt vid det ’äkta’ och ’genuina’ och menade att ur-
sprungets autenticitet, med tid som den viktigaste faktorn var premierad. Ju 
äldre, desto mer äkta och genuint.  Åkesson framhåller vidare ursprungets, 
uttryckets och en situationell autenticitet som de primära värdekriterierna.178  

I autenticitetsdebatter som först försiggick inom en tyskspråkig tidigmu-
sikkontext under 1950- och 60-talet, för att på 1980-talet blossa upp och i flera 
decennier pågå i en anglosaxisk estetikfilosofisk diskurs, kan man enligt To-
bias Pontara i centrum se en uppmålad dikotomi mellan personlig och histo-
risk autenticitet, vilka framställs stå i ett proportionellt förhållande till 
varandra.179 Gemensamt för Peter Kivy, Robert P. Morgan, Richard Taruskin 
och Roger Scruton är deras skepsis till att blanda in strävan efter historisk 
autenticitet i musikaliska framföranden; musikern ska inte vara forskarens för-
längda arm, då det riskerar urlaka musikerns spontana, omedelbara och in-
stinktiva uttrycksbehov. Kivys definierar personlig autenticitet som musikerns 
personliga stil och originalitet, vilket Pontara tolkar som musikerns version av 
ett musikverk, vilket i praktiken blir en förmåga att arrangera originellt. 
Pontara vänder sig mot denna hållning som han menar bottnar sig i föreställ-
ningar om genialitet. Han anser vidare att den personliga autenticiteten inte 
nödvändigtvis hämmas av den historiska, utan menar att det är fullt möjligt att 
”tillägna sig en historiskt auktoriserad uppförandepraxis och utveckla sina 
personliga tolkningar och sitt spontana uttryck inom ramen för denna”. Au-
tenticitetsdiskussionerna har inte bara behandlats inom tidigmusiksfären, utan 
tankarna kring ”Werktreue” har varit lika aktuella för romantisk och modern-
istisk musik. I sin avhandling om folkligt sjungande i samtiden indelar Ingrid 
Åkesson de musikaliska processer hon studerar enligt en modell som utgår 
från de tre begreppen återskapande, omskapande och nyskapande.  

Estetik 
Autenticiteten, både den psykologiskt trovärdiga och den materiella detaljri-
kedomen som eftersträvades i litteraturens naturalism, kan sägas korrelera 
med förespråkandet av historiska instrument. August Strindbergs naturalist-
iska ideal i sitt författarskap, liksom hans idéer kring de intima formaten och 
hans kammarspel, med tydliga referenser till kammarmusik, kan jämföras med 
                                                      
178 Åkesson 2007, s. 49. 
179 Pontara 2008, s. 68.  
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strävanden att återge äldre musik på historiska instrument. Att framföra äldre 
musik ’såsom den lät när musiken skrevs’, med hänsyn till kompositörens in-
tentioner och med ett framhållande av den intimare salongsmusiken, liksom 
föreställningarna kring det genuina och äkta i allmogens eget sätt att framföra 
folkmusik på, ingår i samma tankegods. På ett personligt plan kan man notera 
Strindbergs nära relation till pionjären för offentliga framträdande på histo-
riska klaver i Sverige, Ina Lange, liksom till den tongivande folkmusikinsam-
laren Nils Andersson, en av Strindbergs nära vänner och ”Beethoven-
gubbe”.180 

I anslutning till dessa estetiska ideal ligger den inriktning som formulerades 
i slutet av 1800-talet och som förespråkade ett intimt uttryck. Historiska in-
strument, vilka generellt sett utmärkte sig som tonsvaga och milda passade bra 
in i detta estetiska ideal. Ina Lange recenserade under pseudonymen ’Daniel 
Sten’ i Göteborgs Aftonblad 1898 sin egen historiska konsert, i vilken hon 
framfört äldre musik på historiska klaverinstrument. Där framträder en kritik 
mot de starka romantiska uttrycken: 

Men -  som de nu äro, göra de en högst egendomlig effect, dessa forna tiders 
musikinstrument. Våra till ytterlighet brutaliserade nerver och våra vid kanon-
starka tonåskor vanda örhinnor ha svårt att vänja sig vid de svaga toner våra 
förfäder med tjusning lyssnade till.181 
 

Lange såg i de historiska instrumenten ett alternativ till romantikens tonstarka 
instrument. 

I den krets kring kompositören Carl Nielsen i Danmark, som tog sin form 
före sekelskiftet och var tongivande under det nya seklets första tre decennier, 
brottades man liksom i övriga Europa med frågan hur man skulle kunna gå 
vidare efter romantikens uppskruvade uttrycksspiral, hur man skulle hitta ett 
”sannare och ärligare tonspråk”.182 Nielsen kan sägas tillhöra en av Skandina-
viens första musikaliska modernister.  

Redan i sin linda kan modernismen sägas ha varit starkt förbunden med 
förespråkandet av de alternativa klangvärldarna som de historiska instrumen-
ten kunde erbjuda, då de bröt mot de rådande uttrycken. Det svenska och 
danska kulturlivet stod i en nära relation till varandra under denna tid, inte 
minst i kretsarna kring Musikhistoriska museet, där den starkaste länken till 
grannlandet var den danske initiativtagaren till museet Carl Claudius. Även 
den för museet centrale Sven Scholanders karriär i Danmark och hans um-
gänge med litterära modernistiska kulturpersonligheter som Holger 
Drachmann och Georg Brandes var en viktig länk. Till denna krets hörde den 
danske musikkritikern Charles Kjerulf, som på ett typiskt sätt kommenterade 
instrumentens klang efter den första historiska konserten som Köpenhamns 
                                                      
180 För Strindbergs relation till Nils Andersson och Ina Lange, se t.ex. Hellqvist 1997.  
181 ”Daniel Sten” [Ina Lange], Göteborgs Aftonblad 9 november 1898. 
182 Hammarlund 2018, s. 23 f. 
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Musikhistorisk Museum arrangerade 1898: ”fremmed Tone-Sfære, himmel-
vidt forskellig fra vore Dages Maskin-Flygel-Larm”.183 

Musikforskaren och filosofen Richard Taruskin skakade i början av 1980-
talet om tidigmusikrörelsen genom sitt ifrågasättande av autenticiteten i de 
musikhistoriska framförandena. Han hävdade att alla framföranden av histo-
risk musik säger mer om samtidens uppfattningar och smak än om den histo-
riska verkligheten. Denna ståndpunkt framträder tydligast i hans uppsats från 
1988 med den från T. S. Eliot parafraserande titeln ”The pastness of the pre-
sent and the presence of the past”.184 Taruskin menar att ”authentic perfor-
mance […] is modern performance”185 och exemplifierar bland annat detta 
med att dra paralleller mellan Stravinskijs modernistiska neoklassicistiska 
kompositioner och hans avpersonifierade, avskalade och metronomiska fram-
föranden av Bach under 1910- och 20-talet. Liknande modernistiska estetiska 
ideal har sedan dominerat tidigmusikrörelsens föreställningar kring autentisk 
uppförandepraxis. Taruskin hävdar att tidigmusikrörelsens utveckling under 
1900-talet framför allt utgör en del i modernismen:  

I am convinced that ’historical’ performance today is not really historical; that 
a thin veneer of historicism clothes a performance style that is completely of 
our own time, and is in fact the most modern style around; and the historical 
hardware has won its wide acceptance and above all its commercial viability 
precisely by virtue of its novelity, not its antiquity.186  
 

Taruskin anför två olika, men parallella estetiska ideal i framförandet av tidig 
musik under 1900-talet: ett vitalistiskt ideal och ett geometriskt, det första 
sprunget ur romantisk 1800-talsestetik och det andra ur en modernistisk este-
tik, men båda framförandesätten utan substantiell historisk autenticitet. Som 
typexempel på ett vitalistiskt framförande lyfter han fram Furtwänglers tolk-
ning av Bachs femte Brandenburgerkonsert och som ett utpräglat exempel på 
ett geometriskt framförande Igor och Soulima Stravinskijs inspelning av en 
fuga av Mozart i c-moll. Man skulle kunna förklara skillnaderna mellan de 
olika framförandesätten som att man med den romantiska tolkningen ser som 
sin roll att stanna kvar i den levande tradition man utgör en länk i, medan 
modernismens ideologi ser brytning med det rådande som något positivt. 

En modernistisk ideologi applicerad på historisk musik förekom inte bara i 
det musikaliska avantgardet kring musikpersonligheter som Stravinskij och 
Hindemith, utan har också utvecklats inom den protestantiska kyrkomusiken, 
där orgelrörelsen och nysakligheten var centrala under mellankrigstiden, inte 

                                                      
183 Charles Kjerulf, ”Musikinstrument-Samlingen”, Politiken 1 februari 1898. Citerat ur Ørbæk 
Jensen 1998, s. 39. 
184 Taruskin 1988 i Kenyon (red.) 1988, s.137–207. Finns även publicerad i Taruskin 1995, s. 
90–154. 
185 Taruskin 1995, s. 102. 
186 Ibid. 
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minst i Sverige. 187 Musikern och musikforskaren Jed Wentz har föreslagit en 
förklaring till hur de estetiska ideal som dominerat tidigmusikrörelsen i hela 
västvärlden under andra halvan av 1900-talet, kunde fått sådant genomslag. 
Han pekar på en kamp som pågick i holländsk musikkritik 1916–21 mellan 
olika estetiska ideal. Den romersk-katolske dirigenten Willem Mengelberg di-
rigerade Amsterdam Concertgebouw Orchester i femtio år från och med 1895 
med bland annat Bachs Matteuspassion på repertoaren. Han var mycket hyllad 
och spelade ofta med sin orkester i Paris på 1910-talet. Mengelberg stod för 
ett romantiskt framförandesätt av Bach med framstående teknisk skicklighet, 
virtuositet, stor orkester, många sångare och moderna instrument. En ny ge-
nerations förespråkare av Bach utgick i början av seklet från protestantiska, 
främst kalvinistiska kyrkokretsar i Amsterdam, som inspirerade av Neue 
Bachgesellschaft diskuterade införande av J. S. Bachs verk i gudstjänsterna. 
De nya idealen fick en tongivande röst genom den skarpe musikkritikern och 
musikpedagogen Herman Rutters (1879–1961) som var stark motståndare till 
allt som kunde lukta romanticism, egoism och självframhävande virtuositet i 
musik, utifrån puristiska kalvinistiska ideal med trohet till kompositörens in-
tentioner och nottexten.188 Rutters skrev till exempel i en artikel benämnd 
”Bach i vår tid” 1918 att han inte begärde en bokstavlig historisk-teknisk åter-
givning av Bach i dess rätta liturgiska sammanhang, men han krävde respekt 
för de ”föreskrifter som växte organiskt med verkets anda. Utan att följa dessa 
föreskrifter kan verkets anda inte genomborra vårt medvetande”.189 Wentz me-
nar att den för tidigmusikrörelsen senare mycket tongivande holländske cem-
balisten Gustav Leonhardt tagit starka intryck av Nederlandse Bachvereni-
ging, som bildades i holländska Naarden 1921 i kölvattnet av denna musik-
estetiska och religiösa debatt, och att hans inflytande har påverkat hela tidig-
musikrörelsens estetiska inriktning under andra halvan av 1900-talet.190 En 
liknande bakgrund hade den holländska musikpedagogen och musikern Ina 
Lohr som hade Hermann Rutters som lärare i Amsterdam. Som lärare på och 
medgrundare till Schola Cantorum i Basel har hennes protestantiskt religiösa 
grundinställning och dess medföljande musikestetik haft stor spridning inom 
tidigmusikrörelsen.191 Musikforskaren Anne Smith har också anfört Ina Lohrs 
inflytande över, men också inspiration från, den tyska Singbewegung och dess 
antiromantiska estetik.192 Ungdomsrörelsen och Singbewegung utvecklades 

                                                      
187 Se t. ex. Böcker-Peitsalo 2005. 
188 Denna trohet till texten kan jämföras med den protestantiska hållningen till den kristna tron 
som endast utgående från Bibeln (sola scriptura). 
189 H. R. [Herman Rutters] ”Bach’s Matthaeus-Passion en onze tijd”, Algemeen Handelsblad 
31 mars 1918. citerat ur Wentz 2014 a. 
190 Wentz 2014 b. 
191 Smith. Biografi över Ina Lohr, opublicerat manuskript, planerad utgivning 2019. Leonhardt 
var elev till Ina Lohr på Schola Cantorum i Basel. 
192 Smith 2014; Smith 2015. 
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under 1920–30-talen i nära anslutning till den lite tidigare Wandervögel-rörel-
sen. Det är oklart hur nära Sven Scholander stod rörelsens övergripande ideo-
logiska program, men hans popularitet som vissångare hade stort inflytande 
på rörelsens utbredning.  

Förhållandet mellan den under 1800-talet pågående restaureringen av den 
gregorianska kyrkosången inom den romersk-katolska kyrkan, den inom olika 
kristna inriktningar närbesläktade cecilianismen och de nyss nämnda modern-
istiskt influerade kyrkomusikaliska ideal inom den protestantiska kyrkan och 
den under 20-talet framspringande orgelrörelsen, är relevant för förståelsen av 
tidigmusikrörelsens framväxt, men faller utanför denna studie. 

Trots den beundran de tidiga modernisterna hade för den belgisk-engelske 
pionjäreren för spel på historiska instrument, Arnold Dolmetsch, menar Taru-
skin att modernisten Ezra Pound i en uppsats 1914 kan ha misstolkat 
Dolmetsch i sin entusiasm över geometriska ideal av mönster och precision. 
Även om Dolmetsch tydligt tog spjärn emot 1880-talets musikvärld då han 
började närma sig den äldre musiken, skriver han i The interpretation of the 
Seventeenth and Eighteenth Centuries, publicerad 1915, att 

what the Old Masters feel about their own music, what impressions they wished 
to convey, and generally, what was the Spirit of their Art […] show how erro-
neous is the idea, still entertained by some, that expression is a modern thing, 
and that the old music requires nothing beyond mechanical precision.”193  
 

Taruskin menar att detta citat visar att Dolmetsch fortfarande var en musiker 
som skulle kunna kallas idealist och vitalist (i motsats till materialist och av-
personifierad geometriker) och att han spelade liten eller ingen roll i det mo-
dernistiska framförandeidealet av tidig musik som dominerat fram till våra 
dagar.194 Taruskin gör kanske här en alltför snäv tolkning av modernism, men 
sätter fingret på en springande punkt i föreliggande arbete. Varken Wanda 
Landowska eller Arnold Dolmetch kunde rent konstnärligt acceptera vad de 
intellektuellt visste var historiskt autentiskt i fråga om cembalons konstruktion 
och ljud. Att de moderna konsertcembalor som Parisfirman Pleyel lät göra 
efter den stora stjärnan Wandowskas önskemål inte följde en exakt historisk 
återgivning var man väl medveten om, när de utvecklades till flygelhybrider 
för att optimera det konstnärliga uttrycket.195 Dolmetsch experimenterade 
också mycket med mekaniken på de cembalor han byggde, för att samtiden 
inklusive han själv hade svårt att acceptera ljudet från en plockad metallsträng. 

                                                      
193 Dolmetsch 1915, s. xiii. Kursiveringarna i original. (The interpretation of the Seventeenth 
and Eighteenth Centuries (London 1915; 2:a utgåvan 1946; repr. 1969), citerat ur Taruskin 
1995, s. 145.  
194 Taruskin 1995, s. 145. En liknande diskussion har förts huruvida William Morris kan ses 
som modernist eller radikal konservativ, se t.ex. MacCarthy 2004.  
195 Latchman 2006.  
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På 1890-talet började han i stället att tillverka klavikord, som med sin expres-
sivitet sålde mycket bättre i kulturella kretsar till en bit in på 1900-talet. Bland 
köparna till klavikorden fanns kulturpersonligheter som Ezra Pound, George 
Bernhard Shaw, Violet Gordon-Woodhouse och Wanda Landowska.196 

Frågan är vilka mål och estetiska ideal de – åtminstone enligt eget tycke 
mycket framåtblickande och moderna – personer som i den här studien under-
söks hade till framföranden på historiska instrument mitt under modernismens 
framväxt och brinnande senromantik. Ur ett rent konstnärligt perspektiv fanns 
flera möjliga positioner att inta. Beroende på de inblandade personernas driv-
krafter och identitet – som kulturmecenat, museiman, samlare, musiker, peda-
gog eller instrumentmakare – var förväntningarna på det klingande resultatet 
av spel på instrumenten säkerligen skiftande. 

Att se de olika estetiska strömningarna som ett pärlband av reaktioner mot 
det dominerande idealet är ett starkt förenklat sätt att förstå sekelskiftets 
mångfacetterade värld. Det är mer fruktbart att tänka sig samtida men åt olika 
håll strävande uppfattningar som hos de enskilda individerna oftast blandade 
sig och var mer eller mindre konsekvent framhållna.  

En svårighet är att definiera det vida och mångtydiga begreppet modernism 
vid sekelskiftet, då mellankrigstidens modernistiska uttryck ännu inte var for-
mulerade och den tonala utvidgningen i senromantiken på ett sätt kan förstås 
som en del av modernistprojektet.  

Med vitalisering av skapandeprocessen, är tanken att historiens rika 
material kan väcka skapandelust, men även det tentativa och öppna tolknings-
fältet, som ovetskapen om hur musiken faktiskt framfördes och klingade ger. 
Taruskin skriver i artikeln The limits of Authenticity om hur obekantskapen 
med instrumenten tvingar sinnet att inte gå på rutin:   

And here, in my view, is where the ’old instruments’ are valuable and perhaps 
indispensable in achieving truly authentic performances: as part of the mental 
process I am describing. The unfamiliarity of the instrument forces mind, hand 
and ear out of their familiar routines and into more direct confrontation with the 
music. It has a kind of Entfremdungseffekt, [sic! Taruskin menar troligtvis 
Verfremdungseffekt] which serves the same purpose as in modernist literature. 
The presentation of a familiar object (the music) in an unfamiliar context (the 
instrument and the new problems it poses) forces one to see it freshly, more 
immediately, more observantly – in a word, more authentically197  
 

Det slags autenticitet Taruskin finner meningsfull – till skillnad från strävan-
den efter en omöjlig historisk autenticitet som riskerar att bli puristisk – är här 
den personliga autenticiteten, vilket nämnts ovan.198 Här är inte platsen för ett 
                                                      
196 Kennaway 2014.  
197 Taruskin 1984, s. 11 (I Text and Act, 1995 s. 67 f). 
198 Tobias Pontara (2008) menar att Taruskin och flera med honom, som till exempel Kivy 
(1995), uppfattar den historiska och personliga autenticiteten som stående i proportion till 
varandra, vilket han ifrågasätter.    
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fullständigt uttömmande av autenticitetsproblematiken, utan den viktiga po-
ängen är att föreslå hur historiska instrument kan användas i vitaliseringssträ-
vanden. Juniper Hill anför en liknande tanke som Taruskin i sitt kapitel i The 
Oxford Handbook of Music Revival om en nutida folkmusikrevival i Finland: 

In this final case study, we see ancient music becoming a springboard for both 
personal expression and avant-garde music. The lack of documentation and 
knowledge about the earliest layers of traditional music has required more ex-
tensive use of the imagination and experimentation to re-create the past. This 
fact, combined with a growing awareness of the limitations set by previous folk 
music revivals and a frustration with the lack of creative opportunities in con-
temporary Western music circles, led to profound innovations and fed into the 
development of an alternative music subculture known as ”contemporary folk 
music” (nykykansanmusiikki).199 
 

Historiens möjligheter till att väcka skapandelusten fungerar inom flera mu-
sikgenrer och kan sägas vara ett giltigt antagande för musikskapande både förr 
och nu.  

Visioner för hur musikinstrumentmuseer skulle kunna främja kreativa pro-
cesser och verka för det levande musiklivet har under årens lopp mer eller 
mindre explicit formulerats. I Musikhistoriska museets historia har det kanske 
tydligast uttryckts av Ernst Emsheimer, som var chef för museet 1948–1971. 
Emsheimer ville utveckla museet till ett ”musikaliskt laboratorium” där forsk-
ning, folkbildning och musikaliskt skapande skulle frodas i ett ”musikcent-
rum”.200  

Förändring av musiklivets organisation 
Kammarmusikidealet kan, förutom som estetiskt ideal bort från de stora över-
dimensionerade uttrycken, också sägas handla om en förändring av musikli-
vets organisation. Många av de historiska instrument som lyftes fram under 
denna tid hade sin ursprungliga kontext i en intim hemmiljö. Alltså inte bara 
klangen, utan också instrumentens extramusikaliska egenskaper utgjorde en 
del av deras dragningskraft. Salongsmusiken flyttade ut på de offentliga sce-
nerna för en ny publik och med den en del av de instrument som levt en un-
danskymd tillvaro i högreståndshem. Svensklutor och hammarklaver hade 
fortsatt att användas i högreståndshemmen i en obruten men undanskymd trad-
ition. Ute i landet (i vissa lokala regioner i Sverige) hade också nyckelharpan 
levt vidare i en perifer, undanskymd obruten tradition innan den plockades 
upp i en ny kontext på den offentliga scenen på Skansen under 1890-talet. Det 
handlar här om det Ingrid Åkesson i sin doktorsavhandling benämner det dub-
belsidiga traditionsbegreppet:  

                                                      
199 Hill 2014, s. 404. 
200 Emsheimer 1970 och 1971, först framfört som ett föredrag på en musikmuseikonferens i 
Nürnberg 1968. 



79 

Revitalisering som ett mer dynamiskt fenomen är förbunden med, och parallell 
med, en vitalisering av levande tradition; det är inte enbart fråga om en omkon-
textualisering av övergivna kulturella element. En ren rekonstruktion av det för-
flutna är heller inte möjlig; det är våra egna föreställningar om det förflutna vi 
återskapar, och detta innebär att återskapandet kommer att inkludera någon grad 
av förändring. Detta motsätter i det långa loppet föreställningen om stereotyper; 
återskapande med förändring står också för en orientering mot det samtida så 
väl som mot det förflutna. 

Eftersom revitalisering är en process är det svårt att säga var och när den 
slutar, samt om den karaktäriseras av överlappande faser. Med tanke på den 
samtida vitaliseringen av undanskymda men inte försvunna kulturelement kan 
det vara svårt att urskilja en skarp gräns mellan ”tradition” och ”revitalisering”; 
de kan delvis överlappa varandra. Den slutsatsen ligger också implicit i det dub-
belsidiga traditionsbegreppet, som innefattar både förändring och kontinuitet. 
201   
 

När något ska revitaliseras, impliceras att det som återupplivas har varit dött, 
vilket kan vara fallet ibland, men många gånger har det kulturella uttrycket 
traderats i periferin och utsätts endast för en omkontextualisering. Mitt val att 
använda termen vitalisering handlar dels om att belysa syftet att använda de 
historiska artefakterna till att ge en injektion till det samtida kulturlivet, dels 
att belysa hur instrumenten i många fall har slumrat eller varit undanskymda, 
snarare än döda och bortglömda. 

Nyckelharpans introduktion på Skansen betecknas bäst som omkontextua-
lisering, då dikotomin privat–offentligt inte är meningsfullt att diskutera på 
samma sätt då det gäller kulturella uttryck från en allmoge- eller arbetarmiljö. 
De vid sekelskiftet starka konventionerna kring det privata, halvoffentliga och 
offentliga, upprätthölls främst inom den urbana borgerligheten.202  

I omkontextualiseringen var det inte bara musik och instrument som över-
fördes från det privata och halvoffentliga till den offentliga scenen, utan man 
ville också föra med den privata atmosfären. Marita Rhedin skriver visans om-
kontexutalisering till estradkonst vid denna tid: 

Den konsertbesökare som var införstådd med konsertsituationens konventioner 
kunde alltså vid konsertbesöket få en känsla av att kliva in i artistens privata 
sfär, till ett hemlikt sällskapsrum. Visan på den offentliga scenen kom att för-
knippas med intimitet, hemtrevlighet, anspråklöshet, enkelhet och rättframhet, 
det vill säga kvaliteter som vanligen associerades till en privat eller halvoffent-
lig sfär. [Rhedins kursivering]203  
 

När salongsinstrumenten lämnade den privata eller halvprivata sfären för de 
offentliga scenerna, följde i viss utsträckning även de kvinnor som trakterat 
                                                      
201 Åkesson 2007, s. 45 f.  
202 En tydlig sammanfattning och enkla definitioner av privat-halvoffentligt-offentligt inom 
borgerligheten respektive allmoge- och arbetarmiljöer, med Habermas som teoretisk referens 
finns i Marita Rhedins avhandling om vissång som estradkonst (2011, s. 90–98). 
203 Rhedin 2011, s. 96. 
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dem med ut i offentligheten. Förespråkandet av historiska instrument kan 
alltså sägas på ett sätt ingå i demokratiseringsprocessen, med dess tillhörande 
emancipation för kvinnor. Att framföranden med historiska instrument ofta 
förekom i en bildningskontext, där verksamheten ofta bedrevs med liten eller 
ingen ersättning, kan också förklara förhållandevis många kvinnliga tidiga 
klaverpionjärer.  

Anne Reese Willén pekar på den omstrukturering av musiklivet som 
skedde under 1800-talets andra halva och menar att institutionaliseringen av 
konstmusiklivet främst resulterade i en uppdelning mellan populär och klas-
sisk musik, grundat i en tyskt musikalisk idealism från början av seklet.204 Lut-
sångaren Sven Scholanders mål var att få lutsångartraditionen och den litterära 
visan att definieras som mer konstmusikalisk än populär. Inom förespråkandet 
av äldre folkmusik intog den ”äkta” spelmansmusiken en särställning gente-
mot modernare dans- och populärmusik.   

Demusealisering 
En modell som beskriver hur museer kan medverka i revitaliseringsprocesser 
har formulerats av musiketnologen Gunnar Ternhag. Han exemplifierar sin 
modell med en specifik nyckelharpas väg in i ett museum och beskriver vidare 
hur den sedan – tack vare den musealiseringsprocess den genomgått – finner 
sin väg ut i det levande musiklivet igen.205 Modellen grundar sig på det inom 
kulturarvsforskningen etablerade begreppet musealisering, som handlar om 
skapandet av ett institutionerat kulturarv och hur ett föremåls mening ändras 
när den infogas i en museisamling.206 Ternhag tar fasta på hur Moraharpan i 
och med att den ställdes ut i Zornmuseet i Mora blev föremål för institution-
ering, legitimering, iscensättning och symbolisering. Byggare och musiker 
byggde på 1980-talet kopior av nyckelharpan från ritningar skapade och dis-
tribuerade av Musikmuseet i Stockholm, och utvecklade sedan instrumentet 
för ett modernt bruk. Den stora succén och etableringen av instrumentet i mu-
siklivet var möjlig just genom tillgängligheten och den upphöjda status nyck-
elharpan fått som museiobjekt. Denna modell kommer i föreliggande arbete 
att appliceras på liknande demusealiseringsexempel.  
 
 
 
 

                                                      
204 Reese Willén 2014. 
205 Ternhag 2006. 
206 Begreppet myntades av Edward Relph 1976 i hans bok Place and Placelessness och har 
sedan omtolkats och vidareutvecklats av bland andra Bohman 2005 och Björkholm 2011.  
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Bild 6. Porträtt av arkitekten Aron Johansson. Oljemålning av Axel Jungstedt 1886. 
Svenska konstnärer på studieresor i Italien influerades av den revival av mandoliner 

som skedde där. Aron Johansson hörde till arkitekterna vid Överintendentämbetet 
liksom de i Victor Andréns amatörkapell (se s. 130). Se även s. 181 om mandoliner.                           

Tavlan finns på Nationalmuseum. Foto: Bukowskis. 
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Bild 7. Victor Andréns affisch till Industrihallen där bland annat nytillverkade        

instrument ställdes ut.  
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Musikhistoriska museet: framväxt, kontext och 
konserter 

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 
1897 

 
Musikhistoriska museets förhistoria finner man i den Allmänna konst- och in-
dustriutställningen i Stockholm 1897. Den teater- och musikutställning som 
ordnats av bland andra Johannes Svanberg och Carl Claudius, väckte efteråt 
idén till bildandet av ett museum. Många har ansett Stockholmsutställningen 
1897 vara ett mycket viktigt landmärke för modernitetens insteg i Sverige, 
vilket gör museets förhistoria och tillblivelse i samband med denna utställning 
extra intressant.  

Den andra halvan av 1800-talet och den första halvan av 1900-talet var de 
stora och framåtblickande utställningarnas tid runt om i världen. Dessa utställ-
ningar hade stor betydelse framförallt för industrins expansion, men var också 
viktiga för de konstformer som på olika sätt exponerades. Enligt Anders Ek-
ström hade 1897 års Stockholmsutställning det uttalade syftet att bilda, fostra 
och mobilisera en större allmänhet. Detta innebar en demokratisering, men 
också en disciplinering av folket och den ideologiska och sociala omvand-
lingsprocessen som följde var väldig. Han menar också att utställningen var 
en osedvanligt homogen representation av en världsuppfattning.207 

Det officiella namnet på Stockholmsutställningen 1897 var Allmänna 
konst- och industriutställningen, där konstens plats kanske framför allt tjänade 
till att hävda nationens kulturella kapital i konkurrens med andra länder, samt 
att känslomässigt uppväcka folkets stolthet över sitt land och dess kulturarv. 

Ellen Key tolkade det nyvaknade nationsmedvetandet mycket entusiastiskt:  

Och ingen enda bland alla de hundra tusenden, vilka böljade sig igenom utställ-
ningen, blev helt oberörd av den nationella solidaritetskänslan. Alla förstodo, 
att detta var gemensam egendom, en gemensam stolthet, alla möttes i det glada 
medvetandet: Detta har mitt folk mäktat; dess arbetsära är min; så stora äro mitt 
lands tillgångar; så rik mitt lands natur, så stark och begåvad min nation. Med 
dessa känslor blickade alla varandra i ögonen, och i allas ögon kom därvid ett 
nytt uttryck av välvilja; över allas väsen bredde sig något av den värdighet, som 

                                                      
207 Ekström 1994, s. 314. 
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en höjd självaktning i samband med stigande aktning för andra förlänar. Alla 
möttes i en stor nationell segerglädje, som närmade de olika bygderna och de 
olika klassernas folk till varandra. 208 

 
Stockholmsutställningen utmärkte sig främst av framåtanda, modernitet och 
den allra senaste teknologin, men det fanns också historiskt bakåtblickande 
inslag, som den i en tredjedels skala uppbyggda modellen av Gamla Stock-
holm i 1500-talstappning. Där kunde man bland annat se repliker av slottet 
Tre Kronor och den gamla Bollhusteatern, och hela området befolkades av 
kostymklädda skådespelare med dagliga upptåg och föreställningar. Ekström 
menar att de historiska representationerna ”ofta tjänade ett kontrastskapande 
eller utvecklingsbejakande syfte”. Ett annat syfte var att uppväcka känslan av 
ett storslaget förflutet, för att stärka den nationella identiteten.209 

Till nymodiga och uppseendeväckande teknologier hörde bland annat fo-
nografer, kinomatografer och röntgenapparater, vilka förevisades.210 I fotogra-
fiutställningen hade F. W. Hasselblad & C:o en monter där deras senaste ka-
meror demonstrerades. Sven Scholander, som var firmans återförsäljare i 
Stockholm, ansvarade för den.211  

Arkitekturen stod i centrum och var för tiden djärv och modern med den 
unge Ferdinand Boberg som huvudperson. Boberg hörde till Sven Scholander 
och Wilhelm Stenhammars närmaste krets. Stor plats gavs också åt den unga 
framåtblickande generationen bildkonstnärer. Från utlandet medverkade be-
römdheter som Monet, Rodin, Gauguin, Gallé (glaskonstnären), Burne-Jones 
(en av prerafaeliterna), Böcklin, Klinger, Liebermann, Repin med flera, men 
också en rad av de mest betydande nordiska målarna. William Morris skulle 
också ha kommit, men avled innan utställningen öppnade. På den stora konst-
utställningen visades sammanlagt 2000 verk från 17 länder, varav 667 verk 
visades i den svenska avdelningen. Många av dessa svenska verk har fortfa-
rande en stor betydelse i det allmänna konstmedvetandet, som till exempel 
Richard Berghs Riddaren och jungfrun, Prins Eugens Molnet, Ernst Joseph-
sons Strömkarlen, Carl Larssons Karin, och Bruno Liljefors Havsörnar.  

Konstindustrin, liksom konsthantverket, vars status vid denna tid omför-
handlades och alltmer började bli accepterade som konst, fanns representerade 
på ett flertal ställen på Stockholmsutställningen: Industrihallen, Konsthallen 
och på Nordiska museet. Det fanns utställningar för ’husslöjd’ och ’konst-
slöjd’ och i efterdyningarna bildades Föreningen för Svensk Hemslöjd.212 De 
nybyggda musikinstrumenten visades i Industrihallen. 

                                                      
208 Citerat ur Johansson, Rehnberg, Selling 1987 [1953], s. 218.  
209 Ekström 1994, s. 170. 
210 Se t.ex. Boström 2006 och Jülich 2006.  
211 Looström 1899, s. 442. 
212 Lundahl 1999, s. 207 f.  
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Under den fyra månader långa utställningen från maj till september repre-
senterades musiken som konstform på en mängd ställen och sätt i detta spekt-
rum mellan modernitet och historia. 

Den nykomponerade musiken förekom bland annat under invigningen den 
15 maj, vilken också var en del i Oscar II:s högtidliga 25-årsjubileum som 
regent. Wilhelm Stenhammar hade komponerat festkantaten till en text av Carl 
Snoilsky. En ännu större musikmanifestation (enligt musikforskaren Bo Wall-
ner – det svenska musiklivets dittills största) var den väldiga Andra Nordiska 
Musikfesten den 4–10 juli. Ett annan viktig musikhändelse var den stora Sång-
arfesten som avslutade hela Stockholmsutställningen den 22–23 september. 
Vid många av utställningsområdets restauranger på Norra Djurgården hade 
man daglig musikunderhållning. Historiska teaterföreställningar med musik-
inslag gavs i modellen av Gamla Stockholm, särskilt i den uppbyggda Boll-
husteatern. Fler konserter gavs på olika ställen i det stora utställningsområdet, 
till exempel av ryssar vid den ryska paviljongen.213  

Gunnar Wennerberg (1817–1901) ingick i den ’artistiska kommitté’ som 
utformade den Andra Nordiska Musikfesten. Den Första Nordiska Musikfes-
ten ägde rum i Köpenhamn 1888 i samband med en stor utställning där, och 
enligt Wallner var upplägget och repertoaren snarlik. Wallner saknar den unga 
generationen tonsättare i programmet (av de svenska tonsättarna fick man bara 
höra första satsen i Stenhammars första pianokonsert och en sång av Peterson-
Berger), och han menar att musiken under musikfesten skiljde sig från den 
bildkonstnärliga sidan, där den unga generationen fick större plats. Orsaken 
föreslår Wallner ligger i sammansättningen av de olika programkommittéerna. 
I konstnärskommittén satt målare som Richard Bergh, prins Eugen, Bruno Lil-
jefors och Anders Zorn, liksom Ferdinand Boberg vilka alla var internationellt 
utblickande och den nya tidens män. I programkommittén för musikfesten satt 
Gunnar Wennerberg 80 år gammal, Wilhelm Svedbom, Conrad Nordqvist och 
Ivar Eggert Hedenblad, där alla levde med det förflutnas ideal. Till skillnad 
från den progressiva utställningen i övrigt, menar Wallner att det bland dem 
inte fanns någon som med kraft talade för samtiden och för förnyelsen. Han 
påstår vidare att ”det inte finns ett brev, inte ett bevarat uttalande som visar att 
den nordiska musikfesten upplevdes som impulsgivande av de svenska musi-
kerna” och framhåller musikkritikern Adolf Lindgrens dom över den Andra 
musikfesten i Aftonbladet och i Ny Illustrerad tidning. Lindgren skriver där 
att den nya och berikande upplevelsen stod att söka på annat håll än i de 
svenska inslagen. Han uppskattade Svendsen-Neruda-kvartettens utomordent-
ligt fina kammarmusicerande i Carl Nielsens f-mollkvartett och den rena, 
klara klangen hos Ceciliaforeningens madrigalkor (under Fredrik Rung), när 

                                                      
213 För en närmare beskrivning av de förekommande musikinslagen se Wallner 1991, s. 525–
543. Programmen för ryssarnas konserter, liksom många av de andra musikevenemangen finns 
sparade i en samling av Johannes Svanberg i Musikhistoriska museets arkiv. 
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den sjöng satser av Mogens Pedersøn och Hans Brachrogge – de danska re-
nässanskomponisterna – och av Thomas Laub och J P E Hartmann. Han me-
nade att ”Ljuset kom från Danmark”. Det tänkvärda här är att historiska mad-
rigaler uppfattades som det nya, intressanta och framåtblickande.214 Frederik 
Rung hörde också till dem som var pionjärer för spel på historiska instrument 
och framträdde med viola d’amore året efter i Musikhistorisk Museums första 
historiska konsert i Köpenhamn. Han var också en av dem som skrev under 
uppropet för Köpenhamnsmuseets bildande 1897.215 

 
Musikinstrument fanns representerade dels i utställningen för nyproducerade 
instrument, dels i den historiska Teater- och musikutställningen. 

 
Bild 8. J. G. Malmsjös utställning i Industrihallen. Bild: ur Hasselgren 1899, s. 286. 

Fotograf: okänd. 

Nyproducerade instrument  
Utställningen med nyproducerade musikinstrument låg inne i den enorma In-
dustrihallen och instrumenten var oftast fabriksgjorda. Där fanns 76 olika fab-
rikörer representerade, men också traditionella instrumentmakare. Det fanns 
instrument från landets (och de nordiska ländernas) många piano- och orgel-
fabriker, men även blås- och stränginstrument, positiv, dragspel, trummor och 
tillbehör.216  

                                                      
214 Wallner 1991, s. 540. 
215 Ørbæk Jensen 1998, s. 36 f, 40. 
216 Hammerich 1899, s. 504 ff. 
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Utställningen var en pristävling med en jury som tilldelade diplom för guld, 
silver och brons och som gav hedersomnämnanden. I juryn som utsåg priser 
till instrumentproducenterna ingick bland andra kapellmästare Conrad 
Nordqvist. Gulddiplom utdelades till J. G. Malmsjö ”för utmärkta flyglar och 
pianon”, Åkerman & Lunds orgelfabrik ”för en utmärkt kyrkoorgel” och till 
Ahlberg & Olsson ”för utmärkta blåsinstrument”.217 

Den danske musikhistorikern och grundaren av Köpenhamns Musikhisto-
riska museum Angul Hammerich (1848–1931), som beskrev utställningen 
med nyproducerade instrument i Stockholmsutställningens officiella berät-
telse konstaterade att pianofortet var nutidens instrument och därför intog den 
främsta platsen i utställningen, särskilt pianinot som var ”det moderna instru-
mentet par préference”. Han kommenterar också hur framåt Sverige var i till-
verkningen av kammarorglar (harmonium) och finner det märkligt att indu-
strigrenen inte var begränsad till de större städerna utan spridd över hela lan-
det.218 Hammerich framhåller vidare:  

”Af särskildt märkliga instrument må för öfrigt nämnas den Svenska lutan” 
(Scholanders system), som dock tillverkats i Köpenhamn, samt en finsk ”Kan-
tele”. Den s. k. ”Scholanderlutan”, som af Bröderne Willadsen från Köpenhamn 
utstälts, har fått sitt namn efter Sven Scholander, hvilken kan sägas vara den, 
som på nytt låtit det gamla bortglömda svenska stränginstrumentet från slutet 
af förra århundradet komma till heders.219 
 

Det är kanske inte så konstigt att Hammerich, som var musikhistoriker och 
som hade ett specialintresse för historiska instrument, framhöll dessa instru-
ment i utställningen, men det säger också något om vad som ansågs nytt och 
intressant. Nationella, historiska och moderna mål präglade hela Stockholms-
utställningen, och kan sägas vara förenade i Scholanders lutkonstruktion. Ut-
ifrån ett traditionellt svenskt instrument utvecklade han ett modernt hybridin-
strument, som skulle komma att bli en viktig modeattiralj i konstnärliga kret-
sar under de kommande decennierna, särskilt sedan Alfred Brock utvecklat 
instrumentet ytterligare.  

Nyproducerade och vidareutvecklade instrument som utgick ifrån histo-
riska förlagor intog också en framskjuten plats vid till exempel världsutställ-
ningen i Paris 1889 där klaverfirmorna Pleyel, Wolff & Cie, Tomasini, och 
Erard alla ställde ut varsin nybyggd cembalo. Francois Lorée ska också ha 
framställt en oboe d’amore för tillfället.220 

                                                      
217 För en fullständig förteckning över utställda firmor och diplomutnämnanden, se Svensk Mu-
siktidning nr 13, 6 september 1897. 
218 Hammerich 1899, s. 504. 
219 Ibid., s. 505. 
220 Haine 1988, s. 234 f. 
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Den historiska Teater- och musikutställningen 
Organologen Malou Haine hävdar att syftet med de historiska instrumentut-
ställningarna var ”att visa de stegvisa etapperna i instrumenttillverkningen 
vars framsteg har lett till 1800-talets moderna perfektion”. Detta var det ut-
talade syftet i de allra flesta katalogerna till de stora konst- och industriutställ-
ningarna, där de historiska instrumenten ofta ställdes ut separat från de mo-
derna.221 

Det var kammarherre Axel Burén (1842–1923) som först sammankallade 
ett möte, efter att idén till teater- och musikutställningen initierats av Ludvig 
Josephsson och skådespelaren Emil Hillberg.222 Planeringskommittén för ut-
ställningen bestod av Axel Burén som ordförande, kommissarien för industri-
utställningen, grosshandlaren Arthur Thiel,223 konst- och industriutställning-
ens byggnadschef, arkitekten Carl Möller, brukspatronen och sedermera tea-
terchefen Knut Michaelsson, dekorationsmålaren Carl Grabow samt intenden-
ten Harald Molander, som utsågs till teater- och musikutställningens 
verkställande föreståndare. Till sekreterare utsågs Johannes Svanberg som var 
sekreterare vid Kungliga operan och som ordningsman O. Malmgren. I prak-
tiken verkar Svanberg ha skött det mesta med insamling och administration 
av utställningsföremålen. Byggmästaren Olsson uppförde (med ritningar av 
arkitekterna Carl Möller, Erland Heurlin och Fredrik Dahlberg) utställningens 
paviljong som låg lite avsides, uppe på en höjd långt ifrån de stora vandrings-
stråken, ovanför Biologiska museet i närheten av Byströms villa. Carl Grabow 
hade föreslagit den invändiga utformningen. Dekoreringen var hållen i ljus-
grönt, guld och vitt med gipsornament. Särskild omsorg hade ägnats åt belys-
ningen som dels skedde genom den stora kupolens fönster, dels genom trans-
parenta tak.224 

De 63 musikinstrument som ställdes ut hade den danske instrumentsamla-
ren Carl Claudius som då bodde i Malmö lånat ut från sin privata samling. 
Övriga musikföremål som ställdes ut var framför allt autografer, byster och 
medaljonger. Det fanns två uppbyggda installationer. Den första var ett 
proscenium i en tredjedels skala av den gamla gustavianska operan, målad 
efter Deprez’ originalskiss föreställande slutscenen i Johann Gottlieb Nau-
manns opera Gustav Wasa. I den andra installationen var Gustav III och 
Gustaf Mauritz Armfelt framställda som vaxfigurer i kungens kabinett på 
gamla operan där han blev skjuten. I Svensk Musiktidning räknar Harald Mo-
lander upp utställningens föremål: ”porträtt av dramatiska och musikaliska ar-
tister […] Dekorationsskisser och kostymbilder […] manuskript […] autogra- 

 

                                                      
221 Haine 1988, s. 226 f.:”[…] montrer les étapes successives de la facture instrumentale don’t 
les progress ont abouti aux perfectionnements modernes du XIXe siècle”. Min översättning. 
222 Harald Molanders redogörelse för utställningen i Svensk Musiktidning 18 maj 1897. 
223 Arthur Thiel var bror till Ernst Thiel och blev 1898 ledamot av Kungliga teaterns styrelse. 
224 Harald Molander, Svensk Musiktidning nr 10, 18 maj 1897. 
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Bild 9. Paviljongen för Teater- och musikutställningen på Stockholmsutställningen 

1897. Bild: Scenkonstmuseet. Fotograf: okänd. 

fier […] märkliga aktstycken rörande svenska teaterns äldsta historia, egen-
domliga teateraffischer, kostymer, rustningar, vapen och andra accessoarer 
[…] samling uppgifter om i Sverige existerande teatrar, teatersällskap, musik- 
och sångsällskap, undervisningsanstalter, pensionskassor och understödsför-
eningar […]”.225  

Genom en bred öppning med draperier stod paviljongen i förbindelse med 
den stora Trädgårdshallen som efter blomsterutställningarnas slut redan den 
22 maj gjordes om till en väldig konsert- och teatersalong med över 1200 sitt-
platser. Här var det tänkt att Teater- och musikutställningen skulle ge tre ma-
tinéer i veckan. Endast ett fåtal av de planerade föreställningarna kom att ge-
nomföras, eftersom både artister och publik svek. De låga arvodena gjorde att 
artisterna under sommaren i stället kom att engagera sig i bättre betalda jobb. 
Främst verkar man ha försökt locka artisterna att medverka utan arvode med 
löfte om att överskottet från entréavgifterna skulle gå till Kungl. Teaterns och 
Hovkapellets pensionskassor. För invigningskonserten uppgick Hovkapellets 
arvode till 1000 kronor, vilket snabbt spräckte en från början svag budget. 
Trädgårdshallen visade sig ha en usel akustik; under soliga dagar blev den 
dessutom alldeles för varm och ovädersdagar smattrade regnet hårt mot glas-
taket. Biljettpriserna till den uppbyggda gamla Bollhusteatern där man också 
gav historiska teaterföreställningar var betydligt lägre och stal därför teater- 
och musikutställningens publik.  
                                                      
225 Ibid. 
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Bild 10. Överst: interiör från utställningen. Bild: Scenkonstmuseet.                        

Nederst: Skisser över instrumentutställningen.                                                      
Bild: Musikmuseet – Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’ Samling.  
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Harald Molander berättar i Svensk Musiktidning den 18 maj 1897, då utställ-
ningen precis hade öppnat, vilka programpunkter som dittills var bestämda:  

En särskild orkester under ledning af kapellmästaren [Björn] Halldén har enga-
gerats för utförande af ordinarie konserter och mellanaktsmusik. Konserter af 
k. hovkapellet under hofkapellmästare Nordqvists ledning torde vara att 
påräkna. Här tänkte man ock gifva de bekanta, af professor Noréen ordnade 
skolkomedierna från 1600-talet, desamma som under Urban Hjärnes ledning då 
uppfördes i Stockholm af Upsala studenter, liksom en af gustavianska tidens 
mest gouterande operacomiquer, som afses att gifvas i originaldekorationer och 
kostymer från Gripsholm och Rosersberg, och slutligen en kulturhistoriskt in-
tressant serie tablåer och scener, återgifvande olika skeden i den svenska tea-
terns historia.  

 
Det hade varit intressant att ta del av recensioner av dessa matinéer, ifall de 
hade genomförts. Ifall några historiska instrument förekom, eller var plane-
rade att vara med, framkommer inte av det bevarade källmaterialet. Molander 
skrev att om man hade haft möjlighet att genomföra matinéerna enligt planen, 
så hade det ”blivit af betydande intresse i kulturhistoriskt hänseende”.226  

Hela teater- och musikutställningen gick med ekonomisk brakförlust. För-
utom de dåliga förhållandena i Trädgårdshallen, klagomål på ”kuriösa knap-
par” och andra trivialiteter, och på vaxfigurerna i installationerna som inte höll 
måttet, fick utställningen i övrigt mycket god kritik och ansågs vara av stort 
värde.227 Musikinstrumentutställningen uppskattades, men klagomål fanns på 
att ingen katalog fanns att tillgå med mer information om instrumenten. Clau-
dius hade skrivit en utställningskatalog utan bilder, vilken inte trycktes förrän 
säsongen var slut på hösten, något som en upprörd Claudius ansåg berodde på 
ren försumlighet.228  

Det uttalade syftet med teater- och musikutställningen, såsom det angavs i 
det officiella programmet, var att ge en ”åskådlig bild af den svenska teaterns 
och musikens utveckling från äldre tider till våra dagar, dels genom exposition 
af konstnärligt och tekniskt märkliga föremål, som tjenat till medel för eller 
bära vittne om denna utveckling, samt porträtt och minnen af personer, som 
befordrat densamma, dels genom presentationer af dramatisk konst och musik, 
representativa för olika tidevarf”.229 Det var alltså en demonstration av den 
kulturella, eventuellt evolutionistiska, utvecklingen som var viktigast, liksom 
att bevara och framhålla viktiga kulturpersoners minne i nationellt identitets-
skapande syfte.  

Som förebild för Teater- och musikutställningen stod, enligt Harald Mo-
lander, de relativt nyligen genomförda världsutställningarna i Wien 1893 och 

                                                      
226 Molander 1899, s. 260. 
227 Molander 1899 och Svensk Musiktidning nr. 11–12, 1897. 
228 Claudius 1897. Om förseningen i brev från Carl Claudius till Johannes Svanberg 16 oktober 
1897. 
229 Molander 1899, s. 252. 
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Paris 1896. Han menade att utställningen i Wien hade mera historiskt och den 
i Paris ”övervägande industriellt och merkantilt intresse”.230 Men även utställ-
ningarna i London South Kensington 1885 och Paris 1889 kan ha haft bety-
delse, då de hade en viktig roll för intresset för historiska instrument i övriga 
Europa.231 Jag har inte funnit något direkt uttalande om att de historiska instru-
mentens uppgift på Konst- och industriutställningen var att tjäna som förebil-
der för de massproducerade nya instrumenten, men det kan vara ytterligare en 
funktion de fyllde, vilket i så fall ansluter till andra utställningar med konst-
hantverk 1897.  

Musikhistoriska museets bildande 
När idén om ett museum föreslogs av Carl Claudius i februari 1898, efter att 
Teater- och musikutställningen på den Allmänna konst- och industriutställ-
ningen i Stockholm 1897 hade stängt, fanns ingen samling att utgå ifrån. Ut-
ställningen på Lejonbacken hade varit en tillfällig och avslutad låneutställ-
ning, där de insamlade utställningsobjekten redan hade lämnats tillbaka. För 
att Musikhistoriska museet skulle komma till stånd behövde projektet perso-
ner med olika roller och kompetenser knutna till sig, men framför allt en sam-
ling av museiföremål. I det följande beskrivs vilka personer som var inblan-
dade vid museets tillblivelse och hur en museisamling skapades. 

Carl Claudius och Johannes Svanberg, som hade lärt känna varandra och 
blivit goda vänner under det gemensamma arbetet med teater- och musikut-
ställningen, blev de två eldsjälar som kom att driva det nya musikmuseipro-
jektet. I brevväxlingen mellan Svanberg och Claudius framkommer ingenting 
som tyder på att museet planerades att bli ett musik- och teatermuseum, men 
i Svanbergs senare argumentation för en teaterdel i museet, verkar det som 
han själv haft den ambitionen redan från början. Eftersom Claudius donationer 
och arbetsinsatser krävdes för att Musikhistoriska museet skulle bli av, och 
det senare i brevväxlingen framkommer att Claudius var en stark motståndare 
till en teaterdel, så blev det Claudius vilja som avgjorde.232  

Den man först vände sig till med idén om ett Musikhistoriskt museum var 
Axel Burén, som varit ordförande för Teater- och musikutställningen och som 
var Svanbergs chef på Kongl. Operan (som snart skulle byta namn till Kongl. 
Teatern). Han var entusiastisk till förslaget och skrev under uppropet för mu-
seets bildande och blev därefter ordförande i museets första styrelse 1899. Han 
behöll posten fram till 1914. Han gav också kontinuerligt ekonomiskt stöd, 

                                                      
230 Molander 1899, s. 251. 
231 Se t.ex. Haskell 1988, s. 28, 44. 
232 Om turerna kring ett eventuellt utökande av museiuppdraget till att innefatta även teaterfö-
remål, se avsnittet ”teatermuseum” i föreliggande arbete.  
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vilket var oumbärligt för att museet skulle klara sig under det första decen-
niet.233 Förutom de höga befattningar Burén hade inom hovet (kammarskri-
vare, kammarherre och 1900 även överintendent), innehade han tjänsten som 
direktör vid Kongl. Teatern 1892–1907 samt var ordförande för Filharmo-
niska sällskapet 1887–1903. 

Eftersom Musikhistoriska museet under sin förhistoria, tillblivelse och två 
första decennier var mycket beroende av Carl Claudius som donator, instru-
mentkännare och motor och av Johannes Svanberg, som kulturadministratör 
med alla viktiga kontakter i Stockholm och som museets föreståndare under 
de första 19 åren, kan man utgå ifrån att deras föreställningar och mål är de 
mest relevanta att undersöka i denna studie. Därför ägnas de mer ingående 
presentationer.  

Carl Claudius – storsamlaren och eldsjälen 
Carl Claudius (1855–1931) var en driftig kulturmecenat och ägare av en av 
samtidens största privata musikinstrumentsamlingar. Han föddes i Köpen-
hamn som son till rekvisitachefen vid den Kongelige Teater Carl Johan Ed-
vard Jensen (1829–1895) och Caroline Jensine (Signe) Marie Carlsen (1836–
1876). Han utbildade sig och arbetade som lärare i först Maribou och sedan 
Köpenhamn fram till 1882. Då bytte han tillsammans med sin far efternamn 
från det ordinära Jensen till det mer anspråksfulla Claudius och ändrade unge-
fär samtidigt yrkesbana till fabrikör. Han köpte textilfabriken AB A. Svensson 
& Co i Malmö som tillverkade snörmakerier, vilket var mycket lukrativt med 
tanke på tidens förkärlek för plyschsoffor och draperier med fransar, tofsar 
och ganser. Han bodde i Malmö 1884–1906, och behöll sin firma i Malmö 
sedan han flyttat tillbaka till Köpenhamn (Fredrikshamn) där han bodde fram 
till sin död  den 22 februari 1931.  

Den förmögenhet Claudius byggde upp med hjälp av sin fabrik, använde 
han löpande till att förverkliga sina ambitioner som främjare av kulturliv, 
forskning, kulturarvsbevarande och folkbildning, men kanske framför allt för 
att kunna ge sig hän åt sin största passion: samlandet. Claudius började inför-
skaffa musikinstrument på 1880-talet, men samlade innan dess på kopparstick, 
exlibris och mynt.  

Claudius berättar själv i en artikel för första gången publicerad i Ur nuti-
dens musikliv 1922, en anekdot om hur han kom in på musikinstrumentsam-
landet. Han förlovade sig med dottern till en av Danmarks största samlare, 
bokantikvarien Herman H. J Lynge, vars kvarlåtenskap såldes på tio auk-
tioner. Av sin blivande svärfar fick han en gitarr i present som ett försök av 
denne att avleda honom från den kostsamma och ständigt jagande livsstilen 
som samlare. Lynge ville uppmuntra sin blivande svärson att istället odla sitt 
musikintresse som hobby. Då gitarren han fått inte fungerade tillfredställande, 
gick Claudius till en instrumenthandlare för att byta den till en annan gitarr, 
                                                      
233 Norlind 1921, s. 106 f. 
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Bild 11. Carl Claudius med en viola da gamba i sitt hem på Carit Etlarsvej 3 i Kö-
penhamn. Bild: Musikmuseet – Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’ Samling. 
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men fastnade för två lutor. Han lämnade butiken med de båda lutorna och en-
ligt Claudius var han sedan den dagen fast i musikinstrumentsamlandet, med 
lutor som den mest betydelsefulla delen av sin småningom stora samling. Lu-
tan kallade han, liksom Praetorius, för ’Drottningen av alla instrument”. Clau-
dius musicerade genom att ackompanjera sig själv på gitarr eller luta med en 
repertoar av framför allt Bellmansånger.234 

I takt med att förmögenheten växte tilltog samlandet. När Claudius under 
1880-talet hade kommit igång att samla instrument var marknaden fortfarande 
mycket gynnsam. I Sverige var det enligt Claudius endast Arthur Hazelius och 
konstnären och vännen Reinhold Callmander som var konkurrenter. Övriga 
samlare ute i Europa var enligt Claudius Paul de Wit i Leipzig, William Fran-
cis Galpin i Essex, Daniël François Scheuerleer i Haag och Fritz Wildhagen i 
Berlin. Antikvitetshandlarna hade enligt Claudius ännu inte fått upp ögonen 
för musikinstrument, utan sålde bara sådana när de tagit emot ett komplett 
dödsbo. Konkurrerande musikmuseer fanns det ännu inte så många.235 Clau-
dius köpte instrument i framför allt Italien och Frankrike, men åkte även runt 
till organister och privatpersoner på den svenska och danska landsbygden. När 
de köpstarka amerikanerna i stor skala började handla europeiska antikviteter 
under 1890-talet, ändrades marknaden snabbt och drastiskt enligt Claudius.236 
Han skriver i ett brev till Svanberg 1913 från en resa till Rom, Neapel och 
Gardasjön: ”Det billigeste Clavicymbal jeg saa, var til 11 000 frc. De Sjaeld-
nere Instrumeter findes slet ikke mer.”237  

Vid tiden för Stockholmsutställningen 1897 och Musikhistoriska museets 
tillblivelse och första år bodde Claudius i Malmö och var mycket engagerad i 
det svenska kultur- och framför allt musiklivet. Claudius var den som 1901 
tog initiativet till en svensk ortsgrupp av Internationella musiksällskapet (In-
ternationale Musikgesellschaft), med Skåne som bas, och var dess ordförande 
till 1914. Han höll själv åtminstone två olika föredrag vid sällskapets interna-
tionella kongresser i Basel 1906 om nyckelharpan och i Paris 1914 om svenska 
bondspelmän.238 Han startade det danska musiksällskapet 1921. 

Efter att Claudius 1906 hade flyttat tillbaka till Köpenhamn (Fredrikshavn) 
och där köpt en stor patriciervilla på Carit Etlarsvej 3, fick han mer plats för 
sina instrument och mer tid att ordna och ta hand om sin samling. För över-
siktens skull ordnade Claudius sin samling delvis efter Mahillons ”udmærkede 
men vidløftige” instrumentsystematik, som han själv beskrev den.239  

Carl och hans fru Sophie, som var bildhuggare och romanförfattarinna, var 
måna om att ha ett öppet hem dit de bjöd in kulturpersonligheter som Georg 
                                                      
234 Claudius 1922a, s. 23 f. 
235 Ibid., s. 24 f. 
236 Claudius 1931, s. 13. 
237 Brev från Carl Claudius till Johannes Svanberg 13 juni 1913. 
238 Originaltitlarna på hans konferensbidrag var ”Die Swedische Nyckelharpa”, 1906 och 
”Swedische Bauernspielmänner”, 1914. 
239 Claudius 1931, s. 13. 
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Brandes och Holger Drachmann (vilken Sophie var släkt med).240 Musiker in-
bjöds för musikaftnar, och ofta spelade man på historiska instrument ur Clau-
dius instrumentsamling. De musiker som oftast spelade hemma hos Claudius 
var Sven Scholander, Ina Lange, herr Frederik och fru Schendler Petersen, 
Siegfried Salomon och Christian Ungersen.241  

Kontakten med Sverige fortsatte även efter att Claudius lämnat landet, ef-
tersom han fortfarande hade sin fabrik i Malmö. Lojaliteten mot fäderneslan-
det tilltog dock efter flytten tillbaka, om man ser till hur han fördelade sina 
gracer mellan de musikhistoriska museerna i Stockholm respektive Köpen-
hamn. Han var styrelseledamot i Stockholms Musikhistoriska museets styrelse 
och senare även i Köpenhamns dito, liksom han var engagerad i till exempel 
Göteborgs stadsmuseum, Handels- og Sjøfartsmuseet och Dansk folke-
museum. Under första världskriget blev Claudius dansk konsul över Peru och 
1915 även generalkonsul. Han tilldelades Dannebrogen 1898 och blev invald 
som utländsk ledamot i Kungl. Musikaliska akademien 1928.  

När Claudius dog 1931, samma år som chefen för Musikhistorisk museum 
Angul Hammerich också avled, hade båda de musikhistoriska museerna i Kö-
penhamn och Stockholm förhoppningar om att få överta hans instrumentsam-
ling. Förvåningen var stor när det framkom att han istället testamenterat hela 
sin samling och bostad på Carit Etlarsvej till den danska staten, med villkoret 
att hans instrument skulle vara kvar i villan och där visas för allmänheten. 
Danska staten accepterade villkoren, men 1977 såldes villan och instrumenten 
överfördes till Musikhistorisk Museum som en separat sammanhållen sam-
ling.242  

Johannes Svanberg – administratören och eldsjälen 
Museets förste föreståndare, Johannes Svanberg (1852–1918), föddes i Öre-
bro den 25 december 1852, som son till köpmannen Peter Josias Svanberg och 
Sophia Mathilda, född Bruhn. Örebro var vid Svanbergs födelse ett liberalt 
centrum i och med den begynnande industrialiseringen där. Efter avslutad 
skolgång arbetade Svanberg i tio år på handelskontor, varav 1873–79 i Stock-
holm. Han hade sedan ungdomen närt drömmar om att få ägna sig åt teater, 
vilket han gav sig in på under åttiotalet. Svanberg arbetade omväxlande som 
biträdande regissör, skådespelare, sekreterare och kassör vid Mindre teatern 
(Hammerska teatern) i Stockholm, Göteborgs Teater och Vasateatern i Stock-
holm. Han fick 1896 anställning som sekreterare vid Kongl. Operan i Stock-
holm, och från 1898 var han även dess kassör (då benämnd Kongl. Teatern). 
Från det att operans direktör Axel Burén ersattes av Albert Ranft 1908, 

                                                      
240 Sophie Claudius skänkte en modellbyst av Adolf Fredrik Lindblad som hon själv gjort till 
Musikhistoriska museet 1903.  
241 Skjerne 1952, s. 23. 
242 Museet benämnes från 1977 Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’ samling fram till 
2014 då det bytte namn till Musikmuseet. 
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Bild 12. Porträtt av Johannes Svanberg. Bild: Scenkonstmuseet. Fotograf: okänd. 
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ändrades Svanbergs arbetsuppgifter på operan till att endast vara kassör, vilket 
han var fram till sin död 1918. I inkomstdeklarationen från Svanbergs sista 
levnadsår ser man att årsinkomstens fördelning var 5 250 kr från operan och 
600 kr från museet.243  

Svanberg gifte sig 1891 med skådespelerskan Siri Dahlqvist (1852–1916) 
som var dotter till premiäraktören vid Kungl. Teatern Georg Dahlqvist. Svan-
berg verkar ha varit en stor beundrare av sin svärfar, då han som teaterhistori-
ker särskilt framhöll Georg Dahlqvists konstnärskap i sina teaterarbeten. Siri 
och Johannes var båda verksamma som skådespelare i Göteborg på 1880-talet 
och de fick sitt enda barn, dottern Vivi, 1889. Även hon blev skådespelerska 
och gifte sig småningom Häggmark.  

Förutom Musikhistoriska museet var Svanberg med och grundade Svenska 
teaterförbundet 1894 och Sveriges teaterhistoriska samfund 1912. Som en 
mycket social och utpräglad föreningsmänniska, hade han uppdrag i en mängd 
olika sammanslutningar.244 Han tilldelades Litteris et Artebus 1909 och inval-
des till associé vid Kungl. Musikaliska akademien 1912.  

Liksom Claudius hade Svanberg en samlarpersonlighet. Under många år 
samlade han in ett omfattande biografiskt material om skådespelare, som han 
använde i sina teaterhistoriska arbeten. De två första verken han skrev var An-
teckningar om Stora teatern i Göteborg 1859–93 från 1894 och Anteckningar 
om Vasateatern 1886–1895 från 1895, teatrar han själv arbetat vid. Det sista 
verket var en fortsättning av F. A. Dahlgrens Anteckningar om Stockholms 
teatrar, vilket Svanberg färdigställde i två band med namnet Kungl. teatrarne 
under ett halft sekel 1860–1910. På grund av Svanbergs stora arbetsbörda ut-
gavs de först under hans sista två levnadsår (1917 och 1918). Bankdirektör 
Gösta Settergren donerade Svanbergs privata teatersamlingar till Musikhisto-
riska museet 1925. I en artikel i Svenska Dagbladet beskrivs samlingarna, som 
fyllde fem lårar, bestå av teateranteckningar och porträtt, ”tidningsurklipp, 
dels excerpter och originalhandlingar, dels slutligen flera dyrbara planschverk 
och sällsynta teatertryck” främst från svensk teater under 1860–80-talen.245 

I en historieskrivning av Musikhistoriska museet i Svensk tidskrift för mu-
sikforskning beskriver Tobias Norlind sin föregångare:  

                                                      
243 Johannes Svanbergs personarkiv, Musikverkets arkiv. Stora Skandinaviska serien: Johannes 
Svanberg, 486, 3122. 
244 I Svanbergs personarkiv på Musikverkets arkiv (Stora Skandinaviska serien: Johannes Svan-
berg. 486, 3122) finns intyg på ledamotskap i Frimurarorden, Samfundet S:t Erik (för bevaran-
det af Stockholms minnesmärken), Föreningen för Stockholms prydande med konstverk, Sve-
riges Centralförening för Idrottens främjande, Svenska Lifräddningssällskapet, Skyddsvärnet, 
Sällskapet Philomele, Svenska Fornminnesföreningen, Sällskapet Litteratur-wänner, Stock-
holms Allmänna Simförening, Sveriges författarförening, Sällskapet Idun och Överstyrelsen 
för Svenska Röda Korset. 
245 Osign. Svenska Dagbladet 14 februari 1926. 
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Sekreterare Svanbergs 20-åriga verksamhet som museets föreståndare känne-
tecknas av ett lugnt målmedvetet arbete, buret som det varit av hans på samma 
gång milda, hänsynsfulla väsen och nobla personlighet som hans outtröttliga 
energi och sega fasthållande vid de en gång skapade riktlinjerna för museets 
utveckling. Då han 1918 gick bort erkändes allmänt den stora tacksamhetsskuld 
museet hade till honom.246 

 
I ett brev till Claudius bedyrar Svanberg sitt stora engagemang för museet till 
en otålig Claudius som önskar att utvecklingen för museet skulle fortskrida 
snabbare: 

Slutord: var viss om, käre vän C. C., att jag söker styra till det bästa för vårt M. 
M. Mitt teaterarbete (d.v.s. mina göromål som kassör och sekreterare vid Ope-
ran) gör jag af pligtkänsla lika mycket som af intresse - mitt arbete för M. M. 
deremot gör jag uteslutande af intresse, eller rättare sagdt: af entusiasm.247 

 
I ett annat brev året innan beklagar han sig något, då han låter Claudius förstå 
hur hårt han jobbar för liten lön: 

Jag är ledsen att jag ej kan egna så mycken tid jag skulle vilja åt museet. Det 
skulle jag kunna om jag vore endast sekreterare vid teatern; men för inkomstens 
skull måste jag ju äfven vara kassör, ty på min sekreterarlön, 1800 kr., kan jag 
ju ej lefva. Det är emellertid redan nu ganska mycket att göra för museet, och 
för att hinna med dessa göromål har jag många qvälar suttit uppe och skrifvit 
till kl. 2 på natten. Men man gör ju gerna och med nöje en sak hvaraf man är 
intresserad.248 

 
Entusiasmen och det hårda arbetet följde sedan Svanberg genom åren fram till 
att han plötsligt fick slaganfall och dog den 14 augusti 1918, mitt i sin verk-
samhet som föreståndare för museet.  

Andra främjare av det nya museet 
Axel Burén, som redan presenterats ovan, var Claudius och Svanbergs viktig-
aste bundsförvant i museiplanerna, på grund av det stora inflytande han hade 
både inom hovet och det svenska musiklivet. I Svanbergs och Claudius täta 
brevväxling nämns mycket ofta Burén, som verkar ha lett projektet utåt. Han 
tog alla ekonomiska och övriga större beslut, konsulterades i strategiska frågor 
och gav synpunkter på hur de skulle handla. Burén kom att sitta som ordfö-
rande i museets styrelse fram till 1914 och bidrog ekonomiskt till museets 
förverkligande och underhåll.   

Svanbergs primära uppgift var att administrera det hela, samt att övertyga 
och knyta rätt personer inom den svenska kultureliten till projektet.  

                                                      
246 Norlind 1921, s. 108. 
247 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 17 augusti 1900. 
248 Brev från johannes Svanberg till Carl Claudius 19 mars 1899. 
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Redan på sommaren 1898 hade man författat ett upprop, men det dröjde 
ända till februari 1899 innan de viktiga namnunderskrifterna var på plats. I 
Claudius och Svanbergs korrespondens framgår hur de försökte värva viktiga 
personer. Svanberg skriver, apropå förehavanden de har med deras gemen-
samma bekant konstnären Geskel Saloman, att han ska försöka få Geskels bror 
musikprofessorn, tonsättaren och violinisten Siegfried Saloman (1816–99) att 
underteckna uppropet och ”afstå en tusenlapp af sina millioner till museet.”249 
Geskel Saloman var en dansk-svensk konstnär som studerat i Köpenhamn och 
som sedan 1850 bott i Göteborg, men som bosatte sig i Stockholm 1871 och 
blev vice professor vid konstakademien 1874. Siegfried Saloman dog den 22 
juli 1899, vilket kunde förklara varför hans namn inte finns med på upp-
ropet.250  

De tretton personer som slutligen skrev under ”Upprop till bildande af ett 
svenskt Musikhistoriskt Museum” den 1 februari 1899 var en högst ansedd 
skara musikpersonligheter: Axel Burén, Oscar Byström, Reinhold Callman-
������������������������� ��¡apek, Ivar Hallström, Richard Henneberg, Con-
rad Nordqvist, Sven Scholander, Johannes Svanberg, Karl Valentin, Gunnar 
Wennerberg och Lars Zetterqvist. Uppropet publicerades i ett stort antal tid-
ningar, bland annat i Svensk Musiktidning nr 4 den 15 februari 1899.  

När det första konstituerande mötet hölls och en styrelse valdes den 12 mars 
samma år närvarade Wennerberg, Burén, Byström, Nordqvist, Henneberg, 
Zetterqvist, Valentin och Svanberg. Till styrelse valdes: ordförande Burén, le-
damöter Nordqvist, Claudius, Zetterqvist och Valentin, suppleanter Byström 
och Henneberg samt Svanberg som valdes till museets sekreterare och vår-
dare. Claudius och Svanberg var besvikna över att Wennerberg inte blev sty-
relsemedlem, men det ville tydligen inte Burén.251  

Undertecknarna för uppropet utgjordes framför allt av framstående musi-
ker, varav flera med uttalade historiska intressen och verksamheter. De av mu-
sikerna som skrivit under uppropet, och som senare framträdde vid de första 
historiska konserterna, var hovkapellmästarna och tonsättarna Conrad 
Nordqvist (1840–20) och Richard Henneberg (1853–1925), liksom lutsånga-
ren Sven Scholander och stjärnviolinisten och konsertmästaren vid Hovkapel-
let Lars Zetterqvist (1860–1946). Ivar Hallström, ����� � �¡apek, Gunnar 
Wennerberg, Oscar Byström och Karl Valentin var alla tonsättare och de två 
sistnämnda ägnade sig även åt musikforskning. Wennerberg var ett före detta 
högt uppsatt statsråd och Burén kammarherre med inflytande i hovet. Han stod 
nära Oscar II och avsattes som operachef samma vecka som kungen dog. 
Konstnären Reinhold Callmander och Carl Claudius var de två instrument-
samlarna bland undertecknarna. De som låg närmast till som museimän, men 

                                                      
249 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 25 september 1898. 
250 Han är inte att förväxla med musikern Siegfried Salomon (1885–1962), en av de musiker 
som senare brukade medverka vid musikaftnarna i Carl Claudius hem i Fredrikshamn. 
251 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 13 mars 1899. 
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som ännu saknade större erfarenhet och tidigare befattningar inom området, 
var Johannes Svanberg och Carl Claudius.  

I brevväxlingen mellan Svanberg och Claudius framkommer att de som 
skrivit under uppropet också förväntades bidra med finansiering, kunskaper 
eller instrumentdonationer. Svanberg bad till exempel Claudius att fråga sin 
gode vän Callmander, ifall han i uppropet kunde utlova ett bidrag till museet 
från sin instrumentsamling.252 I ett utkast till uppropet skrivet 1898 har Svan-
berg lagt till en notering i rött bredvid Callmanders namn, att han har utlovat 
att samla in pengar i Göteborg. I ett bevarat brev från Svanberg till Ivar Hall-
ström, daterat en vecka efter uppropets publicering, skriver Svanberg att han 
är mycket tacksam för utlovat manuskript, och att han hört att det till och med 
skulle kunna bli Hallströms opera Den bergtagna som han tänker donera till 
museet. Svanberg passar också på att efterfråga eventuella instrumentdonat-
ioner.253  

Zetterqvist som var en stor kännare av äldre stråkinstrument skänkte tidigt 
två violinstråkar till museet, vilka uppgavs vara byggda av bröderna Amati. 
Ett halvår tidigare skrev Svanberg i ett brev till Claudius att Zetterqvist, för-
utom instrument och ett originalmanuskript av Paganini, också utlovat att fun-
gera som museets konservator.254 Zetterqvist medverkade i alla de konserter 
som analyseras i denna studie och ingick fortfarande i museets styrelse 1908. 

I museets arkiv har ingen korrespondens hittills återfunnits med eller om 
Oscar Byströms medverkan i museiprojektet, och man kan förmoda att han 
mest lånade ut sitt tunga namn åt det hela, musikauktoritet och förespråkare 
av historisk musik som han var. Byström hade bland annat anordnat motett-
aftnar i Jacobs kyrka 1881–85255 och förestod ett stående program på Skansen 
med så kallade ’rytmiska koraler’ från 1897 (det som idag kallas folkliga ko-
raler),256 liksom han till exempel arrangerade konserter som ”Svensk musikhi-
storisk kyrkokonsert” i Skeppsholmskyrkan den 1 oktober 1893.257 Byström 
förespråkade upptecknande av svensk folkmusik och menade i ett brev till 
Kungl. Musikaliska akademien 1876 att traditioner höll på att försvinna i och 
med att fiolen och klarinetten trängdes undan av dragspelet.258 Annars finns 
ingenting återfunnet som styrker ett särskilt intresse för historiska instrument. 
Vid ett framförande av musik av Bach och Händel 1876 ska han ha framträtt 
med en ny Pleyel Wolff-flygel från ”Dannströms exposition” med den ”ny-
funna s.k. pedale tonale ou harmonique”, så det var i alla fall inga historiska 
instrument med vid det tillfället.259  
                                                      
252 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 14 juli 1898. 
253 Brev från Johannes Svanberg till Ivar Hallström 9 mars 1899. 
254 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 24 september 1898. 
255 Tegen 1955, s. 43 f och Hedwall 2003, s 284 ff. 
256 Hedwall 2003, s. 369. 
257 Ibid., s. 356 ff.  
258 Ramsten 2016, s. 93 f.  
259 Hedwall 2003 s. 267.  
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Snart efter att Burén blivit vidtalad och engagerad i museiidén, visade sig 
enligt Norlind ”den då 81-årige, men för musikens konst alltjämt varmt intres-
serade tonskalden, statsrådet Gunnar Wennerberg, som därefter tillspordes, 
synnerligt tilltalad av den väckta frågan”.260 Wennerberg var mycket aktad och 
älskad och en oerhörd tillgång för projektets legitimitet. Claudius var en stor 
Wennerbergbeundrare och han var den som ett decennium senare åstadkom 
ett minnesrum på museet till nationalskaldens ära.  

Den tredje av undertecknarna som kan sägas ha lånat ut sitt namn till pro-
jektet i egenskap av äldre högt uppsatt musikpersonlighet är den tysk-böh-
miske musikern, dirigenten och kompositören Joseph �¡apek (1825–1915) 
som verkat i Göteborg sedan 1847.261 Inget spår av något särskilt intresse för 
instrument i allmänhet eller historiska instrument i synnerhet är funna kopplat 
till C¡apek, vilket inte utesluter att ett sådant förelåg. I det första av de två 
porträtt som tecknades av honom i Svensk Musiktidning �¢£���¤��¡apeks vida 
engagemang i det mesta som kunde kopplas till tonkonst:  

Det är icke allenast såsom en gedigen komponist och utmärkt exekutör Joseph 
C¡apek med rätta är högt värderad, det fins [sic] hos honom äfven andra egen-
skaper, som värdigt sluta sig till hans musikaliska. Vänfast som få och lifligt 
intresserad för allt som tillhör tonkonsten är han städse redo att räcka en hjelp-
sam hand, der hans insigter och erfarna ledning kan vara till nytta.262  
 

Han betraktas även som grundaren av den professionella konsertverksamheten 
i Göteborg, tack vare sina ambitiösa symfonikonserter under 1850-talet som 
”representerade en för göteborgarna tidigare okänd konstnärlig nivå”.263 För-
utom den symfoniska, opera- och kyrkomusikaliska verksamhet han drev, 
¥��¤�¢£���¡apek även som en stark förespråkare av kammarmusik. Han an-
ordnade bland annat kammarmusikaliska soiréer där han framträdde tillsam-
mans med Friedrich Smetana och August Meissner under den andra halvan av 
1850-talet, och han tillhörde stiftarna av ”Eugène Sundbergs kvartettsällskap” 
som bedrev en omfattande kammarmusikverksamhet under många år. Han var 
också engagerad i Göteborgs folkkonserter och utövade” musiklärarkall”.264 
A¢¢� �¡apek var högt uppsatt inom samma Göteborgsbaserade frimurarloge 
som Svanberg och att han dessutom var Par Bricole-broder till densamme, kan 
också förklara att han deltog.265 �£����¡���¦���¨ �Callmanders underskrifter 
underströk museets ambition att vara nationellt heltäckande och skapade goda 
kanaler till rikets andra stad. 

                                                      
260 Norlind 1921, s. 95. 
261 �¤��¡���¦������������©��		
� 
262 Osign., Svensk Musiktidning nr 5, 1 mars 1886. 
263 Hammarlund 2013, s. 156. 
264 Osign., Svensk Musiktidning nr 7, 4 april 1905. 
265 Norlind 1931. 
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En annan inflytelserik musikperson från Göteborg, men som just hade flyt-
tat till Stockholm, var Karl Valentin (1853–1918). Han hade blivit invald i 
Kungl. Musikaliska akademien två år tidigare och blev dess ständige sekrete-
rare från 1901 samt lärare i musikhistoria och estetik vid akademiens konser-
vatorium 1903–1918. Han var Sveriges ende disputerade musikforskare med 
en doktorsexamen från Leipzig där han antagits som elev vid musikkonserva-
toriet 1879. Hans doktorsavhandling Studien über die schwedischen Volksme-
lodien försvarad vid Leipzig universitet 1885 är den första akademiska av-
handlingen om svensk folkmusik. Anders Hammarlund beskriver den som 
närmast positivistiskt saklig, utan inslag av utommusikaliska symbolvärden.266 
Sten Dahlstedt framhäver arbetets starka förankring i en empiriskt grundad 
forskningsinriktning med naturvetenskapliga influenser.267 Dan Olsson påpe-
kar att avhandlingen var ett resultat av så kallad skrivbordsforskning, då Va-
lentin inte grundade sig på några fältstudier, utan på undersökningar av publi-
cerat notmaterial.268  

Valentin var en hängiven folkbildare som hade startat folkkonserterna i Gö-
teborg 1895 med Stockholms arbetareinstitut som förebild och höll under hela 
sin tid i Stockholm ett stort antal populära musikhistoriska föredrag och kon-
serter inom främst Borgarskolans serier, men även musikhistoriska föredrag 
på Richard Anderssons musikskola och på konservatoriet. Valentin verkade 
som musikkritiker i Svenska Dagbladet fram till 1903. Han skrev en rad mu-
sikhistoriska arbeten av populär såväl som akademisk art. Hans lilla organolo-
giska studie Pianot och dess föregångare utgående från instrument i Musik-
historiska museets då alldeles nybildade lilla samling, kan sägas vara ett pion-
järarbete inom svensk organologi.269 Han var med i grundandet av den Stock-
holmsbaserade ortsgruppen för musikforskning 1910. Öhrström sammanfattar 
Valentin som ”en bildad och bildningsivrande musiker som bidrog till fram-
växten av ett bildat musikaliskt borgerskap i Stockholm”.270 Hans namn gav 
museet dess eftersträvade vetenskapliga tyngd.  

Jämför man sammansättningen av personer som deltog i Musikhistoriska 
museets upprop 1899, med det snarlika upprop som Musikhistorisk museum i 
Köpenhamn offentliggjort två år tidigare, kan man peka på några intressanta 
skillnader. I Sverige var inte mindre än nio av de tretton undertecknarna aktiva 
musiker och/eller tonsättare, varav två även forskade om musik, och i övrigt 
var det en skådespelare och kulturinstitutionsadministratör (Svanberg), chefen 
för Kungl. Teatern och två instrumentsamlare. Ingen av undertecknarna var 
däremot erfaren museiman eller instrumentbyggare, -fabrikör eller -handlare.  

                                                      
266 Hammarlund 2013, s. 279. 
267 Dahlstedt 1998, s. 47. 
268 Olsson 2003, s. 65. 
269 Valentin 1899. 
270 Öhrström 2009. 
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I Köpenhamn var de sammankallande personerna i stället tre museimän, en 
musikhandlare, en instrumentbyggare, en instrumentfabrikör, en musikfors-
kare, en politiker från kulturministeriet och endast en utövande musiker.271 
Syftet att demonstrera musikhistorien för bildande syften och bevara kulturar-
vet delade de båda museerna. Målet att vitalisera det levande musiklivet hade 
man kanske också gemensamt, men utifrån olika strategier. Köpenhamns mu-
sikhistoriska museum var inhyst i Konst- och industrimuseets lokaler, vilket 
pekar mot syftet att via inspiration från konsthantverk höja kvalitén hos mass-
producerade föremål, enligt konceptet från Kensingtonmuseet (Victoria and 
Albert museum) i London. Musikerna i Stockholmsuppropet såg spel på ori-
ginalinstrumenten som en möjlighet till inspiration för musiklivet, medan man 
i Köpenhamn kanske tänkte att produktion av vidareutvecklade kopior av hi-
storiska instrument var strategin för en vitalisering av musiklivet. Det var för-
stås inte bara utsikten till nyproduktion eller försäljning av historiska instru-
ment som kan ha dragit instrumentbyggarna, -handlarna och -fabrikörerna till 
det nya museiprojektet i Köpenhamn; byggarna lovade i och med uppropets 
undertecknande att bistå museet med reparation av instrumenten. 

I många konsertprogram från tidiga historiska konserter på kontinenten 
från slutet av 1800-talet är firman som producerat de i konserterna använda 
nyproducerade historiska instrumenten tydligt angivet. Detta gäller framför 
allt de franska klaverfirmorna Pleyel och Erard, som är så pass framträdande 
att man kan fråga sig i vilken utsträckning de faktiskt drev fram och sponsrade 
konserterna.272  

Museets initiala syftemål  
I ”Upprop till bildande af ett Svenskt Musikhistoriskt Museum” som under-
tecknades den 1 februari 1899 framgår de initiala motiven till ett musikhisto-
riskt museum. Svanberg berättar i ett brev till Claudius att ”alla Sveriges tid-
ningar (d.v.s. de vanliga nyhetstidningarne)” fått ett cirkulär, ”inalles 250 
stycken”. Man skickade också ut uppropet och förfrågningar till enskilda per-
soner och institutioner.273 Av uppropet framstår som museet främsta syfte att  

undan glömska och förstörelse söka rädda de många tonredskap som till även-
tyrs fått sin plats bland damm och fukt på vindar och i skräpkamrar, men hvilka, 
bragta i ljuset och samlade på ett ställe samt der vårdade och underhållna, san-
nolikt skola bli till stort kultur- och musikhistoriskt intresse.  

 
Tanken att bevara instrumenten undan förgängelsen är alltså det centrala en-
ligt uppropet. Vad som kunde bevaras genom räddandet av de fysiska artefak-
terna var kunskaper om ”form och klang”: 
                                                      
271 Upprop för Musikhistorisk Museum i Köpenhamn maj 1897, se Ørbæk Jensen 1998, s. 34. 
272 Konsertprogram i arkivet för Musée des instruments de musique, Bryssel. 
273 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 9 februari 1899. Uppropet finns bland annat 
i Musikhistoriska museets ämbetsarkiv D1A:1. 



105 

 […] likväl saknar Sverige en särskild musikhistorisk samling, genom hvilken 
vi kunde erhålla kunskap om form och klang hos de musikinstrument, som for-
domdags återgifvit de stora mästarnes tonskapelser och tjenat att ackompagnera 
våra förfäders sång. 

 
Claudius kallade instrumenten i sin egen samling för ’klangkister’, vilket kan 
tolkas som en grundläggande idé om att de var behållare och bevarare av ljud, 
som bara väntade på att få lyftas fram.274  

Värdet av att bevara form och klang låg i att bevara kunskaper om och 
minne av ”de stora mästarnes tonskapelser” och det handlade om ”våra förfä-
der”, men inte någonstans i uppropet finns det en precisering av det nationella 
svenska musikarvet. Att det ändå var rimligt att ett museum i Sverige inriktade 
sig på de artefakter som inget annat land kände ansvar för, kan man förstå från 
Svanbergs brev till Claudius i det initiala insamlingsskedet på hösten 1899: 

Jag fick, efter prutning, nyckelharpan och det gamla messingshornet för 12 Kro-
nor och så mycket är väl en felfri nyckelharpa (med stråke) värd, så mycket mer 
som den skiljer sig något från våra andra. Jag anser att vi i främsta rummet böra 
lägga an på landets egna instrument, eller sådana som äro tillverkade inom lan-
det. Har Du händelsevis någon näfverlur till öfverlopps?275 

 
Att Svanberg ens behöver argumentera för det nationella uppdraget, styrker 
iakttagelsen att denna aspekt inte var primär. Värdet av ”de stora mästarnes 
tonskapelser” låg snarare i att värna om civiliserade och högtstående kultur-
yttringar, av vilka den svenska musiken utgjorde en del.  

Samma höst presenterades Musikhistoriska museet med dess upphovsmän 
och syftemål i Svensk Musiktidning, för att påminna om det nya museet och 
behovet av medel. Där tydliggörs den moderna vetenskapligt präglade inrikt-
ning museet önskar ta:  

Redan från början var Svanberg angelägen att betona, att museet inte skulle 
vara ett kuriosakabinett utan att det i stället ’framför allt skulle ha en instruktiv 
uppgift’ och samla ’sådant som ur rent konstnärlig synpunkt kan vara till gagn’ 
för musikutövare och musikhistoriker.276  

 
Detta kan tolkas som att man främst ville rikta sig mot en specialiserad publik 
av praktiserande musiker och historiker. Det pekar också mot att man ville 
premiera utbildning framför en mer icke-instrumentell bildning. Museets pri-
mära stöd från praktiserande musiker styrker detta antagande. Samma månad 
beskrevs museets syftemål även i Nya Dagligt Allehanda där avståndstagandet 
gentemot ett gammaldags kuriosakabinett också klargörs: 

                                                      
274 Claudius 1931, s. 14.  
275 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 18 augusti 1899. 
276 Osign., Svensk Musiktidning, 8 juni 1900, Nr 11 & 12, s. 82. 
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Man har tänkt sig, att samlingen framför allt skulle ha en instruktiv uppgift. Vid 
en sådan omständighet, som att ett föremål tillhört den eller den tonsättaren eller 
konstnären, fäster man därför mindre vikt, för så vidt det ej tjenar att belysa 
någon sida af hans lifsverksamhet eller yppar något af intresse i hans konstnärs-
personlighet. En käpp, en snusdosa eller annat personligt lösöre, som tillhört t. 
ex. en Adolf Lindblad, har sålunda för denna samling intet intresse, hvaremot 
den minsta lilla nothandskrift af den berömde tonsättaren ökar samlingens 
värde.277 

 
Museet kommer att göra eftergifter på denna punkt, då den breda allmänhetens 
intressen ändå var viktiga. Ett antal fetischer får framträdande plats i verksam-
heten, vilket framkommer längre fram i denna framställning. Alla de porträtt, 
byster och musikalier som man samlade in, ansågs inte höra till kategorin ku-
riösa föremål och fyllde inte heller bara en funktion som fetischer, utan var 
nog tänkta att fungera som vetenskapligt underlag, inte minst vid attribuering 
av autografer.  

Svanberg var också tidigt fullt medveten om fördelen med att samla på mer 
spektakulära instrument för att fånga en icke specialiserad publiks intresse. I 
ett brev från Svanberg till Claudius i juli 1899 kommenterar han instrument 
som Claudius har skänkt till museet och skriver bland annat: 

Mandolan […], som ju, liksom alla Dina instrument, är ett mycket vackert ex-
emplar, hör just till det slag af instrument som jag anser att museet i början bör 
söka förvärfa: det är näml. ett instrument, som icke musikinstrumentförståsig-
påare (och till dessa hör minst 90 procent af dem som komma att taga museet i 
betraktande) skola fästa sig vid tillfölje dess mindre vänliga form. 

Det paranta klockspelet är också något, som drar uppmärksamheten till sig, 
och likaså den liggande cittran […]278 

 
Svanberg är framför allt pragmatisk på denna punkt. 

Man kan tänka sig att det framträdande målet att försätta instrumenten i 
spelbart skick till viss del handlade om att underhålla allmänheten, men det 
fanns nog i lika stor utsträckning en tanke att framställa de klanger man ville 
bevara i ett instruktivt och vetenskapligt syfte. Den svåra balansgången mellan 
att väcka uppmärksamhet hos en publik och att bevara instrumenten undan 
förstörelse framgår redan i meningsskiljaktigheter mellan Claudius och Svan-
berg när de skulle formulera uppropet. Claudius som inte var någon principiell 
motståndare till spel på instrumenten, men som av erfarenhet visste hur ömtå-
liga de var, uttryckte en mer restriktiv hållning till att utlova spel på museiob-
jekten. Svanberg trycker i följande brev på behovet av allmänhetens intresse 
som svar på Claudius kommentarer och föreslagna ändringar i det utkast till 
uppropet som Svanberg har skickat honom: 

                                                      
277 Osign., Nya Dagligt Allehanda 8 augusti 1899. 
278 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 16 juli 1899. 
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Tråkigt att ej min punkt om att man skulle kunna spela på instrumenten får stå 
qvar. Denna omständighet skulle ha verkat så gott på det hela. och så hade deri-
genom ”Musikhistoriska Museet” i det afseende stält sig som en motsats till 
Hazelius’ samling. 

”Nu har jag gjort ett tillägg af orden ”för så vidt möjligt och der så ske kan”. 
Skulle Du icke heller efter denna temligen starka reservation vilja låta denna 
passus qvarstå? Du inser nog att intresset för samlingen härigenom blir större. 
Och så får vi en sådan stark motvigt till Hazelius, som ju ej ens vill reparera 
sina söndriga instrument. Och hvad beträffar att vi ej får lofva för mycket, så 
betyder det ingenting. Ha vi blott ett instrument som är spelbart mot tio som äro 
ospelbara, så är det nog.279  

  
Senare på hösten 1898 skrev Svanberg åter om hur stort intresset för museet 
skulle bli, ifall man tryckte på att instrumenten skulle hållas spelbara: 

Jag lyckats i hög grad intressera en af våra musikauktoriteter för vår sak, näml. 
Ivar Hallström. Hvad som mest tilltalade honom var att meningen voro att så 
vidt möjligt sätta instrumenten i brukbart skick. Hallström trodde att saken 
skulle intressera kungen.280  

 
Svanberg fick sin vilja igenom i den slutgiltiga versionen av uppropet, där det 
står: 

Hvad särskildt instrumenten vidkommer, skulle dessa i ett museum af ifrågava-
rande art tjena ej blott till åskådning, utan borde de, så vidt möjligt, försättas i 
sådant skick, att de äfven uppfylde sin ursprungliga bestämmelse – med ett ord: 
att musik på dem kunde utföras. Derigenom finge samlingen verklig instruktiv 
betydelse: d. v. s. att vara ej blott ett museum för obrukbara tonverktyg från en 
svunnen musikhistorisk period, utan en lefvandegjord bild af våra förfäders 
sträfvanden och resultat på det musikinstrumentala området.  

 
Det är intressant att notera att pedagogiska strävanden att framkalla en 
”lefvandegjord bild” diskuterades så explicit redan 1898. Tanken var förvisso 
inte helt ny, utan hade redan förverkligats av Arthur Hazelius på Skansen. Han 
hörde dock till västvärldens absoluta pionjärer.  En ”levandehistoriarörelse” 
tog fart och diskuterades särskilt intensivt från slutet av 1980-talet, hundra år 
senare.281 I uppropet nämner man inte som ett mål att underhålla, utan den 
levandegjorda bilden syftar officiellt endast till den instruktiva uppgiften. Det 
fanns inte med nödvändighet någon motsättning mellan de underhållande och 
de instruktiva målen.  

I en artikel med rubriken ”Hur ett museum uppstår” införd i Aftonbladet 
dagen innan den första konserten skrev Svanbergs gode vän journalisten Thore 

                                                      
279 Brev från Johanns Svanberg till Carl Claudius 7 juli 1898. 
280 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 11 oktober 1898. 
281 Butt 2002, s. 180. 
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Blanche om museet. Det han föreställde sig att de utställda instrumenten 
kunde demonstrera var djupt präglat av den evolutionistiska framstegstanken: 

här finnas underliga, snart försvinnande former, hvilka icke spelat någon annan 
roll i musikens historia än kuriositetens, här finnas också de nödvändiga län-
karna, med hvilkas hjelp musiken arbetat sig fram till allt högre fulländning.282 

 
Denna uppfattning sammanfaller med uttalade mål för till exempel musikin-
strumentmuseet i Paris, vilket nämnts i bakgrundskapitlet. 

Nordiska museet som konkurrent 
Musikhistoriska museet och Nordiska museet uppfattade varandra som kon-
kurrenter vid Musikhistoriska museets tillblivelse. Claudius och Svanberg an-
såg sig behöva profilera Musikhistoriska museet i förhållande till Nordiska 
museet för att skapa argument för det nya museets existensberättigande. En 
mindre konflikt utspelad i dagspressen och initierad av Skansens och Nordiska 
museets grundare Arthur Hazelius kastar ytterligare ljus över Svanbergs och 
Claudius idéer om det planerade museet. I uppropet för museets bildande som 
offentliggjorts den 9 februari 1899 uppmanades alla museer att skänka musik-
föremål till det nya museet. Hazelius, som inte var pigg på att avvara något ur 
sina egna samlingar, och som kanske var stött över att inte ha bjudits in till 
planeringen av museet, gick till attack genom ett inlägg som spreds till den 
svenska dagspressen den 18 februari 1899. Han menade att påståendet att mu-
sikinstrumentsamlingar i nuläget endast skulle finnas hos någon enstaka pri-
vatsamlare (vilket behovet av ett musikhistoriskt museum antydde), minsann 
inte stämde, då Nordiska museet hade en ansenlig samling musikinstrument 
och andra musik- och teaterrelaterade föremål, vilka räknades upp innan han 
fortsatte:  

Denna Nordiska museets samling af musikinstrument kan ej sägas vara ”be-
grafven”, ty en viktig del af densamma har i många år varit och är ännu utställd 
i huset nr 79 Drottninggatan, ehuruväl en hel mängd af till denna afdelning hö-
rande instrument väntar på att få ordnas och utställas i en större lokal.283 

  
Claudius och Svanberg diskuterade Hazelius utspel i flera brev och planerade 
i samråd med Burén hur de skulle bemöta kritiken. Svanberg skrev till Clau-
dius den 18 februari 1899:  

Nu börjas det i strid med Hazelius! Närslutne notis står idag i alla morgontid-
ningarne. Nu gäller det att hålla gubben stången. Att han kommer att kämpa för 
lifvet kan man vara förvissad om. – Jag återkomma nu till min förut uttalade 
åsikt: anser Du icke att en af tyngdpunkterna hos vår samling bör ligga deruti 

                                                      
282 Blanche, Thore, Aftonbladet 9 april 1900. 
283 Hazelius, Artur Dagens Nyheter 18 februari 1899. Troligtvis är fel gatunummer angivet, då 
Hazelius visade sina samlingar i ”Davidssons paviljonger” på Drottninggatan 71. 
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att M. M. såsom mål uppsatt om möjligt ha instrumenten i spelbart skick? Detta 
kan man ju ej säga om Nord. Museet samling, der ju Hazelius anser som ett 
”helgerån” att röra vid instrumenten. – Nu är det, synes mig, aldeles nödvändigt 
att vi får en styrelse till stånd.  

 
I ett brev den 23 februari 1899 skrev Svanberg också:  

Att Hazelius kommer att mota oss allt hvad han kan derom är jag öfvertygad. 
Och aldrig – märk väl: aldrig – kommer han låta något enda af Nordiska muse-
ets instrument öfvergå till oss – ej ens den sämsta af de 100 näfverlurarna. All-
deles riktigt säger Du att vi ej skola svara honom. Men i samband med offent-
liggörandet af gåfvorna hade jag tänkt att man skulle omtala och något närmare 
utveckla meningen med ett musikhist. museum, utan att dock på minsta vis stöta 
gubben Hazelius – ty en strid med denne så populäre man vore detsamma som 
en donquixotisk strid mot väderquarnen. Men hur tycker Du att man skulle 
skrifva en sådan der historia? Kammarherren har sagt att han skulle skrifva – 
men det blir aldrig gjordt. Vill Du ej skrifva det, så öfversätter jag? Jag tycker 
att man bör framhålla att här ej är meningen att samla antiquiteter, och ej heller 
massor af samma slags instrument o.s.v. 

 
Hazelius menade nog att de hundra näverlurarna fyllde funktionen av ett stort 
jämförelsematerial i en potentiell forskningsverksamhet. Han hade möjlig-
heten att renodla Nordiska museet till ett arkiv, då han kunde tillfredsställa 
publikorientering och fosterländsk uppbyggnad i Skansen-delen av sitt livs-
verk. Kulturarvet levandegjordes på Skansen för både bildningssyften och un-
derhållning.284  

När Svanberg nedvärderar Hazelius många och trasiga näverlurar, sällar 
han sig till den kritik August Strindberg framfört i den satiriska romanen 
”Lycksalighetens ö” 1884, där han vänder sig mot den påhittade ”knappolo-
gin” och överklassens samlingar ordnade i meningslösa systematiseringar 
utan vetenskaplig användbarhet. Idéhistorikern Jenny Beckman ser Strind-
bergs angrepp mot knappologin som en inlaga i en större museidebatt.285 Det 
fanns fler som menade att systematikers utforskande av naturens ordning uti-
från samlingar av naturföremål inte var riktig vetenskap, till skillnad från ex-
perimentalbiologers, där man med hjälp av mikroskop studerade cellstrukturer 
och fosterutveckling hos djur och människor. Botanisten Veit Wittrock som 
var föreståndare för Bergianska trädgården och Naturhistoriska riksmuseets 
botaniska avdelning, ska i ett brev till en kollega bittert ha yttrat år 1892: 
”Blott experimentalfysiologer äro vetenskapsmän, de andre s.k. botanisterne 

                                                      
284 Efter att Hazelius dog 1901 utbröt en kamp mellan hans son Gunnar Hazelius och John 
Böttiger. som tydliggör dessa idéer om skillnaden mellan Nordiska museet och Skansen, vilket 
Hillström (2005) redogör för. 
285 Beckman 2008, s. 296. 



110 

äro endast växtkännare”.286 Ett flertal organologer har för övrigt haft ett bota-
niskt intresse, till exempel Tobias Norlind som gav ut ett trädgårdslexikon. 

Att Hazelius näverlurar inte bara var meningslöst många, utan också ”sönd-
riga” och sågs som ett helgerån att vidröra, vände sig Svanberg emot och me-
nade att museiföremål bättre kunde fylla en funktion då de försatts i ”fullt 
brukbart skick”. När Lars Zetterqvist knöts till museiprojektet utlovade han 
att fungera som museets konservator och som sådan ”försätta instrumenten i 
sitt ursprungliga (och, så vidt möjligt, brukbart) skick”. När Svanberg medde-
lar Claudius detta i september 1898 tillägger han ”Ty det förstår ju jag mig 
inte på”.287 I ett brev från Svanberg till Claudius framgår hur man sedan verk-
ligen bygger om instrumenten till sitt ”ursprungliga” skick: ”Får jag sända Dig 
den till altviol omgjorda viola d’amour’en för att af instrumentmakare Nilsson 
påsättas en viola d’amour-hals?”.288 Ett annat exempel är när Svanberg kom-
menterar den unika och mycket sällsynta glasharmonikan (acc. nr M12) som 
museet har fått motta från Claudius:  

Glasharmonikan var, som sagt, en högst intressant tillökning i samlingen. Att 
den är defekt kan ju hjelpas – blott man visste hur stora glasskålarna skola vara. 
Men äfven i sitt nuvarade skick är det ett mycket intressant museinummer.289  
 

Det är alltså självklart för Svanberg att nya och gamla delar kunde blandas i 
museiföremålen, men han ser existensberättigande i museiobjekt även när de 
inte går att spela på.  

Svanberg berättade i brev för Claudius som inte hade möjlighet att närvara 
vid det konstituerande mötet då museets styrelse valdes den 12 mars 1899, att 
alla var överens om att Hazelius inte skulle väljas in i styrelsen; ”honom få vi 
ändå aldrig på vår sida”. Gunnar Wennerberg ska också ha påpekat att Musik-
historiska museet ”ha en annan uppgift än Hazelius, som ej samlar annat än 
derför att det är gammalt.”290 Musikhistoriska museets insamlingsprincip ut-
gick i och för sig också ifrån att musikinstrumenten skulle vara ”ur bruket 
komna”, men de skulle även fylla en historiskt instruktiv funktion för att ha 
en plats i samlingen. Svanberg berättar för Claudius om ett instrument där 
denna princip framgår: 

Ett messingsinstrument – ej bastuba men något deråt – har jag köpt för 10 kro-
nor. Ehuru nog rätt gammalt är det mycket väl bibehållet. Hvarken Nordqvist 
eller Zetterqvist, som båda, isynnerhet N., äro gamla regementsmusikdirektö-
rer, kunna säga hvad det skall kallas för. När jag säger att det är gammalt, så 

                                                      
286 Brev från Veit Wittlock till Nordal Wille 10 april 1892, Brevsamling nr 97, Håndskriftsam-
lingen, Nasjonalbiblioteket i Oslo ur Beckman 2008, s. 296. 
287 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 24 september 1898. 
288 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 26 juli 1900. Viola d’amore med inv. nr 
M77, skänkt av Dr. E. Alin den 4 juli 1900.  
289 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 16 juli 1899. 
290 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 11 mars 1899. 
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menar jag dock icke att det tör vara mer än högst 40 år. Men det är dock ur 
bruket. Och priset var ju ej så ruinerande – 10 kronor är messingen värd.291 
 

När det klaffhorn kallat ofikleid (enligt accessionskatalogen nr M86 
ophicleide), vilken Svanberg hade kommit över, hade slutat att användas är 
inte helt belagd, då tuban och ofekliden användes parallellt under en tid.292 
Man kan tänka sig att uppgiften att det var 40 år tidigare, avspeglar praxisen i 
Nordqvists eller Zetterqvists regementen då någon av de två troligtvis är ur-
sprunget till Svanbergs uppgift. Samtida bruksinstrument var alltså inte intres-
santa samlingsobjekt vid den här tiden.  

Att Musikhistoriska museet, till skillnad från Nordiska museet, skulle 
sträva efter att ha få instrument av varje sort kan ha handlat om en idé att 
bevara musikinstrumenten som i en Noaks ark; utifrån denna samling skulle 
sedan möjligheten till eventuell fortplantning kunna utgå. Det viktiga var 
bredden och den ideala samlingen skulle nog bestå av en sort av varje musik-
instrument som någonsin funnits, även om en tydlig prioriteringsordning 
fanns, där utomeuropeiska instrument fanns långt ner på listan. Detta framgår 
av följande passage i ett brev från Svanberg till Claudius under det intensiva 
insamlingsskedet under de första åren: 

Jag har lyckats få som depositum öfver sommaren ett högst märkvärdigt egyp-
tiskt, eller hvad det är för slags instrument. Det ser ut såhär: [teckning] Kroppen 
är som en gås med qvinnohufvud. Gåsens stjert motsvarar halsen på en luta, har 
3 stålsträngar och 15 aliqvotsträngar och lär spelas med stråke (men stråken ha 
vi ej fått, den lär dock finnas). Det har bjudit oss att köpa, men jag fick egaren 
att deponera det till hösten. Vi skola ju visserligen ej lägga an på etnografiska 
instrument, men kunna vi få detta för billigt pris, anser jag att vi böra köpa det 
– ty jag tror ej att vi få det som gåfva.293 

 
Även om instrumentet inte var prioriterat, verkar Svanberg ändå angelägen 
om att köpa det. Möjligtvis var detta instrument ett av de sex etnografiska 
instrument som köptes in ganska precis ett år senare.294 

En pedagogisk tanke kan också ligga bakom idén att ha få exemplar av 
samma sort. Åskådligheten i framställningen blir mycket tydligare med fulla 
serier med ett exemplar av varje sort. Vid den här tiden exponerades museers 
hela samlingar i utställningar, till skillnad från idag, då merparten förvaras i 
magasin. Försöket att ställa ut allt var delvis kopplat till en förväntan hos dem 
som donerat instrumenten. I museets ämbetsarkiv finns ett brev bevarat där en 
donator är mycket upprörd över att han tycker att den violoncell han donerat 
inte har fått nog framträdande plats. Han har starka åsikter om hur den ska 

                                                      
291 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 10 november 1900. 
292 Mer om ofeklidens utfasning och tubans införande i Sverige, se Ander & Hallgren 2010. 
293 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 19 juni 1900. 
294 Inv. nr M97–102, inköpta 29 juni 1901.  
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exponeras och vill att en levnadsteckning över hans far som spelat på instru-
mentet, en musiker från landsorten, ska sättas upp bredvid.295  

Samma insamlingsprincip kan också vara ett utslag av en särskild sorts 
samlarmentalitet, den hos vissa samlare som drömmer om den kompletta sam-
lingen.296 Claudius beskriver i sin artikel ”Om samlare av en samlare”, att de 
flesta samlare i början strävar efter kvantitet, för att efterhand när kunskaper 
och smak förfinas, mer och mer inrikta sig på kvalitet: värdefulla exemplar, 
det vill säga rara och/eller exklusiva. För att låta de värdefulla föremålen fram-
träda, avyttras ofta efterhand de mindre värdefulla och det fullkomliga livs-
verk en samling ibland kan bli, är ofta mindre än vad den kanske var under 
mitten av samlandet.297 

I profileringen gentemot Nordiska museet argumenterar Svanberg vid ett 
annat tillfälle för att Musikhistoriska museet främst ska vända sig till musiker: 

Nu får vi emellertid med alvar tänka på att göra litet väsen af oss, ty eljes dör 
vårt M.M. – Skansen och Hazelius kommer att taga lifvet af oss. Jag har skrifvit 
ihop ett nytt cirkulär, som jag hade tänkt skulle i brochyrform medfölja någon 
af våra större tidningar, t.ex. Aftonbladet, som äfven har en stor landsortsupp-
laga. I detta cirkulär har jag, utan att på något sätt låtsas häntyda på Nordiska 
Museet, påpekat vår samlings betydelse för musiken och dess idkare samt 
M.M.:s uppgift till skillnad från andra museer. Och så måste vi ha Kungen med. 
Jag tycker att B. borde introducera Dig, ty det skall vara Du och ej B. som skall 
tala med honom. För närvarande böra vi söka skaffa oss tre saker: 
1. Kungen till vår ”beskyddare”; 
2. Wennerberg till något slags ”hedersordförande”, och 
3. Pengar till inköp af instrument, så att vi verkligen kunna visa att vi ha en 
samling, åt hvars litenhet man ej rycker på axlarna. 

I Hazelius har vi vår farligaste fiende. Han vill ej att någon annan samling 
än hans skall finnas. – Ja, vi få talas vid om denna högst viktiga sak då du kom-
mer hit.298 

 
Det var bara punkt ett som man lyckades åstadkomma, men inga spår tyder på 
att Nordiska museet medvetet skulle ha motverkat Musikhistoriska museet, 
särskilt inte efter Hazelius död 1901. Bristen på pengar var däremot mycket 
besvärlig när samlingen skulle byggas upp. Konkurrenssituationen gällde inte 
bara mellan olika museer, utan i högsta grad även gentemot förmögna privat-
samlare. 

                                                      
295 Musikhistoriska museets ämbetsarkiv F2B:1. 
296 Se Müller (1982, s. 13 f) och Modin (2018) om hur Claudius dröm om den kompletta sam-
lingen kanske ibland blev lite för stark, då ursprunget till ett antal av de av Carl Claudius själv 
beställda kopior, inte redovisas som sådana i hans instrumentkatalog från 1931. 
297 Claudius 1922a, s. 19. 
298 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 17 juni 1899. 
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Konkurrens om musikinstrument 
Svanberg och Claudius diskuterar i sin täta brevväxling hur och vilka som har 
uppvaktats för donationer och finansiering. Svanberg skriver i ett brev att alla 
adliga jordägare ska få uppropet sig tillsänt, tillsammans med ett särskilt tryckt 
cirkulär ”hvari vederbörande anmodas att lägga saken på hjertat”.299 Då bud-
geten för museet var och förblev liten, var donationer det man satte störst till-
tro till. 

Carl Claudius var ju inte bara initiativtagare till museet, utan också den 
enskilt störste donatorn som lade den viktiga grundplåten med 35 instrument 
vid museets konstituerande. Fram till Claudius död 1931 hade han droppvis 
och sammanlagt skänkt ca 200 instrument till museet. Han var också den som 
förmedlade många av inköpen genom sina kontakter, med sin förhandlingsta-
lang och med sina instrumentkunskaper. Museet stod konstant i en stor tack-
samhetsskuld till honom.  

Svanberg tryckte på för att få Claudius att skänka fler instrument till det 
nya museet; en grannlaga uppgift då Claudius redan gjort mycket för tillbli-
velsen och Svanberg var mån om att inte förnärma honom, vilket verkar ha 
varit lätt gjort. Svanberg skrev till Claudius den 11 februari 1899:  

[…] inflytandet af gåfvor – för så vidt det öfverhufvud taget kommer att inflyta 
några – ej tager någon riktig fart förrän vi kunnat tillkännagifva att ”nu har vi 
en samling”. Det är ju alltid så, att den som ingenting har, den har svårt att få 
något, men den som har något, den får mera, och den som har mycket, den får 
mycket mera. Dessutom anser jag att Du bör komma först såsom museets 
grundläggare.300 

 
Svanberg verkar ofta ha behövt smörja Claudius. Denne var otålig och klagade 
över att allt gick för långsamt. Svanberg hade fullt sjå med att förklara varför 
de måste skynda långsamt för att hålla sig väl med rätt personer, vars inbland-
ning var nödvändig för projektets realiserande. Han ursäktade ett flertal 
gånger både sitt eget och sin chef Buréns långsamma agerande med att de båda 
hade väldigt mycket att stå i, särskilt inför och under arbetet med det nya ope-
rahuset.301 Claudius otålighet handlade kanske, förutom hans entusiasm, också 
om en viss rivalitet gentemot Musikhistoriska museet i Köpenhamn, som hann 
före Stockholm och bildades 1898. Claudius skänkte till dess öppnande 54 
instrument. Trots att han skänkte så många instrument till Köpenhamnmuseet, 
verkar han, åtminstone så länge han bodde kvar i Sverige, ha favoriserat 
Stockholmsmuseet, vilket han som initiativtagare såg som framför allt sitt eget 

                                                      
299 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 9 februari 1899. 
300 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 11 februari 1899. 
301 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 7 juli 1898: ”hinner ej mer idag. Har så 
förfärligt brådtom med ordnandet af den nya Operan – eller Kungl. Teatern som den kommer 
att heta.” Även brev 11 oktober 1898. 
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projekt, mer än någon annans.302 Svanberg, som var mycket orolig över kon-
kurrenssituationen, lugnades av Claudius som berättade i ett brev till Svan-
berg, som han från och med då kallar ”Kjäre Ven” i början på breven, att han 
blivit erbjuden att ingå i styrelsen för Köpenhamnmuseet, men skriver vidare: 
”med tanke paa Stockholm, og gaaende ud fra at ingen kan tjene to Herrer, 
sau afslog jeg det i övrigt aerefuldte tilbud”.303 Claudius blev senare även le-
damot i Köpenhamnmuseets styrelse och lojalitetskonflikten var ständigt när-
varande.304  

I korrespondensen kring införskaffandet av musikinstrument framkommer 
ibland en spänning mellan vännerna beroende på det faktum att Claudius som 
privatsamlare och museet också var konkurrenter. Ibland när museet hade fått 
tag på något särskilt intressant instrument, insisterade Claudius på att det 
skulle skickas ned till Malmö, under förevändningen att hans egen instrument-
makare Nilsson bäst kunde iordningställa det.305 Man kan ana att Claudius 
gärna tog sig en titt på det för att ha kontroll över vilka instrument som fanns 
i omlopp. I något brev efterlyser Svanberg viktiga delar som inte har kommit 
tillbaka. Svanberg får ibland fungera som köpare eller förmedlare av instru-
ment som Claudius vill köpa till sig själv från Stockholm.306 I korrespondensen 
mellan Svanberg och Claudius finns uppgifter om ett antal handlare i Stock-
holm från vilka man handlar instrument. Som exempel kan nämnas en alt-
gamba och en luta som Svanberg köper för Claudius räkning från antikvitets-
handlaren Sundblad i april 1900. Trots att det är Svanberg som införskaffar 
instrumenten åt Claudius, vädjar han till Claudius om att han inte ska sälja 
gamban vidare till Köpenhamnmuseet, ifall han själv inte vill ha den: ”Om du 
ej själv vill ha fröken Sundbergs altgamba, så låt oss få köpa den lika gjerna 
som museet i Köpenhamn. Vi äro ju visserl. fattiga, men vi få väl vigilera”.307 

Man kan också se vilken skicklig förhandlare Claudius är när det gäller 
instrumentaffärer, även gentemot Svanberg. När Svanberg erbjuder honom 
nyckelharpor försöker han få Svanberg att pruta ned priset genom att visa sig 
ointresserad av bondinstrument: 

Du er jo en Knub till at skaffe Instrumenter. 
Jo mange Tak, jeg vil gerne have den Nyckelharpe til 10 Kr. som Du har 

köbt. Den fine til 30 kr har jeg ingen Smag for, thi en Nyckelharpe er og blever 
aldrig andet et Bondinstrument. 

                                                      
302 Se t.ex. Claudius 1931, s. 12. 
303 Brev från Carl Claudius till Johannes Svanberg 22 mars 1898.  
304 Se vidare Müller 1998, s. 20 ff, och Modin 2018 om Claudius lojalitetskonflikter. 
305 Till exempel en luta som Claudius inte tycker att den unge Alfred Brock ska reparera, utan 
sändas ned till Brocks far Nils Nilsson i Malmö istället. Brev från Johannes Svanberg till Carl 
Claudius 18 december 1900. 
306 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 24 och 29 april 1900. 
307 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 29 april 1900. 
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Hvis Du kan skaffe meg alle tre Nyckelharper til 30 Kr. – de två som Du 
ikke har set og den ene til 10 Kr. – saa vil jeg meget gerne have alle tre.308 

 
I själva verket var Claudius mycket intresserad av nyckelharpor. Claudius gav 
i sin instrumentkatalog nyckelharpan den enskilt längsta introduktionen på 
hela tre sidor och inte mindre än nio nyckelharpor ingick i slutversionen av 
hans livsverk.309 En av hans sammanlagt två instrumentuppsatser handlade om 
nyckelharpor, presenterad på den internationella musikvetenskapliga konfe-
rensen i Paris 1906.310 Intresset för instrumenttypen ute i Europa var stort, så 
det var dessutom ett mycket bra bytesobjekt att ha i jakten på andra instrument. 
Vid ett annat tillfälle avråder han Svanberg från att köpa en nyckelharpa, då 
museet redan har en. Även då är han själv intresserad av att köpa. Claudius är 
annars en ovärderlig hjälp för Svanberg, då han hela tiden ger råd och mycket 
initierade svar på hur mycket olika instrument är värda.  

Ett mycket hett eftertraktat byte för storsamlaren Claudius var den viola da 
gamba som ägdes av den kända författarinnan Sigrid Elmblad, nära barn-
domsvän med Sven Scholander och gift med operasångaren Johannes Elm-
blad. Redan strax efter Stockholmsutställningen i mars 1898 ber Claudius att 
Svanberg ska fråga Johannes Elmblad om gamban för hans räkning. I en lång 
följetong i många brev framgår turerna kring gamban, med en intensifiering 
mellan mars och juli 1900 då Elmblad sålt instrumentet till konsthandlare 
Matsson i Stockholm, istället för att sälja den till Claudius eller till museet, 
fastän båda ville ha den. Matsson ville inte sälja den ”Elmbladska gamban” 
till Claudius. Turerna är många innan den inte nämns längre efter juli 1900. 
Troligen har Matsson och Claudius något otalt med varandra, vilket Claudius 
inte vill berätta för Svanberg.311 Samme antikvitetshandlare Matsson säljer en 
mycket värdefull gamba till den förmögne storsamlaren och juveleraren Jean 
Jahnsson om vilket Svanberg rapporterar till Claudius: 

Jag träffade igår juvelerar Jhaahnszohn (vete fan hur han stafvar sitt namn – jag 
bara vet, att han på något konstigt vis krånglat till sitt ”Jansson”, så att det skall 
se schangtilt ut), och han triumferade öfver att han lyckats få en gamba, som 
inte finns maken till i hela Sverige. Han är oss en svår konkurrent.312 

 
Svanberg hade några dagar senare fått mer information om saken: 

Juvelerar Jeahnzohn har köpt Gamban af konsthandlare Mattsson. Den är från 
1600-talet och lär vara mycket vacker. Det är ju för djäfligt att vi inga pengar 
ska ha att köpa några instrument för. Det är hjertslitande att veta att det finns 

                                                      
308 Brev från Carl Claudius till Johannes Svanberg 6 april 1901.  
309 Claudius 1931, s. 247–251. 
310 Claudius 1907. 
311 Många brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius mellan 22 mars 1900 till 16 juli 1900. 
Även från Carl Claudius till Johannes Svanberg t.ex. 3 och 5 juli 1900. 
312 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 19 mars 1900. 
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att köpa fina saker, men att man ej skall kunna det af brist på pengar. Och så 
blir vi till på köpet hånade såsom fattiglappar.313 

 
Inte heller när Jean Jahnssons hela samlingar gick på auktion efter Krügerkra-
schen 1933 verkar det som att museet kom över den värdefulla gamban, vilken 
troligtvis var den gamba som ingick i en förteckning som museet fick inför 
försäljningen. Museet köpte dock femton andra fina instrument vid aukt-
ionen.314 Andra handlare som nämns i korrespondensen, vilka Svanberg beva-
kade genom regelbundna besök, är till exempel musikförlagen Abr Lundqvists 
Hofmusikhandel (där Svanberg överväger att köpa Jödde i Göljaryds nyckel-
harpa och svenskluta),315 Elkan & Schildknecht (som har en nyckelharpa till 
salu), Hagander, Bukowski (som utlovat bevakning åt museet) och instru-
mentmakare Schneider. Svanberg skriver i ett brev under sommaren 1900: 

Här i Stockholm finnes ju rakt ingenting att få. Jag har nog må Du tro, gnott 
omkring i alla möjliga bodar, der de handla begagnade saker, men det finnes 
ingenting. Och antiquitetshandlare äro ju så hutlöst dyra, att det är omöjligt för 
det fattiga M.M. att kunna köpa något. Idag på eftermiddagen var jag hos in-
strumentmakare Schneider; han hade en gammal svensk luta, som han reparerat 
genom att sätta nytt lock och ny hals på den (det var antagl. en Gernerluta), och 
den ville han ha 100 kr. för. En annan luta, sign. Pehr Kraft, höll han på att 
reparera, men den var såld. Han talade om att han sålt flera instrument till juve-
lerare Jeahnzon. Hos Hagander var jag också inne idag, men han hade ingen-
ting.316 
  

Instrumentbyggarna hade av förklarliga skäl än mindre betänkligheter än mu-
seimännen, när det gällde att byta ut delar på historiska instrument.  

Juvelerare Christian Hammer, som var en ännu större samlare än juvelerare 
Jahnsson, med en enorm samling konsthantverk, var gammal vän till Svan-
berg, med stor sannolikhet från tiden då Svanberg arbetade som regissör på 
Mindre Teatern (Hammerska teatern). Svanberg gjorde ett försök även med 
Hammer i sin tiggarstråt, men verkar inte ha fått något av den då gamle och 
blinde mannen. Svanberg berättar för Claudius:  

Så snart jag får tid skall jag gå till min gamle vän Christian Hammer. Jag skall 
söka få tala med frun först; hon har alltid varit mycket vänlig mot mig. Gubben 
H. har nog åtskilligt som vore för oss.317 

 

                                                      
313 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 22 mars 1900. 
314 Instrumenten med inv. nr M1774–1788. Enligt dokument gällande ”Generalkonsul Jeans-
sons [sic!] konstauktion” undertecknat av Tobias Norlind 23 oktober 1933. Musikhistoriska 
museets ämbetsarkiv F2B:1. 
315 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 21 februari 1900. 
316 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 19 juni 1900. 
317 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 15 februari 1899. Även 21 mars och 2 april 
1899. 
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Hammers konst- och vapensamling hade, som tidigare nämnts, sålts på en se-
rie auktioner i Köln 1892–97, men den Byströmska villan ska ändå ha varit 
påfylld med föremål igen till Stockholmsutställningen 1897 och ska ha dragit 
en stor publik. Inga spår efter instrument från den Hammerska samlingen är 
återfunna bland Musikhistoriska museets instrument. 

När instrumentsamlaren Reinhold Callmander på grund av ekonomiska 
problem blev tvingad att sälja sin instrumentsamling 1900, hoppades natur-
ligtvis Musikhistoriska museet på att få köpa samlingen på något sätt, men det 
blev istället Göteborgs museum som fick köpa alla hans instrument, till Svan-
bergs stora besvikelse. Den 3 april 1900 skriver Svanberg till Claudius: 

Callmus här igår. Det var roligt att träffa den gamle hedersprissen. Jag tycker 
om honom ändå – fastän han hjelpt till att lägga grunden till ett museum i Gö-
teborg.318  

 
Callmus var Callmanders signatur som illustratör i ett antal samtida tidningar. 
Han hade innan sin ekonomiska krasch, den 8 mars 1900, dock skänkt en xy-
lofon till museet.  

Relation till instrumenten 
De personer som var mest personligt engagerade i museiprojektet formade en 
arbetskommittée vid det andra styrelsemötet den 18 november 1900, för att få 
lite fart på det hela. I den ingick Claudius, Pettersson, Scholander, Svanberg 
och Zetterqvist.319  

Museets lilla format och Svanbergs engagemang för detsamma skapade ett 
nära förhållande till museiobjekten. Svanberg berättar för Claudius den 13 
mars 1900: 

Föröfrigt intet nytt, annat än att jag dagligen öfvar mig en qvarts timme (sedan 
jag ätit middag) på Callmus’ Xylofon som jag lånat hem. Till min inöfvade 
”repertoar” hör några sånger och valsen ur ”Läderlappen”.320   

 
Nu var just det här instrumentet förhållandevis nybyggt (1884) och stabil i sin 
konstruktion, men det är ändå stor skillnad på detta förhållningssätt till musei-
instrumenten jämfört med dagens. Ett annat exempel på en personlig relation 
till instrumenten är följande passage, där Svanberg försöker att få Claudius att 
skänka fler instrument till museet: 

[…] af instresse för vårt barn, vårt kära M.M., som vi ju båda älska så varmt. 
Du är ju barnets fader, ha vi kommit öfverens om, jag dess moder, dess ömma 

                                                      
318 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 1 april 1900. 
319 Styrelseprotokoll 18 november 1900. Musikhistoriska musikmuseets ämbetsarkiv A1:1. 
320 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 13 mars 1900. 
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vårdarinna. Men en faders pligt är ju att bidraga till barnets underhåll – icke 
sant? […]321 

 
Det är förstås skämtsamt skrivet, men säger ändå en del om de personligt höga 
insatserna i projektet. Svanbergs personliga insats framgå också i följande pas-
sage: 

Jag har igår och idag arbetat som en slaf för museet. Jag har haft en fotograf 
här, som tagit instrumenten gruppvis. Dessa grupper har jag måst ordna (igår 
hade jag dervid hjelp af Brock). Och dessemellan har jag måst springa upp och 
ned i trappan mellan mina rum och ”museet”, så att nu riktigt värker det i mina 
ben. Men hvad gör inte en mor för sitt barn!322 
 

Carl Claudius uttrycker i förordet till sitt magnum opus, den postumt utgivna 
instrumentkatalogen över sin privata instrumentsamling från 1931, en uppfatt-
ning om sina instrument som besjälade och hans nära relation till dem: 

Instrumenterne var taknemmelige at have i sit Hus, thi foruden deres rigt vex-
lende og kunstferdige Ydre, havde de ogsaa en Sjæl. De kunde med deres 
sprøde Toner fortælle om Fortids Gläder og Sorger.323  

 
I Claudius artikel ”Om samlare. Av en samlare” som första gången publicera-
des i Ur nutidens musikliv 1922, skriver han också om sin musikinstrument-
samling: 

Men det har gjort sin nytta för mig, den har skänkt mig glädje var dag, och varje 
instrument är för mig mera än en del av det hela. Det är som ett levande väsen, 
som har en själ, vilken kan bringas till liv, när de rätta, varsamma händerna få 
dess strängar att ljuda. Jag använde mina gamla vänner genom att klinka på 
dem, för att min samling ej skulle bli en musikalisk kyrkogård, utan en renäs-
sans av gammal musik, spelad på sådana instrument, vid vilka den komponera-
des.324 

 
Man kan tänka sig att musikinstrument som föremål, mer än många andra sor-
ters föremål, upplevs som extra laddade med mänskliga egenskaper, varades 
ett oumbärligt medium för musikerns känslor eller för musikens egen mening. 
Claudius beskriver också i sin artikel om samlare hur han hade en fördel av 
att vara samlare och inte en handlare, när han åkte runt på framför allt lands-
bygden i jakt på instrument från privatpersoner: 

                                                      
321 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 4 november 1900. 
322 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 6 december 1900. 
323 Claudius 1931, s. 14. 
324 Claudius 1922a, s. 25. 
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Men det var rörande att höra frågan, om den nu skulle få det bra hos mig. Den 
hade väl ljudit både i sorg och glädje och var liksom en gammal medlem av 
familjen.325 

 
Det var lättare att lämna ifrån sig instrument med högt affektionsvärde till en 
passionerad samlare som man kunde förutsätta skulle ta hand om och vårda 
instrumenten, än en profiterande handlare som inte hyste några känslor för 
instrumenten. I donationsbrev till museet framkommer ibland en liknande af-
fektiv hållning till instrumenten.326 

Instrumentkunskaper 
De undertecknare som hade störst instrumentintresse var Carl Claudius, Lars 
Zetterqvist och Reinhold Callmander. Förste hovkapellmästare Conrad 
Nordqvist kan förmodas haft instrumentkunskaper fast kanske inte historiska, 
som prisdomare över nybyggda musikinstrument under Stockholmsutställ-
ningen 1897. Bara Karl Valentin hade en akademisk examen i musikvetenskap 
och var den ende som skrivit något om musikinstrument. I Sverige var det 
annars skribenten Adolf Lindgren (1846–1905) som skrivit mest om instru-
ment, med många artiklar i den första upplagan av Nordisk Familjebok, vilka 
sedan kvarstod i nästa upplaga som utgavs efter Lindgrens död. Han tog en 
filosofie kandidatexamen i Uppsala 1873 i estetik och filosofi och har hör till-
sammans med Valentin till den svenska musikforskningens pionjärer.327  

Svanberg var amatörteaterhistoriker men ingen fackman på musikinstru-
mentområdet. Detta uppfattades som ett problem och han var mycket angelä-
gen om att snabbt lära sig så mycket som möjligt. För att verka trovärdig som 
projektledare (och sedermera föreståndare) för det nya museet, bad han Clau-
dius om hjälp med att lära sig mer om instrumenten. Claudius lånade ut sitt 
exemplar av Paul de Wits illustrerade instrumentkatalog Perlen aus der In-
strumentens-Sammlung von Paul de Wit in Leipzig, vilket Svanberg i ett brev 
påpekade att han inte ville skylta med.328 I februari 1899 nämner Svanberg 
också att han har tillskrivit musikvetaren och museichefen för Berliner Mu-
sikinstrumenten-Museums Oskar Fleischer för att beställa deras instrument-
katalog. Han ber också Claudius i samma brev att skicka så många upplys-
ningar han har om instrumenten han donerar till Musikhistoriska museet, och 
bedyrar att det bara är ”för min privata del, som ju har mycket att lära härvid-
lag”.329 Hösten 1900 tycker sig Svanberg ha lärt sig en hel del om instrument 
vilket han stolt delger Claudius. Svanberg önskar att Claudius ska komma upp 
till Stockholm till nästa styrelsemöte ”såsom varande den ende, som förstår 
något”, men berättar i nästa mening:  
                                                      
325 Claudius 1922a, s. 24. 
326 Musikhistoriska museets ämbetsarkiv F2:A, donationshandlingar.  
327 Dahlstedt 1986, s. 48 f. 
328 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 14 juli 1898 och 19 juli 1898. de Wit 1892. 
329 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 23 februari 1899. 
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(Jag är visserligen numera – utan att derför alls vilja jemföra mig med Dig – 
rätt hemmastadd i hvad som rörer musikinstrument (bl. a. har jag flitigt studerat 
Panum o. Behrens, Illustr. Musikhistoire), men jag saknar dock hvad Du har: 
auktoritet.) 330 

 
Svanberg berättar några veckor senare att den litteratur han helst konsulterar 
är Fétis, de Wits och Fleischers museikataloger. 331 

Fram till det konstituerande mötet hade man lyckats få ihop sammanlagt 26 
instrument (varav nitton från Claudius första sändning). Bästa beskrivningen 
av dem och hur de presenterades i den provisoriska utställningen på operans 
kansli ger Svanberg i ett brev till Claudius, som inte hade möjlighet att komma 
upp till mötet: 

Nu äro alla våra instrument ordnade till ett litet museum i det s.k. direktions-
rummet öfver kansliet (en spiraltrappa går från det vanliga kanslirummet dit 
upp). Der er ordnat 5 bord, alla täckta med till golfvet räckande röda eller gröna 
dukar med guldborder (från scen-attributmagasinet). På midtbordet ligga Dina 
lutor och cittror och cymbalen. På ett annat mindre bord ligga violoncellen, 
pochetten, och Zetterqvist 400-åriga stråke. På tredje bordet, guslarn, rava-
nastron, träskon och nyckelharpan. På fjerde bordet, som är ganska högt (egentl. 
ett kolossalt ritbräde som jag placerat på höga stolar) ligga en mängd blåsin-
strument (bleck o. trä), Din herrliga elfenbensflöjt och en annan dito af svart 
trä. Ditt kenthorn och fröken Bardens båda horn samt följande från Kongl. Tea-
tern: basklarinett, basetthorn, bas-, tenor- och sopran-dragbasuner, C-kornett, 
trumpet och waldhorn. På femte bordet ligger partitur och musikalier. I ett bok-
skåp har jag stält upp en del äldre musikalier och i midten Ditt graduale. – Ja, 
jag kan försäkra Dig att det hela ser riktigt ståtligt ut. Kammarherren har varit 
uppe och sett på det och tyckte det tog sig storartadt ut.332 

 
Uppställningen med instrumenten följer en enkel systematiseringsprincip uti-
från sättet att alstra ljud: knäppinstrument, stråkinstrument, blåsinstrument. 
De svenska folkmusikinstrumenten nyckelharpa och träskofiol låg på samma 
bord som den ”serbiska guslarn” och den ”indiska ravanastron”, och de före-
nades både som stråkinstrument och ’icke västerländska konstmusikinstru-
ment’. Det instrument som Svanberg kallar ”cymbal” och som låg tillsammans 
med knäppinstrumenten lutor och cittror var det man idag oftare benämner 
hackbräde eller cimbalom. Man verkar fortfarande tro att ”Zetterqvists 400-
åriga stråke” verkligen hörde ihop med och byggts samtidigt med den violin 
han ägde: en Amativiolin från 1614, enligt Zetterqvists utsago. Tre år senare 
har Svanberg strukit över ”Mycket sällsynt!” på accessionskortet och skrivit  
 

                                                      
330 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 22 oktober 1900. 
331 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 6 november 1900. 
332 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 11 mars 1899. 
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Bild 13. Utställning av Musikhistoriska museets instrumentsamling på Kungl. Tea-

terns kansli 1899. Bild: ur Idun 20 januari 1900. Fotograf: A. Blomberg foto. 

”Denna stråke torde emellertid vara af långt senare tid än violinen. Antagligen 
är stråken från 1700-talet. – 7 Sept. 1902 Sbg.”. Inte något klaverinstrument 
nämns i Svanbergs beskrivning till Claudius. Troligtvis hade inte gåvan till 
museet från Claudius med inventarienummer M1 nått museet ännu. Det var 
ett svenskt klavikord byggt av Pehr Lundborg 1787 och enligt Claudius ska 
det ha tillhört tonsättaren Olof Åhlström. I en förteckning av Svanberg i ett 
brev till Claudius har han vid M1 antecknat: ”På Anna Norries tourné. Bara 
inte fru Lange sliter ut det under tiden…”.333 Museets historiska instrument 
hade alltså redan börjat klinga igen, vilket undersöks närmare i nästa kapitel 
om den första historiska konserten som museet arrangerade.  

Vid den första historiska konserten den 10 april 1900 hade man ökat instru-
mentsamlingen till 65 instrument. 

Från början hade man höga ambitioner att genomföra konserter, men mu-
seets knappa tillgångar de två första decennierna gjorde att betydligt färre kon-
serter verkligen kom till stånd, än vad man hoppats. Under Svanbergs tid som 
föreståndare genomfördes bara fyra konserter: 1900, 1903, 1904 och 1918. 
Sedan Tobias Norlind tillträtt som chef för museet 1919 ökade konserterna i 
antal och regelbundenhet, vilket inte bara berodde på Norlind, utan förstås 
också på det ökande intresset under mellankrigstiden för spel på historiska 
instrument.334 

                                                      
333 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 8 februari 1899. 
334 Norlinds auktoritet som musikforskande föreläsare och hans bildningsiver, utmynnade snart 
i generalprogram med ett 20-tal konserter per år under 1930–40-talen, varav många program-
tillfällen var mer föredrag än konsert. Historiska konserter efter samma modell som gavs de 
första decennierna förekom också, särskilt vid jubileer. Konserterna under Norlinds tid fram-
fördes inte alltid med historiska instrument, utan en hel del av de föreläsande musikaftnarna 
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Det verkar inte ha varit så lätt att organisera konserterna, vilket kan förklara 
att de blev så få. Ett problem var att få ihop de ofta turnerande musikerna från 
olika håll, fullbokade till andra bättre betalda arrangemang. Museiinstrumen-
ten krävde mer eller mindre omfattande renovering och preparering för att 
kunna spelas på. Det var inte heller helt lätt att få fram noter till programmen. 
Av de fyra konserter som gavs under studiens period, var tre uttalat historiska, 
men för konserten som gavs 1904 fanns inga sådana ambitioner. Den beskrivs 
därför endast mycket kort, utan den analysmodell som jag använder för de 
andra konserterna. 

 
 
 
 

 
Bild 14. Kungl. Musikaliska akademiens stora sal där den första historiska konser-

ten gavs den 10 april 1900. Bild: KMA, ur Morales och Norlind 1921.  

 

 

 

 

 

                                                      
med verk av de stora mästarna, framfördes på moderna instrument, ofta med Norlind själv vid 
flygeln. 
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Bild 15. Programbladet till den första historiska konserten den 10 april 1900 i 

Kungl. Musikaliska Akademiens Stora Sal. Musikhistoriska museets ämbetsarkiv 
F4B:1 
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Musikhistoriska Museets Soirée Tisdagen den 10 April 
1900 kl. 7,30 e. m. Kongl. Musikaliska Akademiens 
Stora Sal 

Förberedelser 
Problem med att få datum, lokal, artister, instrument och repertoar att sam-
manfalla gjorde att den första konserten, eller ”soiréen” som den kom att kal-
las, planerades under en lång tid. Enligt Martin Tegen kallade hovkapellis-
terna, som ofta medverkade i konserter i Stockholm vid denna tid, tillställ-
ningar för ’konsert’ när mer än nio musiker medverkade och för ’soirée’ eller 
’matinée’ när upp till nio musiker medverkade. Utmärkande för en soirée var 
ett varierat program, likt de borgerliga hemkonserter och salonger som soiréen 
härstammade ifrån.335 I den historiska konserten medverkade nio musiker, vil-
ket förklarar namnvalet. Känslan av hemkonsert slog också an rätt atmosfär 
för de tonsvaga instrumenten, som tidigare till stor del använts i intimare mil-
jöer.  

Redan i juni 1898, långt innan museet hade konstituerats, började Johannes 
Svanberg att planera en konsert, efter det att Sven Scholander erbjudit sig att 
antingen ge en konsert till förmån för museet, alternativt att medverka vid en 
”musikhistorisk konsert, d.v.s. der endast föråldrade instrument användes”.336 
Den 2 april samma år hade Scholander varit huvudnumret på den andra kon-
serten på Musikhistorisk Museum i Köpenhamn, i en så kallad ”Scholander-
soirée”.337  

Den första impulsen verkar alltså ha kommit från Scholander, som i sin tur 
blivit inspirerad av Köpenhamnkonserterna, men som troligtvis också stött på 
fenomenet under sin studietid i Paris 1883–85, eller vid senare besök i staden. 
Den Svanberg vände sig till för råd om hur en historisk konsert skulle gå till 
var i första hand Carl Claudius. Han bad honom att skicka över sitt program-
blad från Köpenhamnmuseets första historiska konsert, vid vilken Claudius 
med största sannolikhet närvarat. En av sångerna som John Forsell skulle ha 
sjungit i den planerade konserten, hade Svanberg föreslagit utifrån det till-
sända programmet. Han rådfrågar Claudius i ett brev i oktober 1899, ifall For-
sell och Thulin ska ackompanjeras på spinett eller klavikord. Vidare skriver 
han: ”Ja, det blir ingen lätt sak att sätta ihop detta program. Kan Du möjl. gifva 
oss någon mera fingervisning än hvad Du redan genom det sända programmet 
gjort?”.338 

                                                      
335 Tegen 1955, s. 123.  
336 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 2 juli 1898. 
337 Ørbæk Jensen 1998, s. 53. 
338 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 19 oktober 1899. 
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I korrespondensen mellan Claudius och Svanberg kan man följa de olika mu-
siker, programförslag, lokaler och instrument som planerades fram till konser-
tens slutliga realiserande den 10 april 1900. I oktober gav Svanberg en rapport 
till Claudius: 

Jag har idag vidtalat Forsell om att biträda, hvilket han lofvade att gerna göra. 
Nu har vi alltså Thulin, Forsell, vidare: Scholander, Sörensen (viola d’amour), 
Zetterqvist (violin) och eventuellt violoncellisten Carl Bach (viola di gamba). 
Nu vidtalar jag inga flera förr än programmet är klart och vi få se hvad instru-
menter det skal vara.339 
 

Man utgick alltså ifrån musikerna som tillfrågades före man bestämde musik 
och instrument.  

Det utannonserade konsertdatumet den 5 december 1899, fick man ta be-
slutet att ställa in fyra dagar innan konserten. Svanberg skrev ett hastigt tele-
gram till Claudius den 1 december: ”Nordqvist medverkar ej utan Neruda, 
Scholander förbjuden sjunga sex veckor. Grefvinnan Taubes medverkan osä-
ker. Konserten alltså uppskjuten på obestämd tid.”340 Till det datumet hade 
man först bokat salen i Konstnärsklubbens nya hus, som Svanberg menar 
”vore något nytt och pikant”.341 Svanberg fortsätter i samma brev: “Vi gifva 
konserten en mera privat karaktär, gör anteckning till biljetterna, så att de-
samma ställa sig högre i kurs, hvarigenom vi kunna sätta ett högre pris på dem, 
t. ex. 3 Kr. á 3.50. –Kungen måste vi ha med.” Svanberg ser evenemanget som 
något modernt (”nytt och pikant”) och trycker på allmänhetens intresse av att 
få ta del av de annars slutna privata salongerna. 

Några dagar senare meddelar Svanberg att konserten istället bokats om till 
Vetenskapsakademiens hörsal, vilken Svanberg förklarar för Claudius är  

(Drottninggatan 94, snedt emot där Nord. Museet har sin instrumentsamling). 
Det är en mycket använd konsertlokal – nära nog den mest anlitade – och den 
har en ypperlig akustik. Den har 352 platser i salen och 214 på den halvcirkel-
formiga läktaren, i hvars midt är Kongl. Loge.342  
 

Det var vid denna tid många konserter i Stockholm och konkurrensen om 
publiken var stor. Johannes Svanberg skrev till Claudius en och en halv vecka 
innan det första konsertdatumet:   

Jag skal vara glad om det i Vetensk. Akad. Blir utsåldt. Men igår, då biljetter 
började säljas, var det alls ingen rusning. Här har varit en rent af öfversväm-

                                                      
339 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 2 oktober 1899. 
340 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 1 december 1899. 
341 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 14 oktober 1899. 
342 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 19 oktober 1899. 
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mande konsertflod under denna månad. 4 Griegkonserter, 1 af Filharm. Säll-
skapet, 1 af Musikföreningen, konserter af Marteau, Borwick och Bauer och så 
alla dessa småkonserter! Det har varit något oerhördt i den vägen.343 

  
När konserten blivit inställd och nytt datum skulle bestämmas behövde loka-
len åter ombokas och Axel Burén föreslog då Kungliga teaterns stora foyer, 
vilket Svanberg tyckte var en strålande idé eftersom det då blir ”lättare att få 
med Kungen och den finaste publiken”.344 När konserten till slut blir av den 
10 april, hade lokalen ändrats till Kungliga Musikaliska akademiens stora sal, 
då datum satts med hänsyn till att den framstående böhmisk-danska cellisten 
Franz Neruda (1843–1915) skulle kunna medverka.  

Det visuella 
För att skapa den mer intima salongskaraktär musiken och instrumenten an-
sågs kräva, ramades den stora scenen in av draperier och dekorationer. Karl 
Valentin beskrev i sin recension i Svenska Dagbladet arrangemanget i salen: 
”På estraden, som var anordnad i form af ett rum med draperier, flaggdekora-
tion och palmer, voro placerade ett stort antal gamla instrument ur museets 
intressanta samling.”345 Svanberg skrev till Claudius i november att man får 
låna de dekorationsskärmar Anna Petterson-Norrie använt vid sina ”historiska 
soiréer”. Enligt en tidningsnotis om Norrie och Langes konserter, är det konst-
nären och lutsångaren Victor Andrén (1856–1930) som har målat skär-
marna346 och i en annan anmälan av konserterna står det att Andrén har utfor-
mat de ”rococodräkter” som Norrie och Lange bar vid konserten i Köpenhamn 
den 14 december 1899.347 I ett brev från Svanberg till Claudius framgår det att 
Andrén även hade utformat programbladen till samma turné.348 Andrén blev 
ombedd av Svanberg att också hjälpa till med designen av museikonsertens 
programblad, vilket Svanberg skrev om i ett annat brev: 

Om tisdag får jag klichéen till figuren med alla instrumenten. Jag har tänkt mig 
programmet 4-sidigt i octavformat. Instrumentgubben på första sidan. Program-
met jemte dithörande upplysningar på andra och tredje sidan. Men hvad ska vi 
ha på den sista? Jag har satt mig i förbindelse med Victor Andrén och bedt 
honom hjelpa mig med programmets utstyrsel.349 

 

                                                      
343 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 26 november 1899. 
344 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 6 februari 1900. 
345 Karl Valentin, Svenska Dagbladet 11 april 1900. 
346 ”En liten dekorationsinteriör har målats av Victor Andrén”. Osign. Aftonbladet 3 november 
1898.  
347 Osign. Skånska Aftonbladet 13 december 1899. 
348 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 29 november 1899. 
349 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 25 november 1899. 
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Andrén skickade klichéerna för Norries programblad till Svanberg, samt kli-
chén med ”instrumentgubben” som hamnade på den andra sidan. Det var ett 
franskt kopparstick från 1600-talet av Nicolas II de Larmessin, som gjort en 
serie med planscher kallad ”Costumes grotesque” med figurer av olika pro-
fessioner, beklädda med saker tillhörande respektive yrke. Denna gravyr är 
betitlad ”Habit de musicien”. Karl Valentin kommenterade i sin recension av 
konserten att programbladet var ”prydt med en afbildning af ett äldre koppar-
stick”.350 I en recension av konserten stod ”Det med en stilfull allegorisk figur 
prydda programmets hela innehåll försatte oss till våra fäders dagar för ett och 
tvåhundra år sedan, […]”.351  

 
Bild 16. Habit de musicien. Franskt kopparstick från 1600-talet av Nicolas II de 

Larmessin. Bild: ur programblad konsertmatiné 1900, Scenkonstmuseet. 

                                                      
350 Karl Valentin, Svenska Dagbladet 11 april 1900. 
351 Sign. ”Od.” [Eugène Fahlstedt], Vårt land 11 april 1900. 
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Programbladets framsida var skriven i frakturstil med ett emblem med en la-
gerbladsinfattad lyra. 

De uppträdande på konserten använde inte Andréns ”roccocodräkter” eller 
några tidstypiska kostymer. Om det fanns någon tanke bakom avsaknaden av 
tidstrogna scenkostymer är svårt att säga, då inga kommentarer är funna. Det 
verkar dock som att Scholander aldrig uppträdde i Bellmanutstyrsel eller nå-
got annat än samtida klädsel, vilket kan tolkas som att instrumenten och mu-
siken av honom ansågs höra till en vital del av samtiden.352 I Fahlstedts recens-
ion beskrev han också hur musiken ”frammanade syner af sirligt svassande 
ungherrskap i brokigt siden, rödklackade skor och pudrat hår”, så även om de 
inte bar kostymer så verkar den historiska atmosfären ha framkallats. 

I programbladen till de två första historiska konserterna som Musikhisto-
risk Museum i Köpenhamn redan givit 1898 och 1899, utgörs den inledande 
huvudrubriken för varje nummer av de medverkande instrumenten. I de 
svenska programbladen är det i stället musikstyckenas titel till vänster och 
kompositör eller tonsättare till höger som är huvudrubriken för varje nummer. 
På nästa rad angavs musiker för varje nummer och på sista raden upplysningar 
om eventuella historiska instrument (se bild 15, s. 123). Detta kan också sägas 
avspegla museets ambition att vara en viktig del av det levande musiklivet. 
Men att musiken och musikerna premierades framför de historiska instrumen-
ten var kanske inte bara ett medvetet val, utan också en konsekvens av vissa 
problem med att få ihop historiska instrument och äldre repertoar.  

Inför konserten som blev inställd i december var Victor Andrén även om-
bedd att ordna instrumentsamlingen på scenen353, men när konserten blev av i 
april var det Sven Scholander med flera som hjälpte till. Så här beskriver Svan-
berg arrangemanget för Claudius i ett brev dagen efter konserten: 

Den för gårdagssoiréns behof allt för stora estraden var gjord betydligt mindre. 
Vi hade näml. våra skärmar med alla instrumenten på; öfver densamma satt i 
midten en af Grabow målad sköld med M.M., i monogram. Myrstedt och Stern 
hade dekorerat med svenska flaggor, draperade öfver dekorationen och utgå-
ende från skölden, så här [skiss] och från Ulriksdals trädgård hade vi 4 stora 
palmer och en mängd växter, bildande blomstergrupper vid sidorna. Dessutom 
tjocka draperier å ömse sidor om skärmen. Det hela var ordnat av Scholander 
och Myrstedt och Sterns dekoratör. Under monogramskölden satt lyr-klockspe-
let och midt på skärmen hängde lyraguitarren, under hvilken sybordsklavéret 
stod. Föröfrigt så många lutor, cittror och andra instrument, som fingo rum på 
skärmen; på sidorna stodo det hvita klavikordet och spinetten på ett bord. Mitt 
på golvet hammarklavéret.354 

 

                                                      
352 När Scholander uppträdde som Bellman på Skansens vårfester var han troligtvis utklädd, 
men i vanliga konsertsituationer bar han inte historiska kostymer. 
353 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 25 november 1916. 
354 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 11 april 1900. 
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Ifall instrumenten fick stå tillbaka något i programbladet och även klingande, 
så var de desto mer framhävda på scenen där man verkar ha plockat upp så 
många instrument som var möjligt. Myrstedt & Stern AB var vid sekelskiftet 
en framgångsrik möbelfirma som alltså bidrog med scendekorationerna. Det 
var Scholander och företagets dekoratör som hjälptes åt att arrangera det hela. 
Dekorationsmålaren Carl Grabow (1847–1922) hade målat skölden med mu-
seets monogram, vilken satt centrerad på en av skärmarna. Det är samme 
Grabow som hade ingått i planeringskommittén för Teater- och musikutställ-
ningen 1897 och föreslagit utformningen för dess dekorationer.355 Han var son 
till fagottisten Ludvig Grabow i Hovkapellet och bror till sopranen Matilda 
Taube (Grabow) som skulle uppträtt i konserten, men gjorde det först i muse-
ets konsert 1903. 

Det framgår inte av tidningsklipp eller brevväxling ifall det var Victor 
Andréns skärmar som fanns med på scenen på konsertkvällen, men han verkar 
alltså ha varit med på ett hörn i fråga om programbladen och ett tag planerades 
även hans medverkan i konserten som musiker.  

Musiker  
Då Scholander fortfarande inte var återhämtad från sin halskatarr och man 
trodde att han skulle vara ”omöjlig för hela säsongen”, tillfrågade Svanberg 
på Buréns förslag istället Victor Andrén den 22 februari.356 Han kallar sin för-
frågan ett ”fåfängt försök”, vilket kan tolkas som att Andrén fasthöll den av 
tradition skarpa gräns som fanns mellan offentliga uppträdanden och hel- eller 
halvprivata tillställningar. I en notis i dagspressen två veckor innan konserten 
annonseras Vicke Andrén och hans ensemble som ett ”inom enskilda kretsar 
härstädes kändt amatörkapell”.357 När Svanberg berättar om enrolleringen för 
Claudius den 13 mars skriver han:  

Här finns ett litet amatörkapell på 6 personer som spela luta, mandolin mfl. 
dylika instrument. Bland andra som äro med deri äro professorn vid Konstaka-
demien (arkitekten) Claës Grundström och hans fru samt Victor Andrén. Detta 
kapell får vi nu med oss att biträda vid vår konsert, som skall bli af. […] Was 
sagst Du von dises? Är det icke en herrlig assistance? – Detta lilla italienska 
kapell har aldrig uppträdt offentligt – det kommer att bli slagsmål om biljet-
terna. Nu blir vi aldeles oberoende af Neruda och Nordqvist och de andra ”pro-
fessorerna”. 

 

                                                      
355 Harald Molander, ”Teater- och musikutställningen”, Svensk Musiktidning nr 10, 18 maj 
1897. Han hade även gjort ”stiltrogna” dekorationer till skådespelet Med Sveriges allmoge om 
Gustav Vasas äventyr i Dalarna, uppfört till minnet av 400-årsdagen av Gustav Vasas födelse 
med musik arrangerad av Oscar Byström (Hedwall 2003, s. 365). 
356 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 22 februari 1900. 
357 T.ex. Aftonbladet 27 mars 1900. 
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Det starka intresset för amatörmusikers framträdanden belyser omorganise-
ringen av kulturlivet vid sekelskiftet, där de borgerliga konventionerna kring 
den skarpa linjen mellan privat och offentligt utmanades. I ett brev en vecka 
senare skriver Svanberg till Claudius att kapellet, förutom Andrén, består av 
professorn vid Konstakademien Claës Grundström (1844–1925) med fru Ca-
rolina f. Assur (1860–1928), även de framstående arkitekterna Bror Almquist 
(1864–1940), Helgo Zettervall (1831–1907) och Georg Ringström (1862–
1945).358 Även “herr Claes Lundin junior” är med, vilket troligtvis var sonen 
till den inflytelserika journalisten och författaren med samma namn.359 I en 
annons för instrumentmakare Alfred Brocks firma i Svanbergs broschyr om 
museets syftesmål 1910, nämns att Brocklutor används som konsertinstrument 
av bland andra ”professorskan Grundström”. Hon verkar alltså ha gjort sig ett 
namn inom genren.360 Kapellets sammansättning belyser hur starkt intresset 
för historiska instrument verkar ha odlats bland konstnärer, bildhuggare och 
arkitekter, vilket bekräftar antagandet att det konstfärdiga hantverket, som 
upphöjs och är centralt inom konstnärskretsar vid denna tid, är vitalt i före-
språkandet av spel på historiska instrument. Bland lutsångarna vid den här 
tiden finner vi förutom bildhuggaren från arkitektfamilj Sven Scholander, 
också till exempel konstnärerna Reinhold Callmander och Pelle Janzon.  

 
Bild 17. Sven Scholander (t.h.) som ung bildhuggare i sin ateljé under framställ-

ningen av en Bellmanbyst. Bild: ur Scholander Visan, lutan och jag 1933. 

                                                      
358 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 22 mars 1900.  
359 Enligt Sveriges folkräkningar 1880 ska Claës Lundin d.ä. haft en son med namnet Klas 
Gustaf född i Paris 1963.  
360 Svanberg 1910, s. 16. 
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I en artikel av okänt ursprung, som Svanberg fått av Claudius och sände till-
baka den 10 november 1900, bekräftas både Andréns ovilja att vara en offent-
lig sångare, liksom odlandet av äldre musik och instrument inom konstnär-
skretsar:  

Vicke Andréns Bellmansång är icke för den stora allmänheten känd – sjelf skall 
han säkert … men förlåt oss, snälle Vicke… bli allt annat än glad öfver att så 
här ”ställas fram” som sångare  men desto gladare bli alla hans vänner, alla 
dessa, som i Konstnärsklubben, i ”Juntan”, det gemytliga artistlaget, eller i ännu 
trängre kretsar så mången afton lyssnat till Andréns Bellmansång […]361 

 
När Scholander oväntat tillfrisknade från sin halskatarr strax innan konserten 
och utlovade att medverka vid soarén som sitt enda framträdande på hela sä-
songen, verkar kapellet ha dragit sig ur. Att låta Vicke Andrén – Scholanders 
största konkurrent som Bellmantolkare – få uppträda på museets första soaré, 
då det ju faktiskt var Scholander som tagit initiativet till konserten från början, 
och i övrigt var mycket involverad i museet, var nog mer än vad Scholander 
kunde bjuda på. Svanberg påpekade i ett brev till Claudius några dagar innan 
konserten att Scholander är mer intresserad av museiprojektet än vad han 
trodde och att han ”verkligen kan driva saken framåt”.362 Några månader tidi-
gare hade Scholander också erbjudit sig att fotografera De Puys dödsmask för 
museet utan att ta betalt.363  

Martin Tegen skriver att Scholander var den stora Bellmanstjärnan vid den 
här tiden, men han refererar till Helga Hoving när han fortsätter att ”Andrén 
ansågs vara den främste av dem alla, åtminstone i föredraget av Bellmans na-
turlyrik”.364  

Svanberg, som för konserten premierar den konstnärliga kvalitén, skriver 
till Claudius om Andréns avhopp:  

Hvad amatörkapellet angår, så hade det nog varit en dragningskraft (såsom 
amatörer vanligen äro) men ur konstnärlig synpunkt var det egentligen ingen 
förlust, och hvarken Nordqvist eller Scholander beklaga den.365   

 
Balansgången mellan att tillfredsställa en allmänhet som vill roas och att för-
söka uppnå högt ställda ideal, finns hela tiden närvarande. Att för en bredare 
publik få ta del av de bästa framförandena av den musik vilken annars bara 
varit tillgänglig för ett invigt högre samhällsskikt i de privata salongerna, var 
alltså en viktig dragningskraft i framföranden med historiska instrument vid 
denna tid. Hur många liknande amatörkapell som fanns vid sekelskiftet är 
                                                      
361 Osign. artikel ur okänd tidning medföljande brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 
10 november 1900. 
362 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 3 april 1900. 
363 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 28 januari 1900. 
364 Tegen 1955, s. 79; Hoving 1937, s. 106.  
365 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 3 april 1900. 
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svårt att veta, men det i bakgrundskapitlet redan nämnda rokokokapellet ”les 
petites Rossignols” på Skansens Vårfester under några år verkar ha varit ett 
liknande amatörkapell.366  

I Köpenhamn verkar man ha blivit besvikna då Franz Neruda ställt in sin 
medverkan vid Musikhistorisk Museums första historiska konsert några år ti-
digare,367 och i planeringen för Stockholmskonserten verkar Neruda vara den 
som man är mest angelägen om att få med, förutom Scholander. Att Neruda 
var en mycket betydelsefull musiker i sin samtid förstår man också av att han 
drygt 30 år senare hyllades av museet med en ”minnesfest” på 90-årsdagen av 
hans födelse.368  

Conrad Nordqvist föreslår att Neruda ska uppträda tillsammans med ho-
nom själv, Lars Zetterqvist och Fridolf Book (1836–1913) i en stråkkvartett 
av Boccherini. Svanberg förklarar för Claudius i ett brev att ”Det är den för-
nämsta violqvartett som åtminstone i vårt land kan uppletas”.369 Till konserten 
hade programmet ändrats till en stråkkvintett av Boccherini och som andre-
cellist medverkade också Nerudas tidigare elev Carl Lindhe (1876–1946), vil-
ken Svanberg beskriver som ”en helt ung man, men en virtuos på sitt instru-
ment”.370 Han blev sedermera en framstående kammarmusiker som bland an-
nat spelade pianotrio med Stenhammar och var medlem i Kjellströmkvartet-
ten.  

Att även Lindhe togs med på konserten kan ha att göra med att han hade 
erfarenhet av äldre musik och eventuellt kommit i kontakt med historiska kon-
serter då han studerade vid Brysselkonservatoriet 1897–98. Erfarenheter av de 
historiska konserter som förekom i anslutning till Bryssel- och Paris-konser-
vatorierna och deras instrumentsamlingar som blivit museer, kan också Zet-
terqvist och Book ha haft. De hade båda studerat för den berömde belgiske 
violinisten och pedagogen Hubert Léonard (1819–1890), som innan han kom 
som lärare till Pariskonservatoriet, hade varit lärare på konservatoriet i Brys-
sel. Zetterqvist hade studerat för Léonard i Paris 1878–80 och Book betydligt 
tidigare – och kanske därför i Bryssel – eftersom Book var Hovkapellets kon-
sertmästare redan 1872–89. Fridolf Book och Conrad Nordqvist hörde till de 
mest aktiva i Mazerska sällskapet på 1870-talet och de deltog där tillsammans 
vid till exempel uruppförandet av Berwalds Ess-durkvartett 1870.371  

Kapellmästare Conrad Nordqvist föregick Axel Burén som operachef, och 
hade innan han blev kapellmästare verkat som en framgångsrik violinist i 
Hovkapellet och som flitigt anlitad kammarmusicus. Han verkar ha haft ett 
särskilt starkt intresse för både historiska och moderna klaverinstrument. I ett 
                                                      
366 Programhäftena ”Vårfesten på Skansen 1899” och ”Vårfesten på Skansen 1900”. Musée des 
instruments de musique, arkiv, Bryssel.  
367 Ørbæk Jensen 1998, s. 39. 
368 Osign., Svenska Dagbladet 4 december 1933.  
369 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 5 oktober 1899. 
370 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 3 april 1900.  
371 Wallner 1979, s. 87. 
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brev från Svanberg till Claudius från 1899 berättar Svanberg att Nordqvist 
precis har varit i Berlin och där fått provspela historiska klaver som bland 
annat tillhört Mozart och Meyerbeer.372 Vid Stockholmsutställningen 1897 
fungerade Nordqvist som prisdomare för instrumenten vid utställningen av 
moderna musikinstrument.373 

En annan medverkande stråkmusiker från Hovkapellet var violasten Fred-
rik Sörensen (1850–1901) som uppträdde med viola d’amore tillsammans med 
Scholander på luta i två stycken av Milandre, vilka han själv arrangerat. I sin 
egen matiné exakt två år tidigare hade Sörensen också uppträtt med viola 
d’amore, i vilken han enligt musikkritikern Adolf Lindgren ”både i komposit-
ion, arrangemang och exekution lade i dagen sin talang och ifran för återupp-
väckande af det gamla, vackra instrumentet viole d’amour”.374 Sörensen var 
alltså en erfaren, talangfull och ivrig förespråkare av viola d’amore och verkar 
både ha komponerat ny musik för instrumentet, liksom arrangerat redan skri-
ven musik. Detta var helt i linje med pionjärerna på instrumentet på kontinen-
ten; Louis van Waefelghem hade under 1890-talet arrangerat och låtit publi-
cera en rad stycken för viola d’amore med pianoackompanjemang och Henri 
Casadesus började efter sekelskiftet att både arrangera och komponera nya 
stycken för viola d’amore. Sörensen slutade i hovkapellet 1900 och avled 
1901, så han medverkade inte vid fler konserter arrangerade av Musikhisto-
riska museet. 

Svanbergs styrka som konsertarrangör utgjordes av de kontakter han hade 
som sekreterare och kassör för Kungliga teatern, som vid denna tid fungerade 
som det mest betydelsefulla navet i svenskt musikliv. Hovkapellet – som de 
flesta musiker på konserten kom ifrån – var fortfarande Stockholms enda fasta 
symfoniorkester, och förutom de solister som på ett eller annat sätt var knutna 
dit, passerade resten av kulturstockholm operan som publik. Genom Svan-
bergs brev till Claudius får man intrycket att Svanberg möter väldigt många 
musiker och kulturpersonligheter under det dagliga arbetet på operans kansli. 
Många verkar ha passerat själva operabyggnaden både dag- och kvällstid. 

Bland de sångare som diskuterades i planeringen av konserten verkar stock-
holmsoperans - vid denna tid ganska nya - stjärna John Forsell i ett tidigt sta-
dium utlovat att medverka, inbokad till konsertdatumet i december, som blev 
inställt i sista stund. Han är sedan inte med på den första konserten i april.375  

Även operasångerskan grevinnan Mathilda Taube (f. Grabow, 1852–1940) 
hade bokats, men lämnade återbud en vecka innan konserten i april. I museets 
andra konsert 1903 är Mathilda Taube dock med. Scholander föreslog att 
Svanberg skulle fråga Anna Norrie, då Taube fått förhinder,376 men i en notis 

                                                      
372 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 12 augusti 1899.  
373 Svensk Musiktidning nr 13, 6 september 1897. 
374 Adolf Lindgren, Aftonbladet 12 april 1898. 
375 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 2 oktober 1899. 
376 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 23 mars 1900. 
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dagen innan konserten annonserades det nya programmet där det framgår att 
den unga sångerskan Clary Asplund ska göra sin officiella debut i och med 
soarén.377 Clary Asplund bytte två år senare namn till Morales, efter att hon 
gift sig med tonsättaren och dirigenten Olallo Morales och uppträdde även i 
museets historiska konsert 1918. 

Så sent som den 5 april, fem dagar innan konserten, blev det klart att den 
då redan framstående pianisten, dirigenten och kompositören Wilhelm Sten-
hammar (1871–1927) skulle medverka som ackompanjatör. Kanske var det 
Sven Scholander som hade fått Stenhammar att ställa upp med så kort varsel, 
då de var barn- och ungdomsvänner.378 Stenhammar skulle några månader se-
nare börja sin anställning som kapellmästare på Kungl. Teatern, en tjänst han 
innehade säsongen 1900–1901. Kanske var kontraktet redan uppgjort vid ti-
den för museets historiska konsert, så att ett medverkande vid konserten låg 
nära till hands.379 Stenhammar var en stark förespråkare av kammarmusik, 
men få tecken är funna på att han skulle ha något särskilt intresse för äldre 
instrument. Han är inte återfunnen med historiska klaverinstrument i några 
andra offentliga sammanhang, men man kan föreställa sig att han spelade på 
de äldre tafflar som ofta fanns i salongerna och i de högborgerliga hemmen. 
Sven Scholander beskrev till exempel en fest hemma hos en morbror i Drott-
ningholm, beträffande hemmamusicerandet under sin uppväxt: 

Och så satte sig den 10–12-årige grabben Wilhelm Sten[hammar] till den gamla 
lite skrälliga, men festen till ära nystämda Lind-taffeln, och fantiserade oss in i 
sin egen trollska värld av visioner och stämningar.380  

 
Wallner ställer sig också frågan om Stenhammars eventuella intresse för hi-
storiska instrument i sin Stenhammarbiografi, apropå hans framförande av 
Bachs Johannespassion som dirigent för Konsertföreningens orkester den 8 
och 10 mars 1898. Som indikation på detsamma nämner han Stenhammars 
medverkan i museets musikhistoriska konsert, samt återger ett citat från Sten-
hammars son Claes Göran, som på frågan om hans far hade ett intresse för 
historiska instrument svarat att intresset ”onekligen fanns där, låt vara att det 
inte var så stort” och vidare berättat ”hur förälskad han en gång i sin ungdom 
blivit i den gamla spröda stråkklangen”.381  

                                                      
377 Notis i Dagens Nyheter 9 april 1900.  
378 Se till exempel Wallner 1991 och Scholander 1933. 
379 Wallner 1991, del 2, s. 26. 
380 S. 98 av opublicerad del av manuskriptet till Scholanders självbiografi (1933), Scholander-
samlingen KB L 14:27, citerad ur Bergman 1977, s. 137.  
381 Wallner 1991, del 2, s. 42 f. Claes Göran ska ha nämnt detta 1955, apropå Martin Tegens då 
nya avhandling, i vilken uppgifter om Wilhelm Stenhammars medverkan i museets historiska 
konsert 1900 finns omnämnd. 
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Musik 
Inför konsertdatumet i december som blev framflyttat, presenteras artister, in-
strument och program i en notis i dagspressen: ”Programmet skall upptaga 
uteslutande äldre kompositioner, dock af fullkomligt populär art.”.382 Vad som 
här menas med ”populär” är inte självklart, men man kan förmoda att man 
med denna formulering ville försäkra publiken om att musiken trots åldern 
skulle vara lättillgänglig. Att Boccherinis stråkkvartett ändrades till en stråk-
kvintett kan bero på, som en recensent av konserten skrev, att ”Menuetten deri 
är vidtbekant”.383 I programbladet står att det är en stråkkvintett i C-dur, men 
med största sannolikhet är det stråkkvintett Opus 11, nr 5 i E-dur man spelade, 
där den kända menuetten finns med.384 Karl Valentin skriver i sin recension 
av soarén att det var denna menuett som gjorde Boccherini känd i Europa då 
”florentinerkvartetten för några tiotal år sedan upptog den på sitt program”.385 
Kvartetten besökte Sverige 1878 och ska då ha spelat bland annat ”små 
stycken och enstaka satser av Cherubini, Rubenstein, Schubert m fl” i en mel-
lanakt av en treaktskomedi på Nya teatern där de framträdde.386 Boccherini-
menuetten kan alltså mycket väl introducerats i Sverige vid detta tillfälle. 

Man verkar till viss del ha bemödat sig om att lyfta fram tonsättare med 
svensk anknytning; Carl Michael Bellman, Olof Åhlström, Friedrich Franz 
Hurka (som var böhmisk men tonsatte Valerius dikt Skeppsfarten när han vis-
tades i Sverige) och Heinrich Philip Johnson (från England men verksam i 
Sverige under 1750–70-talen). Men kompositörerna hade också italienskt 
(Boccherini), franskt (Loïsa Puget och Milandre), engelskt (Henry Purcell) 
och tyskt-engelskt (Georg Friedrich Händel) ursprung, vilket speglar sekel-
skiftets kombination av nationella och internationella strävanden, inte minst 
hos Scholander.  

Någon svensk instrumentalmusik finns inte med på programmet, men 
Burén föreslog för Svanberg att man på den första konserten skulle försöka få 
ihop ett framförande av Romans ”Drottningholms musiquen”, då man motta-
git det ”handskrifna originalet” som donation. Svanberg skriver till Claudius 
att ”det vore ju ej så illa att ha ’den svenska musikens fader’ representerad på 
vår första konsert”, men han tror att det blir svårt att få ”nödiga instrumenter 
såsom oboe d’amour och dylika, och att få några som kunna spela på dem”.387 
Detta hade kunnat bli ett återuruppförande av Drottningholmsmusiken, då 
man ännu inte börjat spela Roman igen, trots att Cronhamn gjort en biografi 
om honom 1885, där han myntat Romans epitet som ’den svenska musikens 

                                                      
382 Bland annat i Svenska Dagbladet 22 november 1899. 
383 Sign. ”Od.” [Eugène Fahlstedt], Vårt Land 11 april 1900. 
384 Satsernas benämning i programbladet: ”Allegro con moto”, ”Menuetto” och ”Rondo” stäm-
mer väl överens med E-durkvintetten. 
385 Karl Valentin, Svenska Dagbladet 11 april 1900. 
386 Wallner 1979, s. 87. 
387 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 2 oktober 1899. 



136 

fader´. Enligt Tegen var det Tor Aulin som i sina populariseringssträvanden 
fäste uppmärksamheten på den ”praktiskt taget bortglömde Johan Helmich 
Roman” genom att 1905 uppföra hans ”Introduktion för stråkorkester”, alltså 
fem år senare.388 Ur historiskt informerad synpunkt hade framförandet på Mu-
sikhistoriska museets konsert kunnat bli ett unikt framförande, då historiska 
instrument som oboe d’amour då kanske hade använts. När Drottning-
holmsmusiken första gången återuppförs i Sverige är oklart, men efter en en-
klare sökning i dagstidningar är den första funna tidningsnotis om framförande 
av stycket ett elevuppförande lett av Sven Kjellström vid Sven Kjellströms 
och Gerda von Sydows musikinstitut den 15 maj 1915.389 Enligt Ingmar 
Bengtsson finns det enda nytrycket av orkestersviten utgivet av Patrik Vret-
blad 1934, vilket visar hur sporadiskt det framförts under seklets första hälft.390 
Vretblad gav ut en biografi om Roman 1914, i vilken han förtecknat att det i 
Musikhistoriska museets samling ska finnas följande stämmor till ”Kungl. 
Hof-Intendenten Romans Drottningsholms Musique”; ”Violino 1:o, 2:o, Vi-
ola, Cello, Basso, Oboe”.391 Man kan fråga sig hur Svanberg kom fram till att 
det behövdes ”oboe d’amour” för att kunna framföra verket, såvida inte Vret-
blad skrivit fel beteckning.  

I ett brev till Claudius den 26 september 1899 framgår att det är Svanberg 
som lyckats  

få intendenten Personne (Dramat. Teaterns chef) att skänka handskrifna origi-
nalet till Drottningholmsmusiquen” af  J. H. Roman, född 1694, död 1758, kal-
lad ’den svenska musikens fader’. Det är häftade orkesterstämmor och det är en 
stor raritet. Jag får hemta det idag.392  

 
Nils Personne (1850–1928) och Svanberg kände varandra genom deras ge-
mensamma teaterhistoriska intressen och engagemang i Svenska teaterföbun-
det. 

I konsertens programblad står ”Två melodier för viola d’amore och luta 
Milandre. (1700-talets senare hälft)” som första nummer efter konsertens 

                                                      
388 Tegen 1955, s. 41. 
389 Notis i Svenska Dagbladet 17 maj 1915. Nästa spår av framförande av Drottningholmsmu-
siken är på en av ”Skansens specialkonserter” med titeln ”Gammal-svensk konst å Skansen” 
den 1 augusti 1917, enligt notis i Svenska Dagbladet samma dag. Den 17 oktober 1921 recen-
serar signaturen ”W. S.” [William Seymer] i Svenska Dagbladet Konsertföreningens söndags-
konsert den 16 oktober, där Melchers bl. a. har dirigerat satser ur Drottningholmsmusiken. För 
recensenten verkar musiken obekant, men han uppskattar särskilt yttersatserna som ”visade 
prov på älskvärd och kvick tonkonst”. Första gången Drottningholmsmusiken spelades i radio 
var under ledning av Hilding Rosenberg 1928 (Tobeck 2002, s. 131). Drottningholmsmusiken 
blir till det emblem för svenskt 1700-tal som det är idag, från och med skivinspelningen på 
Swedish Society Discofil under Claude Génetay 1958 (Burlin 2008, s. 331).  
390 Bengtsson 1955, s. 206. 
391 Vretblad 1914, s. 68. 
392 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 26 september 1899. 
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paus. Det var ett andante och en menuett som Svanberg uppger för Claudius 
att violasten Fredrik Sörensen hade föreslagit: ”Kammarmusikus Sörensen har 
arrangerat en menuett för luta och viola d’amour, som han vill spela med 
Scholander på den blivande konserten.393 

En stor uppgift inför historiska konserter var att finna lämplig repertoar, 
men en vanlig strategi var att arrangera eller transkribera musik för de histo-
riska instrument man hade att tillgå. Just dessa stycken av Louis-Toussaint 
Milandre från 1770 hade förekommit i ett flertal historiska konserter i 
Europa.394 Troligtvis spreds styckena genom de romantiska arrangemangen för 
viola d’amore och piano som den belgiske viola d’amorespecialisten Louis 
van Waefelghem hade låtit publicera på förlaget A. Durand & Fils i Paris på 
1890-talet. Man kan förmoda att Sörensens arrangemang grundar sig på denna 
utgåva, men hur eller genom vem han fått kännedom om styckena framgår 
inte. I hovkapellisten Magnus Ahlbergs donation till Kungl. Musikaliska aka-
demien inkommen 1916 ingick van Waefelghems transkriptioner tillsammans 
med andra verk för viola d’amore.395 Frederik Rung som spelade viola d’amore 
i Köpenhamnmuseets första historiska konsert 1898 bad van Waefelghem ge-
nom Angul Hammerich att få titlar på verk för instrumentet och fick svar.396 
Ett sätt att få kännedom om repertoar för historiska instrument var genom Paul 
de Wits Zeitschrift für Instrumentenbau. Den 16 mars 1895 presenterade till 
exempel tidskriften en förteckning över verk för viola d’amore. De är oklart 
vilka som hade tillgång till den tidskriften i Sverige, men det verkar av sparade 
exemplar i Carl Claudius arkiv i Köpenhamn att döma som att åtminstone han 
läste den. Ett annat sätt att få fram repertoar var att komponera nya verk för 
instrumentet, vilket till exempel viola d’amorespelarna van Waefelghem och 
Henri Casadesus gjorde. 

Det äldsta stycke som framfördes var recitativet och arian ur Dido och Ae-
neas av Purcell vilken hade uruppförts 1689, men alla övriga stycken var kom-
ponerade från mitten av 1700-talet fram till 1840, då den franska visan av 
Loïsa Puget var skriven. När Sven Scholander studerade i Paris under 1880-
talet lärde hans beskyddare Charles Garniér (arkitekten för Parisoperan) ho-
nom att känna bland andra Loïsa Puget, vars visor han sedan ofta hade på sina 
program.397 Scholander framförde också ”Fredmans epistel N:o 42 rörande 
kortspelet på klubben” av Carl Michael Bellman.  

                                                      
393 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 21 september 1899. Nämns även 20 oktober 
1899. 
394 I en notis i Zeitschrift für Instrumentenbau B:d 24, Leipzig, 1903–1904 rapporteras från en 
historisk konsert i Essen där Milandres stycken framförts på en viola d’amore ur Paul de Wits 
instrumentsamling. Man får i samma notis veta att Milandre var en violast i Ludvig XV:s hov.  
395 Förteckning över Magnus Ahlbergs donation, Statens musik- och teaterbibliotek. 
396 Ørbæk Jensen 1998, s. 43. Brev från Louis van Waefelghem till Angul Hammerich 5 no-
vember 1898.  
397 Scholander 1933, s. 98 f.  



138 

Musikinstrument  

Klaverinstrument 
Stenhammar spelade endast på Scholanders hammarklaver på konserten och 
inte på de klaverinstrument som först var tänkta att användas. Inför konserten 
som blev inställd i december, skulle repetitören och kapellmästaren vid operan 
Herman Berens d. y. (1862–1928) ha spelat på en liten oktavspinett, signerad 
Joannes Carcassi 1698 (inv. nr M31) och ett klavikord signerat Pehr Lundborg 
1787 (inv. nr M1) som enligt Claudius uppgift ska ha tillhört musikförlägga-
ren, organisten och tonsättaren Olof Åhlström (1756–1835). Klavikordet var 
detsamma som Claudius hade lånat ut till Ina Lange på Norries och Langes 
turné 1898–99. Båda instrumenten var donerade av Claudius, som verkar ha 
varit angelägen om att åtminstone hans oktavspinett skulle vara med i konser-
ten den 10 april. Svanberg skrev till Claudius i februari: ”Att din octav-spinett 
skall vara med på konserten faller sig sjelf. Vore roligt om man kunde få något 
litet lämpligt solonummer till den”398 och i ett brev den 7 april lovar han att be 
Stenhammar spela på den, även om han inte tror att den kommer att höras i 
den stora konsertlokalen.399 Att Stenhammar inte spelade på vare sig spinetten 
eller klavikordet, som ändå var placerade på scenen under konserten, berodde 
på den nya lokalens storlek, men kanske även på Stenhammars sena inhopp 
och ovana vid instrumenten. I Eugéne Fahlstedts recension av Musikhistoriska 
museets historiska konsert 1903 påstår han att hammarklaveret lät skrälligt 
och att man i den föregående konserten 1900 hade spelat på ett klavikord, vil-
ket låtit mer angenämt.400 Med största sannolikhet mindes Fahlstedt fel, då 
hammarklaveret var precis detsamma i båda konserterna. En annan mindre 
trolig tolkning är att Stenhammar faktiskt lade till något litet stycke på kla-
vikordet utanför det som stod i det tryckta programbladet, vilket gjort intryck 
på Fahlstedt.   

Scholander donerade under konserten sitt hammarklaver byggt av Mathias 
Petter Kraft 1788 (inv. nr M66) till museet. I ett brev från Svanberg till Clau-
dius framgår att Scholander, samtidigt med en luta av Kraft för eget bruk, just 
köpt hammarklaveret, vilket han erbjöd museet för 75 kronor. Svanberg fann 
det för dyrt, med tanke på att Robert Bergs pågående reparation av instrumen-
tet för 50–60 kronor troligtvis inte skulle bli inkluderat i Scholanders pris och 
dessutom hade ju Claudius redan donerat ett hammarklaver av Kraft till mu-
seet (inv. nr M2), så ingen affär blev uppenbarligen av.401 I museet finns ett 

                                                      
398 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 21 februari 1900. 
399 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 7 april 1900. 
400 Sign. ”Od.” [Eugène Fahlstedt], Vårt Land 22 april 1903. 
401 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 14 december 1899. Scholanders donation 
kom museet väl till del, då hans hammarklaver sedan har använts många gånger och fortfarande 
hålls i spelbart skick. Dokumentationsinspelningar gjordes av Mikko Korhonen i början av 
2000-talet. Hör ljudexempel i Scenkonstmuseets instrumentdatabas:http://instrument.musik-
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tackbrev till Robert Berg (1859–1916), för ”iståndsättandet av den tvåhundra-
åriga oktavspinetten”, undertecknat av Axel Burén men skrivet och med 
största sannolikhet författat av Svanberg. Där står bland annat: ”ett arbete sty-
relsen tillfullo inser varit både svårt och tidsödande, och som dessutom vittnar 
om ett varmt intresse för den vackra konstindustri åt hvilken Ni med så stor 
skicklighet egnar Eder”.402 Berg, som var chef för Skandinaviska orgelfabri-
ken reparerade även en av museets orglar 1916.403  

 
 
 
 

 
Bild 18. Hammarklaver byggt av Mathias Petter Kraft 1788, inv. nr M66.           

Bild: Scenkonstmuseet. 

 
 
 

                                                      
verket.se/samlingar/detalj.php?l=sv&iid=435&v=2007-12-18%2022:34:38&str=. Enligt do-
nationshandlingar i ämbetsarkivet (F2:A:1) donerade Sven Scholander ytterligare föremål 
1925, bland annat sin fars Fredrik Wilhelm Scholanders gitarr.  
402 Brev från Axel Burén (Johannes Svanberg) till Robert Berg 15 november 1899. B2B:1. 
403 Brev från Johannes Svanberg till Robert Berg 21 januari 1916. B2B:1. Om Robert Berg i 
dödsnotis, Aftonbladet 3 oktober 1916. 
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Stråkinstrument 
Conrad Nordqvist föreslog enligt Svanberg en ”violkvartett” av Boccherini, 
men här handlar det om en viss terminologisk osäkerhet, då det aldrig gällde 
att försöka få musikerna att spela på stråkinstrument av den sort man i svenskt 
språkbruk kallar gambor, men som på bland annat engelska kallas ”viols”.404  

Svanberg, som i planeringen av konserten ett antal gånger ängsligt frågar 
Claudius om råd i autenticitetsfrågor, försvarar det planerade framförandet på 
moderna instrument med:  

den omständigheten att denna quartett blir sammansatt af våra förnämsta exeku-
törer i den vägen – Zetterqvist, prof. Book, Nordqvist och Neruda – samt att 
kompositionen (Boccherinis quartett) är gammal, får berättiga detta nummer på 
programmet, som ju egentligen blott borde upptaga numera ur bruket komna 
instrument.405  

 
I planeringen inför konserten nämns vid ett tillfälle att den böhmiske violon-
cellisten och hovkapellisten Carl Bach (1863–1945) eventuellt skulle fram-
träda på viola da gamba, vilket sedan inte blev av.406  

Ett exempel på äldre stråkinstrument presenterades dock genom Fredrik 
Sörensens spel på viola d’amore i ett uppskattat nummer tillsammans med 
Sven Scholander på luta. Sörensen spelade på sin egen sjusträngade viola 
d’amore, men i museisamlingen fanns vid tiden för konserten ett exemplar 
som var ombyggd till viola med inventarienumret M77. Senare samma år 
skickades den till Claudius instrumentreparatör Nils Nilsson (1842–1929) i 
Malmö för att byta ut altviolinhalsen till en viola d’amorehals.407 Liksom så 
många andra äldre stråkinstrument som bevarats, var det just för att de byggts 
om och fortsatt att användas i uppdaterade former som de undgått att slängas. 
Enligt Svanbergs instrumentkatalog från 1902 var det en ny viola d’amorehals 
som tillfogades kroppen.408  

Knäppinstrument 
Scholander spelade i den första konserten på sin egen svenskluta av J. Sund-
berg från 1804, vilken var ombyggd enligt det system han själv utvecklade 
runt 1880.409 Sundberg var inte någon direkt lärjunge till Mathias Petter Kraft 
(1753–1807) som utvecklat den så kallade svensklutan i slutet av 1700-talet, 
                                                      
404 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 19 november 1899. I ett brev till William 
Francis Galpin den 30 september 1902 reder Svanberg ut terminologin på de olika språken, 
efter att missförstånd har uppstått.  
405 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 19 oktober 1899. 
406 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 2 oktober 1899. 
407 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 26 juli 1900: ”Får jag sända Dig den till 
altviol omgjorda viola d’amour’en för att af instrumentmakare Nilsson påsättas en viola 
d’amour-hals?”. 
408 Svanberg 1902, s. 24. 
409 I konsertprogrammet 1903 står det i stället att lutan var byggd av C. E. Sundberg. 
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men han byggde i samma tradition efter den ’kraftska’ modellen. Leif Berg-
man sammanfattar den kraftska lutan som ett hybridinstrument mellan cister 
och luta: ”teorberad cister med sensträngar”.410 Det var en vidareutveckling av 
den cister som hans föregångare Johan Öberg förfinade och vilken Bellman 
nyttjade.411 Den Kraftska lutan, alltså det som kom att benämnas ’svenskluta’ 
var mycket vanlig inom salongs- och hemmusicerandet fram till 1820, då pro-
duktionen tvärt upphörde på grund av att den blev utkonkurrerad av den tyska 
romantikens modeinstrument gitarr.  

Scholander hade spridit sin vidareutveckling av svensklutan under turnéer 
i Tyskland och där lanserat den som ”Schwedenlauten”, men de tyska tillver-
karna började snabbt avlägsna sig från Scholanders modell. 412 I Sverige och 
Danmark kallades instrumenttypen istället för Scholanderluta och Peder 
Stochholm (1843–1921) i Köpenhamn var en av de tidiga byggarna. De för-
ändringar Scholander framför allt hade gjort var följande, enligt Bergman:  

– En återgång till cisterns metallsträngar, från svensklutans sensträngar. 
– Strängantalet blev tolv: sex gitarrstämda strängar över greppbrädan och 

sex teorberade bassträngar. 
– Metallsträngarna stämdes hårt, vilket gjorde att halsen behövde stärkas 

med ett stålrör bakom de lösa bassträngarna.  
–  Skruvlådans träskruvar ersattes med modern gitarrmekanik.413 

Det Scholander uppnådde med det nya hybridinstrumentet var framför allt 
möjligheten till melodispel och att friare kunna röra sig mellan tonarter. Kon-
struktionen var även mer volymeffektiv, vilket krävdes för att nå ut i en kon-
sertsal.  

 I en artikel som Svanberg fått i ett brev från Claudius och skickade tillbaka 
den 10 november 1900, gör artikelförfattaren en jämförelse mellan Scholander 
och Andrén, och menar att Scholanders framföranden ”vinner ökadt värde ge-
nom det öfverlägsna sätt på hvilket Scholander trakterar det ackomangne-
mentsinstrument, till hvilken Bellmaniaderna ursprungligen äro skrifna, nem-
ligen lutan”, vilket ger hans framträdanden ”ett rent kulturhistoriskt intresse”.  
Andrén uppskattas för sin ”manligt klangfulla stämma” och det ”både poetiskt 
och musikaliskt nobla” föredraget, men man förstår att artikelförfattaren inte 
imponeras av Andréns ”svärmiska guitarrtoner”.414 Instrumenten är alltså en 
viktig del i Bellamantraditionen vid den här tiden. Ørbæk Jensen skriver 
apropå ”Scholander-soireen” på Musikhistorisk Museum i Köpenhamn i april 
1898, att det var karaktäristiskt att vare sig Scholander eller Frederik Rung 

 

                                                      
410 Bergman 1991, s. 64. 
411 Se mer om cister i avsnittet om ’Bellmans cister’ i detta arbete. 
412 Norlind 1935, s. 24 f. 
413 Bergman 1991, s. 65. 
414 Tidningsnotis av okänt ursprung medföljande brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 
10 november 1900. 
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Bild 19. Sven Scholander 1900. Bild: ur Hvar 8 Dag 22 april 1900. Fotograf: okänd 
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uppträdde med gitarr som soloinstrument på de historiska konserterna, då 
”guitaren blev opfattet som et sentimentalt, romantisk instrument, der ikke var 
’antikt’ nog”.415 Carl Claudius beskrev 1922 hur han i sin ungdom (alltså i 
slutet av 1860-talet och 1870-talet) sjöng gamla sånger till gitarr, innan han 
upptäckt lutan och hela den värld av instrumentsamlande som lutan ledde ho-
nom in på: 

På den tiden var gitarren endast ett gammalt dammigt minne av en blomstrings-
period, som låg mer än ett halvt århundrade tillbaka i tiden, men jag höll av dess 
spröda toner och ännu mer de naiva sånger, som egentligen passade endast till 
dess ackompagnemang.416 
 

För Claudius verkar gitarren vara mer gammalmodig än värdefullt ’antik’, 
men inte för sentimental. Han menade att gitarren var det instrument som gav 
bäst rättvisa åt det tidiga 1800-talets visor.  

Ifall Victor Andréns amatörkapell hade uppträtt som planerat, hade man 
fått en ensemble bestående av blandade knäppinstrument; ”2 Första mandoli-
ner, 3 Andra do, 1 Guitarr och 1 Luta”.417 Vilket instrument Andrén spelade i 
detta kapell framgår inte, men i Alfred Brocks tillverkningsbok framgår att 
Andrén köpte en ’Brockluta’ först 1919.418   

I denna första konsert förekom inte ett enda blåsinstrument och inte heller 
några folkliga musikinstrument. Ett nummer för basetthorn planerades före 
konserten, men instrumentet upptogs först i nästa konsert. 

Tillämpad musikforskning och kunskapsförmedling 
Vare sig i korrespondens, programblad eller tidningsrecensioner framgår att 
konserten skulle haft någon presentatör som ledsagade och undervisade publi-
ken om instrumenten eller den äldre musiken. Föredrag utgjorde ofta stommen 
i både samtida och senare historiska konserter. Kanske var orsaken så enkel 
som att en lämplig musikhistoriskt erfaren person saknades, men man kan 
också tänka sig att museets ”instruktiva uppgift”419 inte tänktes vara det cen-
trala i just detta evenemang. Fokus verkar snarare ha varit riktat mot att få ett 
så konstnärligt tilltalande program som möjligt för att väcka intresse för mu-
sikens och instrumentens konstnärliga kvalitéer.  

                                                      
415 Ørbæk Jensen 1998, s. 53. 
416 Claudius 1922a, s. 23. 
417 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 22 mars 1900. Vilket instrumentet Andrén 
trakterade i detta kapell framgår inte, men några år senare gick även Andrén över till en ’Brock-
luta’ som i princip var enligt samma system som Scholanderlutan.   
418 Ramsten & Ternhag 2006, s. 58 f. Se mer om instrumentmakaren Alfred Brocks lutor på s. 
161 ff. i detta arbete. 
419 Enligt uppropet för museets bildande februari 1899. 
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Karl Valentin som var med i Musikhistoriska museets styrelse, och som 
uppenbarligen närvarat vid konserten, eftersom han skrev en recension i 
Svenska Dagbladet, var väl den Stockholmsbaserade musikhistoriker med 
vana att föreläsa som hade legat närmast till hands att tillfråga som presenta-
tör. Eventuellt handlade det om en ovilja hos framför allt Svanberg, då det i 
korrespondensen mellan Claudius och Svanberg framgår att de egentligen inte 
önskade honom som styrelsemedlem. Valentin skrev en artikel om ”Pianot 
och dess föregångare” i Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen År 1899, 
till vilken han fått många upplysningar från Claudius och dessutom vistas flera 
timmar bland Stockholmsmuseets klaverinstrument och gjort anteckningar. 
Svanberg blev mycket upprörd över att Valentin inte gav mer erkännande och 
tack till Claudius, liksom att han i uppsatsen inte omnämnt museets instru-
ment, vilket han lovat Svanberg. I ett av breven där detta diskuteras med Clau-
dius skriver Svanberg: ”Som korsband sänder jag Dig häftet med Valentins 
torra och ledsamma uppsats. Behåll boken”.420  

Den första konserten verkar i första hand varit inriktad på att skapa en 
vacker konsert, även om det i breven till Claudius framgår att Svanberg ibland 
oroar sig för att instrumenten inte är nog historiska, vilket nämnts ovan. Ifall 
någon hade kritiserat konserten, vilket ingen alls verkar ha gjort, kan man fö-
reställa sig att Svanberg hade tagit till samma argumentation i sitt försvar, som 
Hammerich uttryckt 1898. Den danska musikforskaren Hortense Panum hade 
efter den första musikhistoriska konserten arrangerad av Musikhistorisk mu-
seum i Köpenhamn den 6 februari 1898 initierat en debatt i dansk dagspress 
där hon ifrågasatte den historiska autenticiteten med de ombyggda viola da 
gambornas och de ombyggda svensklutornas medverkan i konserten. Hamme-
rich avslutade sitt publicerade försvar med att:  

Formaalet for den historiske Koncert var naturligvis ikke at give en videnska-
belig Universitets-Konference, men derimod at slaa til Lyd for og skaffe Midler 
til en god Sag og saa indrette alt saa god tog rigtig og smukt som muligt.421 

 
Man skulle kunna tänka sig att Svanberg kan ha undgått liknande kritik, just 
därför att förväntningar man hade på auktoriteten professor Hammerich, inte 
fanns på Svanberg. 

Reception  
Konserten blev en succé, enligt de flesta tidningsrecensenter men även enligt 
en nöjd Svanberg, som planerat och arrangerat konserten under nästan två år. 

                                                      
420 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 3 februari 1900. 
421 Angul Hammerich, ”Den historiske Koncert” i Dannebrog 11 feb 1898. MMCCS, Scrapbog. 
Ur Ørbæk Jensen 1998, s. 47. 
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I Svensk Musiktidning stod att ”Alla nummer vunno stort bifall av publi-
ken”.422 Svanberg skrev till Claudius, dagen efter konserten:  

Men var det ekonomiska resultatet medelmåttigt, så var den konstnärliga succén 
så mycket mer lysande. Publiken var öfverförtjust, och allmänna omdömet var 
att konserten var något af det noblaste och mest angenäma man på länge varit 
med om. 

 
Svanberg upprepar en vecka senare hur det viktigaste enligt honom var den 
konstnärliga framgången: 

Det i konstnärligt afseende lysande succés, som konserten rönte anser jag dock 
vara huvudsaken. Ty konserten var en väldig reklam för vårt M. M. Och man 
kommer att längta efter att snart få en musikhistorisk konsert igen.  

 
Svanbergs mål med konserten verkar främst att vinna publikens gillande för 
museiprojektet genom den konstnärliga kvalitén.  

Skribenten och musikrecensenten Eugène Fahlstedt (1851–1935) uttryckte 
kritik mot det moderna samhället och den samtida musikestetiken, när han 
beskrev sina intryck av konserten i en recension i Vårt land:  

[…] programmets hela innehåll försatte oss till våra fäders dagar för ett och 
tvåhundra år sedan, då menniskorna lefde vida förnöjsammare än nu och efter 
dagens besvär lisa i de milda, svaga och spröda tonor, som dåtidens instrument 
frambragte, så olika våra dagars oroligt experimenterande, klangmäktiga, nerv-
upprörande musik.423 

 
Den historiska musiken uppfattades av flera vid den här tiden som en ”rekre-
ationsform for det moderne civilisationstrætte menneske”, som Ørbæk Jensen 
uttrycker det.424 Det var kanske främst det nedtonade uttrycket som fascine-
rade publiken.  

Stråkkvintetten av Boccherini uppskattades av alla recensenter. Eugène 
Fahlstedt beskrev kvintetten som ”rolig” och ”utan den ringaste barlast av po-
lyfoni”.425 Denna kommentar kan ses som ett utslag av en utbredd uppfattning 
om äldre musik, att den just skulle vara svårgenomtränglig och tunglyssnad 
genom en tät polyfonisk textur. För att publiken inte skulle avskräckas av så-
dana uppfattningar hade man som redan nämnts i tidningsnotiser före konser-
ten utlovat att all musik skulle vara av fullständigt populär art.  

Den populäre Scholanders comeback uppmärksammades i Hvar & Dag:  

                                                      
422 Osign., Svensk Musiktidning 1 maj 1900. 
423 Sign. ”Od.” [Eugène Fahlstedt] Vårt land 11 april 1900. 
424 Ørbæk Jensen 1998, s. 39. 
425 Sign. ”Od.” [Eugène Fahlstedt], Vårt Land 11 april 1900. 
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På Musikhistoriska muséets soirée i Stockholm den 10 dennes fick publiken 
hälsa denne sin gunstling välkommen åter på sångestraden, som han då för 
första gången beträdde efter en långvarig halsåkomma. Han mottogs på det allra 
hjärtligaste och applåderades ytterst lifligt efter hvar och en af sina gam-
melfranska sånger, visor af Axel Gabriel Silfverstolpe, Johan David Valerius 
och Bellman.426 

 
Scholander verkar ha gjort succé vart än han uppträdde och hans medverkan 
kan säkert ha varit just det dragplåster museet behövde för att få uppmärksam-
het. 

Fahlstedt skrev att Sörensen spelade på ”sin bekanta, dubbelt sjusträngade 
viola d’amore”, medan Karl Valentin beskrev detsamma som ”det numera säl-
lan hörda instrumentet”.427 Fahlstedt syftade troligen på framföranden på viola 
d’amore av Sörensen i en soiré i april 1898, liksom i uppsättningen av Johan-
nespassionen i mars 1898 under Wilhelm Stenhammars ledning. Viola d’amo-
ren var alltså inte alls vanlig, men inte okänd för Stockholmspubliken. 

Den enda kommentar som finns i recensionerna om hammarklaveret av 
Kraft är Karl Valentins konstaterande att ”den av debutanträdslan starkt vibre-
rande rösten” hos Clary Asplund hade ”ovanligt ringa stöd af den tunna och 
svaga klangen hos det klavér från 1788, på hvilket hr Stenhammar ackompan-
jerade […].”.428 Den tidigare antydda osämjan mellan Valentin och Svanberg 
bekräftas ytterligare av denna negativt laddade rapportering från museet. 

Sammanfattning 
Den historiska konserten var den första konserten av sitt slag i Sverige. Dess 
primära syfte verkar ha varit att göra reklam för det nykonstituerade museet; 
en programförklaring för potentiella understödjare inom kulturlivet och staten, 
för att samla in pengamedel och förtroendekapital. Grundidén var att så långt 
möjligt visa upp och spela på historiska instrument ur samlingarna, men ett 
antal kompromisser gjordes för att få ett slagkraftigt och underhållande pro-
gram. I själva verket var det bara hammarklaveret som kom från museets fort-
farande lilla samling. Det kuriösa gavs i den första konserten liten plats, utan 
underhållningsvärdet verkar mer ha försökts åstadkommas genom en hög ar-
tistisk nivå och musiker med stjärnstatus.  

Svanberg premierade att enrollera skickliga musiker, framför bemödanden 
om att skaffa fram autentiska och historiska instrument med tillhörande reper-
toar, även om det alls inte saknades. Fokus på framstående musiker skulle man 
kunna tolka som ett uttryck för något slags vitaliseringsmotiv; de mest upp-
burna musikerna förväntades kunna ge konstnärligt relevanta framföranden av 

                                                      
426 Osign. Hvar & Dag 22 april 1900, s. 476. 
427 Sign. ”Od.” [Eugène Fahlstedt], Vårt land 11 april 1900. Karl Valentin, Svenska Dagbladet 
11 april 1900. 
428 Karl Valentin, Svenska Dagbladet 11 april 1900. 
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den äldre musiken med de historiska instrumenten. Den historiska musiken 
som en del av det levande musiklivet. 

Somliga av musikerna var intresserade och hade erfarenhet av historisk mu-
sik och historiska instrument, som Scholander, Zetterqvist och Sörensen, me-
dan andra inte verkar ha blivit engagerade på grund av något uttalat intresse 
för detsamma. Man kan ändå tänka sig att en sådan som Stenhammar kunde 
ha dragits till projektet med ett intresse att föra det kammarmusikaliska for-
matet ut i offentligheten, något som också låg i tiden.  

Om man även räknar in de som var tilltänkta att medverka, kan man kon-
statera att intresset för de historiska instrumenten fanns odlat i konstnärskret-
sar vid den här tiden. Förutom bildhuggaren Scholander, var ju ett amatör-
kapell bestående av framstående konstnärer och arkitekter planerade att med-
verka. De spelade på äldre knäppinstrument och man kan tänka sig att instru-
menten som konstfärdiga hantverket utgjorde en viktig dragningskraft för 
dem.  

Musiken på konserten var inte utpräglat nationalistiskt vald, även om vissa 
bemödanden om att finna svensk musik hade gjorts. Mer än hälften av numren 
hade utländskt ursprung, vilket kanske speglar tidens både nationella och in-
ternationella strävanden, liksom hur lite svensk instrumentalmusik som var 
känd vid den här tiden. Hade man lyckats få ihop en orkester med rätt sorts 
instrument till konserten, hade man varit pionjärer för en Roman-revival och 
ett återuruppförande av Drottningholmsmusiken.  

De undervisande inslagen lyser med sin frånvaro i denna konsert, som ver-
kar ha saknat presentatör. Men förutom att stoltsera med sin samling, kan bild-
ningssyften funnits till att placera alla instrumenten man hittills fått ihop på 
scenen under konserten.  

Att inga historiska kostymer användes i konserten kan ha att göra med prak-
tiska besvär att få fram så pass många kostymer som skulle behövas. Man kan 
också tolka avsaknaden av kostymer som ett kopierande av de franska och 
belgiska förebilderna som inte heller uppträdde i kostym, vilket också skulle 
styrka antagandet att de första svenska impulserna kom direkt från Frankrike. 

 
 
 
 
 
 
 



148 

Musikhistoriska museet och kontext 1900–1903 

Invigning av den första offentliga lokalen 
Hösten 1901 flyttade museet äntligen ifrån de provisoriska lokalerna ovanpå 
operans kansli, för att få sina första riktiga lokaler i det så kallade Åker-
hjelmska huset på Nybrogatan 9, där museet kunde hålla öppet för allmän-
heten. Lokalerna hade man fått hyra till ett bra pris genom grosshandlaren 
John Collijn som ägde fastigheter i Stockholm och som Johannes Svanberg 
och Axel Burén, kände. Collijn blev i december samma år ledamot i museets 
styrelse och kom under många år framåt att understödja museet med pengabi-
drag till framför allt att instrumentköp.429 

Johannes Svanberg och Alfred Brock, som just hade anlitats som museets 
konservator, hade iordningställt de nya utställningarna som den 7 november 
1901 invigdes i kungens närvaro. Till den högtidliga invigningen hade man 
bjudit in alla de som bidragit till museet genom till exempel donationer eller 
framträdanden i konserten året innan. Man hade också bjudit in högt uppsatta 
personer inom kulturlivet såsom musiker, museimän, musikförläggare, instru-
menthandlare och många skribenter från de flesta svenska dagstidningar och 
kulturtidskrifter. Nedan följer en förteckning över de inbjudna, enligt en lista 
skriven av Svanberg och bevarad i museets ämbetsarkiv.430  
 
Tabell 1. ”Bjudningskort till Musikhistoriska Museets invigning 7/11 1901” 

Ad. Lindgren Victor Sjöberg John Neander 

Claës Lundin G. Aldén Direktör Arvid Sohlman 

G. Elzvik H. Sandström Moppe Josephson 

E. Fahlstedt Dr. Sv Söderman H. Victorin 

Peterson Berger Thore Blanche Birger Schöldström 

Kongl. Sekr. G. Renholm Emil Norlander Johan Nordling 

Ernst Högman Georg Lundström Redaktör Algot Sandberg 

Redaktör A. Hallgren Hr Musikdirektör P.A 
Lundh 

Hr Kanslisekr. P. Alfr. 
Hedin 

Fru Wilh-na Wistrand m. 
Dotter 

Frkn Ellen Stål Hr Ernst Berggren 

Frkn Helène de Ron Regissör H. Nygren Hr Ernst Ellberg 

Hr C.A. Bergström Olof Hjertberg Frkn Signe Hebbe 

                                                      
429 Styrelseprotokoll 4 december 1901, A1:1. 
430 Musikhistoriska museets ämbetsarkiv, A1:1. Läses från vänster till höger, rad för rad. Ori-
ginalet uppifrån och ned.  
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Frkn Maria Lundgren Frkn Karin Schauman Professor J Svensson 

Hr Alfred Brock Hr Carl Palmblad Hr Hugo Grevillius 

Hr O. Malmros med fru Major A.v. Brömsen m. 
Fru 

Fru M Clevander 

Kassör o. Fru S. Lalin Grossh. J. Johansson Dr P. Öhrnwall med Fru 

Regissör O. Malmgren Kapellm. Wilh. Sten-
hammar 

Kompon. Emil Sjögren 

Grossh. Claudius m. Fru Öfverintendenten Burén Prof. Byström 

Dir. R. Callmander, Gbg Direktör Jos. Czapek, d:o Hofkap. R. Henneberg 

Förste Hofkap. C. 
Nordqvist 

Hr Sv. Scholander Dr. K. Valentin 

Konsertmästare L. Zet-
terqvist 

Kamrer E. Petterson Direktören Dr. V. Sved-
bom 

Prof. Frid. Book Prof. Julius Günther Prof. Joh. Lindberg 

Direktör A. Bergenson Hofkapellm. Jos. Dente Dr M. Boheman 

Hr o Fru Lang Rev.sekr. K. Silfver-
stolpe 

Riksantikvarien H. Hil-
debrand 

Intendenten Ludv. Loost-
röm 

Amanuensen E.G. 
Folcker 

Dr Georg Göthe 

Hr Carl U. Palm Förste Hofmarsk. O 
Printzsköld 

Hofrättsrådet T. Westrin 

Grosshandl. A. Thiel Hofintend. A. Börtzell  Grossh. Ax. Abramson  

Hr Rob. Berg Prof. Axel Jungstedt Kamrer Aug. Lybeck 

Boktryckare Stellan Stål Boktryckare St. Stål Jr Hofmusikhandl. Georg 
Lundquist 

Hr Carl Svala Hr Axel Söderlund Musikhandl. J.A. Schild-
knecht 

Direktör Aron Ericson Konsertmäst. Tore Aulin Prof. G. Saloman 

Fabrikör Th. Winborg Arkivarien J. Flodmark Dispon. P.A. Hellkoff  

Musikförl. Otto Hirsch Hr Bertil Dahlgren Dr. Edv. Alin 

Fru Louise Stjernström Kapellmästare A. Hallén Fru Dagmar Möller 

Intendenten Nils Per-
sonne 

Revisor J.L. Bergström Direktör G. Fredrikson 
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Artisten H. Torsslow Dr. M. Aspelin Fröken C. Lindqvist 

Kamrer May Fru Jenny Collijn, Djurs-
holm 

Grosshandl. John Collijn  

Bokhandl. J. G. Jansson Grosshandlare Johan 
Bäckström 

Grosshandlare C.A. 
Lindroth 

Expeditionssekr. L.L. 
Fries 

Hr Frans Hedberg Musikdir. Aug. Meissner 

Friherrinnan Ebba Åker-
hjelm 

Kand. G. Hazelius Fru Rosa Dannström 

Professor Nyblom Hr Stanét[?] Hr Bergendahl 

Hr Isaac Hirsch Grefve C.-G Taube med 
gr. 

Öfverste P.C. Lovén, S. 
Blasiehamnen 1 tr 

Grosshandl. Edv. Ceder-
lund d:o 

Presidenten S. H. 
Wohblad , N. Blasieham-
nen 573 

Ingeniör C.R. Lamm, 
Skinnarviksg. 5 

Dr E. Forsman, Mäster-
Sam.gtn 19B II  

Artisten Victor Andrén  Juvel. Jean Jeanson 
[Jahnsson] 

Fru Ma Grandinson Major P. Lindblad m.Fru Kapellm. A. Berg. Lund 

Hr o. Fru Elmblad Sekr. C. Kinberg Hr Knut Andersson 

Hr grvfsk. A. F. Schult Hr Ingenjör Hj. Berwald Hr Musikdir. H. Berens 

Hr Fabrikör P.W. Hall-
ström 

Fru Julia Bagge Tidningar och tidnings-
män  

Red. af Stockh. Dagblad Red. af Svenska Dagbl. Red. af Dag. Nyh. 

Red. af Stockh. Tidn. Red. af Dagen Red. af Aftonbladet 

Red. af Nya Dagl. Alleh. Red. af Vårt Land Red. af Post o Inr. Tidn. 

Red. af Sv. Musiktidning Red. af Idun Red. af Sv.Telegr. Byrån 

Red. af Ill. Hvad nytt Red. Anders Jeurling Redaktör Rud. Björk 

Redaktör Johan Wirén Redaktör Dr H. Key Redakt Otto Zweigbergk 

Red. Harald Sohlman Redaktör J.A. Björklund Redaktör G. Torelius 

Red. J.R. Spilhammar Redaktör Frithjof Hellerg (Borttagna: Söndags-
nisse, Kasper, Nya Nisse, 
Strix, Puck, Figaro, Va-
ria) 
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Förteckningen ger en intressant översikt av vilka personer som var verksamma 
i Stockholms kulturliv och täcker alla de som var mer eller mindre involverade 
i Musikhistoriska museet. På denna inbjudningslista ser man både de som re-
dan bidragit till museets samlingar och potentiella donatorer. Tidningsmän ges 
stort utrymme även om man beslutade sig för att stryka sju tidningar. Man kan 
med stor sannolikhet förmoda att personerna på listan sammanfaller med de 
som blev inbjudna till de historiska konserterna 1900 och 1903. Den ger alltså 
också en inblick i konserternas publik. Inbjuden och närvarande vid invig-
ningen var också kungen.  

Museet höll öppet på ”Söndagar kl. 1–3, avgift 25 öre. Onsdagar 1–4, avgift 
50 öre”.431 Det verkar som att Svanberg oftast fanns på plats under öppetti-
derna, men Alfred Brock började också ganska snart tjänstgöra vid visning-
arna av museet. Fram till invigningen hade museet samlat ihop 195 musikin-
strument och en hel del äldre musikalier, porträtt, byster och andra musikföre-
mål. Utställningarna fördelade sig över tre rum: Blåsinstrumentrummet, 
Stränginstrumentrummet och Porträttrummet. I blåsinstrumentrummet visa-
des även folkmusikinstrumenten och glasharmonikan.  

                                                      
431 Enligt instrumentkatalogen Svanberg 1902, s. 43. 
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Bild 20. Johannes Svanberg framför Bellmans cister. Bild: Scenkonstmuseet. 

 
Bild 21. Stränginstrumentrummet på Nybrog. 9. Bild: Scenkonstmuseet. 
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Bild 22. Blåsinstrumentrummet på Nybrog. 9. Bild: Scenkonstmuseet 

 
Bild 23. Porträttrummet på Nybrog. 9. Bild: Scenkonstmuseet 
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Alla museets instrument fanns utställda och de flesta var upphängda på skär-
mar som man hade fäst längs med väggarna. I varje rum fanns en kakelugn, 
vilket varit ett villkor när man sökte lokal. I ett brev den 10 april 1901 till 
grosshandlaren Isaak Hirsch, som man också hade vänt sig till för att få hjälp 
med lokaler, skriver Johannes Svanberg att man önskar sig en lokal med två 
stora rum och en tambur på nedre Norrmalm, på bottenvåningen eller en 
trappa upp. Som ett ”synnerligen viktigt villkor” anger Svanberg att  

lägenheten erhåller uppvärmning genom eldning i kakelugnar och ej genom 
värmeledning, då det senare uppvärmningssättet visat sig absolut skadligt för 
alla sorters träinstrument, hvilka derigenom springa sönder.432  

 
Förutom att lägenheten istället för två stora rum bestod av ett lite större och 
två mindre rum, så verkar i övrigt alla önskemål ha uppfyllts.  

Utbyte med Francis W. Galpin 
Svanbergs instrumentkunskaper hade under åren sedan den första konserten 
ökats betydligt, bland annat genom den fortsatta korrespondensen med Clau-
dius, självstudier i organologisk litteratur, men också genom korrespondens 
med instrumentkännaren och -samlaren kaplanen Francis William Galpin i 
Sussex, England, som entusiastiskt bistod med kunskaper och synpunkter vid 
systematiserandet av samlingarna.433 Galpin hade då nyss även varit i New 
York för systematiseringen av Mary Elisabeth Adams Browns musikinstru-
mentsamling på Metropolitan Museum of Arts, vars utställningskatalog Svan-
berg fick sig tillsänd.434 Förutom utbyte av kunskaper och litteratur, diskuteras 
i breven byten av instrument för att fylla ut luckor i respektive samling. Strax 
efter öppningen av museet 1901 skänkte museet en nyckelharpa till Galpin, 
vilken egentligen redan fått ett inventarienummer i Musikhistoriska museets 
samling.435 Den 31 december 1901 mottog museet fyra blåsinstrument från 
Galpin.436  

Hur kontakten mellan Svanberg och Francis W. Galpin etablerades framgår 
inte, men det kan ha varit genom Hildegard Werner (1834–1911), en svensk 
musiker i England som verkar känna Galpin väl, då Galpin nämner henne i 

                                                      
432 Brev från Johannes Svanberg till Isaak Hirsch 10 april 1901, B2B:1 Utgående skrivelser, 
huvudserie. 
433 Brev mellan Johannes Svanberg och William Francis Galpin 1901–1912 i Musikhistoriska 
museets arkiv. I artikeln om Galpin i Groves Dictionary online, nämns Galpins konsultation i 
iordningställandet av instrumentsamlingarna på Musikhistoriska museet i Stockholm.  
434 Galpin 1902. Descriptive Catalogue of the European Instruments in the Modern Museum of 
Art. Brev från William Francis Galpin till Johannes Svanberg 13 november 1902. 
435 Anteckning i instrumentaccessionskatalogen och brev från Johannes Svanberg till Francis 
W. Galpin 20 november 1901. B2B:1 Utgående skrivelser, huvudserie. 
436 M207 oboe, M208 oboe d’amore, M209 flöjt (kopia efter 1500-talsinstrument) och M210 
kenthorn. 
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flera brev till Svanberg.437 Svanberg frågar Claudius i ett brev innan kontakten 
med Galpin etableras: ”Tror du att miss Werner, om hvilken närslutne notis 
handlar, kan göra något för oss i England? Jag har bedt henne skaffa porträtt 
o. autografer af engelska musici och det har hon lofvat.”438 Svanberg kunde 
inte engelska, så han författade sina brev på franska, vilket Galpin också 
gjorde i början. De brev Galpin sedan skrev på engelska fick Svanberg sig 
översatta, översättningar som i vissa fall också finns bevarade.  

Museets instrumentkatalog 
Samarbetet med Galpin utmynnade i den av Svanberg 1902 utgivna katalogen 
över museets instrument; den första och hittills enda tryckta katalogen över 
museets samlingar!439 I förordet nämner Svanberg att han fått många goda råd 
från Galpin och att han har utgått från systematiken i katalogen för den bety-
delsefulla instrumentutställningen i Kristallpalatset i London 1900, vilken 
Galpin arrangerat. Svanberg beskriver den i sitt förord som en förenklad vari-
ant av Mahillons systematik. I förordet till sin stora instrumentkatalog utgiven 
1931 använder Claudius samma beskrivning i redogörelsen av systematise-
ringen av sin egen privatsamling. Eventuellt är Galpin upphovet till både Clau-
dius och Svanbergs systematiseringsprinciper.  

Förutom Galpins katalog och de goda råd han har fått av honom, nämner 
Svanberg vilka verk har han har haft att tillgå i arbetet med katalogen: Victor-
Charles Mahillon, Catalogue descriptif et analytique du Musée instrumental 
du Conservatoire royal de musique de Bruxelles i tre band; F.-J. Fétis, Histoire 
générale de la musique; D:r Oskar Fleischer, Königl. Hochschule für Musik 
in Berlin. Führer durch die Sammlung alter Musikinstrumente samt ”Paul de 
Wits i Leipzig illustrerade triglottkatalog öfver ’perlorna’ i hans stora och dyr-
bara privata samling af äldre musikinstrument”.440 Detta skrev Svanberg strax 
före han hade fått kontakt med den kände instrumentsamlaren Alessandro 
Kraus i Florens, vars instrumentkatalog Catalogo della Collezione Etno-
grafica musicale Kraus in Firenze han fick sig tillsänd hösten 1902. I ett brev 
från Svanberg till Kraus undrar han om han skulle vilja byta bort en säckpipa 
mot en nyckelharpa. Av inkomna instrument att döma verkar inte Kraus ha 
nappat på förslaget.441 

Året därpå hade Svanberg kontakt med Victor-Charles Mahillon för att råd-
fråga om identifikationen av ett instrument som han enligt brevet redan disku-
terat med både Carl Claudius och Francis W. Galpin.442 Han skickar med ett  
                                                      
437 T.ex. brev från Francis W. Galpin till Johannes Svanberg 19 september 1901. 
438 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 6 juli 1900. I den till brevet medföljande 
notisen står att Hildegard Werner startade den första damorkestern i England, vilken hon diri-
gerade. 
439 Svanberg 1902, Musikhistoriska museets i Stockholm instrumentsamling år 1902. 
440 Svanberg 1902, s. 5. 
441 Brev från Johannes Svanberg till Alessandro Kraus 16 juli 1902. B2B:1. 
442 Brev från Johannes Svanberg till Victor-Charles Mahillon 5 mars 1903. B2B:1. 
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Bild 24. Johannes Svanbergs accessionskatalog för musikinstrumenten vilken utgjort 

den viktigaste instrumentreferensen, då det har använts som ett levande dokument 
med uppdateringar och anteckningar. 
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fotografi (se bild nedan) och frågar om han tror att nr 4 på bilden är en viola 
d’amore eller en hardingfela. Inte heller detta svar finns bevarat, men det viol-
informade instrumentet med 4 strängar och 8 resonanssträngar benämns idag 
rätt och slätt violin med resonanssträngar, ungefär som den först blev förteck-
nad i den gamla accessionskatalogen. Någon har strukit över ”Hardangerfele” 
som skrivits dit i efterhand.  

Claudius ställde för andra och sista gången ut sina egen instrumentsamling 
i Malmö1901. Enligt den katalog han lät göra var utställningen arrangerad till 
förmån för Musikhistoriska museet i Stockholm.443 Ett flertal av Claudius in-
strument blev vid denna utställning svårt skadade och han beslutade efter det 
att aldrig låta sina instrument lämna sin vackra patriciervilla.444 Detta var också 
ett krav han i sitt testamente ställde på danska staten som fick ärva instrument-
samlingen vid hans död. 

Tre större depositioner och en särskild beskyddarinna 
Under denna period växte museets instrumentsamling i både kvalité och stor-
lek tack vare tre värdefulla depositioner från Akademiska kapellet i Lund, 
Kungl. Musikaliska akademien och Kungl. Teatern. 

Den 31 juli 1901 lyckades Svanberg få Kungl. Teatern att deponera 30 in-
strument (inv. nr M110–129) till museets samling. Detta var framför allt in-
strument som Svanberg hade letat fram ur operans attributförråd, och i ett brev 
till Claudius den 11 oktober 1899, skriver han efter en uppräkning av fynden: 
”Nu gäller det att på ett diplomatiskt vis få detta öfverlåtet på museet”. Två år 
senare övergår instrumenten officiellt till museet. I förteckningen över de de-
ponerade instrumenten från operan verkar också en del instrument från Hov-
kapellets instrumentsamling ingå, som det basetthorn (inv. nr M112), vilket 
Svanberg på ett annat ställe nämner för Claudius.  

Både det danska och det svenska musikhistoriska museet förhandlade i 
flera år med Akademiska kapellets i Lund director musices Alfred Berg 
(1857–1929) och andra inblandade, i en het önskan att få instrumenten till sitt 
museum. Stockholmsmuseet gick till slut segrande ur striden och kunde på 
hösten 1901 ta emot en mycket värdefull samling med 54 äldre musikinstru-
ment.445 Claudius som verkar ha spelat ett dubbelspel i frågan, men slutligen 
favoriserat Stockholm, blev för ett tag osams med Köpenhamnmuseets chef, 
professor Angul Hammerich, som grämde sig mycket över nederlaget. Ett ex-
empel på ett uttalande som tyder på att Claudius hade en viktig del i att instru-
menten kom till Stockholm är följande passage i ett brev från Claudius till 
Svanberg:  

                                                      
443 Claudius 1901. Katalog öfver C. Claudius' instrumentsamling utställda till förmån för Mu-
sikhistoriska museet i Stockholm. 
444 Skjerne 1952, s. 22. 
445 Den 6 oktober 1901 införlivades 54 instrument till Musikhistoriska museets samling med 
inventarienumren M139–193.  
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Ja gav dem en ordentlig Salve om Instrumenterne i Lund – vi maa have dem op 
til M. M., og kan lade sig göre, bare Konsistorium faar den Borgen de vil 
have.446 
 

Musikhistorisk museums tidigare chef Mette Müller, som mer utförligt beskri-
vit turerna kring Lundasamlingen utifrån Hammerichs perspektiv, tillstår att 
det nog ändå var mest rätt att instrumenten till slut stannade i Sverige.447 Sam-
lingen bestod framför allt av en rad sällsynta och välbevarade träblåsinstru-
ment, varav flera användes i konserten 1903, men även ett flertal tidiga stråk- 
bläckblås- och klaverinstrument.  

Den tredje stora depositionen som tillföll museet var Kungl. Musikaliska 
akademiens historiska instrument, som museet i en skrivelse den 25 januari 
1902 anhållit om att få ha deponerad som en del i sin samling. Samtidigt med 
denna skrivelse erbjöd sig museet i en annan skrivelse med samma datum att 
på ”lämpliga tider utanför de ordinarie förevisningstimmarne upplåta sin ut-
ställning för besök af konservatioriets elever under ledning af resp. lärare”.448 
Under förutsättningen att museet upplät samlingarna för musikkonservatoriets 
elever, infogades 25 av akademiens instrument till museets samling. Det var 
främst stråk-, knäpp-, blås- och några klaverinstrument. Bland annat den Kirk-
mancembalo som användes i konserten 1918. Museet kom i och med denna 
konservatoriekoppling att påminna mer om de offentliga musikinstrument-
samlingarna i Paris, Bryssel London och Berlin. I vilken utsträckning akade-
miens historiska instrument nyttjades av konservatorieeleverna, både före och 
efter instrumentens flytt till museet är oklart, men sedan den första årsrappor-
ten 1908 nämns alltid konservatorieelevernas studiebesök och Valentins mu-
sikhistoriska föreläsningar för dem.449  

En betydelsefull gynnare som tillkom efter den första konserten var ope-
rasångerskan Christina Nilsson grevinnan av Casa Miranda, som på äldre da-
gar blivit en hängiven antikvitetssamlare och dessutom en entusiastisk under-
stödjare av det nya Musikhistoriska museet i Stockholm. Vid ett besök 1912 
skrev hon i museets besöksliggare ”Måtte Musikhistoriska museets framtid 
blifva så storartad och lärorik som jag af hela mitt hjerta önskar Christina Nils-
son Cssa de Casa Miranda. 1912”. Mellan 1902 och 1910 skänkte Christina 
Nilsson sammanlagt 13 instrument vid åtta olika tillfällen och andra föremål 
som personliga tillhörigheter och porträtt.450 Hon skänkte även instrument till 
                                                      
446 Brev från Carl Claudius till Johannes Svanberg 24 november 1900. 
447 Müller 1998, s. 20 ff. 
448 Bilagor till Musikhistoriska museets protokoll från styrelsemöte den 25 januari 1902. Den 
27 mars 1902 deponerades 25 instrument och tillbehör från KMA på Musikhistoriska museet 
med inventarienumren M216–245. 
449 Enligt Morales & Norlind 1921, s. 156 f utgjorde depositionen de flesta av akademiens äldre 
instrument. Akademien har sedan ytterligare utvidgat museets samling med depositioner, t. ex. 
en stor samling av indiska instrument skänkta av Tagore. 
450 Enligt accessionsliggare i MM:s ämbetsarkiv D1B:1 följande instrument: M211 vielle; 
M263 musette; M264 flöjt av kristall; M276 pochette, M277 pochette d’amour; M278 pochette, 
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Nordiska museet, bland annat den violin hon själv använt som barn på mark-
naderna i Småland. 

Man kan spekulera i om det var Scholander som engagerade Christina Nils-
son i museet, då de av sparade brev att döma kände varandra ganska väl. I ett 
brev på franska från Christina Nilsson till Scholander från Grand Hôtel i 
Stockholm den 28 november 1903 låter hon honom veta att hon har med sig 
en present från Paris, och beklagar att de inte hinner ses under hennes korta 
vistelse i staden.451  

I samband med museets 25-årsjubileum 1924 öppnade en särutställning till 
Christina Nilssons minne i vilken de instrument hon skänkt visades, jämte fo-
tografier, föremål och minnen från hennes sångkarriär och liv. Samma år hade 
museet av Christina Nilssons sterbhus fått ytterligare sex musikinstrument.452 
Bland annat fick museet då tillbaka den träskofiol med ett snidat träfodral med 
Christina Nilssons namn inristat, vilken museet låtit bygga till henne som tack 
för sin välvilja. Det skänktes till henne med ett brev den 12 oktober 1903 i 
vilket det stod ”Museet skänker en träskofiol till Christina Nilsson som ett litet 
kuriöst minne från Edert besök i det lilla museet den 15 september 1903.453 
Man kan förmoda att det var skåningen Alfred Brock som hade byggt den, 
eller möjligtvis hans far Nils Nilsson som gjort flera av museets senare in-
komna träskofioler. 

Sedan den senaste konserten hade museets instrumentsamling även utökats 
med en del utomeuropeiska instrument. I en notis i Svensk Musiktidning rap-
porterades:  

Bland inköp, som museet gjort, märkas åtskilliga afrikanska instrument, bl. a. 
stränginstrument från Sudan, Nubien och Kongo. Dessa naturfolkens tonverk-
tyg äga sitt stora intresse däri, att de visa oss urformerna af en del musikinstru-
ment, som sedermera hos kulturfolken under loppet af tusentals år allt mer ut-
vecklats och fullkomnats, medan de hos naturfolken förblifvit i sin ursprungliga 
form.454 
 

                                                      
M279; M287 miniatyrluta; M288 violin; M337 vielle; M368 provensalsk trumma; M390 spinn-
rock med spelklaver och M472 vijalo. Ett exempel på ett annat föremål hon skänkte är en takt-
pinne ”af ebenholts med silfverbeslag och däri ingraveradt R. W., som tillhört Richard Wag-
ner”. Tidningsnotis i okänd tidning 12 november 1915. Klippbok i MM:s ämbetsarkiv. 
451 Brev från Christina Nilsson grevinnan Casa di Miranda till Sven Scholander 28 november 
1903. Sven Scholanders personarkiv, Kungliga biblioteket, Stockholm. Kanske var det 
Christina Nilsson som förmedlade kontakten till sångpedagogen Enrico delle Sedie som Scho-
lander tog sånglektioner för i Paris på 1880-talet, och för vilken hon själv tagit lektioner under 
1960-talet. 
452 Norlind, Tobias 1923. Från Christina Nilssons sterbhus skänktes instrumenten M980 gitarr; 
M981 banjo; M982 mandolin; M983 luta; M984 träskofiol och M985 fodral till M984 till mu-
seet den 28 september 1924.  
453 Brev från Axel Burén till Högborna Fru Grefvinnan Christine de Casa Miranda 15 september 
1903. Musikhistoriska museets ämbetsarkiv B2B:1. 
454 Osign., Svensk Musiktidning nr 14 den 16 september 1901, s. 106.  
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Formuleringarna avslöjar tydligt vilken funktion de utomeuropeiska instru-
menten var tänkta att fylla i museisamlingen. Ifall de afrikanska instrumenten 
representerade de tidigaste stadierna i en evolutionistisk framstegsutveckling, 
följer att de tidiga europeiska instrumenten ingår i samma utveckling och så-
ledes har samma funktion, även om de betingar ett högre värde för dess större 
fullkomning och större närhet till det egna kulturarvet. 

 
Bild 25. Signerat porträtt från museets välgörarinna Christina Nilsson.              

Bild: Scenkonstmuseet 
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Alfred Brock 
Från och med hösten 1900 kom den unge instrumentmakaren Alfred Brock 
(1876–1935) att knytas till museet som konservator.455 Han var då främst ut-
bildad till violinmakare, men hade också stor erfarenhet av gitarrer. Brock 
kom från en instrumentmakarfamilj från Malmö och det var Claudius som re-
kommenderade honom, eftersom han brukade anlita Alfred Brocks far Nils 
Nilsson till sina egna instrument. I ett brev till Svenberg skriver Claudius: 

Om far och son Nilsson Brock: ”Hvad angaar den unge Instrumnetmage, saa 
tror jeg, at han er ganske dyktig – men det er hans Fader som er Mæstaren. 
Sonnen har ganske vist arbejdet hos hom, men kan nok ikke endnu den Gamles 
Erfaring. Hvad angaar Musikhistoriske Musikinstrumneter, saa ere baade Fader 
og Son, kun dygtige, naer De har en kyndig Vejleder over sig, selv har de liden 
eller ingen Forstand paa gamle Instrumneter undtagen naturligvis paa en eller 
anden Type, som de haft ofte i Hænderne. Men den unge Mand tror jeg kan 
blive till noget i Stockholm, og han fortjener at hjælpes.456 

 
Claudius fick rätt angående Brocks karriärmöjligheter i Stockholm. Brock 
kom att bli en mycket framgångsrik instrumentbyggare. Med sig till Stock-
holm hade han ett rekommendationsbrev från Claudius och Svanberg berättar 
i brev till Claudius hur han rekommenderar den nyinflyttade till alla sina kon-
takter i Stockholm för att hjälpa fram honom:  

Jag har idag haft besök av instrumentmakare Brock, som kom med rekommen-
dation (på tyska) från Dig. Jag har gifvit honom rekommendation till Hofkapel-
lets ordningsman, musikdirektör Ericsson, till Sven Scholander och till Abr. 
Lundqvists herr Söderlund. Dessutom skall jag tala med Burén om att han an-
vänds för Hofkapellets reparationer. Jag är, för min del, mycket glad att ha ho-
nom att tillgå för M. M.:s räkning.457 

 
Att den unge Alfred Nilsson bytte sitt efternamn till det mer tyskklingande 
Brock när han kom till Stockholm, och dessutom hade rekommendationsbre-
vet från Claudius skrivet på tyska, var ett smart införsäljningsknep. Tyskarna 
ansågs som de mest framstående instrumentbyggarna vid denna tid och Brock 
hade samma år gjort en studieresa till Markneukirchen där instrumentbyggar-
traditionen blomstrade.458 Snart kom Brock att sköta Hovkapellets instrument. 
Han öppnade sin egen instrumentverkstad för violin- och lutinstrument som 
blev mycket framgångsrik, särskilt sedan hans moderna variant av svensklutor 
hade blivit högsta mode inom den svenska kultureliten, med beställare som 
                                                      
455 Det förekommer olika uppgifter om när Brock började, både 1901 och 1902, men brevväx-
ling mellan Claudius och Svanberg visar att han började hjälpa till på museet redan hösten 1900.  
456 Brev från Carl Claudius till Johannes Svanberg 16 november 1900. 
457 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 11 oktober 1900. 
458 Brocks införsäljning av sig själv som tysk verkar ha blivit lite för effektiv, då han senare i 
en annons (Svanberg 1910, s. 16) istället framhåller sin svenskhet genom att citera violinisten 
Lars Zetterqvists utlåtande om sig själv där svenskheten framstår som en fördel. 
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Sven Scholander, Victor Andrén, Anders Zorn och många, många fler.459 Han 
vann guldmedalj i Falköping 1910, fick kungliga medaljen vid Baltiska ut-
ställningen i Malmö 1914 och 1925 blev han den förste, efter Petter Mathias 
Kraft drygt hundra år tidigare, att få titeln hovinstrumentmakare.  

Brock byggde sin första variant av den ’kraftska’ svensklutan 1903 och den 
första med välvd rygg – ”Brocklutan” – 1905, som en större och i detaljerna 
förbättrad modell av ”Scholanderlutan”, vilken Scholander hade utvecklat 
runt 1880.460 Andra instrumentmakare som också byggde moderna lutor med 
gitarrstämning och teorberade bassträngar var till exempel Peder Stochholm i 
Köpenhamn, och lite senare Göteborgsfirmorna Crafton och Levin. Leif Berg-
man har gjort den mest omfattande studien om Brock och hans instrument. 
Han beskriver sitt egen tidiga Brockluta från 1905 enligt följande: 

Sex metallsträngar med gitarrstämning över greppbrädan, sex fria bassträngar 
av metall, stämda F1–D. Strängarna är fästa i stall på locket. Stabiliserande för-
nicklat mässingsrör bakom bassträngarna. Gitarrmekanik, Delvis välvd botten, 
flata sarger. Halsen tillverkad av rödbok i sju delar, locket av gran med kantlist 
av ebenholtz, lutan för övrigt hållen i en mer rödbrun nyans. 

 
Bergman beskriver vidare att Brocklutans verkliga kännemärke var dess 
asymmetriska lutkropp, vilken gjorde att stallet därigenom fick  

en mer harmonisk placering, i mitten av locket, inte förskjutet åt sidan som det 
måste vara på tidigare svenska lutor för att kunna bilda fäste även åt bassträng-
arna. Det estetiska intrycket blir nu mycket mer tilltalande, och viktigaste; i 
stallets centrala placering kanske en av hemligheterna finns till den mäktiga, väl 
sammanhållna klang som Brocklutornas beundrare alltid lovordat.461 

 
Sammanlagt kom Brock att bygga 892 lutor, helt för egen hand då han inte 
tog någon lärling. När han avled 1935, tog han med sig sina instrumentbyg-
garhemligheter i graven.   

Till museet skänkte Brock bland annat fem kopior i miniatyrer, enligt en 
uppgift efter instrument ur samlingarna, vilka han själv byggt: en viola da 
gamba, en kontrabas, en cello, en viola och en violin.462  Han skänkte också en 
dörrcittra som han tillverkat, samt några historiska instrument. Sin första gåva 
till museet skänkte han redan i november 1900, då han nyligen anlänt till 
Stockholm. Det var en liten miniatyrviolin (M90), vilken han återtog för att 

                                                      
459 I Bergman 1991, s. 82–85 beskrivs Brocks kundkrets och s. 86–99 följer ett längre utdrag ur 
hans tillverkningsbok. Se även Ramsten & Ternhag 2006, s. 55 f.  
460 Bergman 1977, s. 143. 
461 Bergman 1991, s. 69 f. 
462 Först ”miniatyrviolin” M90 acc. datum 14 november 1900; viola da gamba inv. nr M201, 
acc. datum 2 december 1901; Dörrcittra M267, acc. datum 15 december 1902; Miniatyrkvartett 
inv. nr M384–387, acc. datum 10 augusti 1908. Musikhistoriska museet accessionskatalog för 
musikinstrument. 
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ersätta med ”en bättre”, och som ingick i den miniatyrkvartett han skänkte 
1908. Han lät också deponera en nybyggd Brockluta ”med rika inläggningar” 
1912, men återtog den senare. Troligtvis för att sälja den till Gösta Settergen 
som enligt tillverkningsboken står som dess ägare (tillverkningsnummer 205).  

 
Bild 26. Brockluta med tillverkningsnummer 205. Deponerad på Musikhistoriska 

museet 1912. Senare såld till Gösta Settergren. Bild: ur Thalia 1912. 

Brocks arbete med, och studium av museets instrument var med stor sanno-
likhet utvecklande för hans eget byggande. I museisamlingen fanns ett flertal 
svensklutor, barocklutor och cittror att studera, och enligt Svanberg var han 
mycket intresserad av de historiska instrumenten. Hans Brocklutor kan be-
tecknas som ett tydligt exempel på en demusealiseringsprocess. 

Brock har med sina många och omfattande restaureringar av museiföremå-
len gjort ett stort avtryck i instrumentsamlingen. Han verkar ha renoverat de 
flesta instrumenttyper, inklusive klaverinstrument, även om de fortsättnings-
vis ibland blev renoverade av klaverspecialister som Robert Berg och J. G. 
Nordström.  Enligt Svanberg var Brock ”icke blott en kunnig och insiktsfull 
reparatör av de gamla instrumenten, utan även en kunnig och insiktsfull assi-
stent vid ordnandet av museets samlingar i de olika lokaler, vari desamma 
under årens lopp varit inrymda”, vilket han skrev i en broschyr om museets 
uppkomst, utveckling och syftemål 1910.463 På senare år i museets historia, 
när inställningen till instrumentens bevarande är en annan, ses inte Brocks 
                                                      
463 Svanberg 1910, s.14. 
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många ingrepp på instrumenten med lika blida ögon. Problemet är kanske inte 
själva renoveringarna, vilka idag också betraktas som intressanta tidsdoku-
ment, utan avsaknaden av renoveringsprotokoll och det att äldre delar som 
bytts ut i princip aldrig har sparats. Mycket information i instrumenten har gått 
förlorad. 

 
Bild 27. Ett av Brocks tidigaste visitkort sparat i Musikhistoriska museets arkiv.    

 

Det verkar som att Alfred Brock och Johannes Svanberg blev ett riktigt radar-
par, som med stort engagemang drev museet tillsammans. När det hade före-
slagits att man skulle anställa två oavlönade amanuenser 1912, så motsatte sig 
Svanberg detta mycket bestämt, då han befarade att Brock på detta sätt skulle 
motas bort och skrev i ett brev till Axel Burén: 

Brock känner till och kan ge besked om hvartenda instrument i museet och är 
så intresserad och så varmt fästad vid det, att han icke blott kommer dit då jag 
anmodar honom derom, utan äfven sjelfmant ibland infinner sig vid visnings-
timmarna om söndagarna. Brock är, om jag må säga, museets osynlige amanu-
ens. Denna hjelpreda är f. n. den bästa man kan ha, och knappast skulle museet 
vinna på att kasta honom åt sidan.464 

 
Brock stannade som museets konservator fram till sin död 1935. Han hade 
renoverat flera av instrumenten som användes i den historiska konserten 1903, 
vilket framgår närmare nedan.  
 
                                                      
464 Brev från Johannes Svanberg till Axel Burén 20 september 1912. B2B:1. 
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I konserten återfinns realiserandet av flera av de nummer som planerades men 
av olika anledningar inte kom med på den första konserten. Samlingens till-
växt gav möjlighet till flera sorters instrumenttyper, framför allt tack vare de 
tre värdefulla samlingarna av instrument som Akademiska kapellet i Lund, 
Kungl. Musikaliska akademien och Kungl. Teatern hade låtit deponera på mu-
seet.  
 
 

 
Bild 28. Alfred Brock. Bild ur Slöjd och Ton 3 april 1939. 
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Bild 29. Programblad till ”Musikhistoriska museets konsertmatiné i Kongl. Teaterns 

stora foyer Tisdagen den 21 April 1903 kl. 3.30 e.m”.                                             
Musikhistoriska museets ämbetsarkiv, F4B:1. 



167 

 



168 

Musikhistoriska Museets Konsert-Matiné i Kongl. 
Teaterns stora foyer Tisdagen den 21 April 1903 kl. 3,30 
e. m. 

Förberedelser 
Det saknas korrespondens mellan Svanberg och Claudius innan konserten, lik-
som anteckningar i styrelseprotokoll som kan ge en inblick i hur förberedel-
serna framskred. Av tidigare brev framkommer dock att flera av numren i 
denna konsert hade planerats redan innan den första konserten: idéen att Scho-
lander skulle framträda med Bellmans cittra, spel på träskofiol och philomele, 
och Matilda Taubes medverkan. Dessa nummer kunde nu realiseras.  Det var 
framför allt Alfred Brock som hade iordningställt instrumenten inför konser-
ten.  

I en notis i Aftonbladet några dagar före står det att ”Matinéen gifves för 
150 personer” men att ”större delen af de fåtaliga biljetterna äro under hand 
upptagna”.465 De biljetter som fanns kvar kunde köpas på operans kansli och 
kostade så mycket som 10 kronor. Tillställningen var alltså mycket exklusiv.   

Det visuella 
Operans stora foajé var med sin mindre storlek en mer passande lokal för kon-
serten än Kungl. Musikaliska akademiens stora sal. I en rapport från konserten 
i Svenska Dagbladet beskrevs lokalens arrangemang: 

Kl. half 4 voro ett 100-tal damer och herrar samlade i stora foyen, som i sin rika 
förgyllning gaf en ståtlig och festlig ram åt den ovanliga matinén. Framför stols-
raderna såg man fåtöljer placerade för de kungliga och längst fram en estrad.466 

 
Den exklusiva känslan och en högtidlighet framhävdes. Estraden pekar mot 
att det inte rakt av var en borgerlig salongskänsla man ville framkalla, utan 
snarare föreställningen av en hovmiljö. 

Programmet var tryckt i samma mall som det tidigare, med samma figurer 
och typsnitt. Det enda som var ändrat var emblemet med en lagerkrans och 
lyra på framsidan i det förra programmet som hade bytts ut mot en logotyp där 
”Musikhistoriska museet Stockholm” stod runt om en lyra beprydd med tre 
kronor, med en lagerkrans runt om. Detta emblem kom att bli museets offici-
ella under ett antal år framåt. Inbjudningskorten var skrivna i samma frak-
turstil och prydda av emblemet. Den sköld som Carl Grabow hade målat som 

                                                      
465 Osign., Aftonbladet 18 april 1903. 
466 Sign. ”Cadet” [Sten Alfred Agaton Granlund], Svenska Dagbladet 22 april 1903. 
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scendekoration till den förra konserten var en annan, då den ska ha bestått av 
ett monogram.  

Även om betydligt fler historiska instrument användes i denna konsert, fick 
de ändå samma nedtonade plats i detta tryckta program, som det förra.  

Musikerna hade inga tidstrogna kostymer under matinén, utan uppträdde i 
sina vanliga konsertkläder.  

Musiker  
Sven Scholander medverkade i inte mindre än sju nummer vid denna konsert. 
Han var ett viktigt dragplåster, särskilt i kombination med ’Bellmans cittra’ 
som han trakterade i två sånger och en epistel av Bellman.  

De amatörer Sven Scholander uppträdde med i konsertens avslutande Bell-
mannummer var hans goda vänner från den scholanderska kretsen från fram-
för allt konstvärlden. Amatörkapellet bestod av Laura Gagge (f. 1880), sopran, 
Charles Lindblom (1870–1955), mandolin eller violin, Thure Wawrinsky 
(1959–1933) bas och eventuellt luta, samt Patrik Gyllenhammar (1871–1904) 
mandolin eller violin.  

Den vid konserten unga Laura Gagge gifte sig 1906 med civilingenjören 
och uppfinnaren Carl Montelius och bar därefter sin makes efternamn, samt 
bytte även förnamn till Lillemor. Hennes intresse för historisk musik och äldre 
instrument verkar inte ha varit tillfällig, då de spår jag funnit efter henne in-
nefattar medverkan i samma konsert som Scholander 17 år senare (1920): en 
matiné på Konstakademien där hon ackompanjerades av en spinett.467 Lille-
mor Montelius är också den ende sångsolisten vid återinvigningen av Drott-
ningholms slottsteater den 19 augusti 1922, då hon sjöng arior av Händel och 
Gluck till Alice Tegners ackompanjemang.468  

Patrik Gyllenhammar var tandläkare, men också amatörkompositör och 
skrev sånger i Adolf Fredrik Lindblads och Jacob Axel Jaobssons anda, som 
till exempel ”I den stilla dal” med text av Topelius. Han har också komponerat 
den av Skansens spelmän länge framförda Skansenmarschen. Gyllenhammar 
dog redan året efter den historiska konserten i en ålder av 32 år. Vännerna 
sammanställde efter hans död en tryckt utgåva av hans verk med ett omslag 
ritat av Ferdinand Boberg, vilket ytterligare styrker att amatörkapellets med-
lemmar tillhörde Scholanders nära vänskapskrets.469 Enligt Möllerstam ska 
Gyllenhammars fru Alfhild (född af Klintberg), som sjöng i Gyllenham-
merska trion tillsammans med Lillemor Montelius och Alfhild Ljungman (f. 
Silverstolpe), ha varit släkt med Sven Scholander.470 Gyllenhammerska trion 

                                                      
467 Osign., Aftonbladet 8 december 1920.  
468 Se till exempel Dagens Nyheter 20 augusti 1922. 
469 Ferdinand Boberg var gift med Scholanders syster Anna. 
470 Levande musikarv, KMA: http://levandemusikarv.se/composers/gyllenhammar-pa-
trik/SMH-W152-Sanger_for_en_rost_duetter_och_trior_Forsta_samlingen 
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spelade 1911 in en grammofonskiva tillsammans med pianisten Märta af 
Klintberg, som återfinns på Musikhistoriska museets historiska konsert 1918 
och damtrion uppträdde med Patrik Gyllenhammar i museets konsertmatiné 
1904.471 Thure Wawrinsky var patentingenjör till yrket, men också amatör-
lutsångare. En uppgift om honom är att han ska ha sjungit Gluntarne med 
Scholanders barndomsvän Ernst Stenhammar (bror till Wilhelm) på teknolog-
fester.472 Charles Lindblom, som var arkitekt, hörde också han till samma 
krets. Medlemmarna av detta amatörkapell kom från samma miljö som Vicke 
Andréns amatörkapell som först skulle ha uppträtt i den historiska konserten 
1900, men var en generation yngre.473  

Unga var också de hovkapellister som gav sig i kast med de historiska 
träblåsinstrumenten i kvintettarrangemang. Georg Pegel (1877–1963) spelade 
oboe i Hovkapellet mellan 1896 och 1938 och var också komponist och senare 
lärare vid Musikkonservatoriet. Oboister var också Albert Herman Ehnstedt 
(1867–1927), i Hovkapellet från 1898 fram till sin död 1927 och Nils G Lund-
berg, i Hovkapellet 1899–1908. Kammarmusicus Oscar Brunzell (1874–
1928) spelade fagott i Hovkapellet 1894–1928 och var lärare på Musikkon-
servatoriet, liksom Emil Hessler (1873–53) som spelade klarinett i Hovkapel-
let 1894–1931. Man kan förmoda att fagottisten Brunzell skötte serpenten och 
klarinettisten Hessler spelade chalumeau. Oboë da caccian och skalmejan 
sköttes sannolikt av två av oboisterna, medan den tredje oboisten fick ta det 
altklarinettlika basetthornet, då endast en klarinettist fanns med.474  

Till träblåssektionen i Hovkapellet hörde också försteflöjtisten Orion Öst-
man (1866–1949), där han tjänstgjort sedan 1884 och sedan fortsatte fram till 
1928. Han var en framstående kammarmusiker och solist, liksom flöjtlärare 
vid Musikkonservatoriet. I Musikern 1945 beskrev man Östman som ”en gu-
dabenådad flöjtist, den bäste Sverige ägt”, och som pedagog ska han enligt 
samma tidning ha varit ”oöverträffad”. Ingen recensent ifrågasätter alltså den 
store flöjtistens spel när Christina Nilssons tvärflöjt, som han spelar på i kon-
serten, klingar falskt.  

I denna konsert uppträdde inte förste hovkapellmästaren Conrad Nordqvist, 
som var medlem i museets styrelse och ju uppträdde i museets första historiska 
konsert. Däremot var styrelsemedlemmen och hovkapellmästaren Richard 
Henneberg med som klaverspelande ackompanjatör. Henneberg var en pia-
nist, kompositör och dirigent av tyskt ursprung som hade verkat i Sverige se-
dan 1870-talet, första gången som sångackompanjatör åt sin blivande svärfar 
                                                      
471 The Gramophone Co. Nr. 2180y, Sveriges Radios grammofonarkiv nr. 284119 (78 varv), 
insp. 24 oktober 1911 ("I den stilla dal."): https://smdb.kb.se/catalog/search?q=gyllenham-
mar+stilla+dal&x=0&y=0  
472 In memorian av Thore Thelander, Teknisk tidskrift 9 december 1933: http://runeberg.org/tek-
tid/1933a/0453.html 
473 Om Victor Andréns amatörkapell kan man läsa i kapitlet om den historiska konserten 1900.  
474 Uppgifterna om träblåsarna i Hovkapellet kommer från Norlind & Morales (1924) och Hov-
kapellets hemsida: http://www.hovkapellet.com/musiker-och-dirigenter/sasong/1902-1903/.  
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Conrad Behrens. Sedan 1878 innehade Henneberg olika anställningar som ka-
pellmästare vid Mindre teatern i Stockholm, följt av Nya teatern, för att från 
1885 ha Kungliga teatern som sin bas, 1894–1907 som hovkapellmästare.475 
Han är kanske främst ihågkommen som en främjare av Wagners musik och 
för att vara den som introducerade Tannhäuser i Sverige 1876, men om hans 
eventuella intresse för tidstrogna framföranden av historisk musik finns i den 
knappa litteraturen om Henneberg inget dokumenterat. På programmet i Hen-
nebergs egen konsert i Musikaliska Akademiens stora sal den 24 november 
1894, fanns dock ett mycket tidigt och unikt framförande av ariosot i Bachs 
Johannespassion. Det speciella med framförandet var att Salomon Smiths 
sång beledsagades av Bachs originalbesättning: två viola d’amore, luta, två 
violonceller och kontrabas.476 Denna programpunkt skulle kunna härledas till 
Hennebergs musikstudier i Berlin för den framstående pedagogen och orga-
nisten Wilhelm Rust, vilken bland annat ledde Bachsällskapet och ombesörjde 
utgivningen av Johann Sebastian Bachs verk.477 I museets historiska konsert 
1903 medverkade Henneberg i programmets enda Bachnummer; en flöjtsonat 
i h-moll där han ackompanjerade på museets hammarklaver från 1788. Han 
använde taffeln även vid ledsagningen av Matilda Taubes Händelaria, men 
spelade på operans nyligen förvärvade moderna flygel då han ackompanjerade 
Zetterqvist i en sonat av Corelli för violin och klaver.  

Sopranen Mathilda Taubes medverkan i konserten lovprisades och upp-
skattades mycket av alla recensenter, då den framstående operasångerskan se-
dan 1886 enbart uppträdde vid enstaka konserter. Hennes sångröst kan sägas 
ha utgjort ”ett ur bruket kommet instrument”. Hon hade en mycket stor karriär 
i både Sverige och utomlands, framför allt i Paris. Man kan spekulera i att 
hennes medverkan i denna konsert grundade sig i något slags intresse för, eller 
erfarenheter av, tidstrogna framföranden av äldre musik, härlett till hennes 
franskkopplingar: något som verkar förena ett flertal av förespråkarna av hi-
storisk musik och historiska instrument i Sverige vid denna tid. Hon hade 
medverkat i den av Oscar Byström arrangerade ”Svensk musikhistorisk 
kyrko-konsert” den 1 oktober 1893 i Skeppsholmskyrkan, så ett särskilt in-
tresse för historisk musik kan antas. Vid det tillfället framförde hon två andliga 
visor ur Odae Sveticae från 1674 av Gustav Düben.478 

Av de medverkande i denna konsert kan man på goda grunder förmoda att 
både Sven Scholander och Lars Zetterqvist fått en del av sina kunskaper, im-
pulser och intresse för historiska instrument i Paris.  

                                                      
475 Uppslagsord “Richard Henneberg” Sohlmans musiklexikon, andra upplagan, del 3, 1976. 
476 Sign. ”K. R. S.”, Dagens Nyheter 26 november 1894.  
477 Osign. Svensk Musiktidning 15 december 1889, nr. 20, s. 153. Om Wilhelm Rust, se Nordisk 
familjebok, andra uppl., 1916.  
478 Hedwall 2003, s. 356 ff. 
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Lars Zetterqvist, som redan presenterats i kapitlet om konserten 1900 där 
han också medverkade, var än mer framträdande i denna konsert där han med-
verkande i hela fyra nummer. Han hade sedan den förra konserten utsetts till 
att ingå i museets arbetskommitté och hade därmed ett starkt engagemang för 
museet, även om hans tidigare utlovade uppdrag att ombesörja skötseln av 
instrumenten hade övertagits av Alfred Brock. Vid ett flertal tillfällen fram-
kommer det att han är den auktoritet i Stockholm som Svanberg tillfrågar när 
det gäller värderingen av inkomna instrument, men framför allt för instrument 
som museet överväger att köpa.479  Med sin musikaliska stjärnstatus var hans 
medverkan i konserten mycket betydelsefull.  

 
Bild 30. Lars Zetterqvist, konsertmästare i Hovkapellet.                                         

Bild: ur Norlind & Trobäck 1926, s. 236. 

Zetterqvist inledde konserten med att spela på ”sin egen utmärkta Amati-vio-
lin”, för att i programmets andra hälft ge prov på tre olika sorters mer ovanliga 
stråkinstrument från olika tider och miljöer: ”diskant-viola”, träskofiol och en 
philomele. När Svanberg och Claudius diskuterade programmet inför den 
första historiska konserten, skrev Svanberg att man för träskofiolen och 
                                                      
479 I ett brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 13 februari 1899 står apropå en violin 
som eventuellt ska införskaffas: ”Zetterqvist får undersöka och värdera den”.  
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philomelen tänkt låta Lars Zetterqvists bror kammarmusicus Carl Gustaf Zet-
terqvist (1863–1911) uppträda.480 Han var andreviolinist i Hovkapellet, men 
skulle kanske fungera som en mer genuin och ”äkta” spelman, än den fram-
stående violinvirtuosen till bror, som i numrens realiserande några år senare 
ändå var den som kom att demonstrera ’dilettant’- och folkmusikinstrumen-
ten. Lars Zetterqvist var också väl förankrad i sin spelmanssläkts musiktradit-
ion och kom att engageras som domare i en spelmanstävling i Arvika 1908 
och var med i styrelsen för Folkmusikkommissionen.481  

Sammansättningen av de uppträdande musikerna vid museets konsert av-
speglar tydligt museets starka koppling till Kungl. teatern och Hovkapellet 
genom föreståndaren Svanbergs anställning på operan som kassör och sekre-
terare, liksom genom Axel Burén som både var ordförande i museets styrelse 
och chef för operan.  

Musik  
Liksom vid den förra konserten bestod programmet i 1903 års konsert av flera 
svenska sånger från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Sångerna 
framfördes av Sven Scholander och ingick i hans etablerade repertoar både 
före och efter konserten. Den första sången benämndes ”Visa” med text av 
biskopen Anders Carlsson af Kullberg (1771–1851), tonsatt av den tyske kom-
positören Friedrich Heinrich Himmel (1765–1814). Himmel hörde till Fri-
edrich Wilhelm II:s hov, men hade en svenskkoppling i och med sina resor till 
de danska, svenska och ryska hoven 1797–99.482 ”Visa” kan ha varit den sång 
Scholander och hans dotter Lisa benämner ”Rosor av törnen” av Kull-
berg/Himmel på en musikafton med program från Karl Johantiden 1915. Även 
”Kontrasten”, en text av Anna Maria Lenngren (1754–1817) tonsatt av Johan 
Fredrik Palm (1756–1835) framfördes både i museets konsert och i musikaf-
tonen 1915. Den tredje sången var ”Kalasregler” av Johan David Valerius 
(1776–1852), tonsatt av Olof Åhlström (1756–1835), med vilken Scholander 
även hade uppträtt med vid en visafton i Vetenskapsakademiens hörsal i april 
1902.483 Till dessa sånger ackompanjerade han sig själv med sin ombyggda 
luta av C. E. Sundberg från samma tid som sångerna (byggd 1804). Efter pa-
usen sjöng Scholander Fredmans sång nr 64 och densammes epistlar nr 80 och 
32 av Carl Michael Bellman till ackompanjemang av Bellmans cister. Tredje 
gången Scholander uppträdde under konserten var i finalen tillsammans med 
amatörkapellet i ”Elegie” ur ”Bacchi Tempel, öppnadt vid en hjeltes död” ur 

                                                      
480 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 25 november 1899. 
481 Ramsten & Ternhag 2006, s. 142. Boström 2010, s. 15 f. 
482 Allroggen 2001. 
483 Idun 26 april 1902 och konsertprogram i Sven Scholanders personarkiv, Kungliga biblio-
teket, KB L14:41.  
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Bacchi Ordenskapitel nr 14, också av Bellman. Sången var arrangerad för tre 
röster, violin, mandolin och luta. 

Ytterligare ett sångnummer var Mathilda Taubes framförande av arian 
”Verdi prati” ur operan Alcina av Georg Friedrich Händel (1685–1759). Till 
den konsert som blev inställd den 5 december 1899 var det planerat att Taube 
skulle framföra ”aria och recitativ” ur oratoriet Jephta av Händel och ”Sicili-
ana” av Giovanni Battista Pergolesi, enligt ett brev från Svanberg till Claudius 
inför konserten.484 När hon väl medverkade höll man alltså fast vid Händel om 
än en annan aria. 

Bachsonaten i h-moll för tvärflöjt och klaver komponerad 1736 (BWV 
1030) framfördes på Christina Nilssons kristallflöjt från 1809 och hammar-
klaveret från 1788. Hammarklaveret var yngre än de båda musikstyckena av 
Händel och Johann Sebastian Bach (1685–1750), men till skillnad från praxi-
sen under 1900-talets senare tidigmusikrörelse, så är det enligt nyare rön helt 
adekvat ur ett tidstroget perspektiv att använda ett hammarklaver. I en inspel-
ning av Bachs h-mollsonat från 2004 har man förutom en traversflöjt valt att 
framföra sonaten på en kopia av ett pianoforte av Gottfried Silbermann från 
1749.485 När musikforskningen alltmer frigjort sig från en evolutionistisk kul-
tursyn, har man mer och mer insett hur långa perioder olika instrumenttyper 
existerat parallellt genom musikhistorien. Belägg för olika instrumenttypers 
tidiga existens framkommer fortfarande ständigt. Händels och J. S. Bachs kla-
vermusik framfördes under kompositörernas levnad främst på klavikord och 
cembalo, men man vet att J. S. Bach var inblandad i Gottfried Silbermanns 
utveckling av pianofortet på 1730-talet och vid ett besök i Potsdam 1747 ska 
han ha givit Silbermanns instrument fullt erkännande.486 Händels librettist till 
Messias, Charles Jennens ska ha ägt ett ”piano-forte Harpsichord” sänt från 
Florens så tidigt som 1732.487 Just denna flöjtsonat av J. S. Bach ingick i det 
första program som Société de musique de chambre pour instruments á vent 
gav i Salons Pleyel 1879.488 

Det äldsta musikstycke som framfördes i den historiska konserten framför-
des också på det eventuellt äldsta instrumentet. Violinsonaten med opusnum-
ret 5 av Arcangelo Corelli (1653–1713) ska ha dedicerats till kurfurstinnan 
Sophie Charlotte av Brandenburg år 1700. Lars Zetterqvist spelade på sin egen 
violin som påstods vara en Amati-violin byggd 1604. Men då violinen troligt-
vis var renoverad efter moderna ideal och Richard Henneberg ackompanje-
rade på operans nya konsertflygel, så blev effekten ändå att numret framstod 
som det minst historiska.  

                                                      
484 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 29 november 1899. 
485 Johann Sebastian Bach a flauto traverso, Benedek Csalog traverflöjt och Miklós Spányi 
klaver. Ramée records 2005, RAM 0404.  
486 Ripin & Pollens 2001. 
487 Cole 2001. 
488 Becker-Derex 2011, s. 46. 
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De två blåskvintetterna av Franz Joseph Haydn (1732–1809) respektive Jo-
han Gottlieb Naumann (1741–1801) var samtida med flera av de träblåsinstru-
ment som användes. Båda styckena var arrangerade för tillfället, men det 
framgår inte av vem. Det framgår inte heller från vilka verk andantet och me-
nuetten var hämtade. Man kan förmoda att den tyske Naumanns plats i pro-
grammet hade att göra med hans kopplingar till Sverige, då han även kompo-
nerat nationaloperan Gustav Vasa, vilken ansågs mycket betydelsefull vid 
denna tid. Vid teater- och musikutställningen vid Stockholmsutställningen 
1897 hade man byggt upp en scen ur Naumanns Gustav Vasaopera med vax-
figurer.  

Förutom Corelli upptogs musik av ytterligare två italienare på programmet: 
Felice de Giardini (1716–1796) och Luigi Boccherini (1743–1805). De små 
solostyckerna kan sägas passa instrumenten diskantviola respektive philomele 
bra.  

De ”bondpolskor” som Lars Zetterqvist spelade på den lilla träskofiolen 
kan man förmoda var från Dalsland eller Värmland, där han hade sin egen 
spelmanstradition ifrån. För att få det hela mer historiskt autentiskt kan han 
eventuellt ha försökt sig på några skånska låtar, då träskofiolen presenteras 
som skånsk i konsertprogrammet och främst verkar ha funnits där. Spelmans-
låtars geografiska ursprung och hemvist på landskapsnivå var viktigt redan 
vid denna tid, vilket folkmusikinsamlarnas arbete och systematisering inte 
minst visar.489  

Musikinstrument 
Då man nu hade en betydligt större museisamling att tillgå, var också instru-
ment ur samlingen betydligt fler och stod mer i fokus, än i den förra konserten. 
Vid denna konsert presenterades en rad historiska träblåsinstrument, vilka 
framför allt utgjordes av depositioner från Kungl. Musikaliska akademin, 
Akademiska kapellet i Lund och Kungl. Teatern.  

Två fetischer 
I notiser i dagspressen gjorde man inför konserten stort nummer av de två 
fetischer som kom att användas; ”Bellmans egen cittra” som sällskapet Par 
Bricole just låtit deponera på museet, liksom den kristallflöjt med klaffar av 
guld som grevinnan af Casa Miranda (operastjärnan Christina Nilsson) nyli-
gen hade donerat till museet.490  

                                                      
489 Folkmusikkommissionens publicerade spelmansmusik i det stora verket Svenska låtar i 24 
band indelade efter landskap. Om dessa systematiseringsprinciper, se Ternhag 2010. 
490 En annan fetisch som Christina Nilsson senare skänkte, men som inte var kopplad till henne 
själv, var en med spelverk försedd spinnrock, vilken på sin tid tillhört prinsessan Eugenie. (inv. 
nr M390).   
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Christina Nilssons kristallflöjt 
Några månader innan konserten, den 14 januari 1903, hade Christina Nilsson 
skänkt den flöjt (inv. nr M264) som kom att användas i konserten och som i 
reklamutskicket som föregick konserten beskrivs på följande sätt:  

Hofkapellets förste flöjtist Orion Östman, kommer att utföra ett par nummer å 
en af Christina Nilsson, grefvinna de Casa Miranda, till museet skänkt, synner-
ligen dyrbar flöjt af kristall med klaffar af guld, signerad ”Laurent à Paris 
1809”, på hvilket vår berömda landsmaninna sjelf brukat spela.  

 
Annars framgår det inte av anteckningar i accessionsliggare, eller tidningsno-
tiser där museets förvärv löpande meddelades, vilka instrument som Christina 
Nilsson själv använt och hade haft en personlig historia till, respektive vilka 
instrument som var mer eller mindre nyinköpta antikviteter som hon skänkte 
vidare. Några månader efter konserten rapporterade Dagens Nyheter att 
Christina Nilsson hade besökt museet tillsammans med operasångerskan Mina 
Gelhaar och att ”Christina Nilsson, som visade sig äga stor sakkännedom om 
de gamla musikinstrumenten, var t. o. m. så intresserad att hon afprovfvade 
ett par af dem”.491 Man kan dra slutsatsen att hon ägde en förmåga att traktera 
olika sorters instrument och i någon mån hade spelat på de instrument hon 
skänkte.492 Sin bruksviolin ska även för henne själv fyllt en fetischfunktion 
enligt ett citat från 1870-talet i Norlinds biografi Christina Nilsson:  

Jag gömmer min gamla violin som ett slags fetisch eller spiritus familiaris; jag 
skulle alla dagar spela på den, men man har sagt mig, att den böjda ställningen 
och den starka kroppsrörelsen kunde hava skadligt inflytande på min sång-
röst.493 

 
Norlind skriver på ett annat ställe att Christina Nilsson ska ha tillverkat sin 
första violin själv.494  

Kristallflöjtens fetischvärde verkar också ha kompletterats med det värde 
den betingade för de dyrbara material den sades vara gjord av, liksom för dess 
ålder. I recensionerna nämns genomgående att den är gjord av kristall och har 
guldklaffar, liksom att den är 100 år gammal. Claude Laurent tillverkade vid  

                                                      
491 Sign.”b. Carlson” Dagens Nyheter 16 september 1903. I samband med detta besök skänkte 
hon enligt skribenten en viola d’amore, men det hon skänkte var en pochette d’amour (inv. nr. 
M277) samt två andra pochetter (inv. nr. M276 och M278) och en epinette des vosges (inv. nr. 
M279). 
492 En annan fetisch från Christina Nilsson är hennes egen första lilla violin som hon uppträdde 
med på marknaderna i Småland som barn. Den skänkte hon till Nordiska museet 1895, och den 
finns upptagen som nr 8 i Hedvig Boivies katalog över Nordiska museets instrumentavdelning 
(1911). De flesta av Nordiska museets musikinstrument finns sedan 1970-talet deponerade på 
det som nu heter Scenkonstmuseet. 
493 Norlind 1923, s. 32. 
494 Ibid., s. 285. 
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Bild 31. Christina Nilssons kristallflöjt signerad ”Laurent à Paris 1809             

Inv.nr M264.  Bild: Scenkonstmuseet. Fotograf: Mikael Bodner. 

denna tid ett antal glasflöjter varav ganska många återfinns i museisamlingar 
runt om i Europa och sammanlagt ett 40-tal flöjter är idag kända.495 De unika 
flöjterna har med största sannolikhet främst haft ett värde på grund av materi-
alens exklusivitet, men Laurent experimenterade utifrån idén att kristallen 
skulle ge klangliga fördelar.496 Laurent var en urmakare från centrala Frank-
rike som ställde ut sina kristallflöjter på en industriutställning i Paris 1806 och 
vann där silvermedalj och fick samma år patent för sin uppfinning. Juryn från 
kungliga musikkonservatoriet bedömde flöjten som lättspelad, men svår att 
hålla i. Den hade inte större volym än andra flöjter i trä eller ebenholts, men 
en levande ren och homogen ton, enligt bedömarna. Enligt Ventzke ska för-
delarna med kristallflöjterna vara att de inte är känsliga för temperaturväx-
lingar, men de har inga exceptionella fördelar i klangen och de är dessutom 
tunga. En annan orsak att de aldrig slog igenom var att produktionen var svår, 
riskfylld och dyr. Det finns inte mycket känt om flöjternas spridning och an-
vändning, men man vet att en flöjtist från Paris kallad Dubois ska ha spelat på 
en Laurentflöjt i Amsterdam 1808, liksom att en flöjtist vid namn Bürkley från 
Zürich ska ha spelat på en 1924. Troligt är att flöjterna ändå främst har tjänat 
som vackra konstföremål och statusobjekt och inte använts av professionella 
flöjtister. Ventzke skriver att värdet främst låg i prestigen, motsvarande de 
som idag äger en platinaflöjt. Musikskribenten Patrik Vretblad skrev i sin re-
cension av konserten att flöjten ”saknade ingalunda välklang, om ock dess 
renhet ej var oklanderlig”.497 Christina Nilssons flöjt verkar vara en av de mer 
exklusiva då klaffarna var gjorda av förgyllt silver (men inte guld!), medan 
andra liknande flöjter oftast har klaffar gjorda av mässing.  

Flöjten återkommer sedan i museets konserter flera gånger; på konserten 
1918 spelar Orion Östman på den igen, vid jubileumskonserten 1924 är det 
Knut Almroth (1900–1971) som spelar på samma flöjt och vid konserten vid 
öppningen av en utställning arrangerad av Musikaliska akademien i samarbete 
med Musikhistoriska museet i januari 1932 spelar John Skoglöf på samma 

                                                      
495 I Scenkonstmuseets samlingar finns förutom M264 även M525, N147209 och X5799 som 
är tillverkad av Claude Laurent i Paris, gjorda av glas.  
496 Ventzske 1979, s. 397 ff. 
497 Patrik Vretblad, Nya Dagligt Allehanda 22 april 1903. 
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flöjt.498 Några år efter Christina Nilssons död förärades hon, som tidigare 
nämnts, en egen utställning på museet med fokus på hennes instrument.499  

Bellmans cister 
”Bellmans cittra” signerad ”Matth. Pett. Kraft, Kongl. Hofinstrumentmakare. 
N:o 49. Stockholm 1781” framhålls vid denna konsert än mer som en fetisch, 
eller ”relik” som den benämns vid denna tid. När museet invigde ett Gunnar 
Wennerberg-rum 1910, påtalar en skribent som intervjuat Svanberg, att mu-
seet från starten ett decennium tidigare inte hade för avsikt att samlingen 
skulle  

innesluta äfven kuriosa eller föremål af affektionsvärde. Utan dess uppgift ang-
afs vara att inom sina väggar samla och bevara gamla, ur bruket komna musik-
instrument af alla slag och därejämte äldre musikalier, porträtt och autografer 
af tonsättare och musici. Detta program har hittills så godt som undantagslöst 
följts. […] Strängt taget hade man, innan tanken att på nyss nämnda sätt hug-
fästa Gunnar Wennerbergs minne uppstod, blott ett föremål, som kunde rubri-
ceras som ett kuriosum. Men så var detta också Carl Mikael Bellmans cittra, en 
relik om någon värd att inta en undantagsställning i ett museum av detta slag.500  

 
Att man i konserten 1903 framhöll två fetischer, var alltså något man hade en 
tvetydig hållning till, då det moderna nya museet ju inte ville förknippas med 
ett gammaldags kuriosakabinett.  

 

 

 

 

 
Bild 32. T. v.: Bellmans cister, deponerad på Musikhistoriska museet 1902–1935.                             
Cistern ägs av sällskapet Par Bricole. Bild: Jan Skårstedt. T. h.: Porträtt av C. M. 

Bellman, konstnär Per Krafft d.ä. 1779. Bild: Nationalmuseum. 

                                                      
498 Enligt bevarade konsertprogram och notis i Svenska Dagbladet 8 januari 1932. 
499 Tidningsnotis i okänd tidning 24 november 1924. Klippsamling Musikhistoriska museets 
ämbetsarkiv F9A:1. 
500 Sign. ”Sir William”, Stockholms Dagblad 9 mars 1909. 
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Idén till att Sven Scholander skulle framträda med ”Bellmans luta” fick Svan-
berg redan 1898, efter att Scholander erbjudit sig att medverka i en konsert för 
att stödja det nya museet. Svanberg skrev i ett brev till Claudius redan i juli 
1898: 

Bellmans luta förvaras, som Du vet, såsom en relik på Nationalmuseum. Teater- 
och Musikutställningen fick K. Maj:ts tillstånd att få låna densamma förra som-
maren, men Molander begagnade aldrig, af oförklarlig anledning, denna tillå-
telse. Nu skulle möjl. denna luta kunna få lånas för en sådan konsert och för att 
spelas på af Scholander – jag är viss om att med en sådan dunderpuff, som att 
”Sven Scholander accompagnerar sig på Bellmans luta”, skulle det bli propp-
fullt hus hvarhelst än konserten gåfvos.501 

Den ”luta” som Svanberg här omnämner, kallar Svanberg i museets instru-
mentkatalog 1902 för ”quinterna” och återger dess inskription: ”På denna 
zittra har professor Bellman spelat i Rom. Ärfd af hans sonson C. M. Bell-
man”. Detta är samma inskription, och visar alltså att det är samma instrument, 
som den ”citrinchen” som man idag säger har varit i Kungliga vetenskapsaka-
demins ägo från 1850, som 1953 deponerades på Stockholms stadsmuseum 
och som via en tid på Historiska museet i Stockholm, nyss har kommit i de-
position till Scenkonstmuseets samlingar. Det är möjligt att Bellmans citrin-
chen funnits på Nationalmuseum under någon period. Det kan också tänkas 
att Svanberg förväxlat själva instrumentet med tavlan av Per Krafft d.ä. 
(1724–1793), vilken föreställer Bellman spelandes på citrinchen (en litografi 
med samma motiv, som den oljemålning som vid denna tid fanns på Grip-
sholms slott). Svanberg reder i katalogen vidare ut terminologin och instru-
menttyperna då han skriver  

På det af professor P. Krafft d. ä. (ej att förvexla med ”hofinstrumentmakaren” 
med samma namn) år 1779 på Gustaf III:s befallning målade Bellmansporträt-
tet, som finnes å Gripsholm, framstället skalden spelandes cittra, men dennes 
likhet med det närbesläktade instrumentet luta har framkallat den allmänna 
åsigten, att det var på detta sistnämnda instrument Bellman ackompagnerade 
sig till sina odödliga sånger. Cittra torde ha varit det instrument sångaren 
hufvudsakligen, om ej rent af uteslutande, trakterade. 

Detta skriver Svanberg i samband med historiken över ”Bellmans cittra” (inv. 
nr M246, idag benämnd ’cister’) som sällskapet Par Bricole den 1 april 1902 
hade låtit deponera på Musikhistoriska museet, kanske tack vare att Svanberg 
själv var ordensmedlem och hade god kontakt med stormästaren överste 
Christian Lovén.502 Par Bricole ska enligt katalogen ha fått motta instrumentet 

501 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 2 juli 1898. 
502 Par Bricole är ett bacchanaliskt ordenssällskap som grundades i slutet av 1700-talet med 
Carl Michael Bellman som ordensskald och Olof Kexél som generalcermonimästare. Sällskapet 
är fortfarande verksamt med filialer runt om i Sverige.  
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av ordernsbrodern grosshandlare C. C.  Söderström 1897.503 Claudius som 
gläder sig över förvärvet skriver i ett brev till Svanberg: 

Gud Glaede Ofversten Lovén i mange Aar. Jeg ser ham, den Dag M.M. blev 
aabnet, talte med ham, og blev glad ved at tale med en Mand, som ikke har levet 
sit Liv forgaeves.”Bellmans Lutan”, som den kaldes uagtet det er en Cither, er 
en Akvisition for os, og kan alene paa sit Navn gøre M.M. berømt i Europa. 
Berømtheden kan vi gi tusan”, Thi det bliver M.M. af sig self, men Atraktionen 
er gavnlig, og kan virke til Fordel for os. 504 

I ett brev några månader senare har Claudius en fundering kring Bellmans 
cittra, vilken han inte ännu sett, men fått beskriven av Svanberg och skriver: 
”Den Bellmans Cither er det ikke en Bastard efter Den seneste Beskrifvelse?”. 
I en förteckning över de instrument Claudius skänkte till museet i den första 
omgången, står i en avskrift i ett brev från Svanberg till Claudius att nr 13 
(som blir upptagen med inv. nr M6) skulle vara ”Bellman Cither sign. Amund 
Hansén Frederichshald 1792”. I den av Svanberg handskrivna original-access-
ionsliggaren har ”Bellman” aldrig förts in. Man kan fråga sig vem det var som 
först beskrivit cittran som att den tillhört Bellman och vem det var som be-
stämde att den inte skulle föras in som en sådan i Musikhistoriska museets 
accessionsliggare.    

I ett bevarat brev från Svanberg till Par Bricoles stormästare Lovén i feb-
ruari 1903, ber Svanberg om tillåtelse att låta Scholander använda cittran på 
museets andra historiska konsert, men också att låta Scholander använda in-
strumentet i sin egen Bellmanafton en vecka efter museets konsert. Svanberg 
ber också att Scholander ska få ta hem instrumentet i en vecka före konserten 
för att öva på det och lovar att han själv i sin ”egenskap af tjensteman i P. B.” 
ska ”vaka öfver att den dyrbara reliken ej i något afseende tager skada”.505 
Inför konserten strängade Scholander om bassträngarna på cistern, vilket 
framför allt Söderström, som skänkt instrumentet till Par Bricole, var mycket 
upprörd över och krävde att Scholander snarast skulle återställa. Mer om de 
efterföljande turerna i nedanstående avsnitt ’Tillämpad musikforskning och 
kunskapsförmedling’.  

På museets konsert använde sig Scholander av Bellmans cister i tre Bell-
mansånger under konsertens andra hälft. I de tre svenska sånger som Scholan-
der framförde själv i konsertens första del, liksom i konsertens avslutande 
Bellmannummer tillsammans med amatörkapellet, ackompanjerade Scholan-
der sig på sin egen ombyggda svenskluta av C. E. Sundberg från 1804, samma 
som han använt i konserten 1900.506  

503 Par Bricole återtog Bellmans cister den 3 juni 1935, enligt depositionshandlingar F2B:1. De 
förvarar den idag i orderns ”stamhus”, Bellmanhuset på Urvädersgränd i Stockholm. 
504 Brev från Carl Claudius till Johannes Svanberg 28 februari 1902. 
505 Brev från Johannes Svanberg till Christian Lovén februari 1903.   
506 I programbladet från konserten 1900 benämns byggaren i stället som J. Sundberg. 
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Mandolin 
De övriga instrumenten i Bellmannumret var violin och mandolin, vilka man 
kan förmoda inte var historiska, då inget står om deras ursprung i programbla-
det. Mandolinen var liksom violinen ett gammalt, men högst levande instru-
ment i samtida produktion. Claudius svarar Svanberg på en fråga om inför-
skaffande av mandoliner till museet: 

Hvad angaar Mandoliner saa er denne samme i Dag som for 100 Aar siden saa 
Du kan jo faa en af Teaterns Musikhandlere til at skaenke eller deponere et par 
nye Mandoliner. 

Mandoliner var vanliga i amatörsammanhang där man lagt an på det histo-
riska, som t.ex. i Victor Andréns amatörkapell som skulle ha uppträtt i den 
första historiska konserten där instrumentariet bestod av ”2 Första mandoliner, 
3 Andra do, 1 Guitarr och 1 Luta”.507 I rokokokapellet ”Les petites rossignols” 
som uppträdde på Vårfesterna på Skansen 1899 och 1900, ingick i stället en 
lite större ”Manola”.508 I Danmark uppstod runt sekelskiftet mandolinkvartet-
ten; en ny besättning som inte finns stöd för i historien, bestående av 2 man-
doliner, mandola och gitarr, vilket ansluter till de svenska amatörkapellen.509 I 
Danmark uppträdde Achton Friis-trion med mandolin, mandola, svenskluta 
och gitarr, bland annat på en historisk konsert på Musikhistorisk museum 
1912.510 

Alfred Brocks fars fiolbyggarfirma N. Nilsson i Malmö tillverkade mando-
liner efter italiensk päronformad modell runt sekelskiftet, för att i en nästa 
mandolinvåg 1935–1958 tillverka flatbottnade mandoliner, vilka då var på 
modet.511 I Danmark var det Peder Stochholm som främst stod för nyprodukt-
ionen av mandoliner, liksom svensklutor, mandolor och andra äldre instru-
mentyper.512  

En recensent som hade varit på invigningen av museet i de nyöppnade lo-
kalerna på Nybrogatan 1901, beskrev mandolinen som ett modernt instrument 
i sin recension:  

Intressant är att jemföra den svenska nyckelharpan med dess ursprung, den 
tyska Radleirn och roligt att ställa vår moderna mandolin vid sidan af de stora 
lutor, som varit dess förebild.513 

507 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 22 mars 1900. 
508 Program till ”Skansens vårfest 1899” och ”Skansens vårfest 1900”.  
509 Müller 1991, s. 37. 
510 Ibid., s. 23. Achton Friis (1871–1939) var tecknare, målare och författare.  
511 Engelbrektsson 1988, s. 3 f. 
512 Müller 1991, s. 29. Stochholm var liksom Scholander bildhuggare och fotograf och hade 
byggt en ”svenskluta” som Scholander länge uppträdde med. Även lutsångaren Bruno Aspelin 
spelade på en Stochholmluta. 
513 Osign., Vårt Land 7 november 1901.  
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Kanske uppfattade man ett instrument som ´modernt´ så länge det ingick i en 
levande populär tradition. Oklart ifall skribenten kände till instrumentets fler-
hundraåriga historia som föregått den stora revival mandolinen vid denna tid 
hade, som en impuls från Italien. Förutom i olika amatörsammanhang förekom 
också mandolinen på samma sätt som viola d’amore i några framgångsrika 
operor, som till exempel i serenaden i Mozarts Don Giovanni.  

Fyra olika sorters stråkinstrument 
Liksom man i denna konsert slog hål på myten om att Bellman skulle ha spelat 
luta, då man presenterade hans ”cittra” (cister), vilken hört till dilettantinstru-
menten och inte ansågs ha samma status som lutan, så presenterades i denna 
konsert även dilettantinstrumentet philomele, liksom folkmusikinstrumentet 
träskofiol. Det skiljer denna konsert från instrumentariet i historiska konserter 
på kontinenten och speglar säkerligen den redan påbörjade instrumentala folk-
musikrevival, vilken bland annat odlats på Skansen med dess spelmän sedan 
början av 1890-talet, och vilken snart skulle komma att växa sig stark i och 
med spelmanstävlingarna och spelmansstämmorna. Förste konsertmästaren i 
Hovkapellet Lars Zetterqvist, som själv kom från en spelmanssläkt, spelade 
under konserten på fyra olika stråkinstrument av vitt skilda ursprung och sam-
manhang, både musikaliskt och kontextuellt; Amati-violin, diskantviola, 
philomele och träskofiol.  

Stråkinstrumenten på museet reparerades av Robert Paulus fram till att Al-
fred Brock engagerades i slutet av år 1900.514 Som tidigare nämnt lyckades 
Claudius ibland att övertala Svanberg att skicka instrumenten till Alfred 
Brocks far Nils Nilsson i Malmö.  

Philomele 
Instrumentet philomele, eller näktergalsfiol, som i den senare historieskriv-
ningen tycks mycket perifer och i det närmaste helt okänd, verkar framför allt 
Claudius vid de första konserterna angelägen om att framhålla. Om man jäm-
för med andra europeiska musikinstrumentsamlingar, hade Claudius många 
philomeler i sin samling när han dog 1931, närmare bestämt sex stycken. Or-
saken till att många andra fina musikinstrumentsamlingar innehåller förhål-
landevis få eller inga philomeler, kan ha att göra med dess hemvist bland ”di-
lettantinstrumenten”.515 Claudius som också främst värdesatte och samlade på 
den västerländska kulturens mer avancerade högreståndsinstrument, utveck- 

514 Notis Svenska Dagbladet 31 maj 1900. 
515 Samtal den 25 mars 2016 med prof. Friedemann Hellwig, f.d. konservator vid instrument-
samlingen i Nürnberg. Den världsberömda Nürnbergsamlingen innehåller i dagsläget endast en 
philomele. Ingen har gjort någon studie på instrumentet, trots att philomele kan ha uppstått och 
använts främst i Bayern.  
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Bild 33. De två philomele som fanns i samlingen vid konserten 1903. Inv. nr M213 
och M75. Bild: Scenkonstmuseet. Fotograf: Sofi Sykfont 

lade ett stigande intresse för folkmusikinstrument. Ämnena för de två publi-
cerade föredrag han skrev handlade om nyckelharpor respektive svenska 
bondspelmän.516 

Redan under planeringen inför den första konserten diskuterades philomele 
och Svanberg som inte känner till instrumentet, frågar Claudius den 17 no-
vember 1899: 

Du lofvade mig att vi skulle få låna en ”Philomele”. Om en vanlig violspelare 
kan spela på den, så var snäll hitsänd den med det snaraste, så skall jag bedja 
Zetterqvist spela ett eller par nummer på den? 

Redan den 21 november har Svanberg mottagit philomelen och skriver: 

Tack för ”Philomelen”, som kom idag sedan jag afsändt Ditt telegram. Zet-
terqvist har profvat den. Han spelar gerna ett eller par nummer på den, men han 
har inga lämpliga stycken för den. Har Du möjl. någon lämplig musik för detta 
instrument? Hvarifrån är det – från Tyrolertrakten? Lemna mig snarast de upp-
lysningar Du kan om instrumentet. 

Claudius verkar ha svarat samma dag, enligt Svanbergs brev till Claudius den 
22 januari, men tyvärr finns inte brevet bevarat. Av okänd anledning kom 

516 Claudius 1906, Claudius 1914. 
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philomelenumret inte med vid konserten 1900; kanske ville Claudius ha till-
baka det utlånade instrumentet innan den uppskjutna konserten slutligen blev 
av i april, några månader senare. 

Enligt de knappa uppgifter som finns att få om instrumenttypen, verkar de 
flesta stödja sig på Kinskys arbete från 1912, där han menar att instrumentet 
uppstått i Tyskland vid mitten av 1800-talet.517 Den kanske mest ingående ut-
redningen av ”Stahlgeigen” ger Norlind i sin instrumentsystematik över 
stränginstrument från 1936, ett avsnitt som illustreras av fyra philomele ur 
Claudius samling.518 I sin instrumentkatalog från 1931 skriver Claudius: 

En art Strygecither, der i Formen ligner en lille Viola da gamba og som er 
opstaaet i Tyskland i det 19. Aarh. Hovedsagelig et Amatørinstrument med 4 
Metalstrenge i Violinstemning.519  

 
I senare beskrivningar av instrumentet framhålls de mekaniska stämskruvarna 
vara utmärkande, men Claudius verkar mena att detta är en senare konstruk-
tion och framhåller de tidigare varianterna utan mekaniska stämskruvar i ett 
brev till Svanberg den 16 januari 1902: 

Mekaniske skruer har jeg paa Instrumenter fra 1800 talet. 
De nye Philomeler koster 10-20 Kr og ere en nøjaktig Efterligning af Instru-

menter fra 50-tallet, som ere dyre og ikke saa lette at faa.  
De rigtige gamle Philomeler som jeg kender dem, har ingen flyttbar Stol, og 

aldrig mekaniske Skruer. Men og ogsaa disse efterlaves for at tjene som Skilt 
for Instrumentmakare. Gamle Skruer ere lit kendelige, da de ere meget klodsede 
[osmidiga]. 

Forøvrigt finder jeg, at der ikke er nogen Anledning til at købe Philomeler, 
naar vi har en. Har vi Penge saa lad os købe noget som vi ikke har. 

 
Till skillnad från Kinsky menar Claudius att en äldre form av philomele upp-
stått redan i början av 1800-talet och Svanberg ansluter sig till denna uppfatt-
ning i det tryckta konsertprogrammet, vilket också är den tid Svanberg anger 
för instrumenttypen i katalogen.520  

Claudius kanske värdesätter philomelen för de ibland gambaliknade krop-
parna, då gambor och lutor annars stod högst i kurs hos Claudius.  

Man kan också tänka sig att instrumentets anonymitet på grund av den ut-
döda traditionen, är just det som varit anledningen till dess framträdande plats 
i konserten, då man gärna ville lyfta fram märkvärdigheter. Troligtvis var det 

                                                      
517 Sachs 1940; Fryklund 1944 och 1952; Norlind 1928, 1936 och 1941. 
518 Norlind 1936, s. 295–298. 
519 Claudius 1931, s. 236. 
520 Svanberg 1902, s. 25. 
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Claudius intresse för instrumenttypen som var anledningen till att instrument-
makare Nils Nilsson i Malmö tillverkade kopior av philomele,521 liksom före-
komsten av instrumentet i de historiska konserter Claudius arrangerade i sitt 
hem. Claudius skriver om dessa tilldragelser i förordet till sin instrumentkata-
log att ”En ivrig och dygtig Amatør, Chr. Ungersen, havde endog et helt lille 
Orkester med sig af Luthspillere, Filomele, Mandolin og andre Instrumen-
ter”.522 

Oklart ifall Claudius här menar att philomelen spelades tillsammans med 
dessa instrument, men enligt Kinsky ska philomele traditionellt sett ha spelats 
av dilettanter i duo tillsammans med slag- eller stråkcittra.523 I museets histo-
riska konsert 1903 framfördes dock en Boccherini-menuett solo av Lars Zet-
terqvist.  

Medan uppslagsverken och katalogerna beskriver philomelens klang som 
”ziemlich scharf und glasern” (Kinsky 1912), ”skarp och glasartad” (Fryklund 
i Sohlman 1952), ”shrill and crystal-like” (Groves Music 2002), förklarar 
Svanberg klangen som ”klar och något klagande” i museets katalog från 1902, 
vilket han menar kan vara orsaken till instrumentets namn.524 Man kan för-
moda att han kopplar det klagande till den våldtagna Philomele ur den gre-
kiska mytologin.   

Något annorlunda beskriver Patrik Vretblad instrumentklangen i en recen-
sion av museets konsert i Nya Dagligt Allehanda den 22 april 1903: 

[…] något mindre än den vanliga violinen och af närbesläktad klangfärg, 
Philomele, ett violinliknande instrument, men med flat botten och med sordi-
nerad, ”söt” klang, å hvilket Boccherinis välkända menuett gjorde alldeles yp-
perlig verkan […] 
 

När instrumentet beskrivs i en tidningsnotis om nyförvärv till museet står det 
att instrumentet ”utmärker sig för sin klara, välljudande ton”.525 Det var Clau-
dius som hade köpt philomelen för museets räkning under en resa till Paris 
sommaren 1900. Claudius lät sin instrumentmakare Nils Nilsson i Malmö re-
novera philomelen innan Svanberg mottog dem den 3 juli 1900.526 Med största 
sannolikhet är det detta instrument med inventarienummer M75, som använ-
des i konserten 1903.527 Instrumentet har en gambalikanade form med flam-
formade hål, liksom på en viola d’amore, och mekaniska stämskruvar. Det kan 
                                                      
521 Enligt Engelbrektsson (1988, s. 4 och 10) började Nilsson tillverka historiska instrument, 
som t. ex. philomele, efter att han kommit i kontakt med och reparerat instrument från Claudius 
samling.  
522 Claudius 1931, s. 17. 
523 Kinsky 1912, s. 536. 
524 Norlind 1902, s. 25. 
525 Osignerad notis ”Sällsynta musikinstrument”, Dagens Nyheter 8 augusti 1900. 
526 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 3 juli 1900. 
527 Vid konsertdatumet finns även en till philomele i samlingen (inv. nr. M213), som Svanberg 
förvärvat av sin syster fru Mathilda Clevander.  
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också ha varit den philomele som Svanberg hade fått donerad till museet av 
sin syster Matilda Clevander den 7 februari 1902 med inventarienummer 
M213. Utformningen på denna philomele är mer violinlik, och kanske därför 
lättare att spela på som en violin.  

Träskofiol 
Den fiol som användes i konserten är med all sannolikhet museets då enda 
träskofiol som Claudius skänkt i sin första stora grundplåt till museet 1899; 
inv. nr M17 och enligt accessionskatalogen ”gjord af Ored Andersson i Lin-
deröd vid Lund”. Det kanske är ”skåningen” Claudius som även föreslår num-
ret med träskofiol. I en ekonomisk redovisning för Musikhistoriska museets 
fem första år står som en av museets få inkomster, förutom de två historiska 
konserterna, att Claudius köpt en träskofiol av museet, så det kan ju tänkas att 
Claudius intresse för folkmusikinstrument började utveckla sig just vid denna 
tid.528 I den danska översättningen av det föredrag som Claudius hade hållit 
om svenska bondespelmän på en konferens i Paris 1914, finns en bild av den 
populära ”Källnatrion” från Skåne, i vilken alla tre spelmännen trakterade 
träskofiol.529 De hade vid tiden för museets konsert 1903 inte börjat uppträda 
tillsammans som Källnatrion, utan blev en grupp som fick sitt namn och blev 
kända i och med att de vann Sveriges andra spelmanstävling som ägde rum 
vid utställningen i Lund 1907.530 Av bevarade träskofioler, står de tre med-
lemmarna i Källnatrion för många.531 Första gången man fick höra träskofiol 
på Skansen var 1908 då Källnatrion uppträdde i Bollnässtugan, vilket också 
var det första år man fick höra hummel spelas där.532  

I en tidningsartikel med en beskrivning av museets utställningar då de pre-
cis öppnat för offentligheten på Nybrogatan 1901, beskrivs det första rummet 
där även Akademiska kapellets instrument finns utställda: ”En s.k. träskofiol, 
tillverkad i Anderslöf [sic] i Skåne, utgör en af de förnämsta sevärdheterna i 
detta rum”.533 Instrumentet fångade alltså intresset och ansågs vara en riktig 
sevärdhet. 

När Svanberg i ett brev den 21 november 1899 frågade efter upplysningar 
om philomele, verkar det som att Claudius i sitt brevsvar också har gjort en 
utläggning om träskofiol, eftersom Svanberg svarade honom”Jag skall taga ad 
notam hvad Du skrifver om träskofiolen och Philomelen”. Tre dagar senare 
meddelade Svanberg hela programmet för den planerade historiska konserten 
den 5 december (som blev uppskjuten), och nämnde bland annat följande 

                                                      
528 ”Musikhistoriska museets ekonomiska ställning den 31 december 1904”, Musikhistoriska 
museets ämbetsarkiv A1:1.  
529 Claudius 1922b.  
530 Om Källnatrion och träskofiol kan man läsa i Pettersson 1977 och Hjelmström 1967. 
531 Hjelmström 1967.  
532 Bohman 1979, s. 44. 
533 Osign. Nya Dagligt Allehanda 8 november 1901.  
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nummer: ”Svenska bondpolskor m.m. (utföres på philomelen och träskofio-
len) af kammarmusicus C. G. Zetterqvist (bror till Lars Z.)”. Det blev vid kon-
serten tre år senare istället Lars Zetterqvist som spelade på träskofiolen.534  

 

 
Bild 34. Träskofiol inv. nr M17. Bild: Scenkonstmuseet. Fotograf: Mikael Bodner. 

 
Bild 35. "Diskantviola", inv. nr M223. Bild: Scenkonstmuseet. Fotograf: Sofi Sykfont 

                                                      
534 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 21, 22 och 25 november 1899. 
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Diskantviola 
Det instrument som i programmet presenteras som ”Diskantviola, sign. 
Christof Meyer in Danzig 1685” och har inv. nr M223, är ett intressant föremål 
i museets samlingar, vilket det uppfattades som redan då. I Svanbergs musei-
katalog beskrivs instrumentet så här: 

Diskantviola med 4 strängar, af Christof. Meyer in Danzig 1685. I ursprungligt, 
oförändrat skick. Botten, sarger och hals af ebenholz, bröstet af gulfernissad 
gran; elfenbensinläggningar; å bröstet en i elfenben skuren oval inläggning, 
framställande en man (Orfevs?) spelande harpa för lejon och andra vilddjur. 
Öfverst ett i ebenholz konstnärligt skuret negresshufvud. Mycket sällsynt. Dep. 
af Kongl. Musikaliska Akademien.535 

 
Man kan utgå ifrån att violinisten Zetterqvist spelade den à braccio, inte ens 
reflekterande över huruvida det var en viola da braccio (på armen) eller en 
viola da gamba (på knäet). Att alla viola da gamba historiskt sett spelades på 
knäet eller fastklämd mellan knäna och hade band, kände man vid den här 
tiden inte till. Instrumentet verkar genom hela dess tid som museiobjekt ha 
undsluppit ombyggnationer, och teorier om dess ursprung, eventuella föränd-
ringar och egentliga identitet har varit föremål för flera utredningar. I Kungl. 
Musikaliska akademiens förteckning över instrumenten är den benämnd viola 
da gamba. Norlind kallar den för viola da braccio536 och när museichefen Ernst 
Emsheimer sänder den till Günter Helllwig i Lübeck för renovering 1964, ifrå-
gasätter Hellwig att det skulle vara en diskantgamba som Emsheimer kallar 
den, utan tycker den snarare verkar vara en viola da braccio. Han föreslår att 
man ska låta instrumentet hänga kvar på väggen och inte röra det, innan forsk-
ningen närmare kommit fram till vad det är.537 Enligt Kai Köpp i brevkorre-
spondens med museets intendent John Huber, skulle instrumentet höra till en 
av de mycket sällsynta första versionerna av viola d’amore, som enligt Köpp 
ska ha varit utan resonanssträngar och med 4–5 strängar, bandlösa och spelade 
à braccio. Enligt honom är det endast viola d’amore-halsen som ska ha bytts 
ut till en längre violinhals, medan resten av instrumentet är i originalskick från 
1600-talet. Köpp, som jämför den med ett systerinstrument, menar också att 
instrumentmakarens korrekta namn är Mener och inte Meyer.538 På etiketten 

                                                      
535 Svanberg 1902, s. 23. 
536 Norlind 1928, s. 21. Enligt senare forskning (Grove dic. of musical instruments ”viols”) tror 
man att de instrument som i sin samtid benämndes braccio, hörde till violinfamiljen, då man 
menar att alla violer (eng. viols) spelades da gamba (på knäet), även de små, vilket man inte 
tänkte sig förut. Norlind menade kanske med viola da braccio att den var liten och därför spe-
lades da braccio, men att den fortfarande tillhörde violfamiljen.  
537 Renoveringsprotokoll 20 april 1964. Günter Hellwig (1903–1985) i Lübeck renoverade de 
flesta av museets gambor på 1950- och 60-talet.  
538 Brev från Kai Köpp till Musikmuseets intendent John Huber 13 januari 1999, Scenkonstmu-
seets instrumentdatabas Minst. Bilaga till M223. Se också Köpp 1998, s. 1562–1569 och 2001.  
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inuti instrumentet står det dock tydligt ”Meyer” med ett y som inte kan miss-
tolkas. Zetterqvists trakterande av instrumentet kanske alltså ändå inte var så 
ohistoriskt som man skulle kunna anklaga det för att vara, ifall det hade varit 
en diskantviola da gamba.  

Sörensen som spelat viola d’amore på den första historiska konserten tre år 
tidigare, dog 1901, vilket kanske förklarar den (kanske skenbara) frånvaron 
av instrumentet i museets andra historiska konsert.  

Amati-violin 
Konserten inleddes med en sonat av Corelli framförd på Zetterqvists egen vi-
olin signerad ”Antonius & Hieronymus Amati, Cremona 1614”. Zetterqvist 
var mycket intresserad av olika sorters äldre stråkinstrument och ska ha ägt ett 
flertal. I Svensk Musiktidning beskrivs i ett porträtt av Zetterqvist hur han kom 
över sin Amativiolin. På en resa i Sverige hade Zetterqvist blivit inbjuden till 
ett slott och där blivit ombedd att spela.  Han hade ingen violin med sig, men 
den rike slottsägaren och adelsmannen hade då letat fram en gammal violin 
från slottets vind. Zetterqvist som bedömde det vara en äkta cremonesare, ville 
genast köpa instrumentet, men slottsägaren lät honom inte, då han trodde att 
den tillhörde fideikommisset. Slottsägarens son lät honom senare köpa instru-
mentet och i mitten av 1890-talet lät han instrumentet bli reparerat i Paris. Man 
värderade den där till 15 000 kr, vilket kan vara en indikation på att man åt-
minstone då uppfattade den vara äkta.539 Hur mycket Zetterqvist lät moderni-
sera violinen i Paris, eller vilken tid den senast renoverats innan Zetterqvist 
köpte den, framgår inte. Man kan förmoda att violinen anpassades till moderna 
mått och utformning, då det av artikeln verkar som att Zetterqvist använde 
densamma som bruksinstrument. Barockvioliner byggdes under romantiken 
om på framför allt följande punkter för att anpassas till nya klangideal och 
spelteknik: halsen förlängdes och strängspänningen ökades vilket krävde att 
konstruktionen förstärktes. Vinkeln på greppbrädan i förhållande till kroppen 
fick ändras, då stallet höjdes. Sensträngarna överspanns med en metalltråd.540 
En stor förändring var den moderna stråken utvecklad av Tourte i början av 
1800-talet. 

Zetterqvist hade skänkt en stråke till museet som först uppgavs vara en 
Amati-stråke, då den följt med ’Amati-violinen’ han köpt. Först några år se-
nare insåg man att det inte var fråga om något så ovanligt som en 1600-tals-
stråke, utan den står i Svanbergs katalog upptagen som ”Violinstråke från 
1700-talet” (inv. nr M26).541 Ingenting tyder på att Zetterqvist i Corellisonaten 
skulle ha använt en historisk stråke. Numret kan sägas vara det minst histo-
riska då hovkapellmästare Richard Henneberg också ackompanjerade Zet-
terqvist på operans nyförvärvade moderna flygel.  
                                                      
539 Osign., Svensk Musiktidning nr 8, 14 april 1897, s. 58.  
540 Om den moderna violinens utveckling, se Huber 1998. 
541 Svanberg 1902, s. 26. Stråken är inte identifierad bland stråkarna i museets samlingar idag.  
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Hammarklaver 
Den moderna flygeln användes bara i det inledande numret tillsammans med 
violinen. I den påföljande flöjtsonaten av Bach och i arian ur ”Alcina” av Hän-
del ackompanjerade Henneberg på samma hammarklaver som använts i den 
första konserten, donerat till museet av Sven Scholander. Svanberg beskriver 
instrumentet enligt följande i sin katalog:  

Hammarklavér eller Fortepiano af Pet. Kraft, Kongl. Hofinstrumentmakare, 
Stockholm 1788. Omfång: 5 oktaver (F-f). Det har 2 knäregister, hvaraf det ena 
vid tryckning med knäet öppnar en del af instrumentets lock, hvarigenom ljudet 
blir starkare, medan det andra registret vid tryckning lyfter upp dämningen för 
att åstadkomma ett uthållande ljud. Undertangenterna hvita, öfvertangenterna 
svarta (hvilket äfven är förhllandet med museets öfriga hammarklavér). Gåfva 
af grosshandlaren Sven Scholander. 

Uppfinningen af hammarklavéret tillskrifves Bartolomeo Christofori i Pa-
dua 1711.542 

 
Svanbergs beskrivning av knäreglagen är endast delvis korrekt. Det stämmer 
att det vänstra knäreglaget lyfter locket, men det högra lyfter inte dämmarna, 
vilket Svanberg påstår. Det är i stället sordinen som aktiveras av det högra 
knäreglaget. Misstaget visar hur man påverkas av samtida föreställningar när 
man studerar förgången tid, då Svanbergs (eller vem som hade beskrivit in-
strumentets funktioner för Svanberg) antagande är förståeligt utifrån att man 
med pianon är van vid att kontinuerligt använda högerpedalen för att färga 
klangen. På hammarklaver är dämmarlyftet däremot vid tiden för det här in-
strumentets tillkomst ännu så länge en registrering som man ställer in i förväg 
utan att så lätt kunna ändra det under spelet. På M66 regleras dämmarna med 
handreglage vid vänstersargen, ett för basen, ett för diskanten.543  

Varför man inte heller i denna konsert demonstrerade några andra klaver-
instrument, som t.ex. oktavspinetten (inv. nr M31) och klavikordet (inv. nr 
M1), vilka Claudius donerat och som reparatören Robert Berg hade iordning-
ställt inför den förra konserten, är förvånande då Operans stora foajé borde ha 
varit mer gynnsam för de tonsvaga instrumenten, i jämförelse med den förra 
konsertens stora sal. Det var Robert Berg som även renoverat hammarklaveret 
inför den första konserten.  

Fem träblåsinstrument 
Till skillnad från den första konserten, då inte ett enda blåsinstrument före-
kom, presenteras i denna konsert - förutom kristallflöjten - inte mindre än fem 
olika historiska träblåsinstrument: chalumeau, skalmeja, oboë da caccia, bas-
setthorn och serpent. Instrumenten spelades tillsammans i blåsarrangemang av 

                                                      
542 Svanberg 1902, s. 28. 
543 Förklarat i mejl från HansErik Svensson till Madeleine Modin 13 juli 2017. 
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ett andante av Naumann och en menuett av Haydn. Både chalumeaun och 
oboë da caccian hör fortfarande till museets verkliga rariteter.  

Chalumeau 
Få exemplar finns bevarade av den enkelrörbladiga chalumeaun, som beskrivs 
som ”klarinettens föregångare” i konsertprogrammet. De fem chalumeauer 
som tillföll museet genom den värdefulla depositionen från Akademiska ka-
pellet i Lund, utgör mer än hälften av de idag kända exemplaren i världen. När 
instrumenten inkom i oktober 1901, var de i förteckningen benämnda som 
klarinetter. I Svanbergs instrumentkatalog från 1902 kallar han dem fortfa-
rande för ”Diskant-klarinett” (inv. nr M139 och M140) och ”Klarinett” (inv. 
nr M141, M142 och M143)544 och ger följande beskrivning av de fem 
chalumeauerna: 

Ofvanstående 5 instrument, hvilka alla sakna det för klarinetten utmärkande 
klockstycket, stå på öfvergången mellan klarinetten och dess direkta föregång-
are, chalumeau’n – ej att förvexla med den tyska skalmejan, som på franska 
vanligtvis betecknas med namnet chalumeau. Det var nämligen under experi-
menterande med chalumeau’n som Denner konstruerade klarinetten.545 

 
Man kan fråga sig hur Svanberg kom fram till att instrumenten skulle vara 
något mitt emellan klarinett och chalumeau. I september samma år som kata-
logen kommit ut, blir Svanberg dock genom brevväxling med Galpin upplyst 
om att ”les curieux instruments” borde vara chalumeauer, vilket Galpin be-
kräftar i ett senare brev, då han fått fotografier av instrumenten skickade till 
sig.546 I programbladet ett halvår senare kommer de att benämnas chalumeau-
er.  

Enligt konsertens programblad är chalumeaun signerad ”Kleinig”, så det 
var antingen M141 eller M142 som hovkapellets klarinettist Emil Hessler spe-
lade på, alltså en tenor-chalumeau. Denna chalumeau-revival är världsunik 
och mycket tidig. När Musikhistoriska museet arrangerade en konsert med ti-
teln ”Barockoboe och chalumeau” den 19 april 1959, i vilken Otto Steinkopf 
och Frithjof Fest spelade på chalumeauer, gjorde man ett stort nummer av 

                                                      
544 M143 saknas i samlingarna, vilket Becker (1970, s. 37) och Karp (1971, s. 82) nämner. I 
Emsheimers typologiska och geografisk-etnologiska statistik över musikmuseets instrumentbe-
stånd (1971), räknar han fortfarande museets chalumeauer till antalet fem, vilket inte behöver 
betyda att de verkligen fanns kvar i magasinet vid denna tidpunkt.  
545 Svanberg 1902, s. 10. 
546 Brev från Francis W. Galpin till Johannes Svanberg 15 juli 1902 och 2 september 1902. 
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Bild 36. Från ovan: chalumeau inv. nr M141; oboe da caccia inv. nr M170; basett-
horn M112. Bilder: Scenkonstmuseet. Fotograf: Sofi Sykfont. 
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denna ”världsurpremiär” som man tänkte sig att återupplivandet av 
chalumeauerna skulle vara. I museets generalprogram för säsongen 58/59 pre-
senteras konserten: 

Och må denna konsert bilda upptakten till rent musikaliska forskningsresor i 
chalumeauns och barockoboens ”problematiska” klangvärldar. Det blir nämli-
gen en ”upptakt”: världsurpremiär för chalumeaun och Sverige-premiär för ba-
rockoboen! 

 
Man kände alltså inte till att samma museum redan ett halvsekel tidigare hade 
återuppväckt både chalumeaun och en oboë från barocken. Enligt en förteck-
ning över reparerade instrument den 11 maj 1959 finns chalumeauerna upp-
tagna, så det var originalinstrumenten man spelade på även vid denna kon-
sert.547  

När chalumeauerna åter kom på programmet i en konsert arrangerad av 
museet den 31 oktober 1971, var det i alla fall endast kopior man spelade på.548 

Museets tidigare intendent Cary Karp har skrivit om chalumeauerna ett 
flertal gånger.549  

Oboë da caccia 
Från Akademiska kapellet i Lund kom också den unika oboe da caccia (inv. 
nr M170), som Svanberg beskriver så här i sin instrumentkatalog: 

Oboë da caccia med stark krökning, märkt: Johann Heinrich Eichentopf in Leip-
zig 1724. Af trä, öfverdraget med läder å den krökta delen. 3 klaffar. Vidt trum-
petaktigt klockstycke af messing, hvarpå ofvanstående inskrift läses. Mycket 
sällsynt. Dep. Af Lunds Universitet.550 

 
Att instrumentet var sällsynt var man väl medveten om, men hur mycket man 
visste i övrigt om instrumentet vid den här tiden framgår inte. Först på 1970-
talet drog museets intendent Cary Karp och Nikolaus Harnoncourt (1929–
2016), efter studier av just detta exemplar, slutsatsen att det var ett sådant Jo-
hann Sebastian Bach avsett i sina passioner, kantater och juloratoriet. Det 
andra av de två enda bevarade exemplaren tillverkade av Eichentopf, finns i 
Köpenhamns musikmuseum.551   

 

                                                      
547 Reparationsprotokoll bevarade i Musikhistoriska museets arkiv. 
548 Bandinspelning av konsert på Musikhistoriska museet 31 oktober 1971, acc. nr. 
MMG7_0110–0112. Scenkonstmuseets (Musikhistoriska museets) arkiv. 
549 Se Karp 1972, 1978 och 1986. 
550 Svanberg 1902, s. 12. 
551 Se Karp 1972, s. 6 ff för en beskrivning av museets oboe da caccia M170, liksom Karp 1973, 
s. 55–57. 
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Basetthorn 
Inför den första konserten 1900 planerade Svanberg ett nummer för det bas-
setthorn i ”fullt brukbart skick” han kände till i hovkapellets instrumentsam-
ling. Han berättar i ett brev till Claudius den 31 oktober 1899 att en musikdi-
rektör Kjellberg behärskar instrumentet och skulle kunna framföra ett obligat 
solo för bassetthorn ur Mozarts opera Titus, vars partitur skulle finnas i Ope-
rans musikbibliotek. Det framgår inte av brevväxlingen varför numret sedan 
inte finns med på konserten. I en konsert den 24 november 1894 hade Kjell-
berg framfört samma obligata solo på sitt huvudinstrument klarinett i en kon-
sert som i övrigt bland annat bjöd på experimentet att framföra ariosot i Jo-
hannespassionen med två viola d’amore, luta, två violonceller och en kontra-
bas.552  

Troligtvis är detta bassetthorn detsamma som Svanberg har lyckats få de-
ponerad till museet genom Kungliga teatern och i sådana fall tillsammans med 
den samling från operans rekvisitaförråd som Svanberg plockat fram. På mu-
seet fick det inventarienumret M112 och i katalogen från 1902 står det: 

Basetthorn af Piering & Pochla, Berlin, 16 klaffar. Dep. Af Kongl. Teatern. 
Uppfinningen af basetthornet tillskrifves en instrumentmakare i Bayern, hvil-
ken lefvde omkring 1770, men hvars namn förblifvit okändt. Mozart tyckte 
mycket om detta instrument och har användt det i sina kompositioner.553 

 
I programmet framhålls också att denna slags altklarinett var ”synnerligen fa-
voriseradt af Mozart”, men i konserten får man inte höra prov på någon Mo-
zartkomposition med bassetthorn, utan den spelas endast i de två träblåskvin-
tettnumren.  

Serpent 
Vid tiden för konserten hade museet två serpenter i sin samling, varav den ena 
med inv. nr M88 skänkt av ”Kongl. Uplands regemente”, enligt Svanbergs 
katalog saknade både munstycke och S-rör. Serpenten med inventarienummer 
M76, vilken med största sannolikhet är den som användes i konserten, hade 
museet köpt genom Claudius, som fått tag på den under en resa i Europa, som-
maren 1900. Under samma resa förvärvade Claudius också en nonnengeige 
(inv. nr. M74) och den philomele (inv. nr M75) som också användes i konser-
ten. Enligt en notis i Dagens Nyheter den 8 augusti 1900, ska nonnengeigen 
och philomelen ha införskaffats av Claudius i Paris, medan Musikhistoriska 
museet ”genom köp från Tyskland förvärfvat en serpent från 1600-talet”. En-
ligt accessionskatalogen har Claudius köpt den av handlaren A. Tickert i  
 
 

                                                      
552 Osign., Dagens Nyheter 26 november 1894. 
553 Svanberg 1902, s. 11. 
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Bild 37. Överst: serpent M76. Nederst: träblåsinstrumenten på Nybrog. 9. Längst 
till vänster står skalmejan med nr 145 vid konserten, men idag med inv. nr M154.     

Bilder: Scenkonstmuseet. Fotograf: okänd. 
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Nürnberg för 80 mark.554 I korrespondensen mellan Claudius och Svanberg 
diskuteras inköpen när Claudius är i Paris.555 

Även denna serpent saknade munstycke och Svanberg ber Claudius flera 
gånger om råd hur han ska få till ett sådant. I ett brev från Svanberg till Clau-
dius den 6 november 1900 skriver han: 

Till blåsinstrumentmakarefirman Ahlberg och Ohlsson här har jag till reparat-
ion lemnat en ryttartrumpet från början af 1600-talet samt det stora klockspelet 
som deponerats af Vestgöta- Dals Regemente. Jag vidtalade på samma gång 
firmans innehafvare, hr Olsson, om att sätta ett munstycke på serpenten. Det 
ville han gerna göra, men vet ej huru det skall vara. Jag har visserl. visat honom 
de två serpenter, som finns afbildade i de Wits katalog, och har derjemte lånat 
honom dr Eutings afhandling om blåsinstrument på 15 o. 1600-talen. Men detta 
är ej nog; hur skall jag få en ordentlig afbildning och beskrifvning på munstycke 
och tillhörande rör till en serpent? Jag har visst frågat Dig en gång förut om Du 
ej har ett trasigt munstycke till en af Dina serpenter – ett trasigt munstycke är 
dock bättre än intet alls.  

 
Svanberg nyttjar noga de skriftliga källor han från början varit angelägen om 
att införskaffa. Både Svanberg och Claudius verkar ha stått i förbindelse med 
dr. Euting i Berlin som hösten 1899 ska ha skickat sin ”doktors-dissertation” 
med titeln Zur Geschichte der Blasinstrumente im 16. und 17. Jahrhundert till 
Svanberg.556 Ahlberg och Ohlson var den mest framgångsrika blåsinstru-
metfirman vid den här tiden och de donerade ett flertal instrument till mu-
seet.557 

I ett brev till Claudius i december 1900 verkar det som att Svanberg beslutat 
sig för att låta Alfred Brock tillverka munstycket till serpenten från Nürnberg: 

Tack för besväret med serpentmunstycket. Jag tror nog att Brock kan göra dem 
blott han har något att se efter. Han har ganska bra restaurerat den serpent vi 
fingo från Uplands regemente och som var aldeles i trasor.558 

 
I sin instrumentkatalog från 1902 skriver Svanberg om serpenten (M76): ”Ser-
pent af trä, öfverdraget med svart läder, trattmunstycket af hvitt ben och s-
formigt rör”.559 Ifall munstycket var Brocks nyskapelse eller något äldre som 
tillfogats serpenten framgår inte.  

                                                      
554 Musikhistoriska museets accessionskatalog nr 1, D1A:1. 
555 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 19 juni 1900 och 23 juni 1900, brev från 
Carl Claudius till Johannes Svanberg 20 juni 1900.  
556 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 2 september 1899. Svanberg skrev i ett brev 
till Claudius den 9 januari 1900: ”Jag har haft svar från dr Euting, som bekräftar att Vestgöta 
Dals Regementes ’Serpent’ helt vist ’als englisches Basshorn bezeichnet werden muss.’ Äfven 
prof. Fleischer, som han visat min tecning, hade varit af samma åsigt.” 
557 Om Ahlberg och Ohlson, se Albertsson 1990. De donerade t.ex. M252, M321, M347–355. 
558 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 18 december 1900. 
559 Svanberg 1902, s. 13. 
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Skalmeja 
Museets enda skalmeja vid tiden för konserten var ett instrument deponerat av 
Lunds akademiska kapell, som i museets samling fått inventarienumret M145, 
och om vilken Svanberg i katalogen från 1902 skriver: 

Skalmeja af R. Haka (en instrumentmakare, som lefvde omkring 1640–1680). 
Dep. Af Lunds Universitet. 
Skalmejan var den direkta föregångaren till oboën.560 

 
Att det var detta instrument som någon av hovkapellets tre unga medverkande 
oboister spelade på under konserten, bekräftas av konsertens programblad 
som återger samma signering. 

Tillämpad musikforskning och kunskapsförmedling 
Samma vecka som museets matiné arrangerade både Arbetarinstitutet och 
Konsertföreningen folkkonserter, men museets konsert hade inga folkliga syf-
ten, utan var riktad mot en kultur- och samhällselit för att vinna intresse och 
på så sett få in medel till verksamheten. Inte heller vid denna konsert verkar 
man ha haft någon sakkunnig presentatör som ledsagat och undervisat publi-
ken. Av tidningarnas rapportering framgår endast att Sven Scholander ska ha 
presenterat Bellmans cittra och hävdat att det nu var första gången någon spe-
lade på den offentligt sedan Bellmans dagar.561 Det historiskt korrekta i detta 
påstående kan man ifrågasätta då instrumentet bytt ägare ett antal gånger un-
der 1800-talet562, men ett intressant efterspel av Scholanders framförande vi-
sar hur viktigt och centralt autenticitet och historiskt korrekt uppförandepraxis 
kunde vara redan vid denna tid. Dagen efter konserten fick Svanberg besök av 
Par Bricole-brodern grosshandlare C. C. Söderström, vilken var den som 
skänkt Bellmans cittra till Par Bricole, och som godkänt dess deponering på 
Musikhistoriska museet. Han var mycket upprörd och återkallade det tidigare 
givna löftet om att Scholander skulle få använda cittran i den Bellman-afton 
han skulle ge några dagar senare, vilket redan annonserats i tidningen samma 
dag. Svanberg skrev i ett brev till Scholander direkt efter besöket, att Söder-
ström angivit som orsak att Scholander dels hade:  

påsatt nya för instrumentet alltför påkostande (alltså riskabla) bassträngar, dels 
att instrumentet vid gårdagens konsert ej användts så att dess ursprungliga ka-
raktär kom till sin rätt då näml. till instrumentet ovilkorligen bordt begagnas 
plektron och deraf betingadt annat spelsätt. 

                                                      
560 Svanberg 1902, s. 11. 
561 Sign. ”Patrik V.” [Patrik Vretblad], Nya Dagligt Allehanda 22 april 1903. 
562 Enligt Svanbergs katalog 1902, s. 19 ska cittran, efter att den sålts av Bellmans änka, i föl-
jande ordning tillhört A. W. De Frèse, C. J. Lemke, Mina Lemke, Julius Bagge, C. C. Söder-
ström som donerade den till Par Bricole, vilka fortfarande har instrumentet i sin ägo. 
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Söderström hotade med att dra tillbaka deponeringen av Bellmans cittra ifall 
Scholander inte omedelbart satte på de gamla bassträngarna och lämnade till-
baka instrumentet. Svanberg lyckades genom stormästaren Lovéns medling få 
tillåtelse för Scholander att använda cittran under villkor att han vid sin Bell-
manafton förklarade för publiken att han använt den felaktigt på den historiska 
konsertmatinén, samt att han använde plektrum, vilket han skriftligt var 
tvungen att förbinda sig till.563 Scholander gjorde ett stort nummer av detta vid 
sin Bellmanafton i Vetenskapsakademins hörsal tisdagen den 28 april, då han 
enligt flera tidningsnotiser inledde med att spela ett par nummer på cittran 
medelst plektrum. Scholander höll sedan ett längre tal och visade en skiopti-
konbild av Peter Matthias Kraffts målning föreställande Bellman spelandes en 
cittra (citrinchen) utan plektrum.564 Han menade att detta var beviset för att 
Bellman med största sannolikhet inte bara använt plektrum, utan även använt 
fingrarna, särskilt vid ackompanjemang till sång.565 Scholander menade att 
Bellman skulle ha använt plektrum när han spelade sina melodier solo på citt-
ran och trodde, liksom donatorn, att Bellman nog i första hand ackompanjerat 
sin sång till luta. Enligt recensentens återgivande avslutade Scholander sitt 
anförande med att säga: 

Och när jag nu har blifvit affordrad den omtalade förbindelsen har sålunda ett 
våld mot den historiska troheten blifvit begånget, där donatorn just trott sig slå 
ett slag för densamma. Jag betviflar ej ett ögonblick att detta gjorts i den allra 
bästa afsikt och efter bästa förstånd, skada bara, att det nu skall bli aftonens 
publik som skall bli lidande på det förhastade i donatorns omdömen. Ty plekt-
rets raspande lämpar sig ej för accompagnement i allmänhet; där är lutan idea-
let, som i sin klara ton förenar både mjukhet och kraft. 

 
Efter sitt polemiska tal frågade Scholander publiken ifall de föredrog att han 
övergick till sin egen luta, istället för cittran, vilket publiken entusiastiskt öns-
kade, och som recensenten skrev ”var publiken efter den uppfriskande ingres-
sen om möjligt ännu mera animerad än vanligt” och Scholander bjöd på inte 
mindre än fem extranummer.566  

                                                      
563 Brev från Johannes Svanberg till Sven Scholander 22 april 1903. 
564 För Scholander som också drev en fotoaffär var det troligtvis enkelt att organisera Skiopti-
konförevisningen. 
565 Norlind (1935, s. 30 ff) diskuterar i sin artikel om svensklutan i Svensk Tidskrift för Musik-
forskning huruvida cittror spelades med plektrum eller ej på Bellmans tid, utan att komma fram 
till något entydigt svar.  
566 Sign. ”Altér egõ” [möjl.Nils Christiernsson], Stockholms Dagblad 29 apr 1903. Recensioner 
från Scholanders Bellmanafton finns även osign.  Svenska Dagbladet 29 apr 1903, och 
”Sk.A.B.” 30 april 1903, samt av sign. ”– vl.” i Dagens Nyheter 29 april 1903. Ur klippbok, 
Musikhistoriska museets ämbetsarkiv. Sistnämnde recensent var en tydlig antagonist till Scho-
lander, som förutom att kritisera det mesta, inte med ett ord nämnde uppförandepraxistalet och 
kontroversen med Söderström. 
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Förutom att hämnas på den arge donatorn, lyckades Scholander att slå ett 
slag för Bellmansång till luta, såsom Scholander själv vanligtvis framförde 
Bellman. Scholander fick genom dessa två framträdanden med Bellmans hi-
storiska instrument en starkare identitet som den som på ett kongenialt sätt 
återupplivat det mest autentiska sättet att framföra Bellman på; som solosång, 
med sångaren själv som ackompanjatör till ett knäppinstrument, till skillnad 
från den manskvartettradition som varit praxis under större delen av 1800-
talet.567 Scholander framhåller inte, såsom Svanberg i sin katalog från 1902, 
att olika sorters cittror kanske egentligen var det enda instrument Bellman be-
gagnat, utan menar att Bellman främst skulle använt luta när han ackompan-
jerade sig till sång.568 Att den ”luta” Scholander själv använde, egentligen från 
början i sin svenkluteform var en hybrid mellan luta och cittra, vilken han i 
sin tur gjort om till en gitarrhybrid, är inget Scholander verkar ha framhållit, 
utan han kallade sitt instrument rätt och slätt för luta.  

I sin karriär som lutsångare verkar Scholander framför allt ha lagt vikten 
vid det konstnärliga och publiktillvända artisteriet, med sin utpräglat expres-
siva och ekvilibristiska framtoning. Gitarrsträngningen och -stämningen var 
en prioritering av virtuositeten och möjligheten att fritt röra sig mellan tonar-
terna. Anknytningen till historien var för Scholander mycket viktig, men vad 
det verkar, mer som en källa att ösa ur för ett kreativt och för samtiden spän-
nande syfte, snarare än att ha som mål att följa en strikt historisk trohet, helt i 
analogi med den samtida eklektiska arkitekturen han också var djupt förank-
rad i. Den personliga autenticiteten verkar för Scholander stå över den histo-
riska, vilken han mer verkar hänvisa till när den överensstämmer med hans 
egen smak.569  

Det brukade finnas pedagogiska inslag i Scholanders framträdanden. Han 
hade en önskan att publiken aktivt skulle följa med i det han sjöng, vilket hans 
omsorgsfulla textning var ett utslag av, liksom hans vana att låta trycka de 
utländska texterna i sina programblad. Scholander brukade också som ett upp-
skattat pedagogiskt inslag inleda varje nummer med att berätta om visans här-
komst och karaktär.570 Det fanns inga sångtexter av de franska visornas texter 
i museikonsertens programblad, men Scholander kan mycket väl ha berättat 
om musiken för publiken.  

Man kan fråga sig hur Zetterqvist, som kom från en värmländsk spelmans-
släkt, men själv sedan mycket unga år var konstmusikaliskt skolad, hade för 
inställning till sitt framförande av polskor spelade på träskofiol. Medveten-
heten om en särskild uppförandepraxis för svensk folkmusik i kontrast till det 

                                                      
567 Se Jonsson 1990, s. 110 ff. 
568 Svanberg skriver i katalogen 1902, s. 19: ”Cittra torde ha varit det instrument sångaren 
hufvudsakligen, om ej rent uteslutande, trakterade”. 
569 Bergman (1977) diskuterar Scholanders personliga autenticitet i förhållande till förebilder, 
Liksom Rhedin 2011, s. 46 f.  
570 Bergman 1977, s. 154. 
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konstmusikaliska tonbildningsidealet var nog inte förutsatt och allmänt för-
väntat 1903, även om ett upphöjande av ’genuina’ och ’äkta’ spelmän var eta-
blerat, inte minst vid de folkmusikaliska inslagen på Skansen. Zetterqvist 
skulle, som redan nämnts, senare komma att engagera sig som domare vid 
spelmanstävlingar, liksom han blev styrelseledamot i Folkmusikkommis-
sionen och som sådan även delaktig i redigeringsarbetet av det stora insamlade 
notmaterialet av uppteckningar. En fingervisning om Zetterqvists spelsätt när 
det gällde folkmusik kan kommentaren från folkmusikupptecknaren och redi-
geraren för Folkmusikkommissionen Nils Andersson ge, då han i ett brev till 
medarbetaren Olof Andersson 1918 berättar om revideringen av Dala-
samlingen: 

[…] särskilt föredragstecken så att det blir fiol- och låttekniskt riktigt. Jag lät 
professor Zetterqvist (konsertmästaren) spela på Timas Hans-låtarna. Han hade 
svårt att gå i land med det, och jag tyckte inte stråkföringen tedde sig – för örat 
– som det ska låta. Sannolikt beror det på att en skolad fiolist aldrig kan tillegna 
sig de gamle spelmännens stråkföring och derför kommer på kneken, om han 
skall spela som de gamle.571 
 

Frågan är hur Zetterqvist själv uppfattade situationen. Han kan ha varit väl 
medveten om att han valde en konstmusikalisk stråkföring på bekostnad av en 
viss sorts autenticitet, men att han inte ansåg det eftersträvansvärt att efterlikna 
spelmännens speciella spelstil.  

Svanberg hade vid denna konsert en större kännedom om instrumenten och 
hade lagt en viss möda på att få dem grundligt renoverade, ett arbete som in-
begripit instrumentmakarna Robert Berg, Ahlberg och Ohlsson, Alfred Brock 
och Brocks far i Malmö Nils Nilsson.  

En större ambition, eller snarare en fråga om större möjlighet, att demon-
strera så många olika historiska instrumenttyper som möjligt, märks tydligt i 
denna konsert, vilket inte minst den unika och rika förekomsten av historiska 
träblåsinstrument visar. 

Det framkommer ingenting om vilken mandolinteknik som användes vid 
konserten, men troligt är att man tremolerade med plektrum. I Mette Müllers 
beskrivning av mandolinens revival i Danmark runt sekelskiftet framkommer 
att impulsen kom från Italien, varifrån tekniken med ett genomgående tremolo 
stammar, för att efterlikna stråkarnas sjungande melodiföring. Pedagogen, 
musikförfattaren och komponisten Konrad Wölki (1904–83) gick under se-
nare år i bräschen för ”zupfgerechte Musik” och bekämpande det romantiska 
tremolerandet på mandolinerna, men senare forskning av Tyler och Sparks har 
kunnat ge belägg för att det förekom tremolo även på 1700-talet.572  

                                                      
571 Brev från Nils Andersson till Olof Andersson 19 augusti 1918 ur Andersson 1963, s. 91.  
572 Müller 1991, s. 37; Wölki 1940; Tyler & Sparks 1989. 
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Reception  
Till denna konsert verkar man ha lyckats med att få dit alla de viktiga personer 
man önskat. Enligt recensenter var, förutom kungen och kronprinsen, även 
”många af vår musikvärlds bemärkta personligheter”573 där, eller ”musikin-
tresserade medlemmar af sociteten jämte en del konstnärer”574. Konserten ver-
kar inte ha krockat med andra konserter och föreställningar – liksom den första 
gjorde – och i princip alla stockholmstidningar rapporterade; elva recensioner 
är återfunna.575 En kortare presentation av de mer betydelsefulla recensenterna 
är här intressant att göra, då många var inflytelserika röster inom svenskt mu-
sikliv vid den här tiden.  

Kompositören och den skarpe musikkritikern Wilhelm Peterson-Berger 
(1867–1942) recenserade för Dagens Nyheter. Förhållandet mellan Sven 
Scholander och Peterson-Berger verkar av tonen i recension inte ha varit den 
bästa. En gissning är att Peterson-Bergers brutala sågning av framför allt li-
brettot i Wilhelm Stenhammars opera Tirfing fyra och ett halvt år tidigare, var 
något som fanns emellan dem. Det var nämligen Scholanders syster Anna Bo-
berg som hade skrivit librettot till operan. Peterson-Berger vurmade för folk-
musik, men helst i en förädlad orkesterdräkt. Trots initierade och positiva re-
censioner av de Bachuppföranden med inslag av historiska instrument som 
förekommit i Stockholm, kan man inte säga att han utmärkte sig som en sär-
skild förespråkare av tidig musik.   

Eugène Fahlstedt skrev en recension av konsert-matinén för Vårt Land un-
der signaturen ”Od.”, där han verkat sedan 1892, men skulle strax efter denna 
recension gå över till Svenska Dagbladet där han fungerade som musikkritiker 
1903–1906. Han tillhörde redaktionen för Nordisk familjebok vari han skrev 
ett stort antal lexikala artiklar om framför allt musikteori, musikhistoria och 
biografier och var under ett antal år sekreterare för Filharmoniska sällskapet. 
Fahlstedt var god vän med August Strindberg och hörde till dennes krets. När 
Filharmoniska sällskapet satte upp Bachs Johannespassion under Stenham-
mars ledning 1898 var det Fahlstedt som hade gjort översättningen till 
svenska.576  

Adolf Lindgren var en framstående musikhistoriker, tidningsman (redaktör 
för bland annat Svensk Musiktidning och Ny Illustrerad Tidning) och lexikon-
författare i Nordisk familjebok. Han kan med stor sannolikhet ha varit den som 
skrev den osignerade recensionen av konserten för Aftonbladet, då han skrev 

                                                      
573 Osign., Aftonbladet 22 april 1903. 
574 Sign. ”W.-L”, Stockholms Dagblad 22 april 1903. 
575 Följande tidningar rapporterade från konserten: Dagens Nyheter 22 april, Svenska Dagbladet 
22 april, Nya Dagligt allehanda 22 april, Stockholms-Tidningen 22 april, Stockholms Dagblad 
22 april, Aftonbladet 22 april, Post och Inrikes Tidning 22 april, Idun (ur klippbok, okänd da-
tum), Dagen 22 april, Svensk Musiktidning 1 maj 1903, nr 9 årg 23 och Vårt Land 22 april. 
576 Wallner 1991, del 2, s. 38. 
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där vid denna tid. Efter honom finns också recensioner av tidigare framföran-
den med äldre musik och han verkar både initierad och intresserad.  

En ung Patrik Vretblad (1876–1953) skrev recensionen för Nya Dagligt 
Allehanda. Han var organist och musikhistoriker med ett genuint intresse för 
äldre musik och skulle elva år senare komma ut med en biografi över den 
svenske 1700-talskompositören Johan Helmich Roman, vilken skulle få en 
viktig betydelse för dennes verks återinförande på repertoaren. Från 1909 åter-
upptog Vretblad tillsammans med Oscar Sandberg de motettaftnar i Oscars-
kyrkan, som Oscar Byström arrangerat 1881–85 i Jacobs kyrka.577  

Recensenten i Idun uppfattar konserten som syftande till kännedom om mu-
seet, snarare än kännedom om äldre instrument och musik:   

Matinén som bevistades af konungen och kronprinsen, bör hafva nått sitt syfte, 
nämligen att väcka intresse för och kännedom om det Musikhistoriska museet 
[…]578 

 
Patrik Vretblad framhåller istället att matinén ”velat väcka allmänhetens in-
tresse för gångna tiders musik och tonverktyg”.579  

De flesta anmälare påpekar – ofta med en negativ anstrykning – det höga 
biljettpriset och den fina publiken. Eugène Fahlstedt skriver till exempel i Vårt 
Land: ”Bifallet var dock mycket reserveradt, såsom nästan alltid, när den för-
mögna sociteten är herre på täppan (biljetterna kostade 10 kr. stycket)”.580 I 
den danska socialliberala Politiken den 27 april försökte den svenska korre-
spondenten Ingeborg Lillienörn att förlöjliga tillställningen i sin indignation 
över vilka konserten riktade sig till. En okänd skribent i Dagens Nyheter den 
29 april återgav avslutningen av Lillienörns artikel i ”ordagrann översättning”:  

Hela konserten, till hvilken biljetterna kostade 10 kr. stycket, följdes med 
största allvar och intresse. Blott ett ögonblick bröts ’stämningen’. Matinéen var 
bestämd till kl. 3 1/2, men började först 20 minuter senare, emedan kungen lät 
vänta på sig. Då han trädde in i salen, stod Scholander just och sjöng Valerius’ 
bekanta sång (Kalasregler), som börjar ’Kom aldrig för sent’. Kungen såväl 
som publiken brast af denna anledning ut i höfljudt skratt.581 

 
Dagens Nyheters skribent fortsätter efter citatet med att svara korresponden-
ten: 

Ingeborg, Ingeborg, hvarför narras så där i onödan? Om ni verkligen bevistade 
matinéen, så minns ni mycket väl att den inte började förrän kungen kommit 
och att Valerius’ visa stod någonstädes inne på programmet och inte väckte 

                                                      
577 Tegen 1955, s. 44 och Hedwall 2013, s. 284 ff. 
578 Osign., Idun 1903 s. 271. 
579 Patrik Vretblad, Nya Dagligt Allehanda 22 april 1903. 
580 Sign. ”Od.” [Eugène Fahlstedt], Vårt Land 22 april 1903. 
581 Osign., Dagens Nyheter 29 april 1903. 
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något hörbart skratt när den föredrogs. Och betänk att Politiken har läsare äfven 
i Stockholm – ifall ni inte föredrar att betänka något högre och ideellare! 

 
Kanske handlade indignationen om att korrespondenten inte fått någon inbju-
dan eller var ett utslag av konkurrensen mellan Köpenhamn och Stockholm. 
Att korrespondenten fabulerade vittnar även Svenska Dagbladets beskrivning 
av publiken och konsertens inledning:  

Bland de närvarande märktes förste hofmarsalken Printzsköld, presidenten 
Wikblad, slottsfogden grefve Taube samt de flesta bärarne af inom vår musik-
värld kända namn. Sedan konungen och kronprinsen anländt, hälsade af 
öfverintendenten Burén, tog konserten sin början. 

 
Wilhelm Lundgren i Stockholms Dagblad var mycket positiv till lokalvalet 
och det intima upplägget: 

En musikhistorisk matiné af sällsynt intresse gafs på tisdagen i K. Teaterns stora 
foyer, en lokal, som med sin på en gång praktfulla och stämningsgifvande in-
redning förträffligt egnar sig för dylika intimare musikfestligheter.582 

 
Enligt Aftonbladet hade man uttryckligen undanbett sig recensioner, med ar-
gumentet att konserten hade en ”mera privat prägel”.583 En trolig orsak till att 
man undanbett sig regelrätta recensioner var att de prestigefyllda och högt 
uppburna musikerna som medverkade i konserten framträdde med instrument-
typer som de i vissa fall aldrig ens prövat förut, instrument som dessutom var 
i ganska dåligt skick och som man hade haft mycket lite tid att öva på. De 
flesta recensenter respekterade detta och gav i flera fall endast sakliga redo-
görelser för konserten, medan andra angav omdömen om upplägget och in-
strumenten, snarare än musikernas insatser. Peterson-Berger var till exempel 
noga med att skylla de orena tonerna från träblåsinstrumenten i Haydn-kvin-
tetten på instrumenten, i stället för på musikerna:  

Intonationen var här ofta högst tvifvelaktig, naturligtvis beroende på instrumen-
tens höga ålder och primitiva byggnad, icke på den behandling de fingo af vårt 
hofkapells bästa blåsare.584 

 
Recensenterna skiljer sig tydligt i uppfattningen om de historiska instrumen-
ten. Alla verkar överens om att instrumenten är mer eller mindre ”kuriösa”, 
”underliga” eller ”märkliga” och intressanta i ett historiskt perspektiv, men 
huruvida de hade en potential att återinföras i det levande musiklivet, tyckte 
de olika. Mest positiv var Aftonbladets recensent (trol. Adolf Lindgren), som 
tyckte att man för äldre musik borde införa tidstrogna instrument:  
                                                      
582 Sign. W.-L” [Wilhelm Lundgren] Stockholms Dagblad 22 april 1903. 
583 Osign., Aftonbladet 22 april 1903. 
584 Sign. ”P.-B” [Wilhelm Peterson-Berger], Dagens Nyheter 22 april 1903.  
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Önskligt vore att äldre instrument, som äro speldugliga, oftare komme till an-
vändning på konserter vid framförande af äldre tonsättningar, hvilka just för 
dem äro afsedda och utan dem ej fullt kunna uppskattas. Det var ej alltför länge 
sedan Mozarts Requiem aldrig gafs utan basetthorn, och ett nummer ur Bachs 
Johannespassion gjordes för kort tid sedan framgångsrikt med luta och viole 
d’amour. Men Bach föreskrifver äfven oboe da caccia, och den borde återinfö-
ras. Couperin klingar helt annorlunda och mera stilfullt på ett gammalt klavér 
än på en modern flygel osv. Kanske borde den rikt doterade Konsertföreningen 
gå i spetsen vid experiment af detta slag.”585 

 
Att det var just den typ av oboë da caccia som man använde vid denna konsert, 
som Bach själv hade i tankarna, skulle man bli varse många år senare.586Att 
musiken inte fullt ut skulle kunna uppskattas utan hänsyn till tonsättarens in-
tentioner, eller de instrument musiken ursprungligen var skriven för, verkar 
ha varit en självklarhet för anmälaren. Han menar också att en ny och framåt-
blickande orkester som Konsertföreningen skulle vara rätt forum för sådana 
experiment; det är för honom alltså inte fråga om någon mossig och bakåtsträ-
vande verksamhet.  

När Adolf Lindgren recenserade violasten Sörensens matiné den 10 april 
1898, i vilken Sörensen spelat både äldre och av honom själv nyskriven musik 
på viola d’amore, påminner han också om det tidstrogna framförandet i Hen-
nebergs konsert 1894 och påvisar en liknande inställning, som den han fram-
förde i recensionen av museets konsert. Troligt är att det var Lindgren som 
även skrev recensionen i Aftonbladet 1903, då inställningen till historiska 
framföranden överensstämmer väl med hans recension av Sörensens matiné 
1898: 

Hr Scholander gjorde oss början genom att åter bringa lutan till heders och detta 
exempel har redan vunnit efterföljd – erinras blott om det lyckade experimentet 
för några år sedan att gifva en aria ur Bachs Johannespassion med den ursprung-
liga instrumenteringen, luta och viole d’amour. Att komponera nytt för gamla 
instrument är nog också lofvärdt, men mera kulturhistoriskt intressant är att 
återinsätta dem i sina rättigheter såsom verktyg för tolkningen af äldre tiders 
tonverk, hvilka äro beräknade och således dem förutan ej kunna få sin rätta, 
tidstrogna lefvande miljö.587   

 
För Lindgren var referensen till historiska framföranden av äldre musik Scho-
lander och något enstaka nummer från 1894, vilket påvisar hur sällan histo-
riska instrument verkligen förekom i Stockholm vid denna tid, kanske även i 
de halvprivata salongerna. Även om han ser större nytta av ett återupplivande 
av de historiska instrumenten i tolkningar av äldre musik, så menade han 
också att nykomponerande för äldre instrument var ”lofvärdt”. 
                                                      
585 Osign., Aftonbladet 22 april 1903. 
586 Se avsnittet ovan om oboe da caccia. 
587 Sign. ”A. L.” [Adolf Lindgren], Aftonbladet 12 april 1898. Sörensen uppträdde med viola 
d’amore i Musikhistoriska museets första historiska konsert den 10 april 1900.  
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Om Aftonbladets recensent såg möjligheter i de historiska instrumenten, 
framgår en annan uppfattning hos Eugène Fahlstedt som i Vårt Land skrev: 

Totalintrycket af matinén var en känsla af belåtenhet med att nutidens instru-
ment i allmänhet fått en så mycket fullkomligare byggnad och vackrare, fylli-
gare klang än deras förfäder.588 

 
Även Peterson-Berger, som recenserade museets konsert i Dagens Nyheter 
var föga betagen av de historiska instrumentens klangvärld. Han uppskattade 
mest de två nummer som var minst historiska: Corellisonaten utförd på Zet-
terqvists Amati-violin (som troligtvis var ombyggd till modern utformning), 
vilken ackompanjerades av Henneberg på en nyförvärvad modern flygel, samt 
sopranen Matilda Taubes Händel-aria, om vilken han skrev:  

Numret blef programmets njutbaraste med hänsyn till både de fullt tidsenliga 
instrumentens klang och det stilfulla utförandet. I jämnbredd därmed bör 
grefvinnan Taubes sång i en aria af Händel nämnas, ehuru den ackompanjera-
des på ett gammalt ’hammarklavér’ och sålunda fick något af kuriositet öfver 
sig, förmår den dock fortfarande fängsla intresset såväl genom sin själfullhet 
som, framför allt, genom en mönstergill teknik, utmärkt legato, drill, munställ-
ning o. d.589 

 
Peterson-Berger verkar mena att den för samtidens klangideal förträffligt ut-
förda sången, uppvägde hammarklaverets undermåliga klang, vilket sorterade 
instrumentet till ett kuriosum. Han tyckte också att det avslutande Bellman-
numret med amatörkapellet väl inte var så historiskt, men att det i gengäld 
klingade mycket bra. Peterson-Bergers musikaliska omdömen ligger alltså 
framför allt i klangen, utifrån de samtida idealen. Även Fahlstedt var skeptisk 
till Kraft-hammarklaveret (M66) och beskrev det som ”tonsvagt och metall-
skrälligt, vida mindre intressant än t. ex. det äldre klavikord, som spelades vid 
en liknande soaré för några år sedan.” Som tidigare nämnts minns nog 
Fahlstedt fel, då inget klavikord, utan samma hammarklaver spelades på mu-
seets historiska konsert tre år tidigare, för att det på scenen utställda klavikor-
det ansågs alltför tonsvagt för att spelas på i den stora lokalen. Hur hammar-
klaveret lät efter Robert Bergs renovering 1899–00 vet vi förstås inte, men 
med de dokumentationsinspelningar som museet lät göra av instrumentet för 
ca tio år sedan, kan man få en ungefärlig uppfattning om hur det lät 1903.  

I ljuset av Peterson-Bergers vanligtvis skarpa och kritiska inställning i sina 
recensioner, ska det avslutande omdömet om konserten inte tas för negativt, 
även om det klart framgår att Peterson-Berger inte var särskilt entusiastisk: 

                                                      
588 Sign. ”Od.” [Eugène Fahlstedt], Vårt Land 22 april 1903. 
589 Sign. ”P.-B” [Wilhelm Peterson-Berger], Dagens Nyheter 22 april 1903.  
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Matinéen var i sin helhet ganska underhållande, och de åhörare som betalt sina 
10 kronors-biljetter till förmån för vårt musikhistoriska museum tyckte sig sä-
kert mången gång ha varit med om tråkigare välgörenhet än denna.590 

 
Stockholms-Tidningens anmälare verkar uppfatta framföranden på historiska 
instrument som något antikvariskt, syftande till en förståelse för historien, sna-
rare än något spännande nytt att återinföra i musiklivet: 

En i sitt slag alldeles unik musiktillställning var den på tisdags middag gifna 
matinén till förmån för musikhistoriska museet. Programmet som åtföljdes af 
ett i ålderdomlig stil utstyrdt upprop från museets styrelse, upplyste nämligen 
om, att konserten denna gång i verklig mening skulle bli ”historisk”. Den mu-
sik, som utfördes och som utan undantag var klassisk eller förklassisk, utfördes 
nämligen på de rätta instrumenten, för hvilka den ursprungligen var skrifven. 
På så sätt fick man ju ett, så vid möjligt är, riktigt begrepp om de toner, som 
rört våra förfäder i den ”gamla goda tiden”, hvilken i musikaliskt afseende alltid 
beskrifves som ännu mera gammal och god än vanligt. Var det vackert? Upp-
riktigt sagdt, nej, men det låg ändå något rörande i dessa spända tremulerande 
toner, när man tänkte, att ännu Mozart ej ägde andra uttrycksmedel till sitt för-
fogande.591 

 
Om Peterson-Berger använde ordet ”kuriös” som något negativt  i sin bedöm-
ning av framträdanden på historiska instrument, så kan man tolka att Stock-
holms-Tidningens recensent upplevde det kuriösa som själva behållningen och 
alltså något positivt i sin recension då han fortsatte: ”De här använda instru-
menten voro kuriösa både att se och höra. Mest intresserade ’serpenten’, samt 
det af Mozart använda basetthornet.” Serpenten nämns av ett flertal recensen-
ter och har väl genom museets historia alltid dragit uppmärksamheten till sig 
genom sitt spektakulära utseende. Peterson-Berger framhöll den ”kuriösa” 
serpenten: ”Särskilt befanns den kuriösa serpenten, som skötte fagottens 
tjänst, minst lika ormliknande genom sin falskhet, i synnerhet i djupet, som 
genom sina vågformiga vindlingar”.592 Det vore förhastat att avskriva Peter-
son-Bergers intresse för historisk musik och tidstrogna framföranden i och 
med de reservationer han hyste för museets historiska konsert. I sin lyriska 
recension av Filharmonsika sällskapets framförande av J. S: Bachs Johannes-
passion den 8 mars 1898, under ledning av Stenhammar, beskrev Peterson-
Berger det instrumentala: 

Hofkapellet skötte i decimerad gestalt jämte hr Lindström vid orgeln det enkelt 
instrumenterarde orkesterackomanjemanget, som är en sådan lisa för öron tröt-
tade af all modern klangretelse. Och hur härligt klingade icke de gamla violes 
d’amour i det sköna ariosot!593 

                                                      
590 Sign. ”P.-B” [Wilhelm Peterson-Berger], Dagens Nyheter 22 april 1903. 
591 Osign., Stockholms-Tidningen 22 april 1903. 
592 Sign. ”P.-B” [Wilhelm Peterson-Berger], Dagens Nyheter 22 april 1903. 
593 Sign. ”– t –.” [Wilhelm Peterson-Berger], Dagens Nyheter 9 mars 1898. 
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Talet om trötta öron återkommer bland många skribenter som fascineras av 
historiska instrument. 

Det folkmusikaliska inslaget verkar över lag ha uppfattats som en lustighet 
och kuriosum. Peterson-Berger avfärdade både instrumentet och musiken:  

För öfrigt bidrog hr Zetterqvist med roliga småstycken på gamla, hesa fioler. 
Hesast var den lilla löjliga skånska ’träskofiolen’, på hvilken ett par snurrande 
polskor mest erinrade om en humla, instängd i en glasflaska. Det dugde mins-
ann inte att klampa på i träskor om man ville dansa efter den musiken. 

 
Att Peterson-Berger inte alls lät sig imponeras av det tonsvaga och simpla 
bondinstrumentet, förvånar knappast. När Peterson-Berger sju år senare för-
svarar att juryn i en spelmanstävling belönat modern notspelning och kompo-
nerade stycken framför det äkta jämtska bondspelet, skriver han: 

Ju mer jag lärt känna den jämtska folkmusiken, dess starkare har min överty-
gelse blivit, att dess äldre alster på intet sätt stå över dess yngre i rent musika-
liskt hänseende. […] Gentemot de äldre spelmännens teknik med små, kortas-
tråk och svag, föga klangsköna ton, står de mest begåvade yngres kraftigare, 
klangfullare spelsätt och i allmänhet deras större medvetenhet om instrumentets 
natur och utnyttjande av dess resurser.594  
 

Även Fahlstedt kommenterar träskofiolens tonsvaghet, som han jämför med 
de andra något mindre tonsvaga stråkinstrumenten: ”men dervid lag dock sla-
gen ur brädet af den primitiva skånska ’träskofiol’, hvarpå hr Z. spelade bond-
polskor och som var ett rent kuriosum”. Patrik Vretblad skriver om träskofio-
len i Nya Dagligt Allehanda, men kommenterar inte själva musiken: ”Instru-
mentet var af uteslutande humoristisk klangverkan och därtill svårspelt genom 
sin ringa storlek”. Andra recensenter rapporterade om numrets underhåll-
ningsvärde som lustifikation. Svenska Dagbladets anmälare Granlund skrev: 
”[…] till sist, följda af stor munterhet bland åhörarne, ett par genuina bond-
polskor på en skånsk träskofiol”. I Stockholms Dagblad beskrevs polskorna 
som ”präktiga”:  

den af synnerligen roande art, en skånsk träskofiol, d. v. s. en liten fiol, hvars 
klanglåda, sånär som på bröstet, utgöres af en äkta, veritabel och flitigt begag-
nad träsko, trakterades slutligen af hr Z., som därutpå utförde några präktiga 
bondpolskor. 

 
I Post och Inrikes Tidning står att Zetterqvist utförde ”ett par härliga bond-
polskor” på träskofiolen. ”Genuina”, ”präktiga” och ”härliga” är positivt vär-
deladdade omdömen om själva polskemusiken. Att dra för stora växlar på den 

                                                      
594 Wilhelm Peterson-Berger, Från utsiktstornet, Östersund 1951, s. 132. Citerat ur Roempke 
1977, s. 103 f.   
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”autentiska” folkmusikens ställning i dessa sammanhang är inte skäligt, då en 
liten träskofiol knappast kan sägas utgöra en rättvis representation för hela den 
folkmusikaliska traditionen.  

Alla recensenter framhåller konsertens två fetischer: Christina Nilssons 
kristallflöjt och Bellmans cittra.  

Om kristallflöjten betonas framför allt att den är dyrbar då den är gjord av 
kristall och med klaffar i guld.595 Granlund skriver till exempel: 

Flöjten, som efter numrets slut öfverlämnades till konungen och kronprinsen, 
hvilka intresserade togo den i skärskådande, är synnerligen dyrbar, af kristall 
med klaffar af guld samt skänkt av grefvinnan de Casa Miranda till museet.596 

 
Signaturen ”W.-L” tycker att flöjten hör till ett av de ”synnerligen intressanta” 
instrumenten. Man skyller inte de orena tonerna på Hovkapellets försteflöjtist 
Orion Östman, utan på det historiska instrumentet. Peterson-Berger skriver: 

Öfvervägande ’historisk’ var däremot effekten af Bachs flöjtsonat, förtjänstfullt 
utförd af hr Östman på Kristina Nilssons kristallflöjt, hvars toner dock vore 
mindre rena än det gentila materialet lät hoppas.597   

 
Patrik Vretblad nämner också att flöjtens ”renhet ej var oklanderlig”, men me-
nar att den ”saknade ingalunda välklang”.598 Man kan förmoda att denna väl-
klang var anledningen till att den sedan användes igen i tre efterkommande 
konserter. Möjligtvis gick det med mer övning att forcera intonationen i flöj-
ten vid senare framträdanden. 

Bellmans cittra beskrivs av recensenterna som en stor och viktig raritet för 
museet och de flesta beskriver dess klang i positiva ordalag. Peterson-Berger, 
som var tämligen konsekvent med att recensera instrumenten och inte fram-
förandena, gav i omdömet om cittran kanske lika mycket sin upplevelse av 
hammarklaveret: 

När man hör dess fulla, klara klang, var det lätt att förstå hvarför denna art af 
ledsagning föredrogs framför det tunna spinkiga klirrande som utmärker tidens 
klavertyper och som blott genom större passagerörlighet och modulationsfrihet 
öfverträffade de lätthandterliga cittrorna och lutorna.599 

 
                                                      
595 Att flöjtens klaffar är gjorda av silver med ett tunt överdrag av guld är man som sagt vid 
denna tid inte medveten om.  
596 Sign. ”Cadet” [Sten Alfred Agaton Granlund], Svenska Dagbladet 22 april 1903. 
597 Sign. ”P.-B” [Wilhelm Peterson-Berger], Dagens Nyheter 22 april 1903. Att Peterson-Ber-
ger mer än en gång berömmer Hovkapellets musiker i denna recension kan ha att göra med, 
dels att det ursäktar att han recenserar konserten fast man undanbett sig detta, dels att han just 
vid denna tid regisserade sin egen opera ”Ran” vid Kungliga Teatern, vilken hade premiär en 
månad senare.  
598 Patrik Vretblad, Nya Dagligt Allehanda 22 april 1903.  
599 Sign. ”P.-B” [Wilhelm Peterson-Berger], Dagens Nyheter 22 april 1903. 
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Eventuellt var hans betonande av hur lättspelade Scholanders två instrument 
var, avsett att klämma till Scholander, då han i nästa mening omnämnde det 
avslutande Bellmannumret ”utförd af hr Scholander och fyra andra amatörer”. 
1903 hade Scholander redan ett helt decennium dragit fulla hus som lutsång-
are, med musiken som sin huvudförsörjning och hade väl lämnat sin roll som 
amatörmusiker, även om han förstås fortfarande saknade högre musikutbild-
ning, något Peterson-Berger knappast accepterade. Den enorma popularitet 
som Scholander rönte i överklassen och hovet, gav säkerligen Peterson-Berger 
ytterligare en anledning att förminska Scholanders insatser under konserten, 
då hans förakt för överklassens musiksmak, enligt Henrik Karlsson utveckla-
des alltmer runt sekelskiftet.600  

Att Scholanders nummer var mycket bejublade rapporterar de flesta andra 
recensenter, men även Fahlstedt ser till att poängtera Scholanders brist på 
högre musikskolning:   

Hr Sven Scholander hade skäl att känna sig högtidlig, då han fick sjunga Bell-
mansånger till Bellmans egen, af Par Bricole egda cittra, på hvilken icke förr 
lär ha spelats alltsedan skaldens död. Den klingade helt frisk, och man drömde 
gerna om att till dess toner få höra en kommande Bellmansångare med klangfull 
tenor och nog idealitet i rösten för att kunna göra full rättvisa åt sådana idyller 
som ’Fjäriln vingad’ och ’Liksom en herdinna’.  Hr Scholander sjöng vidare på 
sitt liffulla sätt tre eftergustavianska visor till luta och deltog i trion ’Böljan sig 
mindre rör’ (med fröken Gagge och hr T. Wawrinsky), bra sjungen samt för-
sedd med intagande ackompanjemang och mellanspel af fiol, mandolin (ypper-
ligt behandlad) och luta.601 

 
Förutom att göra ett grovt avfärdande av Scholanders sångröst, framhåller 
Fahlstedt att mandolinen var ypperligt behandlad, utan att nämna Scholanders 
lutspel. Wilhelm Lundgren framhåller dock att Scholanders spel på Bellmans 
cittra ”sköttes med fullkomligt mästerskap”.602 

Det unika numret med träblåskvintett fann de flesta recensenter intressant 
och utpräglat historiskt, men kanske inte så mycket som en musikalisk upple-
velse. Samme recensent skrev till exempel:   

En kvintett af antikviterade blåsinstrument, i mer eller mindre aflägsen släkt-
skap med våra moderna klarinetter, oboer m. fl., väckte äfven mycket intresse, 
men nästan mera på grund af instrumentens form än på grund af deras klang- 
skönhet.603 

 
Här kan man notera att klangaspekten i instrumenten finns med i bedömningen 
av instrumenten. 

                                                      
600 Karlsson 2013, s. 130. 
601 Sign. ”Od.” [Eugène Fahlstedt], Vårt Land 22 april 1903. 
602 Sign. W.-L” [Wilhelm Lundgren], Stockholms Dagblad 22 april 1903. 
603 Ibid. 
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Granlund skrev om samma nummer: 

De originella instrumenten väckte stort intresse hos åhörarne. Det låg öfver 
numren en gammaldags stämning, hvilken särskildt fick ett pregnant uttryck i 
menuetten.604 

 
Vretblad skriver: ”Ännu mera specifikt musikhistoriskt verkade dock de 
bägge kompositioner af Naumann och Haydn, som arrangerats för äldre blås-
instrument.”  Efter en ingående beskrivning av alla träblåsinstrumenten fort-
sätter han: ”Helt naturligt var stämningen ej så alldeles ren, helst hos serpen-
ten, men det hela saknade ej sin lustiga färg.”605 Han gör alltså ett försiktigt 
omdöme av instrumentens klangfärg.  

Beträffande stråkinstrumenten är det inte bara Peterson-Berger som fram-
för allt uppskattar Zetterqvists Amati-violin. Fahlstedt skriver till exempel: 
”Som inledning lät konsertmästaren Zetterqvist sin sköna Amati fiol med en 
sonat af Corelli vittna om violintillverkningens forna glansdagar”. De andra 
stråkinstrumenten avfärdar han, liksom redan nämnts om träskofiolen, för de-
ras tonsvaghet: ”Sedermera roade hr Zetterberg åhörarna med några gamla 
lustiga afarter af violin en ’diskantviola’ med ganska flat hvälfning af stallet 
och ynklig ’falsett’ i höjden, en hundraårig ’nätergalsfiol’ (philomele), särde-
les svag i klangen”.606 Vretblad uppskattar som tidigare nämnts philomelens 
”sordinerade söta” klang ”å hvilken Boccherinis välkända menuett gjorde all-
deles ypperlig verkan.”.607 Stockholms Dagblads anmälare uppskattar också 
Zetterqvists ”härliga Amativiolin”, men fascineras också av klangen i framför 
allt diskantviolan, men även philomelen: 

Längre fram på programmet lät hr Z. Publiken njuta af de spröda, men mjuka 
och insmickrande tonerna af en diskantviola från 1600-talet och af en näkter-
galsfiol från 1800-talets början, två af de många underliga varianter för fiolty-
pen, som ha haft att fröjdas åt en kort popularitet för att så småningom på mer 
eller mindre goda grunder ha fått hamna som museiföremål.608 

 
Han verkar dock anse att instrumentens tid är förbi och har en rättmätig plats 
på museum. Stockholms-Tidningen anmälare föredrog philomelen framför 
diskantviolan och träskofiolen med omdömet att den ”lät riktigt vackert”.609  

                                                      
604 Sign. “Cadet” [Sten Granlund], Svenska Dagbladet 22 april 1903. 
605 Patrik Vretblad, Nya Dagligt Allehanda 22 april 1903. 
606 Sign. ”Od.” [Eugène Fahlstedt], Vårt Land 22 april 1903.  
607 Patrik Vretblad, Nya Dagligt Allehanda 22 april 1903. 
608 Sign. W.-L” [Wilhelm Lundgren], Stockholms Dagblad 22 april 1903. 
609 Sign. ”d.”, Stockholms-Tidningen 22 april 1903. 
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Sammanfattning 
Utmärkande för denna konsert – i förhållande till andra historiska konserter i 
Europa vid den här tiden – är uppväckandet av de många ur bruk komna 
träblåsinstrumenten; chalumeau, oboë da caccia, bassetthorn, serpent, 
skalmeja. Bland de franska tidiga grupperna som spelade på historiska instru-
ment, som Diémers ”Société d’instruments anciens” förekom inga blåsinstru-
ment, inte heller i Casadesus ensemble med samma namn från 1901. Taffanel 
som hörde till pionjärerna för tidig instrumental musik i Paris, spelade vid 
världsutställningen i Paris 1889 på en modern flöjt tillsammans med cembalo 
och viola da gamba, vilket man också gjorde i hans grupp Société de musique 
de chambre pour instruments à vent.610 Efter en genomgång av bevarade kon-
sertprogram från Brysselkonservatoriet är en återkommande tvärflöjt (ibland 
nämnd att vara av äldre modell med en klaff) det enda blåsinstrumentet, föru-
tom en konsert med en Nürnberg-trumpet från 1680 vid ett tillfälle och en 
flöjtensemble med ”4 flûtes douces” vid ett annat tillfälle.611 I England började 
Arnold Dolmetsch med att bygga klaverinstrument, gambor och lutor och gav 
först en bit in på 1900-talet upphov till en stor revival av blockflöjter, men 
övriga träblåsinstrument lyser med sin frånvaro i hans tidiga produktion. Mu-
sikhistorisk Museum i Köpenhamn har dock med en ”obo d’amore”, signerad 
”C. Mahillon, Bruxelles” (alltså en kopia gjord av Brysselkonservatoriets 
organolog) och en ”fløjte” signerad ”Holzapfel Paris” vid sin första historiska 
konsert 1898. Ørbæk Jensen menar att de få blåsinstrument som förekom i 
Köpenhamnmuseets tidiga konserter dels berodde på att det var svårt att få 
ljud i instrumenten efter att de hade legat ospelade länge, och dels för att det 
var svårt att få musiker som kunde spela nog bra på dem för att kunna presen-
teras för en publik.612 I Stockholm var de musiker från Hovkapellet som gav 
sig i kast med de historiska träblåsinstrumenten. De var alla unga, vilket de 
flesta recensenterna poängterar, och de besatt kanske därför en för uppgiften 
nödvändig dristighet.  

Ett undantag när det gäller förekomst av spel på historiska blåsinstrument 
kring förra sekelskiftet, förutom i Stockholm och Köpenhamn, var en välbe-
sökt konsert i Luzern den 11 juni 1904, arrangerad av instrumentsamlaren 
Henry Schumacher. I den spelade man på en mängd olika instrument ur hans 
egen instrumentsamling. Av programmet framgår att de blåsinstrument som 
spelades var ”Cor de basset” (”une espèce de Clarinette de basse”), ”Flageolet 
double”, ”Clarinette” och ”Flûte traversière”.613 Troligen spelades det också 

                                                      
610 Becker-Derex 2011, s. 48 och 57. 
611 Konsertprogram från historiska konserter samlade från hela Europa (troligtvis av Mahillon), 
sparade i arkivet i Musée de musique i Bryssel. 
612 Senare hade Hammerich hjälp av Peder Pedersen, kallad ”Jyde-Peter” i sina förevisningar 
av äldre blåsinstrument, bl.a. i en konsert på museet 1923. Ørbæk Jensen 1998, s. 59. 
613 Konsertprogram från konsert 11 juni 1904, bevarat i arkivet i Musée des instruments de 
musique i Bryssel. I Paul de Wits Zeitschrift für Instrumentenbau Bd.: 24, Leipzig 1903–04, s. 
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på träblåsinstrument i Francis W. Galpins hemmakonserter, då han hade en 
heterogen samling med alla typer av instrument och då han själv spelade altvi-
olin, klarinett och oboe.  

Något annat som gör Musikhistoriska museets konsert unik i förhållande 
till liknande tillställningar utomlands är blandningen av instrument från vitt 
skilda miljöer, som högreståndsinstrument (diskantviola), ’dilettantinstru-
ment’ (philomele) och folkmusikinstrument (träskofiol), vilket också av-
speglas i musikvalet, med bondpolskor direkt efter musik av Boccherini. Trots 
den inslagna vägen med folkmusik, förekommer ingen nyckelharpa. Kanske 
hängde det ihop med profileringen gentemot Nordiska museet, eller snarare 
det folkliga och publikfriande Skansen, där nyckelharpospelare uppträtt sedan 
1896. För ett nummer med nyckelharpa hade det också krävts någon som be-
härskade instrumentet, vilket man kan föreställa sig att Zetterqvist inte ansåg 
sig göra. Folkmusikinstrument, och däribland nyckelharpa, introducerades på 
konserterna i Köpenhamn från och med 1911, då Frederik Schnedler-Petersen 
började uppträda med vevlira, hardangerfiol, quinton och nyckelharpa. Ørbæk 
Jensen menar att Schnedler-Petersens ärende inte var etnologiskt, utan att han 
blott var fascinerad av instrumenten.614    

I recensionerna framgår olika inställningar till den historiska musiken; en 
del anmälare ser instrumenten som avslutade kapitel i den kulturella evolut-
ionen och på sin höjd intressanta ur historisk synvinkel, medan andra ser kva-
litéer i de milda och tonsvaga klangerna, som en kulturell förfining i jämfö-
relse med den överdrivet expressiva och högljudda samtiden.  Recensenterna 
var mest förtjusta i de mest moderna numren som Corellinumret med modern 
violin och flygel och Bellmanensemblen med ”moderna” instrument som 
svenskluta och mandolin. Av de äldre ur bruk komna instrumenten tilltalade 
den milda klangen i diskantviolan och philomelen mest, medan den ”metall-
skrälliga” taffeln och de svårintonerade träblåsinstrumenten mest uppfattades 
som överspelade stadier i den kulturella utvecklingen. 

                                                      
780 kan man läsa om konserten – som recensenten finner ha ett ”endlosen Programmes”– om 
blåsinstrument-numren: ”Zumal hätten die Blausinstrumenten-Nummern, ohne der Aufführung 
irgendwelchen künstlerischen Abbruch zu ton, ganz fortbleiben können. Für diese ist ja oh-
nedies kein grosses Interesse vorhanden, und eine Klarinette oder ein Bassetthorn von vor 50 
Jahren bleibt in der Klangwirkung doch immer nur eine Klarinette und ist im Ton von den 
jetzigen höchstens durch einige unreine Töne und Quikser mehr zu unterscheiden”. 
614 Nyckelharpa hade han enligt Ørbæk Jensen (1998, s. 57) lärt sig i andrahand genom Ham-
merich, som hört Johan Edlund på Skansen 1898. Hammerich introducerade instrumentet för 
Schnedler-Petersen 1912 och försåg honom med nedtecknade låtar från Johan Edlunds reper-
toar. Musikforskaren Hortense Panum skaffade en nyckelharpa åt Schnedler-Petersen 1918 ge-
nom David Blomqvist som i sin tur fått tag på den genom Bolin i Tierp. Brev från David 
Blomqvist till Hortense Panum 21 december 1917. Musikmuseets arkiv i Köpenhamn, Hortense 
Panums arkiv, ur Ørbæk Jensen 1998, s. 68. Scnedler Petersen var en av de musiker som med-
verkarde i Claudius hemmakonserter, och där han enligt Claudius förord till sin katalog (1931, 
s. 17) främst spelade quinton. Claudius nämner även att det spelades nyckelharpa i hans musik-
sammankomster i Köpenhamn, alltså efter 1906 då han flyttade ifrån Sverige.   
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Konsert-matiné i Kongl. Teaterns stora foyer lördagen 
den 28 maj 1904 kl. 3.30 e. m. 
Nästa konsert som museet anordnade var en ”Konsert-matiné” som inte kalla-
des musikhistorisk, och som inte heller hade mer historiska inslag än lutack-
ompanjemanget i amatörkapellets nummer och två äldre chansoner framförda 
av en gästande amerikansk sopran. Eftersom konserten inte hade någon kopp-
ling till museets instrumentsamling eller historiska instrument i allmänhet, 
görs här bara en kortare redogörelse för evenemanget.  

Konserten liknade museets föregående konsertmatiné 1903 med avseende 
på lokalen, vilken även denna gång var Kungliga operans stora foajé, liksom 
det dyra biljettpriset och den exklusiva publiken. Syftet var, såsom Eugéne 
Fahlstedt skrev i sin recension i Svenska Dagbladet, att ”bereda en nätt intäkt 
åt Musikhistoriska museet”.615 Konungen, kronprinsen och prins Carl med ge-
mål fanns på plats. Recensenten Alkman i Dagens Nyheter beskrev vilken 
slags konsert det var: 

Den prägel af intimare salongsunderhållning som plägar utmärka foajékonser-
terna, såväl på grund af lokalens begränsning och beskaffenhet i öfrigt som till 
följd af publikens inbördes bekantskap – man återfinner nästan alltid Stock-
holms mera bemärkta musikvänner med kungafamiljen i spetsen – ökades på 
lördagen ytterligare genom konungens lifliga konversation med de uppträ-
dande.616 

 
Denna beskrivning av den intima stämningen fångar nog även atmosfären på 
museets historiska konsert-matinéer 1903 och 1918.   

Till denna konsert utan historiska ambitioner passade ett solonummer för 
harpa. Troligtvis utfördes det på den exklusiva Erard-harpa som operan eller 
hovkapellet införskaffat några år tidigare, vilken på grund av sin ringa ålder 
ratats till de tidigare museikonserterna. Museets styrelsemedlem, hovkapell-
mästaren Conrad Nordqvist hade inför de två första historiska konserterna fö-
reslagit att hans dotter Anna Lang, eller hennes man Joseph Lang, skulle upp-
träda, båda harpister i Hovkapellet. Svanberg, som kände på sig att ett sådant 
inslag inte passade på en historisk konsert, frågade i ett brev till Claudius den 
14 oktober 1899:   

Om vi skulle taga med ett harpnummer, gör det någonting att det spelas på en 
ny harpa? Vi har näml. en magnifik harpa från Erard, som vi fingo i fjol och 
som kostade 3,000 fr. Vi ha i så fall Nordqvists måg, Joseph Lang, som är en 
briljant harpist.617 

 
Några dagar senare upprepade Svanberg sin fråga till Claudius:  
                                                      
615 Sign. ”E. F.” [Eugène Fahlstedt], Svenska Dagbladet 29 maj 1904. 
616 Sign. ”Ast.” [Annastina Alkman], Dagens Nyheter 29 maj 1904.   
617 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 14 oktober 1899.  
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Nordqvist ville att hans dotter, harpisten i Hofkapellet, fru Anna Lang (gift med 
Joseph Lang, harpist och 3:e kapellmästare) skall göra ett harpnummer tillsam-
mans med något annat instrument – men går det an att hon spelar på en modern 
harpa?618 
 

Claudius svar saknas, men tydligen kom man fram till att harpnumret inte pas-
sade. Det kan tänkas att en vilja att tillmötesgå den tongivande Nordqvists 
önskan var en bidragande orsak till att konserten 1904 inte hade något utpräg-
lat historiskt upplägg, för att ge plats åt harpnumret.619 Anna Lang brukade 
uppträda på Anton Nyströms folkkonserter på 1890-talet med ett av publiken 
mycket uppskattat harpnummer.620 

Liksom förut upprepade man idén om att låta ett amatörkapell komplettera 
den i övrigt stjärnspäckade konserten. De tre unga sångerskorna, som inte 
nämns i konsertprogrammet, men kallades den ”Gyllenhammarska trion”, 
ackompanjerades på luta av Patrik Gyllenhammar, vilken komponerat de tre 
terzetter som framfördes. Både Patrik Gyllenhammar och Laura Gagge (från 
och med 1906 med namnet Lillemor Montelius) hade också medverkat i kon-
serten 1903.621 Övriga sångerskor var Alfhild Gyllenhammar (gift med Patrik, 
född af Klintberg och släkt med Scholander) och Alfhild Silfverstolpe (senare 
gift Ljungman). Enligt recensenten Thore Blanche i Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning hade den bekanta trion ”i vinter väckt mycken uppmärksam-
het.622 Liksom i tidigare program skrevs inte amatörmusikernas namn ut på 
konsertprogrammet.  

Den för tillfället gästande amerikanska operastjärnan Geraldine Farrar 
(1882–1967) var huvudnummer på konserten och hon sjöng fyra franska 
sånger, varav två ”gammalfranska sånger från 1700-talet”. Alkman påpekade 
att dessa ”eljest tillhöra Sven Scholanders och Anna Norries repertoar”.  

I övrigt framförde Lars Zetterqvist verk av Tjajkovskij och Schubert på vi-
olin och den, vid operan samma år engagerade, barytonen Martin Oscár 
(1879–1921) sjöng nordiska sånger av senare datum, båda till pianoackom-
panjemang av Richard Henneberg. Konserten blev uppskattad av recensenter, 
men inbringade enligt en sammanställning av museets räkenskaper fram till 
och med 1905 en nettoinkomst av endast 432,25 kronor, att jämföra med 1903 
års konsert som gav en nettoinkomst på 740,60 kronor. Enligt Aftonbladets 
rapportör konkurrerade konserten med ”det nya, granna vårvädret och Hassel-
backens garden party”.623 

                                                      
618 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 19 oktober 1899. 
619 Joseph och Anna Langs dotter och dotterdotter blev sedermera också fast anställda harpister 
i hovkapellet. 
620 Öhrström 1997, s. 44. 
621 Se mer om den Gyllenhammerska trion och Patrik Gyllenhammar i föregående konsertana-
lys 1903. I december samma år avled P Gyllenhammar endast 33 år gammal. 
622 “sign. T. B.” [Thore Blanche], Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 30 maj 1904.  
623 Osign., Aftonbladet 30 maj 1904. 
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Musikhistoriska museet och kontext 1903–1918 

Fjorton knogiga år 
Mellan 1904 och 1918 lyckades inte Musikhistoriska museet anordna en enda 
konsert, även om spår av ambitioner och planer finns för konserter som av 
okända anledningar aldrig kom till stånd.624  

Konserter med historiska instrument arrangerade av andra än Musikhisto-
riska museet under samma period var inte heller särskilt vanliga, men belyses 
närmare längre fram i detta avsnitt.  

Vilka kan anledningarna ha varit till att musikhistoriska konserter uteblev 
i 14 år, då man betänker de tidigare konserternas intresserade och varma mot-
tagande, samt vikten de involverade personerna hade sagt sig lägga vid den 
ljudande aspekten av museets uppdrag?  

I den motion för statsanslag till museet som framlades till andra kammaren 
av K. V. Geijer och Julius Centerwall daterad den 22 januari 1907, framhålls 
vikten av att hålla samlingen spelbar i beskrivningen av museets syfte: 

Museets syfte är, såsom namnet antyder, att sammanföra sådana föremål, som 
anknyta sig till musikens historia, sålunda att undan förstörelse rädda äldre mu-
sikinstrument och att samla äldre musikalier, för att dessa museiföremål, syste-
matiskt ordnade, må tjäna till undervisningsmaterial, vare sig i förbindelse med 
lämnad undervisning eller vid själfstudium. Därjämte och för att på det mest 
effektiva sätt tillämpa museets grundidé böra, i den mån detta är möjligt, an-
ordnas musikhistoriska konserter med begagnande af i samlingen befintliga in-
strument. Dessa, hvilkas betydelse för museet mätas ej efter deras större eller 
mindre värden som antikviteter, utan framför allt efter den musikhistoriska be-
tydelse de kunna hafva, böra nämligen, så vidt möjligt, försättas i brukbart 
skick.625 
 

Argumentationen i motionen går främst ut på att knyta museet till Kungl. Mu-
sikaliska akademien och Musikkonservatoriet, enligt mönstret för betydande 
instrumentsamlingar i övriga Europa. Uttryckligen varnar man för idén att låta 
museet uppgå i andra kulturhistoriska institutioner, och syftar då med största 
sannolikhet på Scholanders förslag att sammanslå museets instrumentsamling 
med Nordiska museets och flytta in i deras nya lokaler.626 Enligt denna syftes-
formulering nämns ingenting om de kulturhistoriska värdena och alla de 

                                                      
624 I styrelsemötesprotokoll den 4 april 1917, nämns för första gången sedan konserten 1904 
planer på en musikhistorisk konsert, vilken då bordlades till hösten och vidare sköts upp ett 
antal gånger fram till februari 1918. I Aftonbladet och Svenska Dagbladet den 24 september 
1916 finns dock en notis om att två musikhistoriska konserter planerades för den stundande 
vintersäsongen.  
625 Motioner i Andra kammaren, N:o 104. Geijer & Centerwall 22 januari 1907, s. 9 f.  
626 Scholanders förslag framlades enligt styrelseprotokoll vid styrelsemöte den 25 februari 
1903, Musikhistoriska museets ämbetsarkiv A1:1. 
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kringhörande minnesföremål och fotografier som samlingen till stor del be-
stod av, utan man framhåller endast musikinstrument och musikalier.  

I skriften Musikhistoriska museet, dess uppkomst, utveckling och syftemål, 
författad i juli 1910, avslutar Svanberg med att sammanfattningsvis beskriva 
museets syfte, som i stort verkar överensstämma med de initiala ändamålen 
1899, men även här är de kulturhistoriska aspekterna mer nedtonade än 1899: 

Såsom redan af museets namn framgår, är dess syfte att sammanföra sådana 
föremål, som anknyta sig till musikens historia. Museet har sålunda till uppgift 
att ej blott söka förvärfa och undan förstörelse rädda äldre musikinstrument af 
olika slag och från skilda länder för att kunna erbjuda åskådningsmaterial för 
studier af musikens historia på detta område, utan jämväl, för så vidt ske kan, 
genom instrumentens återförsättande i brukbart skick möjliggöra deras använd-
ning för det ändamål, hvartill de i tiden förfärdigats. Först då kan en samling af 
detta slag rätt fylla sin uppgift, nämligen, såsom i det vid museets bildande ut-
färdade uppropet angafs, ”att vara ej blott ett museum för obrukbara tonverktyg 
från en svunnen tid, utan en lefvandegjord bild af våra förfäders sträfvanden 
och vunna resultat på det musikinstrumentala området”.627 

 
Denna syftesformulering betonar än mer en Noaks ark-idé då det inte längre 
bara är svenska instrument som ska räddas undan förgängelsen, utan ”musik-
instrument av olika slag och från skilda länder”. Att vikten av instrumentens 
spelbarhet får avsluta den 15 sidor långa pamfletten, visar att denna aspekt 
fortfarande anses central. Museets reparatör Alfred Brock verkar också rutin-
mässigt ha renoverat samlingens instrument under denna tid.   

Både Svanberg och Brock ordnade, skötte och förevisade museet. Under 
deras visningar för besökare kanske de i någon enklare form knäppte, blåste 
eller spelade på instrumenten i samlingen, men några klingande musikföreläs-
ningar eller konsertartade framföranden var det definitivt inte fråga om.  

I museets årsberättelser 1908–1911 framgår att Karl Valentin har undervi-
sat och hållit föredrag ”med de gamla instrumenten som åskådningsmaterial”. 
Enligt motionen från 1907 ska föreläsningar ha skett på museet även före 
1908:  

Jämväl museets angifna syfte att tjäna som underlag vid vetenskapliga föreläs-
ningar har nåtts; sålunda hafva sådana hållits i museet, i ljudlära af fil. doktor 
Anton Lindström och under de senare åren i musikhistoria af fil. doktor Karl 
Valentin.628 
 

I vilken utsträckning han spelade på instrumenten vid dessa föredrag framgår 
inte, men klart är att Valentin använde museets instrument i en serie historiska 
konserter som ingick i Borgarskolans serier under några år. Möjligtvis före-
kom museets klaverinstrument i en musikafton redan våren 1906, då en 

                                                      
627 Svanberg 1910, s. 14 f. 
628 Motioner i Andra kammaren, N:o 104. Geijer & Centerwall 22 januari 1907, s. 11. 
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”Fransk Musik-Afton (1700-talet)” den 3 april 1907 uppges vara en efterfrå-
gad repris från föregående års vår.629 I den beskrivs ackompanjemanget ha ut-
förts ”af Doktor Valentin dels på flygel, dels på äldre klaver från Musikhisto-
riska museet”. Holger Nyblom ska under samma musikafton ha ackompanje-
rat sig själv till luta.630 En annan konsert i serien den 29 januari 1908 kallas 
”Gustaviansk afton” och i annonsen framgår inte ifall den medverkande flöj-
ten var historisk, men även här ackompanjerar Valentin på samma instrument 
som ovan. Valentin hade medverkat på musikaftnar i Borgarskolans serier se-
dan 1890-talet.631  

Vid 1907 års riksdag beslutades att museet från och med 1908 skulle få ett 
statligt anslag på 3 000 kr, vilket följdes av ett regleringsbrev i vilket bland 
annat krävdes att museet hamnade under Kungliga Musikaliska akademiens 
överinseende.632 Bland direktiven anfördes också att museet avgiftsfritt skulle 
upplåtas för undervisning i musikhistoria åt eleverna vid Musikkonservatoriet, 
liksom avgiftsfritt för forskare och för allmänheten ”utan högre afgift än som 
kräfdes af nödig hänsyn till museets ekonomi”. Av museets årsberättelser 
1908–1918 nämns varje år att Musikkonservatoriets elever besökt samling-
arna. Från 1916 står det att även elever från ”Stockholms högskola och andra 
skolor” har besökt museet.  

Besöksstatistiken under åren 1902–1917 var enligt följande: 1902: 296; 
1903: 533; 1904: 557; 1905: 518; 1906: 428; 1907: 255; 1908: ?; 1909: ?; 
1910: 1000 (varav 700 vid ett evenemang under Barnens dag); 1911: ?; 1912: 
322; 1913: ?; 1914: 324; 1915: 176; 1916:257; 1917: 245. Med ungefär hundra 
dagar öppet om året under två dagar i veckan rörde det sig alltså om tre till 
fem besökare per öppetdag.  

Svanberg som 1898–1908 var operans både sekreterare och kassör, slet hårt 
för att få tid över till sitt oavlönade arbete som föreståndare för museet. När 
Axel Burén avgick som chef för operan i december 1907, avgick även strax 
därefter Svanberg som dess sekreterare, men han fortsatte att inneha rollen 
som operans kassör fram till sin död. För Svanberg öppnade sig nu en chans 
att ägna mer tid åt museet. Tack vare det beviljade statsanslaget beslutades vid 
museets styrelsemöte den 4 februari 1908 – det första styrelsemötet sedan 
1905 – att Svanberg skulle få ut lön från museet, 600 kr per år.633 Att inget 
styrelsemöte hölls mellan 1905 och 1908 och inte heller mellan 1911 och 
1914, vittnar om den låga aktiviteten under dessa år. Av museets verifikationer 
framgår att övriga avlönade var Alfred Brock för instrumentvård och även för 

                                                      
629 Osign., Svenska Dagbladet 3 april 1907. 
630 Annons i Svenska Dagbladet 2 april 1907. 
631 Öhrström 2009. 
632 Regleringsbrev som bilaga till styrelseprotokoll 8 februari 1908, Musikhistoriska museets 
ämbetsarkiv A1:1. Mellan 1908–1920 var anslaget 3 000 kr, för att 1921 ökas till 5 000 kr.  
633 Inte förrän vid museets styrelsemöte den 4 april 1917 fick Svanberg rösträtt i styrelsen, i 
vilken han hela tiden innehaft sekreterarrollen.  
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att han ofta tog emot under öppettiderna, en biljettförsäljerska, en vaktmästare 
och en städerska.634   

I Claudius och Svanbergs tidiga korrespondens klagar de ofta över musei-
projektets långsamma fortskridande på grund av Buréns ringa handlingskraft. 
I Svenskt biografiskt lexikon skriver artikelförfattaren om Burén: 

B:s verksamhet som operachef har givetvis varit underkastad kritik, under-
stundom ganska skarp sådan. Man har anmärkt på hans personliga välvilja och 
alltför humana läggning, som hans motståndare tydde som svaghet. Under hans 
älskvärda och alltid förbindliga sätt dolde sig emellertid stor seghet och vilje-
kraft. Det torde i själva verket inom teaterstyrelsen under hans tid icke fattats 
många beslut, som stredo emot hans uppfattning. Vad verksamheten beträffar, 
kan det ej förnekas, att operan under B: s ledning lyckades åstadkomma en ly-
sande tolkning av stora musikverk. Men man trodde sig även stundom skönja 
ojämnhet, oförstånd i valet av operor och i rollbesättningen samt nycker i en-
gagemangs-frågor. I det hela torde det likväl kunna sägas, att operan under B:s 
chefstid hade en lyckligare period än under hans närmaste företrädare.635 
 

Av korrespondensen mellan Claudius och Svanberg att döma, kunde inte 
Svanberg fatta några beslut om inköp av instrument eller annat gällande mu-
seet utan godkännande från Burén. Burén verkar ha varit genomgående till-
mötesgående och positiv till museiprojektet, men långsam och med full kon-
troll över alla förehavanden. Svanberg försvarar sin långvarige chef i sitt tea-
terhistoriska verk Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860–1910. Personal-
historiska anteckningar, där han menar att Burén under de flesta åren som 
operachef lyckades bättre än någon annan med att upprätthålla en ekonomisk 
jämvikt, liksom han framhöll de många konstnärliga framgångarna under 
Buréns 15 år och tre månader långa tid som chef; längre än någon annan lyck-
ats hålla sig kvar vid posten. Enligt Svanberg blev de ekonomiska bekymren 
stora först i och med ”den stora orkesterkonfliktens år” under spelåret 1906–
07, då hovkapellet ”dref upp sin stat med i det närmaste 30,00 kronor”. Eko-
nomin försämrades ytterligare under spelåret 1907–1908 då konung Oscar II 
dog i december 1907, vilket förde det med sig en minskning i operafrekven-
sen.636 Då Oscar den II uttryckligen önskat att Burén skulle kvarstå som chef 
så länge han levde, var det troligtvis konungens död som blev slutdatumet för 
Buréns chefskap på operan.  

Museets försvagade ställning på operan, i och med Burén och Svanbergs 
avlägsnande därifrån, kan vara en bidragande orsak till de uteblivna musikhi-
storiska konserterna, då de ju varit beroende av både dess musiker och lokal. 
Förutom Burén och i viss mån Svanberg försvann även flera andra av museets 
gynnare ifrån operan; andre kapellmästaren i Hovkapellet Henneberg avgick 
1907, Stenhammar flyttade till Göteborg samma år och Nordqvist avgick som 
                                                      
634 Musikhistoriska museets ämbetsarkiv G3: Verifikationer. 
635 Lundquist 1926, s. 732. 
636 Svanberg 1917–1918, s. 24 f. 
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hovkapellmästare våren 1908.637 Lars Zetterqvist avgick som förste konsert-
mästare för Hovkapellet 1914. Av de gynnare som inte var direkt knutna till 
operan och Hovkapellet kan nämnas bortfallen av Gunnar Wennerberg som 
dog redan 1901 och Oscar Byström 1909, men de hade mest lånat ut sina namn 
åt saken.638 De sista spåren av Scholanders operativa engagemang för museet 
är hans närvaro vid ett styrelsemöte den 25 februari 1903 då han var med för 
att utses till att ingå i en arbetskommitté, och hans medverkan vid konsertma-
tinén i april samma år.639 När en ny museistyrelse valdes den 8 februari 1908, 
var Scholander inte närvarande.640 Möjligtvis upphörde Scholanders inbland-
ning i museiverksamheten på grund av meningsskiljaktigheter kring museets 
framtida hemvist och inriktning, då de krafter som verkat för att museet skulle 
knytas till Musikaliska akademien i stället för Nordiska museet, vann i och 
med beslutet om statsanslag i 1907 års riksdag.641  

Ytterligare en förklaring till att de historiska konserterna lyste med sin från-
varo under så många år var museets lokalproblem, som förstås hängde sam-
man med den urusla ekonomin. Man var tvungen att lämna lokalerna på Ny-
brogatan 9 när det anrika Åkerhjelmska huset skulle rivas våren 1907. Åter-
stoden av 1907 inhystes instrumentsamlingarna nedpackade i ”Kungsbropa-
latset” på Vasagatan 15–17 för att under 1908 och halva 1909 huseras i 
bottenplanet på Västra Trädgårdsgatan 19. I en artikel i Aftonbladet där pro-
blemet med de dyra hyrorna i Stockholm framhålls, efterlyses hjälp att hitta 
medel och lokaler för det drabbade Musikhistoriska museet som snart skulle 
bli tvungna att lämna Vasagatan. Skribenten föreslår en förklaring till att just 
Musikhistoriska museet står utan lokal: 

Jag har försökt räkna ut, hvarför just det museum, som ägnats musiken och dess 
utöfvare, skall behöfva vara husvillt. En förklaring är ju, att det existerar något 
mystiskt samband mellan de utställda instrumentens och deras forna ägares 
öden. Fru Musicas tjänare ha alltid ansetts för att vara ett flyktigt släkte, och 
mer än en af dem har haft svårt att finna tak öfver hufvudet. Bellman själf hade 

                                                      
637 Norlind & Trobäck 1926, s. 241.  
638 Både Oscar Byström och Gunnar Wennerberg undertecknade uppropet för museets bildande 
1899. 
639 Styrelseprotokoll 25 februari 1903, Musikhistoriska museets ämbetsarkiv A1:1. 
640 I och med det statliga anslaget ställdes vissa krav på museet, bland annat att styrelsen endast 
fick bestå av fem ledamöter och tre suppleanter, varav en ordinarie och en suppleant från Kung-
liga musikaliska akademien. Tidigare hade styrelsen bestått av sammanlagt 11 ledamöter.   
641 Hur uttalat det fanns skilda uppfattningar om museets framtida inriktning är oklart och att 
Scholander ändå fortsatte att värna om museet vittnar hans senare donationer; i juli 1912 done-
rade Scholander en gitarr vilken tillhört hans far Fredrik Wilhelm Scholander (inv.nr. M465) 
och 1925 donerade han diverse föremål och utlovade i det medföljande gåvobrevet att han enligt 
sitt testamente vill överlåta sin mest använda luta av Sundberg från början av 1800-talet kallad 
”Sven i Luthagens Kajsa” till museet. Lutan verkar inte ha inkommit till museet i samband med 
Scholanders död 1936. Musikhistoriska museets ämbetsarkiv F2A:1.  
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säkert mer än en gång fullt ut lika svåra hyresbekymmer som dem hans luta nu 
har.642 

 
Även om förklaringen är skämtsamt menad, belyser den vikten av framstående 
musikpersonligheters instrument i samlingen, liksom idén om instrumenten 
som en slags besjälade artefakter. Även Stockholms Dagblad gör en efterlys-
ning åt museet dagen innan. I det stora skyltfönster vettande mot Vasagatan 
hade man ställt ut harporna från samlingen. Skribenten såg den mycket bull-
riga och folktäta Vasagatan och det moderna mässingsförgyllda ”fönsterskylt-
skåpet” i kontrast till de åldriga instrumenten, de förgyllda harpornas strängar 
som ”ej mera röras i arpeggiogrepp”, som ytterligheter och en motsättning.643  

 
Bild 38. Musikhistoriska museets harpor i skyltfönstret på de provisoriska lokalerna 

på Vasagatan. Stockholms Dagblad 23 april 1907. Illustratör okänd. 

Hösten 1909 fick man tillträde till mer permanenta lokaler på Riddargatan 20 
vid hörnet av Sibyllegatan, där museet sedan blev kvar fram till 1936.644 Dessa 
lokaler var inte heller optimala; enligt påståenden var de för små och för 
mörka, men de inledde en lugnare period i museets historia utan ständiga flyt-
tar. Efter några månaders iordningställande kunde man öppna för allmänheten 
den 18 januari 1910, med nya utställningar där den stora nyheten var ett ”Gun-

                                                      
642 Osign., Aftonbladet 24 april 1907. 
643 Sign. ”Foto”, Stockholms Dagblad 23 april 1907. 
644 Svanberg 1910, s. 7 f. 
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nar Wennerbergs minnesrum”. Det var Claudius, en stor beundrare av Wen-
nerberg, som ivrat för minnesrummet och det finansierades av ett bidrag från 
konsuln Hugo Lindgren på 5000 kr. Wennerbergs efterlevande anhöriga hade 
lämnat böcker, notmanuskript (som partituren till alla oratorierna), hans skriv-
bord med skrivsaker och stol, hans piano från föräldrahemmet samt en del 
möbler och porträtt från olika åldrar. Han kom sedan att vördas på museet 
under många år genom minnesrummet och ett betydande antal så kallade min-
nesdagar och föredrag. Detta var kanske det största och mest påkostade mu-
seet presenterade under denna annars ganska stillsamma period. Minnesrum-
met var ett avsteg från den uttalade ambitionen museet hade vid dess grun-
dande, då man tydligt uttryckte att det inte var intressant att samla på föremål 
som tillhört någon berömd musikpersonlighet, ifall det inte rörde sig om auto-
grafer och foton eller noter.645 

 
Bild 39. Gunnar Wennerbergrummet invigt 1910 på Riddargatan 20.                  

Bild: Scenkonstmuseet. Fotograf: okänd. 

Claudius berättade i sina sista bevarade brev till Svanberg om de osäkra ti-
derna i Köpenhamn i och med första världskriget och beskrev i ett brev hur 
man av säkerhetsskäl har packat ned alla instrument och stängt verksamheten 
på Musikhistorisk museum.646 Några inskränkningar av verksamheten på 

                                                      
645 Jämför avsnittet om ”Bellmans cittra” som också var ett avsteg från denna princip. 
646 Odaterat brev med rubriken ”efterskrift” från Carl Claudius till Johannes Svanberg. 
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grund av kriget kan nog inte anföras som förklaring till den knappa verksam-
heten och uteblivna historiska konserterna i Stockholm. Norlind & Trobäck 
skriver att första världskriget inte påverkade musiklivet i Stockholm negativt, 
men man kan väl ändå tänka sig att det var svårt att få mecenater att satsa 
pengar på museer i osäkra tider.647  

Burén ska i samband med sin avgång som styrelseordförande för museet 
1914 ha krävt tillbaka de pengar han under åren lånat ut till museet och man 
kan av Claudius brev tolka in att den stora skulden hotade att upplösa hela 
museiprojektet. Han skrev till Svanberg den 30 december 1913: 

Paa denne Aarets nestsidste Dag, sendes Dig et hjerteligt Tak, for Venskab og 
goft Samarbejde for vort fællers Maal, Musikhistoriska Museet. Jeg ved godt, 
hvor svært Du har det. Det at arbejde paa en Sag, uden Forstaaelse af de mange, 
som burde være med, er ikke opmuntrende og naa Du alligevel gör det, saa er 
det kun til Ære, for Din kærlighed till det Museum, som vi dog trods alt, fik 
istand takket være vor mandige Energi og sige kamp for at naa Maalet. 

Nu kunde vi ikke gøre det igen. Vi er blevne for gamle og det vilde være 
umuligt at tage Kampen op med de mange Byer i Verden, som senere har efter-
lignet os. 

En Eftertid vil takke os for det Pionerarbejde, som vi har gjort. Det er baade 
god tog ondt at være forud for sin Tid.  

Det gør mig meget ondt for den ædelmodige Burén, og jeg tænker med Sorg 
paa at vi staar i Gæld til ham. Hvorledes skal vi dog klare den?648 

 
De musikhistoriska museerna i Stockholm och Köpenhamn kan verkligen sä-
gas ha varit pionjärprojekt, då tidigare museer med musikinstrumentsamlingar 
sällan haft samma breda kulturhistoriska uppgift, utan var ofta pendanger till 
musikkonservatorier för elevernas utbildning. Andra museers musikinstru-
mentsamlingar hade ofta bildats utifrån en enskild samlares redan befintliga 
samling och ingick ibland som en del i konstmuseer. Med den kulturhistoriska 
och vetenskapliga ambitionen hos Claudius och Svanberg var de tidiga med 
att kämpa emot en tillvaro som kuriosakabinett.  

Både Svanberg och Claudius talar i sin korrespondens, trots viss frustration 
över att allting rör sig så långsamt framåt, gott om Burén och man förstår att 
han var engagerad i projektet, och lånade ut ganska mycket pengar till mu-
seet.649 Museiprojektet verkar för Burén framför allt ha handlat om den ideal-
istiska estetiska bildningstanken, av hans inlägg i museets gästbok att döma: 

                                                      
647 Norlind & Trobäck 1926. 
648 Brev från Carl Claudius till Johannes Svanberg 30 december 1913. 
649 Förutom Burén bör man även nämna andra personer som inte lånade ut, utan skänkte penga-
medel till museet, enligt Svanberg (1910, s. 12); Hugo Lindgren skänkte 5000 kr till Gunnar 
Wennerberg-rummet; John Forsell skänkte 1000 kr; Styrelsemedlemmen John Collijn skänkte 
under åtskilliga år generösa penningbidrag och tillfälliga bidrag inkom från tullkontrollören 
Ludvig Bergström och godsägaren Carl Fredrik Hagström.  
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Det är en gammal erfarenhet att musiken verkar förlösande och förmildrande 
på människans sinnen. Ett studium af de olika instrument, som förefunnits och 
förefinnas har olika folkslag och vid olika tider är derför utan tvifvel en icke 
ovigtig del i en civiliserad menniskas uppfostran, och torde derför ett muséum, 
som befordrar detta, ej allenast vara intressant utan i kulturellt afseende verka 
uppfostrande. 

Enligt mitt förmenande bör derför dylika samlingar eller muséer, som van-
ligtvis åstadkommits genom enskildt initiativ, af staten få det bästa understödjas 
och omhuldas. 

Stockholm den 26 november 1912 
Axel Burén650 
 

Han trycker också på vikten av att staten står som garant för ett museum av 
detta slag.   

Teatermuseum 
Teatermannen Svanberg var möjligtvis inte helt nöjd med den försvagade mu-
seiprofilen och den starkare betoningen av att tjäna som en konservatoriein-
strumentsamling, i och med statsanslagets krav på kopplingen till Kungl. Mu-
sikaliska akademien. Han var ju själv inte musiker eller musikforskare och 
sedan Teater- och musikutställningen på Stockholmsutställningen 1897 hade 
han arbetat för att museet skulle innefatta även teaterhistoria. Svanberg hade 
redan 1894 framlagt planer på bildandet av ett teatermuseum och samma år 
medverkade han till grundandet av Svenska teaterförbundet och var dess sek-
reterare 1894–1903.  Han samlade för egen del på biografiska uppgifter om 
skådespelare till de teaterhistoriska verk han skrev och han hade också sett till 
att Musikhistoriska museet samlat på sig ett ansenligt antal teaterföremål. I ett 
av Svanberg författat cirkulär till alla styrelsemedlemmar för Musikhistoriska 
museet daterat den 8 november 1905, uppmanas ledamöterna att ta ställning 
till huruvida museet även skulle bli ett teatermuseum, vilket i ett styrelsemö-
tesprotokoll den 10 januari 1914, när frågan åter aktualiserats, hävdas att alla 
då bifallit. Svanberg bildade 1912 Sveriges teaterhistoriska samfund och ut-
kom med en åttasidig skrift kallad ”Huru skall ett teatermuseum i Stockholm 
kunna åstadkommas?” där bakgrunden, dagsläget och syftet för ett teatermu-
seum beskrivs. Han förespråkade att ett teatermuseum mest fördelaktigt skulle 
sammanslås med Musikhistoriska museet och hans argument för detta var att 
slippa konkurrens, för att det skulle vara svårt att uppdra en gräns mellan ett 
musik- respektive teatermuseum ”då ju den sceniskt musikaliska konsten till-
höra dem båda” och slutligen för att Musikhistoriska museet redan samlat ihop 
många teaterföremål.651  

Intressant är den syftesbeskrivning Svanberg formulerade i samma skrift, 
där han föreslår att ett teatermuseum först och främst skulle omfatta ”äldre 

                                                      
650 Gästbok i Musikhistoriska museets ämbetsarkiv D3:1. 
651 Svanberg 1912, s. 7. 
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och nyare dekorationsskisser och modeller till teaterdekorationer samt ko-
stymbilder” och menar att de skulle kunna ”gifva en klar bild af teaterns ut-
veckling från äldsta till närvarande tider”.  Han gör vidare en lång utläggning 
av hur sådana insikter kan hjälpa samtida scenartister att göra mer historiskt 
korrekta kostymer, då man får upp ögonen för hur färgad varje tids dekor är 
av aktuella moden. Efter en rad exempel på hur belastade olika tiders kostymer 
och dekor varit skriver han: 

Är det emellertid stort bättre beställdt i vår tid? Helt visst skall en kommande 
generation skratta lika godt åt många af våra nutida skådespelerskors vidunder-
liga koaffyrer, applicerade på kvinnor från en förgången tid, som vi finna det 
löjligt att se 1700-talets Eurydice framställd i pudradt hår och styfkjortel. Och 
om en sådan kostymserie, framhållande det skefva i olika tiders uppfattning af 
den historiska kostymtroheten, blefve i ett teatermuseum framställd, skulle 
detta måhända verka manande till våra nutida sceniska artister – framför allt de 
kvinnliga – att söka vara mera sanna beträffande kostymens och koaffyrens hi-
storiska trohet.652   
 

Förutom den tidstypiska historiska medvetenheten, kan syftet ses som ett ut-
slag av den samtida realismen inom alla konstarter. Man kan lätt se paralleller 
till syftet för det musikhistoriska museet och ambitionen att försätta musikin-
strument i museisamlingen i ursprungligt och helst spelbart skick. För teater-
scenen verkar dock Svanberg mer övertygad om en historisk trohet i samtida 
uppsättningar som ett mål, än att han menade att man verkligen skulle byta ut 
samtidens instrument till historiska instrument i samtida framföranden av 
äldre musikkompositioner.  

Anledningen till att ett teatermuseum inte kommit till stånd, trots Musikhi-
storiska museets styrelses beslut 1905, handlade enligt Svanberg uteslutande 
om museets ekonomiska bekymmer, vilka sedan statsanslagen ändå blivit lite 
mer stabila. Troligt är att museets starka koppling till operan gjorde att Svan-
berg verkligen hade starkt stöd för sina teaterambitioner, men tydligt är att det 
också fanns starka motståndare och att i takt med att operapersonerna blev 
färre, försvagades också teaterplanerna. När Burén avgick som ordförande i 
museistyrelsen 1914 och museimannen, överintendenten och chefen för Nat-
ionalmuseum Carl Ludvig Looström (1848–1922) tillträdde, upphör alla spår 
av teaterplaner fram till förverkligandet nästan 100 år senare. Även om Clau-
dius naturligt fick en mindre synlig roll vid museet efter att han flyttat tillbaka 
till Köpenhamn 1906 och där också kom att engagera sig i Köpenhamnmuseet, 
så var han med i styrelsen fram till sin död 1931. Förhoppningarna om att få 
Claudius magnifika instrumentsamling testamenterad till Stockholmsmuseet, 
gjorde att hans röst med största sannolikhet fortfarande var mycket viktig. 
Mellan 1904 och 1913 finns en lång lucka i Svanbergs och Claudius korre-
spondens, vilket lika gärna kan ha berott av Claudius krav på gallring, som att 

                                                      
652 Svanberg 1912, s. 7. 
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det fanns en konflikt mellan vännerna som gjorde att de inte brevväxlade un-
der ett knappt decennium. I de åtta brev som finns bevarade från 1913–18 är 
tonen densamma som förut och ingenting vittnar om en tidigare schism, men 
i två brev, 1913 och 1914, tar Claudius starkt avstånd från planerna på att 
utöka museet till att innefatta även teaterkonsten. Den 11 april 1914 skrev han 
till Svanberg: 

Det skulde gøre mig meget ondt, om en saa god Sag, skulde faa et saa snopligt 
slut.  
 Thi M. M. er et Udtryk for Virkelighed i Kunst og Industri, og et Teatermu-
seum huser kun Objecter, som skal bruges, eller har været brugt til at forstille 
noget, der skal ligne Virkeligheden.  
 De to Arter har ingen med hinanden at gøre, og er den heller ikke bragt sam-
men i noget andet Land. 
 Jeg vil da ogsaa af al Evne kampe for, att det ikke maa ske.653 

 
Troligt är att Claudius ingripande bidrog till att planerna inte genomfördes. 
Claudius visar med dessa ord den vikt han lade vid musikinstrumenten som 
konsthantverk och bruksföremål, även i deras roll som museiobjekt. Vad han 
menar med att de två konstarterna skulle vara väsensskilda, och därför inte 
fungera på samma sätt i ett museisammanhang, kan belysas av Svanbergs re-
sonemang om ett teatermuseums viktigaste syfte ovan. De historiskt informe-
rade kostymer som Svanberg förordar för samtida uppsättningar, skulle både 
kunna ingå i ett gammalt drama liksom i en historisk miljö i en nyskriven 
modern pjäs, men fyller i båda fallen uppgiften att placera in dramat i en hi-
storisk kontext. Ett musikaliskt framförande av äldre musik kan, men behöver 
inte, handla om en historisk iscensättning, utan kan fungera meningsfullt en-
bart i kraft av dess eviga skönhetsvärden. Enligt Claudius resonemang utgör 
instrumenten som konsthantverk och de ljud instrumenten kan frambringa en 
verklighet i sig själva.    

I samma brev citerar Claudius vad professor Hammerich ska ha sagt apropå 
planerna för ett teatermuseum på Musikhistoriska museet i Stockholm:  ”Det 
kunde jeg sagt Dig, det er Teatermennesker, og det er Teatret som Deres Hjer-
ten hænger ved, og som de mest forstaar.”. Detta skriver alltså Claudius till 
teatermänniskan Svanberg och tillägger att Hammerich har rätt och att ”Der 
er Teaterhistoriker og de andre i Styrelsen staar ogsaa Teatret nær”.  

Organologisk förkovran 
Även om Svanbergs hjärta klappade hårt för teaterhistorien, finns det belägg 
för att han ständigt fortsatte ha ambitionen att förkovra sig som instrument-
kännare och musikmuseiman. I ett styrelsemötesprotokoll den 25 april 1911 
beviljas Svanberg ett resebidrag på 200 kr, för ”en studieresa under sommaren 
till Berlin för att bese den storartade musikinstrumentsamling, som der finnes,  

                                                      
653 Brev från Carl Claudius till Johannes Svanberg 14 april 1914. 
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Bild 40. Johannes Svanberg bakom klavikordet med inv. nr M1 av Pehr Lundborg i 

de nya lokalerna på Riddargatan 20. En av de få bilderna från lokalerna.            
Bild: ur Idun januari 1910. Fotograf: A. Blomberg foto. 

och som är förenad med den i Charlottenburg belägna musikhögskolan”.654 
Detta var troligtvis en av de få – kanske den enda – utlandsresa den fattige 
Svanberg företog i sitt liv. Det tog flera år innan han kunde kosta på sig en 
resa till Malmö för att hälsa på Claudius, och han var då mycket ledsen över 
att han inte hade råd att låta sin fru och dotter följa med.655  

Under flera år upphörde korrespondensen med Galpin, som för Svanberg 
var en viktig kunskapskälla och ett stöd i ordnandet av samlingarna. När Svan-
berg återupptog kontakten i ett brev daterat den 18 december 1910, ursäktar 

                                                      
654 Styrelsemötesprotokoll 25 april 1911 i Musikhistoriska museets ämbetsarkiv A1:1. Det finns 
även brev från Johannes Svanberg till prof. Oskar Fleischer i Berlin 19 juni 1911 om den före-
stående resan. B2B:1. 
655 Brev från Svanberg till Claudius 9 maj 1900. Efter Svanbergs död annonserades i Svenska 
Dagbladet minst två gånger, att de som hade fodringar i Svanbergs dödsbo skulle kontakta 
advokatbyrån. Svenska Dagbladet 23 augusti 1918 och 24 augusti 1918. 
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han sin långa tystnad (fem år) med att han skäms för att det har gått så dåligt 
för museet under några år, men fortsätter att det nu går lite bättre, med stats-
anslaget och de nya lokalerna. Det sista bevarade brevet från Galpin till Svan-
berg är daterat den 4 juli 1912 och det innehåller på sedvanligt vis mycket 
information om olika instrumenttyper, som svar på Svanbergs frågor, liksom 
ett förslag på byteshandel, då han av Claudius har fått höra att det fortfarande 
finns spelbara svenska klavikord att få tag på. Det han erbjuder Svanberg i 
utbyte är en Broadwood & Sons-flygel, men inget tyder på att byteshandeln 
genomfördes.656  

Hur initierade Svanbergs förevisningar i museet verkligen var är svårt att 
utröna, men när signaturen ”Ad. Lg.” (inte Adolf Lindgren som dött 1905) 
slog att slag för museet i en längre artikel i okänd tidning den 17 nov 1913, 
gav han erkännande åt Svanbergs insatser: 

Som museets föreståndare fungerar alltjämt dess ene startare, sekreteraren vid 
Kungl. Teatern hr Johannes Svanberg, hvars ingående kännedom och erfarenhet 
inom de områden, som det här gäller, är den bästa borgen för museets fram-
gångsrika utveckling och verksamhet. Den liflige och urbane föreståndaren är 
en välvillig och älskvärd ciceron för den som ej nöjer sig med de upplysningar, 
som kataloglapparne erbjuda.657 
 

Svanbergs visningar framhölls som och han tillskrivs stora kunskaper inom 
ämnet av denne skribent.  

Två gånger, 1906 och 1913, fick museet hjälp av Köpenhamnmuseets chef 
professor Angul Hammerich, vilken efter sina båda besök på museet skrev 
lovordande artiklar till både den danska och svenska pressen. På grund av den 
auktoritet och respekt Nordens kanske största musikforskare vid den här tiden 
rönte, påmindes man om Hammerichs utlåtanden flitigt i svensk press och 
andra texter om museet. Det andra besöket 1913 var föranlett av Svanbergs 
vädjan om hjälp i ett brev till Hammerich: 

Vårt stackars museum här lider af brist på uppmuntran. Jag gör nog hvad jag 
kan för att föra det framåt, men jag är ju ej fackman på musikens område, och 
denna anständighet är nog till skada för vårt museum. Men jag anser mig vara 
en smula museiman, och jag kan tryggt påstå att ingen musiker här i staden hade 
kunnat åstadkomma och utveckla ett musikhistoriskt museum i Stockholm.[…] 
Jag undrar om vi här i Stockholm någonsin skola komma så långt att vi få verk-
liga musikhistoriska aftnar.658 [Svanbergs understrykningar] 

 
                                                      
656 Brev från Francis William Galpin till Johannes Svanberg 4 juli 1912. Andra utbyten av in-
strument skedde dock tidigare, se avsnittet ”instrumentkunskaper” i kapitlet ”Musikhistoriska 
museets bildande”. 
657 Signaturen ”Ad. Lg.”, okänd tidning 17 nov 1913. Klippsamling i Musikhistoriska museets 
ämbetsarkiv. 
658 Brev från Johannes Svanberg till Angul Hammerich 25 mar 1913. Musikhistorisk museums 
arkiv i Köpenhamn. 
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Svanberg uppfattar att hans begränsade musikkännedom var ett problem för 
museets framgång, men betonar ändå värdet av museologisk kompetens, vil-
ket han ansåg sig besitta. Man kan tänka sig att Svanberg åsyftade museiman-
nens organisatoriska och administrativa kompetens, och kanske en drivkraft 
och känsla för samlandets konst och vården av föremål. I ett brev till Axel 
Burén förklarade Svanberg vad han tyckte att näste person att anställas på mu-
seet borde ha för kvalifikationer, en ytterligare anställd under Svanberg, eller 
hans efterträdare: 

[…] det bör vara en teoretiskt musikbildad man, som tillika har samalarens in-
tressen och som ej besväras af några ensidiga åsigter, en som omhuldar ett litet 
enkelt folkinstrument likaväl som en gammal ärevördig clavecin och som älskar 
Beethoven och Offenbach med ”samma varma själ”.659 

 
Återigen framträder en brett anlagd museiuppgift där ett vårdande av många 
aspekter av det musikaliska kulturarvet anses viktigt, utan inskränkta föreställ-
ningar om vad det skulle vara. Han önskar för museet det han själv hela sin tid 
som föreståndare själv lidit av att sakna: teoretisk musikutbildning. Hans öns-
kan blev till stor del uppfylld när museet som näste föreståndare fick ”den 
svenske musikvetenskapens fader” Tobias Norlind.  

Instrumentförvärv 
På nästa sida följer en uppställning över hur många instrument museet förvär-
vade årsvis 1899–1918 uppdelat enligt den systematiseringsprincip som Svan-
berg ställde upp i sin instrumentkatalog från 1902. Den skiljer sig något från 
den princip Claudius använt i katalogerna över sina egna instrument under 
Stockholmsutställningen 1897 och katalogen för den utställning han ordnade 
i Malmö 1901. Svanberg skriver själv i förordet att den följer den systematik 
som Francis W. Galpin använt vid utställningen av historiska musikinstrument 
i Kristallpalatset i London 1900 under The international Music Exhibition, 
vilket är en förenklad variant av Mahillons system. Överordnat i systematise-
ringen är en indelning baserad på ljudalstringssätt, förutom en extra klass dit 
alla ”etnografiska” instrument räknades, vilka definierades vara alla uto-
meuropeiska instrument. Nyckelharporna hamnar enligt denna princip bland 
klaverinstrumenten, och inte bland stråkinstrumenten. I tabellen har alla in-
komna instrument från 1899 till 1918 upptagits per inventarienummer, inklu-
sive depositioner. Det ger en ganska jämn fördelning mellan blåsinstrument 
(227) och stränginstrument (248). Siffran för antal blåsinstrument är på ett sätt 

 

 

                                                      
659 Brev från Johannes Svanberg till Axel Burén 20 september 1912. B2B:1. 
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Tabell 1. Inkomna musikinstrument till Musikhistoriska museet 1899–1918.        
Klassificerade enligt Johannes Svanbergs museikatalog 1902. 

 
 
missvisande, då August Lyttkens lerduve- och ocarinesamling på ca 150 in-
strument är räknade som ett nummer (inv. nr 438) enligt accessionskatalogen. 
Bland de mer värdefulla instrumenten som inkom och som lyftes fram i pres-
sen var till exempel tre värdefulla instrument inköpta från Bukowski 1916: 
viola d’amore (English violet) av Jacob Rauch 1725, en zinka i elfenben med 
förgyllda beslag och en 1500-talsluta signerad Vendelin. Under 1911 inkom 
förhållandevis många etnografiska instrument (japanska, kinesiska och afri-
kanska) både genom inköp och donationer. Sedan de stora depositionerna in-
kom under museets första år, bromsades insamlingstakten betydligt.  
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Nordiska museet 
Redan när museet var på planeringsstadiet, infann sig en uttalad konkurrens-
situation mellan Musikhistoriska museet och Nordiska museet, vilket man fin-
ner spår av i korrespondensen mellan Svanberg och Claudius, liksom i tid-
ningsartiklar av bland andra Hazelius, vilket har behandlats tidigare i detta 
arbete.660  Scholander, som var nära vän med Arthur Hazelius och en återkom-
mande artist vid Skansens vårfester, såg väl vare sig Hazelius (som avlidit 
1901) eller hans livsverk som en antagonist, utan föreslog vid ett styrelsemöte 
den 25 februari 1903 att styrelsen skulle göra en hemställan till Nordiska mu-
seet för upplåtande av fria lokaler i deras nya byggnad på Lejonslätten och att 
man skulle sammanslå musikinstrumentsamlingarna. Styrelsen godkände för-
slaget (Svanberg hade inte rösträtt och Claudius var inte närvarande), men 
Nordiska museet tillmötesgick inte förfrågan, utan skickade istället en skri-
velse till Kungl. Maj:t (regeringen) vari man anförde vikten av att Musikhi-
storiska museet skulle få åtnjuta statsanslag.661 I en tidningsartikel  1909 ”siar” 
skribenten att Nordiska museets samling ”kommer att införlivas med Musik-
historiska museet”, något som blev verklighet först 1977, då de flesta av Nor-
diska museets musikinstrument flyttades över till Musikhistoriska museet på 
deposition.662 

Nordiska museet var onekligen med sin växande instrumentsamling och 
organologiskt ganska kunniga amanuens en konkurrent. Hedvig Boivie 
(1864–1923), som kom från ett musicerande hem och själv hade en bra röst 
och spelade violoncell, anställdes på Nordiska museet som amanuens 1898. 
Inför museets återöppnande i de nya lokalerna på Lejonbacken 1907 fick Bo-
ivie, som den musikaliskt mest bevandrade amanuensen på museet, uppdraget 
att ordna, katalogisera och ställa ut museets musikavdelning.663 Hon utarbe-
tade en katalog över de 162 instrumenten i utställningen som trycktes 1911 av 
vilken framgår vilka principer hon följt vid uppställningen.664 Boivie utgick 
från samma fyra huvudgrupper som de i Mahillons systematik: ”Själfljudande 
instrument, truminstrumnet, blåsinstrument och stränginstrument”. Detta 
överensstämmer med Svanbergs indelning i sin katalog från 1902, förutom att 
han även lade till en egen klass för etnografiska instrument. Boivie sorterade 
i stället in de få etnografiska instrument museet hade under de andra klasserna. 
Svanbergs och Boivies systematik skiljde sig sedan något i underavdelning-
arna, som att Svanberg bara använde två underavdelningar för blåsinstrumen-
ten, medan Boivie hade fyra. Hon delade även in knäppinstrumenten i sådana 

                                                      
660 Se kapitlet ”Musikhistoriska museets bildande”, s. 108 f. 
661 Styrelsemötesprotokoll 25 februari 1903. Nordiska museets svar återgivet i ett ”P.M.” av 
Johannes Svanberg, Musikhistoriska museets ämbetsarkiv A1:1.  
662 Sign. ”–ip.”, okänd tidning 10 mars 1909. Klippsamling i Musikhistoriska museets äm-
betsarkiv F9A:1. 
663 ”Hedvig Boivie” in Memorian Fataburen 1923, s. 118–120. 
664 Hedvig Boivie, 1911.  
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med eller utan greppbräde, vilket inte Svanberg gjorde. Han hade istället fler 
underavdelningar till truminstrumenten, vilka han delade upp i ostämbara och 
stämbara instrument.   

Boivie bedrev ett intensivt insamlingsarbete och noggranna efterforsk-
ningar, liksom ett flertal studieresor runt om i Europa. På en studieresa 1906 
ska Boivie ha besökt Flensburg, Hamburg, Bryssel, Frankfurt am Main, Nürn-
berg, Dresden och Berlin för att bese kulturhistoriska samlingar, och främst 
sådana med musikinstrument.665 Av det stora material hon insamlade om 
svenska instrumentmakare, hann hon endast publicera uppsatsen ”Några 
svenska lut- och fiolmakare under 1700-talet” i Fataburen 1921, där hon 
också publicerade två mindre studier om tallharpa och klarinett-fiol.666 Man 
kan säga att hon var den museologiskt mest erfarne instrumentkännaren med 
instrumentsystematiska kunskaper i Sverige, innan den akademiskt utbildade 
Norlind tillträdde som chef för Musikhistoriska museet 1919 och då började 
fördjupa sig i organologin. Svanbergs instrumentkunskaper kan nog sägas ha 
varit på samma nivå mot slutet av hans liv.667 Inga spår är funna av kontakter 
mellan Hedvig Boivie och de personer som var drivande för Musikhistoriska 
museet fram till 1918, vilket på ett slående sätt påminner om förhållandet mel-
lan chefen för Musikhistorisk Museum i Köpenhamn Angul Hammerich och 
instrumentforskaren Hortense Panum i Danmark.668 

Av hittills funnet arkivmaterial att döma, verkar den första musikhistoriska 
konserten med spel på historiska instrument på Nordiska museet ha varit den 
som refereras ifrån i tidningarna i mars 1917.669 Det intima arrangemanget med 
ett 50-tal inbjudna personer var tänkt att följas av en större offentlig musikaf-
ton, så snart museets cembalo hade återställts i spelbart skick. Vid denna kon-
sert spelade Adèle Cederschiöld – som under 20-talet medverkade i Musikhi-
storiska museets historiska konserter – på hammarklaver och klavikord till-
verkade av den svenske byggaren Mathias Petter Kraft.670 Båda instrumenten 

                                                      
665 Fataburen 1906, s. 3. 
666 Boivie 1921; 1906; 1922. 
667 Karl Valentin hade gjort en del instrumentstudier, men han hade ingen museierfarenhet, 
liksom Adolf Lindgren som skrivit de flesta instrumentartiklarna i Nordisk familjebok. I Skåne 
började instrumentsamlaren Daniel Fryklund verka på 10-talet och skrev sin första uppsats om 
musikinstrument 1913. Han började samma årtionde att frekventera Musikhistoriska museet 
och ska enligt brev till Johannes Svanberg den 19 september 1916 ha fotograferat instrument i 
samlingarna vid sitt senaste besök och medsände fotokopior i brevet. Fryklunds kontakter med 
Svanbergs efterträdare Tobias Norlind blev sedermera frekvent, och en mycket stor brevsam-
ling mellan de två finns bevarad i museets arkiv. Hans instrumentsamling som testamenterades 
till KMA finns nu på Scenkonstmuseet. Norlind skrev ingen organologisk studie innan han 
tillträdde som föreståndare för museet, men han studerade läsåret 1899/00 i Berlin för musik-
vetaren Oscar Fleischer, som då förestod musikinstrumentmuseet i Berlin. 
668 Om Angul Hammerich och Hortense Panum, se Müller 1998, s. 21 f. 
669 Sign. ”G. L.”, Svenska Dagbladet 29 mars 1917. 
670 Hammarklaver av Mathias Petter Kraft Stockholm 1801, inv.nr. N92819 och klavikord av 
Petter Mathias Kraft Stockholm 1806, inv. nr. N89496. Den är fortfarande i spelbart skick. Hör 
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ingick i Nordiska museets samling, till skillnad från den viola d’amore som 
Thor Bendixen spelade på. Eventuellt var det hans eget instrument, som se-
dermera hamnade i Musikhistoriska museets samling.671 I övrigt förekom en 
historisk blockflöjt (signerad ”O. Rykel”) och en modern tvärflöjt trakterade 
av en H. Glimstedt. Vid denna konsert framfördes, liksom på Skansens vårfest 
året innan, ett stycke av Andreas Düben och i övrigt många olika tonsättare; 
Graun, Pergolesi, Ariosti, Mozart, Rameau, Krebs, Bach och Nichelmann.  

Senare kom violinisten Sven Kjellström (1875–1950) tillsammans med Bo-
ivies efterträdare Bertil Wester att bilda Nordiska museets musiksällskap, med 
syftet att hålla musikhistoriska konserter och föreläsningar samt att samla in 
pengar till underhåll och restaureringar av musikinstrumenten i samlingen.672 
Kjellström återfinns för första gången i Musikhistoriska museets konsertverk-
samhet i den historiska konserten 1922. Ett nära samarbete verkar ha skett 
mellan initiativtagarna till detta musiksällskap och Musikhistoriska museets 
föreläsningar och historiska konserter under hela 20-talet och ända in på 50-
talet.673 Kjellström hade studerat för Remy i Paris och var 1900–1904 förste-
violinst i Colonne-orkestern, där också Henri Casadessus spelade vid samma 
tid. Han var också andreviolinist i Paul Viardots kvartettensemble, medlem i 
kammarmusiksällskapet Chantarelle och verksam som musiker och lärare i 
staden fram till 1908.674 Enligt en radiointervju med Kjellström var det Sven 
Scholander och Laura Netzel som hjälpte honom att komma till Paris.675 Ed-
ling menar att Kjellström var den viktigaste svensk-franska länken bland ti-
dens utövande musiker.676 Att även Kjellströms intresse för historiska instru-
ment kan ha väckts med inflytande från Frankrike är troligt, och även om det 
första belägget för ett offentligt framförande med historiska instrument är från 
ett tidningsklipp från Kjellströmkvartettens konserter i Malmberget 1919, där 
de spelat quinton och viola d’amore, började Kjellström säkerligen tidigare.677 
Tillsammans med flera andra förespråkare av historiska instrument och musik 
var Kjellström kanske en av de ivrigaste förespråkarna av kammarmusik i 

                                                      
dokumentationsinspelning från Scenkonstmuseet: http://instrument.musikverket.se/sam-
lingar/detalj.php?l=sv&iid=185&v=2013-01-09%2015:55:23&str= ).  
671 Viola d’amore signerad ”Ignatius Hoffman, Lauten-, Geigen und Harpffenmacher in 
Wollffeldorf anno 1738”, troligtvis samma som inv.nr. M1537.  
672 Nordiska museets musiksällskap stiftades den 1 februari 1930 och dess första stadgar finns 
bevarade i Sven Kjellströms arkiv, Statens musikverk. Bertil Wester förestod musikavdel-
ningen på Nordiska museet 1931–1936. 
673 I Musikhistoriska museets ämbetsarkiv finns från hela 20-talet handskrivna program och 
planeringsanteckningar för musikhistoriska föreläsningar med levande musik på tidstrogna in-
strument med Norlind som föreläsare och Bertil Wester m.fl. som musiker. 
674 Sven Kjellström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11554, Svenskt biografiskt lexikon 
(art av Axel V Sundkvist), hämtad 18 augusti 2017. 
675 ”Mitt första möte med musiken / Sven Kjellström”, Sveriges radio P1, 21 januari 1941.  
676 Edling 1980, s. 16. 
677 Osign., ”Kjellströmkvartettens konserter i Malmberget”, Norrskensflamman 18 september 
1919. 
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Sverige, en hängiven folkbildare och liksom Zetterqvist delaktig i spelmans-
rörelsens framväxt och själv en skicklig spelman.678  

Övriga musikhistoriska konserter i Stockholm 
Instrumental musik från barocken och klassicismen blev allt vanligare på re-
pertoaren i konserter som inte kallades musikhistoriska, där man inte använde 
historiska instrument och som i samma program även upptog moderna och 
romantiska verk, till exempel på Konsertföreningens repertoar, kammarmu-
sikaftnar, kyrkokonserter och elevkonserter.  

Till den sistnämnde kategorien kan man nämna både Sven Kjellströms och 
Gerda von Sydows musikinstitut och Richard Anderssons musikskola där 
äldre musik framfördes tillsammans med romantiska och moderna komposit-
ioner.679 Tegen framhåller Richard Anderssons ”musikhistoriskt uppfostrande 
gärning som tack vare hans många elever snart kom hela musiklivet till godo”. 
Enligt Tegen var det också för Richard Anderssons elever som Karl Valentins 
musikhistoriska föreläsningar med ljudillustrationer började redan våren 
1898.680 Valentins redan nämnda musikhistoriska konserter inom ramen för 
Borgarskolans serier verkar ha varit mer konserter med föredrag, än de tidi-
gare föreläsningarna med ljudillustrationer. Titeln på en av Valentins ovan 
nämnda musikhistoriska aftnar – ”Gustaviansk afton” – är en under många år 
återkommande titel på konserter både arrangerade av museet och andra. Till 
exempel benämns en konsert så i Borgarskolans serier den 4 oktober 1916, där 
Sven Scholander och hans dotter Lisa framförde Bellman, och Märta Ohlson 
och Axel Runnqvist stod för instrumentala framföranden av Rameau, Coupe-
rin, Leclair och Lully. Enligt programmet användes en Steinwayflygel och 
troligtvis spelade Axel Runnqvist på sin moderna violin, då inget annat 
angavs.681 Både den framstående pianisten Märta Ohlson som ofta ackompan-
jerade John Forssell och medverkade i många folkkonserter och violinisten 
Axel Runnqvist som var lärare på både Richard Andersson musikskola och 
Musikkonservatoriet och några år violinist i Kjellströmkvartetten, förekom-
mer från och med 1924 frekvent i Musikhistoriska museets konserter. 

Till kategorin kyrkokonserter med delvis äldre musik på programmet kan 
nämnas Gustaf Häggs populariserande orgelkonserter i Klara kyrka där även 
musiker som Davida Afzelius och Tor Aulin uppträdde, med Bach som den 
centrala tonsättaren. Ett annat slags kyrkokonserter var de motettaftnar som 

                                                      
678 Vid Kjellströms död 1950 skänktes en nyckelharpa till Musikhistoriska museet som Kjell-
ström ska ha fått i gåva av Anders Zorn vid ett besök hos denne i Mora 1910. Ramsten & 
Ternhag 2006, s. 191 f. 
679 Till exempel hade Richard Andersson ställt upp J. S. Bachs Goldbergvariationer i samma 
program som Hilding Rosenbergs pianokvintett på en elevkonsert 1918. Det första framföran-
det av Romans Drottningholmsmusik har jag funnit i en annons från en elevkonsert på Sven 
Kjellströms och Gerda von Sydows musikinstitut den 15 maj 1915. 
680 Tegen 1955, s. 49. 
681 Konsertprogram i Sven Scholanders arkiv, L14:41 Kungliga biblioteket, Stockholm.  
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Patrik Vretblad och Oscar Sandberg började anordna i Oscarskyrkan från 
1909. De återupptog därmed de motettaftnar som Oscar Byström anordnat i 
samma kyrka 1881–85. Tegen menar att de nya motettaftnarna införlivade de 
”under mellantiden vunna erfarenheterna och perspektiven, men ändock med 
en viss om Byström erinrande blandning av gammalt och nytt och av olikar-
tade besättningar” och menar vidare att framsteget var stort då de hade ”en 
betydligt insiktsfullare värdering och placering av kyrkomusikens mästare, 
inte minst Bach, Roman och Reger”.682  

Försöken att lyfta fram äldre svenska tonsättare syns tydligast i Romans 
sporadiska förekomst i konsertprogram från och med 1905, vilket redan har 
behandlats i ett ovanstående kapitel.  

På Skansens årliga vårfester förekom under 1910-talet musikframföranden 
med äldre musik, framför allt i samband med balett- och teaterföreställningar. 
Av program och pressbevakning framgår inte i vilken utsträckning historiska 
instrument användes, om alls, så de var knappast fråga om rent musikhisto-
riska konserter. På vårfesten 1916 framfördes sju danser och stycket ”Liber-
tas” av Andreas och Gustav Düben, vilka Julius Bagge hade transkriberat till 
modern notskrift från orgeltabulatur i Dübensamlingen och till stycket Liber-
tas ”fogat en del dynamiska tecken”.683 Det framgår inte av programbladet för 
vårfesten där Musikaliska akademiens bibliotekarie Carl Fredrik Hennerberg 
skrivit en liten uppsats om Düben, vilka musikerna var och i vilken utsträck-
ning de använde historiska instrument, men man får veta att en oboë förstärkt 
melodistämman enligt Dübensk tradition, trots att musiken ursprungligen var 
skriven för stråkinstrument. Vid ett framförande av samma transkription vid 
en vårfest 1930, står det att en stråkkvintett framförde musiken.  

De mest framstående musikhistoriska framförandena med historiska instru-
ment i Stockholm under den långa perioden mellan Musikhistoriska museets 
historiska konserter, var de tre konserter som den franska gruppen Société des 
instruments anciens gav i oktober 1911.684 Enligt en notis i dagspressen var 
konserter inplanerade i Stockholm redan 1905, men de verkar inte ha blivit av 
då.685 När de besökte Stockholm bestod ensemblen av Henri Casadesus på vi-
ola d’amore, hans bror Marcel Casadesus viola da gamba, Maurice Hewitt 
quinton, M. Devilliers tresträngad kontrabas och Regina Patorni spelandes på 
en nytillverkad Pleyel-cembalo. Henri Casadesus var, liksom sin bror Marcel 
och Hewitt, medlemmar i en av Europas mest virtuosa och framstående stråk-
kvartetter vid denna tid: Capetkvartetten som gav konserter i Stockholm 1913. 
Société des instruments anciens gjorde sitt första bejublade framträdande vid 
en Colonne-konsert i Paris 1901, då Sven Kjellström var anställd som förste-
violinist i orkestern, så ett antagande är att hans senare intresse för historisk 

                                                      
682 Tegen 1955, s. 44. 
683 C. F. Hennerberg, programhäftet till ”Vårfesten på Skansen 1916”, s. 9 f. 
684 Enligt Svenska Dagbladet var konserterna den 17, 19 och 22 oktober 1911. 
685 Osign., Svenska Dagbladet 22 november 1905.  
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musik och instrument tagit intryck av kontakter och tillfällen från denna tid. 
Ollalo Morales recension av den gästande ensemblens första konsert i Svenska 
Dagbladet vittnar om hur ovanligt framföranden på historiska instrument fort-
farande var 1911. Den uttrycker många typiska föreställningar vid den här ti-
den, särskilt om musikinstruments evolutionistiska utveckling.686 Recensionen 
blir intressant i ljuset av att Morales fyra år senare skulle bli invald i musei-
styrelsen, ingick i programrådet för 1918 års konsert och dessutom framträdde 
med historiska klaver i flera av numren.  

Musikhistoriska museet hade utannonserat att man under vintersäsongen 
16/17 planerade att ge ”en eller ett par musikhistoriska konserter”, vilka alltså 
inte blev av, och inte heller genomfördes hösten 1917, vilket man framskjutet 
det till.687 En anledning kan ha varit konkurrensen från Nordiska museets kon-
sert i mars 1917 och under hösten 1916 av den serie kammarmusikaliska aftnar 
som den dansk-fransk-svenska trion bestående av Siegfrid Salomon (1885–
1962), Nathalie Radisse och Carl Nordberger gav. Den framstående danske 
cellisten Salomon gav även solokonserter med orkestrar i Stockholm denna 
höst, men i de kammarmusikaliska aftnarna spelade han viola da gamba, både 
solo och i trio. Salomon var en självlärd – men virtuos – gambaspelare, som 
var en regelbunden gäst hemma hos Claudius i Köpenhamn i hans musikhisto-
ria konserter med föredrag, liksom på några musikhistoriska konserter som 
Musikhistorisk museum i Köpenhamn gav under 10-talet.688 Den franska pia-
nisten Radisse, hitlockad till Sverige genom Emil Sjögren som träffat henne i 
Paris och som här gav en rad konserter med framför allt modern musik, spe-
lade i de kammarmusikaliska aftnarna på ”klaver”, vilket enligt det samtida 
språkbruket innebar äldre klaverinstrument. Enligt en recension hade hon 
”elegant och graciöst” utfört några soli för ”klaver, hvars spröda och klara ton 
klingade som en silfverflöjt”.689 I en recension i Aftonbladet står det att hon 
spelade ”klavér och clavéchord” och enligt samme skribent var klavikordet 
”en släktklenod ett clavéchord från Maurizberg i Birger Mörners ägo”.690 
Nordberger spelade ”violin”, men ifall det var fråga om något historiskt in-
strument framgår inte. Han hade varit konsertmästare för Nordvästra Skånes 
Orkesterförening (Helsingborgs folkkonsertorkester) 1911–14 och hörde 
alltså till den sydliga musikkretsen och var får man förmoda en vän av folk-
bildning. Programmen i trions kammarmusikaliska aftnar i Stockholm bestod 
av bland annat Rameau, Bach, Händel, Mozart, Scarlatti och Caix d’Her-
velois.  
                                                      
686 Sign. “O. M–s” [Ollalo Morales], Svenska Dagbladet 18 oktober 1911. 
687 Osign., Aftonbladet 24 september 1916. Museets styrelsemötesprotokoll 4 april 1917 och 5 
september 1917, Musikhistoriska museets ämbetsarkiv A1:1.  
688 Claudius 1931, s. 17. Ørbæk Jensen 1998, s. 55. 
689 Enligt Adolf Lindgrens artikel under ”Klavér” i Nordisk famljebok (båda upplagorna 1885 
och 1911), betecknade termen framför allt klavikord, men kunde även åsyfta andra instrument 
med klaviatur. 
690 Osign., Aftonbladet 25 november 1916. 
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Folkmusikkommissionen och Spelmansrörelsen 
Spelmansrörelsen växte sig under decenniets första decennier starkare i och 
med de spelmanstävlingar och spelmansstämmor som började hållas runt om 
i landet.  1906 hölls den första spelmanstävlingen på Gesundaberget i Mora, 
på initiativ från Anders Zorn och den första spelmansstämman arrangerades 
av Skansen 1910.691 År 1908 bildades Folkmusikkommissionen med en första 
kommitté bestående av den för projektet ledande juristen Nils Andersson från 
Lund, Nordiska museets styresman Bernhard Salin, konstnären Anders Zorn, 
rektorn och folkdiktsforskaren Richard Steffen och – den, även i Musikhisto-
riska museet involverade – Lars Zetterqvist. Uppgiften var att samla in folk-
musik från hela landet för att sedan ordna och redigera materialet och slutligen 
publicera det. Detta kan jämföras med den inventering och insamling av äldre 
konstmusikmanuskript och tryck, samt publicering av notutgåvor vilket bed-
revs av musikforskare både inom och utom universiteten, Kungl. Musikaliska 
akademien och även i viss utsträckning som samlingsobjekt för Musikhisto-
riska museet.692  

Den mest drivande i Folkmusikkommissionen var stadsnotarien Nils An-
dersson (1864–1921) i Lund, som för övrigt hörde till Strindbergs ’Beetho-
vengubbar’. Han upptecknade själv ett mycket stort antal låtar under otaliga 
insamlingsresor mellan 1887–1921 och var domare på många av spelmans-
tävlingarna, ibland tillsammans med tidigmusikförespråkarna Sven Kjell-
ström och Lars Zetterqvist. Ett omfattande redigeringsarbete, med hjälp av 
framför allt Nils Anderssons efterträdare i utgivningen, Olof Andersson, re-
sulterade i det 24 band stora verket Svenska låtar.693 Det man i det initiala 
uppropet 1908 efterlyste till sin samling var äldre folkmusik såsom polskor 
och vallåtar, men inga yngre låtar som till exempel valser av wienervalstyp, 
mazurkor och schottisar. I uppropet var man också tydlig med vilka instrument 
man ville att de upptecknade låtarna skulle framföras på vid uppteckningstill-
fällena; man efterfrågade uppgifter om och adresser till ”Fiol- och nyckelhar-
pospelare, klarinett-, lur-, horn- och näfverspelare”.694 Nils Andersson – som 
med sitt exceptionella gehör upptecknade låtarna med hjälp av sin tvärflöjt – 
ansåg att fonografinspelningar inte överträffade noggranna notuppteckningar, 

                                                      
691 Läs mer om dessa i t.ex. Ternhag 2006 och 2010, Eriksson 2004, och Jersild 1994. 
692 Om KMA:s bibliotek, se Morales & Norlind 1921, s. 157 f. Som exempel på forskning och 
insamling kan nämnas Patrik Vretblads Romanbiografi från 1914, liksom det tidigare nämnda 
Romanmanuskriptet av Drottningholmsmusiken som Musikhistoriska museet erhållit från Nils 
Personne 1899.    
693 När Folkmusikkommissionens stora samling om ca 20 000 uppteckningar kom att deponeras 
på Musikhistoriska museet 1936, blev Olof Andersson (1884–1964) anställd som amanuens. 
Han stannade på museet tills han vid 76 års ålder kom att ersättas av Jan Ling 1961. Om Olof 
Anderssons tid som amanuens på Musikhistoriska museet och hans omfattande arbete med att 
upprätta ett variantregister över uppteckningarna i Folkmusikkommissionens samlingar kan 
man läsa i Riben 2010 och Ling 2010.  
694 Boström 2010, s. 14 f. 
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så i Folkmusikkomissionens enorma samling finns ingen ljudande doku-
mentation.  

En person som tidigt förstod fonografens potential vid bevarandet av musik 
var etnografen Yngve Laurell som blev den första att dokumentera ljudande 
svensk folkmusik. Efter honom finns bevarade fonografinspelningar av hum-
mel, nyckelharpa, mungiga och näver, som man kan tänka sig primärt har do-
kumenterats för instrumentens skull och inte själva låtarna och spelpraxisen.695 
I uppropet för ett fonogramarkiv för svensk folkmusik 1914 och 1920 nämns 
syftet med Laurells inspelningar framför allt ha varit att dokumentera spel-
praxis i svensk spelmansmusik, snarare än instrumentens klang: 

De af herr Laurell upptagna fonogrammen återgifva samtliga stycken i minsta 
detalj så, som allmogemusikern spelat dem, med tempovariationer, drillar, 
prydnadsnoter, kvartstoner, olika stråksätt, olika rytmisk gestaltning o.s.v., allt 
detta, som gör hans musik så egenartad och intressant.696 
 

I januari samma år, då Laurell var amanuens vid Naturhistoriska Riksmuseets 
etnografiska avdelning i Stockholm, vände han sig till Musikhistoriska museet 
för hjälp med införskaffandet av en fonograf. I ett protokoll från museets sty-
relsemöte den 29 januari 1914 avslogs begäran, då museet inte hade några 
ekonomiska medel för detta, men eventuellt föddes tanken på uppropet för ett 
fonogramarkiv i samband med detta. Svanberg ansåg Laurell vara en lämplig 
amanuens och potentiell efterträdare som föreståndare för Musikhistoriska 
museet. Svanberg lyfte frågan på några möten innan man den 4 april 1917 
beslutade att anställa Laurell som museets första amanuens, under förutsätt-
ning att han inte krävde någon lön. Inga spår av Laurells verksamhet på museet 
är funna, men man kan förmoda att han kanske aldrig började. I ett brev för-
söker Svanberg att övertyga honom om att acceptera att börja utan lön, såsom 
han själv arbetat oavlönad för museet under de nio första åren.697 Det är spän-
nande att föreställa sig vilken inriktning bevarandet av instrumentala ljud på 
museet hade kunnat ta, ifall Laurell hade verkat där en längre tid. 

Musikhistoriska museets vänner 
Möjligtvis var det Claudius som väckte idén till en vänförening i ett brev till 
Svanberg 1913, som förslag på hur museet skulle överleva den hotande eko-
nomiska katastrofen i och med den stora skulden till Burén som plötsligt skulle 
återbetalas.698 En vänförening planerades sedan på ett flertal styrelsemöten, 
men Musikhistoriska museets vänner konstituerades först i oktober 1917. Av 

                                                      
695 Boström 2001, s. 133. Om Laurells inspelning av näver, se Boström 2016. 
696 Ur upprop för bildandet av ett fonogramarkiv för svensk folkmusik citerat ur Ternhag 1993, 
s. 94. Uppropet var undertecknat av bland andra Johannes Svanberg, Lars Zetterqvist och Karl 
Valentin, samt flera av Musikhistoriska museets gynnare. 
697 Brev från Johannes Svanberg till Yngve Laurell 5 april 1917. B2B:1. 
698 Brev från Carl Claudius till Johannes Svanberg 30 december 1913. 
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protokollet från museets styrelsemöte den 23 oktober 1917 framgår att man 
beslutade att vänta med inbjudningar till inträde i den konstituerade vänför-
eningen tills efter den stundande konserten, eftersom ett sätt att locka med-
lemmar var att göra kommande musikhistoriska konserter exklusiva för vän-
nerna i föreningen.  Den historiska konserten hade alltså – liksom de tidigare 
museikonserterna – det primära syftet att dra in medel till museet och vände 
sig till en exklusiv publik. I inbjudan till vänföreningen stod bland annat: 

[..] Denna samling är icke blott att beskåda, utan senast i sistlidne februari må-
nad arrangerade museet i Kungl. Teaterns foyé en synnerligen intressant kon-
sertmatiné, hvarvid hufvudsakligen äldre, ur bruk komna instrument från mu-
seet användes. Konserten, som bevistades af kronprinsen och prins Eugen med 
uppvaktningar, emottogs med det lifligaste bifall i det äfven i öfrigt synnerligen 
representativa auditoriet. 
 Det är nu meningen, jämväl framdeles arrangera dylika, kontinuerligt åter-
kommande konserter, men dessa afsedda endast för medlemmar af en samband 
med denna konsert bildad sammanslutning benämnd ”Musikhistoriska Museets 
Vänner” för hvilken H. K. H. Kronprinsen behagat ställa sig som beskyddare. 
[…]699 
 

Den 1 april hade Karl Valentin avlidit och Olallo Morales (1874–1957) just 
efterträtt honom som sekreterare för Musikaliska akademien. Morales, sup-
pleant i museistyrelsen sedan 1915 och akademiens ordinarie representant i 
styrelsen efter Valentins död, kom att bli en ny kraft för museet, vilket hans 
engagemang i den historiska konsertmatinén 1918 visar.  

Musikforskaren Tobias Norlind flyttade 1918 till Stockholm för att överta 
den andra delen av Valentins tjänst; som lärare i musikhistoria på konservato-
riet. Han fyllde till att börja med ut sin tjänst genom att inneha rollen som 
rektor för Stockholms folkhögskola. Den 14 augusti 1918 avled plötsligt 
Svanberg och museet gick därmed in i en helt ny epok av sin historia, då Nor-
lind utöver sina övriga tjänster, från och med 1919 tillträdde som föreståndare 
för Musikhistoriska museet. Konsert-matinén den 12 februari och grundandet 
av Musikhistoriska museets vänner i maj var de sista avtryck Svanberg gjorde 
för sitt skötebarn.  

                                                      
699 Musikmuseets vänner, Musikhistoriska museets arkiv. 
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Bild 41. Programblad till "Musikhistorisk Konsert-Matiné Kungl. Teaterns stora 

foyer Tisdagen den 12 februari 1918 kl. 3,30 e.m.” Bild: programblad ur Musikhi-
storiska museets ämbetsarkivarkiv, F4B:1.  
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Musikhistorisk Konsert-Matiné Kungl. Teaterns stora 
foyer Tisdagen den 12 februari 1918 kl. 3,30 e. m. 

Förberedelser 
En historisk konsert hade varit på gång i flera år, vilket nämnts ovan och vilket 
också kommer att återges framöver i konsertanalysen. Vid ett styrelsemöte 
den 4 april 1917 utsågs en arbetsgrupp som skulle utforma konsertprogram-
met, men ingen korrespondens eller några notiser i tidningarna avslöjar när-
mare hur förberedelserna framskred. Det definitiva konsertdatumet bestämdes 
i allra sista stund. I en notis i Svenska Dagbladet så sent som den 7 februari 
kan man läsa följande: ”En intressant konsertmatiné anordnar Musikhistoriska 
museet i nästa vecka, antagligen tisdagen den 12 februari. Att det blir en ma-
tiné som börjar kl. 3.30 verkar dock vara bestämt”.700 Att ha konsertmatinéer 
på vardagar hörde inte till vanligheterna, om man jämför med andra konserter 
samma vår. Troligen var det svårt att få till ett konsertdatum även denna gång. 
I en notis samma dag som konserten uppges i alla fall att alla biljetter var 
slutsålda.701 För den publik konserten riktade sig till var matinétiden inte något 
problem. 

Två dagar före konserten publicerades en längre och rikt illustrerad uppsats 
i Svenska Dagbladets söndagsbilaga om musikinstrumentens historia skriven 
av museets styrelsemedlem Olallo Morales, som var musikanmälare på tid-
ningen.702 Uppsatsen inleddes med dess syfte: 

Med anledning av Musikhistoriska museets förestående matiné med gamla in-
strument och allmänhetens stegrade uppskattning av orkestermusik torde en 
återblick på musikinstrumentens utveckling vara av aktuellt intresse. 

 
Morales artikel berörs vidare i de följande avsnitten ”Musikinstrument” och 
”Tillämpad musikforskning”. 

Det visuella  
Den guld- och kristalldekorerade publikfoajén på operan skapade en stämning 
av upphöjd exklusivitet, men också intimitet i och med konsertlokalens for-
mat, och den fina publiken och närvaron av representanter från kungafamiljen 
gav känslan av ett hovarrangemang.  

                                                      
700 Osign., Svenska Dagbladet 7 februari 1918. 
701 Osign., Svenska Dagbladet 12 februari 1918. 
702 Olallo Morales, ”Från vassrörspipan till ventiltrumpeten. Den moderna orkesterns ursprung 
och utveckling till våra dagar”, Svenska Dagbladet 15 maj 1918. 
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Inte heller vid denna konsert bar de medverkande tidstrogna kostymer. Ifall 
man hade velat, hade det kanske varit möjligt att få låna ur operans kostym-
förråd, trots att skådespelare och operasångare fortfarande ägde sina egna ko-
stymer vid den här tiden. I kretsen kring Arnold Dolmetsch och hans familj i 
England var tidstrogna kostymer standard vid konserterna i hans hem, liksom 
de verkar ha varit vid de musikhistoriska konserterna vid museet i Köpen-
hamn. Möjligtvis var det ändå ett för stort projekt att hitta passade kostymer 
till alla de medverkande, men det kan också ha varit ett medvetet val. Kanske 
ville man att instrumenten skulle stå i förgrunden.  

Programbladet var skrivet i samma slags frakturstil som i programmen till 
de första konserterna. Det saknade illustrationer men hade museets emblem 
på framsidan.  

Musiker  
Till skillnad från tidigare, medverkade inte en enda amatör vid denna konsert, 
vilket speglar ett svalnat intresse för amatörkapell i offentligheten. Trots mu-
seets något svagare ställning på operan, hade alla medverkande i denna kon-
sert på något sätt kopplingar till Hovkapellet (förutom herr och fru Morales). 
Anmärkningsvärt många av de medverkande musikerna var dessutom lärare 
vid konservatoriet: Lars Zetterqvist, violin; Carl Lindhe, violoncell; Orion 
Östman, tvärflöjt; Georg Pegel, oboë; Oscar Brunzell, fagott och Olallo Mo-
rales, dirigering. Senare blev även Clary Morales och Tor Mann lärare där. 
Sedan den förra konserten hade museet blivit närmare knutet till konservato-
riet i och med statsanslagets villkor om Musikaliska akademiens överinseende 
och konservatoriets påbjudna nyttjande av samlingarna.703 Redan 1902 hade 
en förbindelse att upplåta museet för konservatorieelever upprättats men det 
är oklart vad de nya kraven innebar i praktiken.704 Att så många lärare deltog 
kan ha varit ett utslag av den utbildande, men också den bildande ambitionen 
med att förmedla historisk musik på historiska instrument. Ett flertal av musi-
kerna återfinns även på Folkkonsertförbundets och Borgarskolans musikaft-
nar. Olallo Morales hade 1910 inlett musikhistoriska föreläsningar med musi-
killustrationer som en ny gren under K. F. U. M.705  

Ytterligare en gemensam nämnare för de flesta av de medverkande musi-
kerna var deras engagemang för kammarmusik. Flera av dem uppträdde till-
sammans i sådana sammanhang. Bara några månader före denna konsert hade 
till exempel Turicchia, Östman, Bendixen och af Klintberg alla deltagit i en 

                                                      
703 Regleringsbrev som bilaga till styrelseprotokoll 8 februari 1908, Musikhistoriska museets 
ämbetsarkiv A1:1. 
704 Skrivelse från Axel Burén till Kungliga musikaliska akademiens styrelse 25 januari 1902. 
705 Enligt Svenska Dagbladet den 24 januari 1913 medverkade Thor Bendixen, Tor Mann och 
Märtha Ohlson tillsammans med Karl Valentin i Folkkonsertförbundets elfte musikafton. 
Märtha Ohlson uppträdde i ett antal konserter som museet anordnade senare. 
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kammarmusikafton på Musikaliska akademien.706 Lindhe hade varit ordinarie 
cellist i Kjellströmkvartetten sedan dess startår 1911 och några år framåt, och 
både Mann och Bendixen vikarierade i samma kvartett kring 1918. 707 Kjell-
ströms och kvartettens engagemang i Kammarmusikföreningen och de stän-
diga turnéerna runt om i landet, gjorde dem till de kanske viktigaste föresprå-
karna av kammarmusik i Stockholm under 10-talet, sedan Aulin och Stenham-
mar lämnat staden för Göteborg.708 Enligt Norlind & Trobäck var Turicchia en 
”nitisk verkare för kammarmusiken”.709  

 Lars Zetterqvist hade sedan 1914 lämnat sin post som konsertmästare i 
Hovkapellet för att inneha samma position i Konsertföreningens orkester. Han 
var fortfarande ledamot i museets styrelse och skulle inte lämna Stockholm 
för Arvika förrän 1925. I konserten spelade han på sin egen violin som andre-
violinist i Boccherini-kvintetten, men som försteviolinist i det Paganini-num-
mer, vars manuskript han skänkt till museet. Man kan tänka sig att Zetterqvists 
medverkan var prioriterad med tanke på detta unika uppförande, där han för-
stås var den självskrivne primarien. Det framgår inte om han – liksom på den 
förra konserten – spelade på sin egen Amati-violin. 

Förstaviolinstämman i Boccherini-kvintetten fick Giovanni Turicchia 
(1886–1978) spela. Han var andre konsertmästare i Hovkapellet 1912–14 och 
sedan 1914 dess förste dito (då Zetterqvist lämnat uppdraget). Italienaren, som 
närmast kom från Helsingborg och Malmö, kan med stor sannolikhet ha känt 
den italienske cellisten och starke förespråkaren av viola da gamba Gotthardo 
Vechi (1873–1923), som verkade i samma städer vid samma tid och uppträdde 
med viola da gamba tillsammans med Ina Lange.710 Turicchia gav sig i kast 
med att spela på museets quinton i både Boccherini- och Rameau-numren. 
Kanske hade han ett eget intresse för eller egen erfarenhet av historiska instru-
ment, men det finns inte belagt. Han var, som redan nämnts, en hängiven kam-
marmusiker och startade 1920 Turicchiakvartetten.  

Thor Bendixen (1895–1958) var vid tiden för konserten endast 22 år gam-
mal och fast anställd som violast i Hovkapellet, men skulle från 1920 komma 
att inta konsertmästarrollen i samma orkester tillsammans med Turicchia. 
Mellan 1913–1919 spelade han omväxlande i viola- och första violinstäm-
man.711 Han verkar ha spelat altviolin i Boccherini-kvintetten, men viola 
d’amore i Milandre-numret, till Morales ackompanjemang. Inga uppgifter om 
hur Bendixen lärt sig att spela viola d’amore är funna, och inte heller några 

                                                      
706 Konsert den 19 november 1917 annonserad i Svenska Dagbladet 11 november 1917. 
707 Bendixen vikarierade tidvis under 1918–19 och Mann tillfälligtvis under 1919–20. Sund-
qvist 1978, s. 34 f.  
708 Sundqvist 1978, s. 33 f, Wallner 1979, s. 120 ff. 
709 Norlind & Trobäck 1926, s. 252. 
710 Dödsnotis Svenska Dagbladet 18 december 1923. 
711 Uppgifter på Hovkapellets hemsida: http://www.hovkapellet.com/musiker-och-dirigen-
ter/544/tohr-waldemar-bendixen/, hämtat 15 augusti 2017. 
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uppgifter om huruvida någon del av hans musikerutbildning var förlagd utom-
lands.712 Kan försteviolinisten i Hovkapellet Magnus Ahlberg (1876–1915), 
som blev konsertmästare i Hovkapellet samtidigt med Turicchia 1914, ha del 
i Bendixens intresse? Ahlberg dog 1915 endast 39 år gammal, och året därpå 
donerades hans noter till Kungl. Musikaliska akademien. Bland dem fanns 
både viola d’amore-skolor och kompositioner för instrumentet, bland annat 
Waefelghems utgivning av Andante och Menuet av Milandre som framfördes 
i museets konserter 1900 och 1918.713 Alltså var Bendixen kanske inte ensam 
om att spela viola d’amore i Hovkapellet under 10-talet. Man kan förmoda att 
det var Bendixen som spelade viola d’amorepartierna i Meyerbeers Hugenot-
terna när verket gavs på Kungliga teatern 1909/10 1915, 1916 och 1917.714 
Spåren efter Bendixen i dagspressen upphör mot slutet av 1920-talet, vilket 
förklaras av att han då blev psykiskt sjuk och togs in på Beckomberga enligt 
Tor Mann.715 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 42. Viola d'amorespelaren Thor 
Bendixen. Bild: Hovkapellet.          
Ur Norlind & Trobäck 1926. 

 

 

                                                      
712 Thor (Tor Valdemar) Bendixen var född i Tyska Sankta Gertruds församling i Stockholm 
som son till musiksergeanten Kristian August Bendixen (född i Tyskland 1857). Thors bror 
Kristian August Peter Bendixen (f. 1889) var också musiker. Musikersläkterna Bendixon resp. 
Bendix (Bendicks) verkar inte vara sammanlänkade med musikersläkten Bendixen. Folkräk-
ningar (Sveriges befolkning) 1910, SVAR, Riksarkivet. 
713 Förteckning över Magnus Ahlbergs donation, Musik- och teaterbiblioteket. 
714 Svanberg 1917, s. 27. 
715 Hedwall & Åhlén 2011, s. 50. 
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En ung Tor Mann (1894–1974) var vid tiden för konserten fortfarande i början 
av sin karriär och under 1918 verksam som cellist i bland annat Hovkapellet 
och Konsertföreningen, parallellt med sina kompositions- och dirigentstudier 
vid Musikkonservatoriet. Han var den första eleven i konservatoriets nyinrät-
tade dirigentklass och Olallo Morales var hans lärare.716 Att han vikarierade i 
Wilhelmitrion och Kjellströmkvartetten kan vara tecken på intresse för kam-
marmusik, men inget i hans fortsatta karriär som framstående dirigent talar för 
att det skulle ha gällt historisk musik i allmänhet eller viola da gamba i syn-
nerhet. Han gjorde sig snarare känd som en främjare av nykomponerad sym-
fonisk musik, främst av nordiska tonsättare.717 Den ende som fick kritik för sitt 
spel i recensionerna var Mann om vilken Alf Nyman skrev:  

Hade man därtill kunnat sända fram en mera förfaren viola da gamba-spelare 
än hr Mann, då skulle man kanske ännu livligare beklagat det hårda öde, som 
bjöd gamban att dö, när hon födde sin klangrikare, lättspeltare men poesiarmare 
ättelägg cellon!718 
 

Kanske hade man i Stockholm fått högre krav på gambaspel efter Siegfrid 
Salomons redan nämnda virtuosa framföranden under hösten 1916. En trolig 
anledning till Manns skrala insats var att han kan ha fått hoppa in i sista stund 
utan möjligheter till att öva. I tidigare planer för den musikhistoriska konser-
ten nämner Svanberg nämligen Hovkapellets cellist Albert Johannes Christi-
ansen (1881–1918) som tilltänkt gambist till konserten.719 Denne verkar ha 
dött plötsligt den 9 januari, bara en månad innan konserten medan han fortfa-
rande var anställd i Hovkapellet.720 Inga indikationer är funna på att Christian-
sen skulle ha spelat viola da gamba tidigare.  

Carl Lindhe verkar sedan den förra konserten inte ha tagit upp något gam-
baspel, då han i Boccherinikvintetten, till skillnad från Mann, spelade modern 
violoncell. Som medlem i Kjellström-kvartetten var han en utpräglad kam-
marmusiker, men det finns inga spår av någon särskild kännedom om eller 
intresse för historiska instrument inom konstmusikidiomet. Han dyker dock 
upp som domare vid en spelmanstävling i Arvika 1908, tillsammans med Nils 
Andersson och Lars Zetterqvist.721 Detta kan tyda på något slags intresse för 
historiska instrument. Som redan nämnts i samband med Lindhes medverkan 
i museets konsert 1903 gjorde han en del av sin musikerutbildning i Bryssel, 

                                                      
716 Även Georg Schnéevoigt var hans lärare. Hedwall & Åhlén 2011, s. 51. 
717 Åhlén 1985, s. 73.  
718 Alf Nyman, Stockholms Dagblad 28 maj 1917. 
719 Brev från Johannes Svanberg till John Collijn den 1 augusti 1914. Musikhistoriska museets 
ämbetsarkiv F2A:1. 
720 Albert Johannes Christiansen var troligtvis bror till den nio år yngre Carl Christiansen 
(1890–1947) som var cellist i bland annat Konsertföreningens orkester och Kjellströmska kvar-
tetten, liksom Wilhelmitrion. 
721 Ramsten & Ternhag 2006, s. 141 f. 
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där han med stor sannolikhet kommit i kontakt med historiska instrument och 
konserter. 

Märta af Klintberg (1880–1940), som i konserten spelade cembalo, verkade 
som pianist både i Sverige och utomlands och var framför allt en uppskattad 
ackompanjatris (till bland andra Sven Kjellström) samt kammarmusiker i 
bland annat Wilhelmitrion.722 Hon stod också nära Gyllenhammarska trion, 
som delvis uppträtt i konserten 1903 och helt 1904, och hörde liksom de till 
den Scholanderska kretsen.723 Hon verkar ha haft ett genuint intresse för cem-
balospel, då hon återfinns i andra kammarmusikaliska konserter på cembalo, 
men det saknas uppgift om eventuella förebilder eller lärare. Svanberg hade 
vid något tillfälle inför den musikhistoriska konserten engagerat Ina Lange 
som cembalist, vilket framgår av korrespondens dem emellan, troligtvis när 
konserten planerades till senhösten 1917.724 Av en tidningsnotis i Svenska 
Dagbladet den 27 juni 1915 framgår att ett sällskap från Helsingfors med 
bland andra Ina Lange och kompositören Erkki Melartin besökt Musikhisto-
riska museet, där de hade avprovat flera av instrumenten och i hast improvi-
serat en konsert på dem.725 Lange som bodde i Danmark, där även fler cemba-
lospelerskor fanns vid denna tid, var kanske den mest erfarna cembalisten med 
svensk anknytning vid denna tid. I Stockholm verkar Märta af Klintberg och 
Adèle Cederschiöld ha varit de pianister som mest närmat sig cembalon.  

Ørbæk Jensen antar att Violet Gordon-Woodhouse (elev till Arnold 
Dolmetsch) och Wanda Landowska var förebilder för Ina Lange och de övriga 
kvinnorna som framträdde med historiska klaver vid Köpenhamnmuseets 
första historiska konserter (Golla Hammerich, Helga Thiess och Bergliot 
Schendler-Petersen).726  

Relativt sett verkar ganska många kvinnliga pianister funnit en nisch i de 
historiska klaveren. Till det finns flera möjliga förklaringar. Runt sekelskiftet 
fanns det många utbildade kvinnliga pianister, men få kvinnliga instrumenta-
lister på andra instrumenttyper727, och konkurrensen var stor. Det var svårt att 
slå som solist på de stora scenerna, och det fanns ett behov av att skapa nya 
karriärvägar. Spel på historiska klaver kombinerades ofta med folkbildande 
musikföredrag, vilket ingick i det liberala emancipatoriska projektet som 
                                                      
722 Utöver af Klintberg bestod Wilhelmitrion av Tobias Wilhelmi violin och Carl Christiansen 
cello, senare Tor Mann och B. Persfelt på cello. Norlind & Trobäck 1926, s. 252.  
723 Märta var svägerska med Gertrud af Klintberg som bl. a.  jobbade för Scholanders fotoföre-
tag och var dotter till Ferdinand af Klintberg (Hedberg & Arosenius s., 52). Hos F. af Klintberg 
uppträäde bland andra Bellmantolkaren Edvard Björklund och vid ett av dessa tillfällen greps 
Scholander som 15-åring av Björklunds Bellmantolkning så mycket att Bellman från den stun-
den blev central genom hela hans karriär. Från tonernas värld 1917 ur Bergman 1977, s. 139. 
724 Odaterat brev från Ina Lange till Johannes Svanberg, Musikverkets arkiv. Mer om Ina 
Langes tidiga verksamhet som föredragshållare och tidigklaverspelare, s. 50 ff.  
725 Osign., Svenska Dagbladet 2 juni 1915. 
726 Ørbæk Jensen 1998, s. 54. Redan under 1800-talets sista decennier fanns i Frankrike före-
gångare som Louise Farrenc.  
727 Se Öhrström 1992, t.ex. s. 12 f.  
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många av dessa kvinnor anslöt sig till. Det handlade också om att det för gifta 
kvinnor var socialt accepterat att engagera sig i filantropi, vilket under 1890-
talet övergick till ett engagemang i folkbildning.728 Kanske uppfattades också 
det intima formatet och det lågmälda uttrycket i de historiska instrumenten 
som passande för de kvinnliga exekutörerna.  

Träblåsarna Georg Pegel, Oscar Brunzell, Albert Herman Ehnstedt, Orion 
Östman, Andersson och Hugo Quarnström var, förutom de två sistnämnda, 
samma träblåsare som uppträdde i museets konsertmatiné 1903. De var alltså 
inte längre unga som då, utan hade etablerat sig som lärare på konservatoriet 
och verkade i flera fall som kammarmusiker i olika sammanhang. Norlind & 
Trobäck nämner Pegel, Brunzell, Ehnstedt och Östman som kammarmusiker 
vid Konsertföreningens kammarmusiksoaréer redan på 1890-talet.729  Georg 
Pegel hade den 20 november 1911 skänkt en klarinett i Ass signerad ”Dölling 
Potzdam” till museet.730 

Hugo Quarnström (f. 1883) som skötte serpenten i konserten var anställd i 
Hovkapellet som kontrabasist och basunist.731  För att behärska den spektaku-
lära zinkvarianten med trumpetliknande munstycke i elfenben lämpade sig 
troligen en basunist bättre, än den oboist eller fagottist som spelat på serpenten 
vid 1903 års konsert, trots att dennes förstainstrument var dubbelrörbladigt.  

Clary Morales, som i museets första konsert 1900 gjorde sin offentliga de-
but under flicknamnet Asplund, ackompanjerades i denna konsert av sin make 
Olallo Morales på hammarklaver. Han ackompanjerade också Bendixens vi-
ola d’amorenummer på den upprättstående tvåhalsade girafflygeln. 

Musik  
Vid Musikhistoriska museets styrelsemöte den 4 april 1917 gavs styrelseleda-
möterna Ludvig Looström, Conrad Nordqvist, Emil Pettersson, Olallo Mora-
les och Johannes Svanberg uppdraget att utforma konsertprogrammet. De 
mest slående skillnaderna gentemot de tidigare konsertprogrammen är att det 
under denna konsert inte framfördes någonting folkmusikaliskt, inga nummer 
inom vistraditionen och egentligen ingenting nordiskt. Blåskvintetten av Jo-
hann Gottlieb Naumann var kanske inte var komponerad i Sverige, då den 
tyske komponisten endast vistades i Sverige under några år och ingen sångtext 
i det instrumentala stycket kan antyda en nordisk koppling. Detta kan styrka 
den ovan gjorda iakttagelsen att det nationella vid denna tidpunkt blivit än 
mindre framträdande i museets programförklaring. Kompositörernas nation-

                                                      
728 Öhrström 1997, s. 58 f. 
729 Norlind & Trobäck 1926, s. 238. 
730 Klarinett Ass, inv.nr. M343. Tillverkare Dölling, C, Fr. & Sons, Potsdam, Tyskland, tillver-
kad mellan 1820–50. 
731 Norlind & Trobäck 1926, s. 281, 285. 
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aliteter var i stället tämligen jämnt fördelade mellan de västerländska europe-
iska ”kulturhärdarna” Italien (Boccherini, Paganini, Scarlatti, Paradies), 
Frankrike (Rameau, Couperin, Milandre), Tyskland (Bach, Haydn, Naumann) 
och England (Purcell). 

De flesta kompositörerna i programmet tillhörde redan återupptäckta er-
kända mästare från utlandet och de medverkande i programmet hörde alla till 
samma musikgenre och krets, vilket eventuellt kan återspegla en förändring i 
Stockholms musikliv i början av 1900-talet. Martin Tegen skriver: 

Under 1890-talets tycktes ännu den offentliga musikaliska soarén, framgången 
ur musicerandet i de privata salongerna, vara på väg att bli den dominerande 
konsertformen med ett flertal medverkande och ett omväxlande, ofta ganska 
brokigt program. Men i början av det nya seklet trängdes den undan av de in-
ternationella solisternas konserter med endast en (eller en huvudsaklig) med-
verkande och ett ofta ganska standardiserat program.732  

 
De många medverkande i konserten och den fortfarande – om än något mindre 
– brokiga programsammansättningen gav ändå konserten ett tydligt drag av 
privat salongsmusicerande, vilket också var ett uttalat mål för arrangörerna 
och kommenterat i recensionerna av konserten. 

Ett antal nummer var repriser från museets tidigare konserter: blåskvintet-
ter av Naumann och Haydn var en repris från konserten 1903, liksom stråk-
kvintetten av Boccherini; Andante och menuett av Milandre för viola d’amore 
var en repris från konserten 1900, men i denna konsert ackompanjerades viola 
d’amoren av den stående tvåhalsade flygeln, istället för Scholanders luta. 

Annars var intresset för att återupptäcka bortglömd musik centralt inom 
musikhistoriskt utövande, vilket man i den här konserten kan se mest utslag 
av i det nummer för stråkar och fagott, till vilket Lars Zetterqvist hade donerat 
ett manuskript till museet redan 1899. Enligt Zetterqvists utsago skulle manu-
skriptet vara skrivet av Niccolo Paganini (1782–1840) själv och tidigare ej 
framfört. Manuskriptets äkthet ifrågasattes redan från början av Svanberg, 
som i brev till Claudius rådgör om hur dess äkthet kan testas.733 I accessions-
liggaren är det troligtvis Svanberg som har antecknat ett frågetecken. Ifall man 
låtit någon kännare examinera manuskriptet innan konserten 1918 framgår 
inte, men i det tryckta programbladet låter man det framstå som äkta, med 
endast en lätt antydan till reservation: 

                                                      
732 Tegen 1955, s. 119. 
733 Paganinimanuskript skänkt av Zetterqvist 28 mars 1899 nr 18. acc. nr 53. Brev från Johannes 
Svanberg till Carl Claudius den 28 september 1898: ”Zetterqvist tror jag ega ett originalmanu-
skript af Paganini. Hur skall det kunna utrönas huruvida det är äkta eller blott en samtida af-
skrift?”. Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius den 2 april 1899: ”från konsertmästar 
Zetterqvist: ett mycket gammalt kopparstick af Duiffoprugcar (Kasper Tieffenbrucker); ett not-
häfte (jag har det ej till hands här hemma hos mig och minns ej titeln), handskrifvet af ingen 
mer och ingen mindre än sjelfvaste Nicolo Paganini – ja, detta enl. Z:s uppgift, men äktheten 
torde tarfva bekräftelse”. 



248 

Av kompositionerna erbjuder Paganinis Adagio för stråkinstrument och fagott 
synnerligt intresse, då det hittills varit okänt och endast föreligger i en här be-
fintlig handskrift, förmodligen av komponisten. 
 

Stycket har helt klart sin plats i konserten, som en del i en musikhistorisk am-
bition att upptäcka ny repertoar, men lite lustigt är att Paganini senare kom att 
stå för själva sinnebilden av det man i ivrandet för historisk musik på tids-
trogna instrument vände sig emot; de virtuosa cirkuskonsterna och de roman-
tiska uttrycken. Dieter Gutknecht skriver att Paganini sågs som protagonisten 
till tidigmusikrörelsen och menar att den och andra tyska musikrörelser en bit 
in på 1900-talet var en protest mot det romantiska borgerliga musiklivet.734  

Hur Zetterqvist hade fått manuskriptet i sin ägo framgår ingenstans, men 
när han studerade i Paris 1878–80 gick han för violinläraren Hubert Léonard, 
men fick även särskild undervisning av Paganinis ende elev Camillo Sivori 
(1815–94), för att studera in Paganinis och Sivoris konsertstycken,735 så en 
länk till Paganini fanns verkligen.736 I den mest omfattande förteckningen över 
Paganinis verk finns inget känt stycke upptaget för violin, altviolin, violoncell 
och fagott, men under kapitlet ”Opere perdute” (försvunna verk) finns en hän-
visning till en artikel om Paganinis liv i den tyska tidskriften Allgemeine Mu-
sikalische Zeitung från 1830.737 I den skriver man att Paganini vid 17 års ålder 
ska ha tillbringat mycket tid i Livorno där han komponerade fagottmusik till 
en dilettant men duktig svensk fagottist.738 Kan den slottsherre som Zetterqvist 
fick köpa sin Amativiolin ifrån även haft ett Paganinimanuskript på sin 
vind?739 I sin recension av konserten fann Patrik Vretblad det märkligt att 
stycket var ”mera solistiskt för fagotten än för violinisten”, vilket även andra 
recensenter påpekade, vilket styrker att det var ett verk skrivet direkt till en 
fagottist.740  

I viss mån kan man även se ambitionen att plocka fram tidigare ej spelad 
musik i arian ur kaffekantaten ”Schlendrian mit seiner Tochter Liessgen” av 
J. S. Bach. I programbladet nämns att kantaten aldrig tidigare uppförts i Sve-
rige, men om man med det menade att kantaten i sin helhet aldrig uppförts, 
eller om det även rörde sig om en Sverigepremiär för denna aria, framgår inte. 
Med största sannolikhet hade numret valts för det obligata flöjtsolot i arian, 
då Orion Östman även i denna konsert spelade på Christina Nilssons svårin-
tonerade kristallflöjt. 
                                                      
734 Gutknecht 1993, s. 24. 
735 ”Lars Zetterqvist” Svensk Musiktidning, Nr 8, 14 april 1897, s. 58. 
736 Manuskriptet är numera borta ur samlingarna, utan några återfunna anteckningar om hur 
eller varför det inte finns kvar, vilket kan peka mot att det faktiskt var äkta och därmed stöld-
begärligt. 
737 Moretti & Sorrento 1982, s. 340.  
738 Allgemeine Musikalische Zeitung maj 1830 n. 20, s. 324 ff. 
739 Jämför i kapitlet om museets konsert 1903 i avsnittet om instrumenten. 
740 Patrik Vretblad, Aftontidningen 13 februari 1918. Sign. ”Per interim”, Aftonbladet 13 febru-
ari 1918. 
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De åtta satser ur Jean Philippe Rameaus (1683–1764) ”Pieces de Clavecin 
en Concert” som i konserten framfördes av quinton, cembalo och viola da 
gamba var redan etablerad musik i musikhistoriska sammanhang. Satser ur 
sviterna hade till exempel framförts av Saint-Saëns, Tolbeque och Taffanel i 
april 1880,741 Dièmer, Delsart, Taffanel och van Waefelghem vid konserterna 
på Trocadero under världsutställningen i Paris 1889,742 och det fanns på pro-
grammet i en musikhistorisk konsert på Musikhistorisk museum i Köpenhamn 
den 2 februari 1912.743 Salomon var gambisten i framförandet av samma verk 
i Köpenhamn och han hade med det på programmet i de tidigare nämnda kam-
marmusikaliska aftnarna i Stockholm hösten 1916 tillsammans Radisse och 
Nordberger. På programmen i de tidiga musikhistoriska konserterna av lärarna 
på musikkonservatoriet i Bryssel under 1880-talet förekom däremot aldrig sat-
ser ur dessa sviter, men väl andra Rameau-stycken.744 Inför planeringen av 
museets historiska konsert skrev Svanberg ett brev till Ina Lange, som blivit 
en etablerad cembalospelerska (och till och med fått erbjudande att ingå i 
Société des instruments anciens), för att få tips på repertoar och tillgång till 
noter, framför allt för viola da gamba. I Langes svar till Svanberg framgår att 
det var deras gemensamme vän Preben Noderman i Lund som förmedlat kon-
takten och hon svarar Svanberg: 

Vår gemensamme vän Preben Noderman sände mig edert brev om de musikhi-
storiska koncerterna och noter till dem, men ack! Jag är ju rätt okunnig! 

Rameaus saker som jag själv uppsökt och funnit i det Kongl. Bibl. i Köpen-
hamn, och utfört på Hitchkock-spinett såväl på musikhistorisk museums som 
Tonekunstnerforeningens koncerter tillsammans med violin och viola da 
gamba, samme Rameau har ju mycket intressanta solosaker för viola – är det ej 
så?745 

 
Lange ger vidare i brevet tips på verk av Filippo Vitali, Alfonso Terrabosco 
och ”gamle Haydn”, vilka kunde framföras med gamba. Ifall man till museets 
konsert på något sätt fick låna noterna till det föreslagna Rameaunumret från 
Köpenhamn, eller ifall man fick tag på noterna i Stockholm eller någon an-
nanstans ifrån, framgår inte.   

Musikinstrument 
I det tryckta programbladet ges viss information om de individuella instrument 
som användes i konserten, men också en del om instrumenttypernas historia. 

                                                      
741 Getreau 2011, s. 33 och Woodfield & Robinson 2001. 
742 Becker-Derex 2011, s. 48. 
743 Konsertprogram i Musikmuseets arkiv i Köpenhamn.  
744 Konsertprogram i arkivet i Musée des instruments de musique i Bryssel.  
745 Brev från Ina Lange till Johannes Svanberg 25 september 1916, Musikhistoriska museets 
brevsamling. 
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Stråkinstrument 

Viola da gamba 
Vid museets konsert 1918 användes för första gången en viola da gamba av 
större modell (även om den är liten för att vara en basgamba, vilken den nu-
mera klassificeras som i museets databas). Den sexsträngade basgamban med 
inventarienummer M427 attribueras till den framstående byggaren Joachim 
Tielke i Hamburg 1701 och hade köpts in till museet den 14 juli 1911. Bland 
ämbetsarkivets verifikationer framgår att det värdefulla instrumentet har köpts 
av den då unge tonsättaren och dirigenten Hildor Lundvik (1885–1951) för 75 
kronor.746 En etikett långt in i gamban talar om att Alfred Brock renoverade 
den 1912. Enligt Johannes Svanberg var den gamba som användes, den enda 
i spelbart skick i samlingen.747 Den gamba som Axel Bergendahl hade skänkt 
till museet 1899 (inv. nr. M53, signerad ”Joseph Elsler Mayence 1731”), var 
alltså inte i spelbart skick, trots att man hade skickat den till Alfred Brocks far 
Nils Nilsson i Malmö för att ”återställa den till sitt ursprungliga skick”. Clau-
dius skänkte en gammal gambahals som fick ersätta cellohalsen som den in-
kommit till museet med. Svanberg skrev till Claudius: 

Idag afgår såsom ilgods M.Ms Gamba, som skulle göras om så att den påsatta 
violoncellhalsen ersättes med en gambahals. Jag tager i detta afseende med stor 
tacksamhet emot Ditt vänliga erbjudande såväl att skänka oss en gambahals, 
som att låta Din instrumentmakare ombestyra reparationen.748 

 
Inga kommentarer om greppband är återfunna, vare sig angående denna 
gamba, Tielkegamban i konserten eller i något annat sammanhang där gambor 
diskuteras i Sverige under undersökningsperioden. Det var legio i Europa vid 
den gambarevival som började på 1880-talet och fortsatte flera decennier in 
på 1900-talet att de instrument man spelade på var bandlösa, hade cellostackel, 
diskantsträngarna var i metall och att man spelade med en vanlig cellostråke 
med överhandsfattning.749 På äldre fotografier av museets gambor i alla stor-
lekar går det inte att upptäcka några band. Det var först när museet på 1950-
talet började sända sina gambor för renoveringar till Günter Hellwig i Lübeck, 
som han tillfogade instrumenten greppband i perlon.750 Detta behandlas vidare 
i avsnittet ”Tillämpad musikforskning och kunskapsförmedling”. 

Svanberg vände sig i ett brev 1914 till museets ekonomiske välgörare 
grosshandlare John Collijn, som i många år var ledamot i museets styrelse, för 

                                                      
746 Säljarens underskrift är otydlig men kan tydas som Hildor Lundvik (1885–1951), tonsättare 
och dirigent. 
747 Brev från Johannes Svanberg till John Collijn 1 augusti 1914. 
748 Brev från Johannes Svanberg till Carl Claudius 12 maj 1900. 
749 Rutledge 1991. 
750 M427 renoverades av Günter Hellwig i Stockholm/Lübeck 1953 och 1976. Se reparations-
protokoll i Musikhistoriska museets ämbetsarkiv september 1953 och 16 mars 1976.  
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att be om bidrag till att köpa en nybyggd viola da gamba. Nils Nilsson i Malmö 
hade byggt en gamba vilken aldrig hämtats ut och erbjöd nu museet att köpa 
den för halva priset, 75 kr. Svanberg förklarar i brevet till Collijn att museet 
inte har rätt att använda de statliga anslagsmedlen till nygjorda instrument, 
men förklarar syftet med ett önskat inköp: 

Vi har nämligen länge haft ett önskemål att för konserter till museets förmån 
kunna få ihop en stråk-kvartett, bestående af de gamla instrumenten quinton, 
viola d’amore, viola da gamba och en liten basso. Därtill fordras dels att vi 
hafva tillgängliga instrument, dels att vi ha några som kunna spela på dem. […] 
Om vi nu finge detta instrument, kunde vi låna ut det till någon cellist (t.ex. 
Christiansen i Hofkapellet) i och för inlärande och öfvning, utan att riskera det 
enda spelbara instrument af detta slag, som finnes i museet. 

Härigenom skulle en början göras till förverkligandet af museets syfte att 
kunna åstadkomma musik på våra gamla instrument, hvarigenom man framle-
des genom konserters gifvande skulle kunna upphjelpa museets ekonomi.751 

 
Inte förrän vid ett styrelsemöte den 3 januari 1916 beslutades formellt att mu-
seet skulle köpa övningsgamban, och i accessionskatalogen fick instrumentet 
samma införskaffningsdatum med inventariebeteckningen M531. Basgamban 
verkar ha haft museets gamba (inv. nr M53) som man lät Nilsson reparera 
1900 som förebild. Helt nygjord var gamban inte, då den enligt den nuvarande 
instrumentdatabasen är sammansatt av äldre delar. Det är oklart i vilken ut-
sträckning Tor Mann hade övat på den nybyggda gamban inför den historiska 
konserten.  

Quinton/pardessus de viole 
Det femsträngade violinstrumentet som vid konserten och i den äldre access-
ionskatalogen benämns quinton (men numera benämns pardessus de viole, en 
term som också nämns i programbladet) inköptes till museet från okänt ställe 
och säljare den 29 augusti 1912 (inv. nr M475). Quintonen är signerad ”GA-
VINIES” (N:et spegelvänt) med en brandstämpel på baksidan av instrumentet. 
Senare organologer har attribuerat instrumentet till den framstående instru-
mentmakaren François Gaviniès (1683–1772) som var verksam i Paris från 
1730-talet och man tror att den är tillverkad 1740.752 Med största sannolikhet 
var det Alfred Brock som gjorde den spelbar.  

Vid tiden för konserten kallades bara de större instrumenten från violfamil-
jen av tenor- och bas-storlek för ’gambor’. Diskantgamborna verkar man inte 
ha förstått var små gambor som också historiskt sett spelats på knäet (da 
gamba). I konserten användes instrumentet i förstaviolinstämman i Boccheri-
nis stråkkvintett och Giovanni Turicchia spelade på den som en altviolin på 

                                                      
751 Brev från Johannes Svanberg till John Collijn 1 augusti 1914. 
752 Se reparationsprotokoll september 1953, Günter Hellwig Lübeck, Musikhistoriska museets 
ämbetsarkiv. 
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Bild 43. Överst: viola da gamba av Tielke M427 i tre olika vinklar. Nederst: viola 
da gamba av Nils Nilsson M531. Bild: Scenkonstmuseet. Fotograf: Sofi Sykfont.  
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Bild 44. Överst: Quinton/Pardessus de viole inv. nr M475.                                     

Nederst: Viola d'amore inv. nr M537. Bild: Scenkonstmuseet. Fotograf: Sofi Sykfont 
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axeln (da braccio). Även i Rameau-numret använde Turicchia samma quin-
ton/pardessus de viole. Liksom basgamban som användes verkar pardessus-
violen av äldre fotografier att döma inte haft några greppband, utan fått det 
först vid Günter Hellwigs renovering 1953.753  

Viola d’amore  
Det för återupptäckandet av historiska instrument så populära instrumentet vi-
ola d’amore gjorde comeback i denna konsert, efter att ha uteblivit i konserten 
1903, och nu användes för första gången ett instrument ur samlingarna. Viola 
d’amoren med inventarienummer M537 är signerad ”Antonius Romarini fecit 
Cremonæ an. 1703” vilket också uppges i konsertprogrammet. Enligt museets 
nuvarande instrumentdatabas är det ett tyskt arbete av okänd byggare från nå-
gon gång mellan 1830 och 1900. Hur väl medveten Claudius som ombesörjde 
inköpet 1916 var om falsariet kanske man inte borde spekulera i, men han 
hade vid denna tid en stor erfarenhet och kännedom om violinstrument då han 
värdesatte dem högt i sin egen samling. Faktum är att en hel del av hans attri-
bueringar, byten och inköp är höljda i dunkel, då han nästan alltid uteslutit 
information om var han fått tag på sina instrument.754 Det här instrumentet är 
sjusträngat med lika många underliggande resonanssträngar, har ett snäckhu-
vud och karaktäristiska flamformade ljudhål. Museet hade vid tiden för kon-
serten fyra viola d’amore i samlingen.  
 

Blåsinstrument 
Det är med största sannolikhet exakt samma blåsinstrument som användes i 
den här konserten som i den historiska konserten 1903.  

Orion Östman spelade åter på Christina Nilssons kristallflöjt och delvis 
samma hovkapellister spelade på samma äldre träblåsinstrument i blåskvintet-
terna av Johann Gottlieb Naumann och Franz Joseph Haydn som förra gången. 
Inte heller i denna konsert förekom några bleckblåsinstrument. 

Enligt konsertprogrammet var chalumeaun som användes signerad ”Klei-
nig”, vilket den som användes tidigare också var, alltså någon av tenor-
chalumeauerna med två klaffar som har inventarienummer M141 och M142. 

Den oboe da caccia som användes var liksom förra gången det unika 
Bachinstrumentet från Lunds akademiska kapell med signeringen ”Johann 
Heinrich Eichentopf in Leipzig 1724”, böjd i en båge med inventarienummer 
M170. 

Serpenten var troligtvis densamma som Alfred Brock renoverat inför den 
förra historiska konserten (inv. nr M76), då inga nya serpenter tillfallit sam-
lingen sedan dess. Serpentens klassificeras i det tryckta konsertprogrammet 
                                                      
753 Se reparationsprotokoll september 1953 Günter Hellwig Lübeck, Musikhistoriska museets 
ämbetsarkiv. 
754 Se Modin 2018. 
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som en större zinka och beskrivs som en instrumentgrupp ”mellan trä- och 
bleckblåsinstrumenten”, vilken intog en viktig plats inom den skråmässiga 
stadsmusiken under medeltiden. 

Det instrument som i konsertprogrammet 1903 kallades skalmeja, benämn-
des i 1918 års konsert i stället pommer, följt av ”skalmeja” i hakparentes. Det 
framgår i den förklarande texten att skalmeja uppfattades som en övergripande 
benämning på ”den stora skalmejasläkten” dit både instrument med enkla och 
dubbla rörblad räknades in. Som de livskraftigaste medlemmarna av de dub-
belrörbladiga skalmejorna sågs enligt programmet oboen och fagotten, medan 
klarinetten var den enkelrörbladiga dito. Pommern uppfattades som oboens 
äldsta variant och härleds till Frankrike där den benämndes Bomharde. Bom-
hart eller pommer var de tyska benämningarna. Denna generiska användning 
av termen skalmeja ansluter till Hornbostels och Sachs Sytematik der Musik-
instrumente från 1914. Enligt Baines & Kirnbauer har organologer senare oft-
ast preciserat ”shawm” (och varianter av ordet) till att gälla dubbelrörbladiga 
aerofoner.755 När organologen Tobias Norlind ett decennium senare systema-
tiserar instrumenten i sin instrumenthistoria avser han med skalmeja en egen 
instrumenttyp med dubbla rörblad vid sidan av oboe och fagott. Pommer be-
skriver han som ”en slags skalmeja med trängre mensur” och exemplifierar 
med just den pommer som användes i 1918 års konsert: inv. nr M145 signerad 
”R. Haka” från omkring 1700.756  

Klaverinstrument 
Till skillnad från de andra konserterna var det hela tre olika sorters klaverin-
strument med i 1918 års konsert, spelade av två olika musiker.  

Cembalo 
Inte förrän i denna konsert 1918 förekom en cembalo, eller clavecin som den 
benämndes i konsertprogrammet. I den tidigare brevväxlingen mellan Clau-
dius och Svanberg kallar de instrumenttypen även för clavicymbal och Clau-
dius svarar på Svanbergs fråga om benämningen i ett brev 1902: 

Du har fulstændig Ret, naar Du kaller Clavicymbal for Clavecin, thi Udtryk-
kene Flygel ”Clavicymbal” Clavecin vexler stendig om det samme Instrument  
– Ravnefjedermekanik og Flygelform – Ordet maa icke forvexles med Clavier 
eller clavichord (Metaltunger). Undskyld det docerende, det er styg Vane hos 
mig i dette Emne.757 

 
I Musikhistoriska museets konsertprogram vid mitten av 1930-talet går man 
över till att kalla instrumenttypen cembalo. I den andra upplagan av Nordisk 
familjebok 1906 står Adolf Lindgrens huvudartikel om instrumentet under 
                                                      
755 Baines & Kirnbauer 2001. 
756 Norlind 1928, s. 43 f.  
757 Brev från Carl Claudius till Johannes Svanberg 28 februari 1902. 
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’Clavicymbalum’, vilket både uppslagsorden ’Clavecin’ och ’Clavicembalo’ 
hänvisas till. Uppslagsordet ’cembalo’ hänvisas i samma upplaga till ’hack-
bräde’ och alltså en annan instrumenttyp.758  

Inga andra klaverinstrument med knäppta strängar hade heller förekommit 
i konserterna, såsom virginal eller spinett, men den lilla oktavspinetten från 
Claudius var tänkt att spelas på i museets första konsert. 

Det instrument som användes i konserten var en cembalo byggd av Jacob 
Kirckman från 1763 med inventarienummer M216 vilken ingick i deposit-
ionen från Kungl. Musikaliska akademien. De hade fått den i gåva från direk-
tör D. M. Aall i Norge den 31 maj 1878.759 När musikforskaren Angul Ham-
merich skrev sin första lovordande artikel om Musikhistoriska museet i Stock-
holm för att hjälpa upp det 1906, nämnde han hur synd det var att ett värdefullt 
klaverinstrument av London-fabrikat ej var iståndsatt. Han skrev att det skulle 
behövas 200 kr för dess renovering, något man småningom lyckades få ihop 
medel till då J. G. Nordström ska ha renoverat cembalon 1912. Under resten 
av 1900-talet har cembalon varit ofta spelad och mycket uppskattad.760 

Den beskrivning av instrumentet som stod i Svanbergs instrumentkatalog 
från 1902 återgavs ordagrant i konsertprogrammet (sånär som på en moderni-
serad stavning): 

Den vid konserten använda clavecinen är signerad Jacobus Kirchman Londini 
Fecit 1763. Kirchman var en tysk, som 1740 bosatte sig i London tillsammans 
med schweizaren Tschudi grundade den berömda pianofabriken Broadwood & 
Son. Instrumentet har 2 manualer med 5 oktaver i varje (F–f) samt 4 register. 
Det är tre-korigt, de två överliggande strängarne äro stämda i 8-fots-ton och den 
undre strängen i 4-fots-ton. Varje av dessa strängar står i förbindelse med re-
gistren, så att varje enskild sträng kan från- och tillkopplas. Härigenom kan 
åstadkommas att den ena manualen ljuder starkare än den andra. Dessutom kan 
man få samma tangent att ljuda i vanlig 8-fots-ton eller en oktav högre. Längd: 
2,35 m., bredd: 0,93 m., höjd: 0,90 m. Dep. av Kungl. Musikaliska Akademien. 

 
I proportion till de andra instrumentbeskrivningarna är denna anmärknings-
värt mycket längre och utförligare. Instrumenttypens avancerade mekanik har 
alltid varit en viktig orsak till dess upphöjda status inom organologin. Att cem-
balo ändå inte förekom på museets tidigare historiska konserter och inte heller 
                                                      
758 Lindgren 1906. 
759 Morales & Norlind 1921, s. 125. 
760 Deutsche Grammophon Gesellschaft (Archiv Produktion) förlade sina inspelningar av re-
nässans- och barockmusik till Stockholm i augusti–september 1961, för att kunna använda 
Kirckman-cembalon och Ruckersvirginalen (Musikhistoriska museets årsberättelse 1961, s. 
52). Ett flertal internationellt erkända cembalister har givit konserter i Stockholm på Kirckman-
cembalon, bland annat: Ralph Kirkpatrick 22 november 1959, Gustav Leonhardt 10 april 1970, 
Laurence Boulay 10 mars 1970 och Walter Heinz Bernstein 16 mars 1970 (generalprogram i 
Musikhistoriska museets ämbetsarkiv, samt brev från Gustav Leonhardt till Ernst Emsheimer 4 
juni 1969). Det finns inspelningar med Stig Ribbing från 1960-talet. Mikko Korhonen gjorde 
inspelningar på instrumentet i början av 2000-talet.  
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går att finna exempel på i Stockholms musikliv utanför museets arrangemang 
skulle dels kunna handla om att cembalo aldrig var särskilt vanlig i Sverige 
under sin storhetstid på 1700-talet, dels om estetiska preferenser.761 Även om 
det var just cembalo som de första pionjärerna för historiska instrument (som 
Louis Diémer) introducerade i Paris på 1880-talet, så var det enligt Haskell 
inte förrän ungefär 1906 som Landowska slog igenom och cembaloljudet 
långsamt började accepteras.762 Hon hävdade själv att hon kämpade i trettio år 
för att få cembalon att bli accepterad och att musiker och publik vande sig 
långsamt steg för steg.763 Kultureliten i London beställde, som tidigare nämnts, 
klavikord och inte cembalor från Arnold Dolmetsch runt sekelskiftet.  

Att det var just denna cembalo av Kirckman som användes, kan förutom 
dess fina skick, härledas till den tidigt etablerade preferensen för tvåmanualiga 
cembalor. De moderniserade nybyggda Pleyel-cembalor som Wanda Lan-
dowska slog igenom med hade två manualer och flera pedaler, vilket under 
hela den första halvan av 1900-talet kom att bli sinnebilden för en cembalo. 
Martin Elste pekar på hur Landowska uppfattade cembalon som en besträngad 
orgel, en bild av cembalon som ändrades först i slutet av 1950-talet då en ny 
generation cembalister mer uppfattade instrumenttypen som en mekanisk 
luta.764   

Hammarklaver 
Det svenskbyggda hammarklaver av Petter Mathias Kraft som användes i kon-
serterna 1900 och 1903 var i denna konsert utbytt mot det Londontillverkade 
hammarklaveret med inventarienummer M412. Det är byggt av den tyske in-
strumentmakaren Johann Andreas Stumpff (1769–1846) som var vän till Be-
ethoven. I konsertprogrammet står det endast ”Hammarklaveret är signerat J. 
A. Stumpff, London, antagligen från slutet av 1700-talet”.  

Taffelpianot (som det benämns i accessionsliggaren) var skänkt av brö-
derna Robert och John Brandel den 10 december 1909. Det ska enligt bröder-
nas uppgift ha tillhört instrumentmakare Mattias Petter Kraft och blivit sålt till 
generalkonsul Henric Brandel 1807.765 Robert Brandel hade bland annat varit 
rektor för den Kraftska skolan 1898–1908 vilken grundats 1807 av instrument-
makaren Petter Mathias Krafts förmögenhet enligt hans testamente.766  

 

                                                      
761 Helenius Öberg (1979) argumenterar för att en viss inhemsk produktion och använding av 
cembalo ändå förekom i Sverige, trots de få bevarade instrumenten. 
762 Haskell 1988, s. 51. 
763 Från konversation mellan Wanda Landowska och Jack Pfeiffer i NBC-filmen ”Wanda Lan-
dowska at home” 1953, ur Elste 2014, s. 13. 
764 Elste 2014.  
765 Musikhistoriska museets accessionskatalog 3, ämbetsarkivet, D1A:1. 
766 Som rektor på Kraftska skolan införde Robert Brandel instrumentalmusikundervisning vil-
ket resulterade i en uppmärksammad musikkår, ett koncept som spred sig till många andra sko-
lor. Han var också far till pianisterna Sven och Folke Brandel. 
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Bild 45. Överst: Cembalo byggd av Jacob Kirckman London 1763, inv. nr M216. 

Nederst: Hammarklaver byggt av J. A. Stumpff, London, inv. nr M412..                                     
Bild: Scenkonstmuseet Fotograf: Sofi Sykfont (M412) 
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Bild 46. Girafflygel byggd av Carl Jacob Nordquist 1826, inv. nr M402.              

Bild: Scenkonstmuseet. 
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Det är gjort i mahogny, har en pedal och ett omfång på 68 toner från F1 till 
c4 och tillverkningsnummer 219.767  

Instrumenttypen benämndes omväxlande taffel, taffelpiano och hammar-
klaver vid denna tid.  

Tvåhalsad girafflygel 
Det enda svenskbyggda instrumentet i konserten var den tvåhalsade stående 
flygeln som enligt dess signering byggts av Carl Jacob Nordquist (1800–1850) 
i Stockholm 1826 (inv. nr M402). Flygeln hade köpts in samtidigt som nio 
andra instrument den 10 december 1909 från musikinstrumenthandlaren Carl 
Waldemar Enggren på Sibyllegatan 20. De tio instrumenten kostade tillsam-
mans tio kronor.768 

 Uppstående flyglar var en populär nymodighet i början av 1800-talet, men 
dubbelhalsade sådana mycket ovanliga. Instrumentets medverkan i konserten 
kan nog främst förklaras av dess spektakulära utseende med en höjd på när-
mare två och en halv meter. Det finns inga spår av att det skulle har använts 
efter detta tillfälle.  

Man kan föreställa sig att frakten av de tre stora klaverinstrumenten till 
operans stora foajé var ett omfattande projekt.  

Tillämpad musikforskning och kunskapsförmedling 
Den musikhistoriska matinéen i Stockholmsmuseets glamorösa tappning fö-
refaller medvetet ha undvikit föreläsande inslag och tycks ha tillhört en annan 
genre än de musikhistoriska föreläsningar med ljudillustrationer, som bland 
andra Karl Valentin och Olallo Morales bedrivit i Stockholm sedan den sen-
aste historiska konserten. Ifall man hade velat ha föredrag på konserten 1918, 
så hade Olallo Morales som ju medverkade som ackompanjatör varit den 
givne föredragshållaren. Karl Valentin, som var en van musikhistorisk förelä-
sare, både på konservatoriet och i folkbildningssammanhang, kanske också 
hade kunnat föreläsa, om det hade varit ett önskat upplägg för konserten.769 

Ingen recensent nämner presentatör eller undervisande inslag, utan den 
aspekten verkar ha varit helt hänvisad till det tryckta programmet, vilket vid 
denna konsert däremot var desto mer informativt. Till skillnad från tidigare 
konsertprogram, innehöll detta hela två sidor om de specifika instrumenten, 
instrumenttypernas historia samt sist något om musiken. Musikerna presente-
rades däremot inte alls i programmet. Två dagar före konserten publicerades 
en lång uppsats om instrumentens utvecklingshistoria i Svenska Dagbladet 

                                                      
767 Instrumentet hör till museisamlingens bättre tafflar och har bland annat använts vid en in-
spelning med Stig Ribbing 1968 (Sterling CDA 1654-2).  
768 Inv. nr M402–411, Musikhistoriska museets accessionskatalog nr 3, D1A:1. 
769 Karl Valentin avled den 1 april samma år, så eventuellt var han redan sjuk i februari, men 
inte heller på de tidigare två konserterna föreläste han.  
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skriven av Olallo Morales.770 Formuleringarna och innehållet i tidningsartikeln 
och konsertprogrammet sammanfaller på många ställen, så med största san-
nolikhet var det Morales och inte Svanberg som skrivit konsertprogrammet. 
Men en del formuleringar hade Morales lånat från Svanbergs instrumentkata-
log från 1902.   

Presentationen av instrumenttypernas historia är färgad av en evolutionist-
isk kultursyn. Om stråkinstrumentens ursprung står till exempel: 

Som bekant härstammar violinen från de båda urformerna, den flatbottnade 
felan (figela, phiala, viella vioel), försedd med sidoinskärningar, och den halv-
päronformade, mandolinliknande gigan (på franska gigue efter dess fårbogs-
form) utan inskärningar. Ur felan uppstod en mängd violaarter, olika till form, 
storlek, strängantal, stämning och spelsätt, såsom armvioler (viola da braccio), 
knä- eller benvioler (viola da gamba), små violer (violini) och stora violer (vi-
olone).771  

 
I tidningsartikeln skriver Morales efter ett snarlikt avsnitt om stråkinstrumen-
tens utvecklingshistoria: 

En avart av den oftast sexsträngade violan är lyran, som bildar övergången mel-
lan viola och violin.772 

 
Lyran förklaras alltså vara länken mellan de två ganska skilda instrumentfa-
miljerna. Violinfamiljen, vilken existerade parallellt med violfamiljen i flera 
århundranden, uppfattas idag inte som en vidareutveckling och ersättning för 
violfamiljen, såsom man tänkte sig utvecklingen runt sekelskiftet och en bra 
in på 1900-talet.  

I beskrivningen framkommer ingenting som vittnar om en medvetenhet om 
violernas likheter med lutor och de historiska greppbanden. I artikeln finns en 
illustration ur C. Simpsons ”The division Violist” från London 1659 förestäl-
lande en gambaspelare vars instrument har tydliga greppband och som har 
underhandsfattning om stråken. Ingenting nämns ändå om detta i texten.  Man 
verkar inte heller medveten om att de små violerna spelades upprätta på knäet, 
liksom de stora som hölls upprätta men hölls fast mellan benen. Den basgamba 
som man använde i konserten spelades troligtvis med stackel, cellostråke och 
utan greppband och quintonen spelades utan greppband på axeln (da braccio). 
I Adolf Lindgrens artikel ”viola” i Nordisk familjebok skriven 1883 men åter-
tryckt i ’Uggleupplagan’ 1921 framkommer i beskrivningen av violfamiljen 
ingenting om greppband och spelsätt, men i artikeln ”gamba” avbildas en 

                                                      
770 Olallo Morales, ”Från vassrörspipan till ventiltrumpeten. Den moderna orkesterns ursprung 
sådant det demonstreras av Musikhistoriska museet”, Svenska Dagbladet 10 februari 1918. Ti-
teln på artikeln pekar mot att Morales hade en evolutionistisk kultursyn.  
771 Konsertprogram för konsert-matiné 12 februari 1918. Musikhistoriska museets ämbetsarkiv 
F4B:1. 
772 Olallo Morales, Svenska Dagbladet 10 februari 1918. 
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gamba med greppbanad och de nämns även i beskrivningen. I Tobias Norlinds 
instrumenthistoria 1928 nämns ingenting om greppband och spelsätt. Detta är 
lite förvånande då till exempel Alfred James Hipkins förklarar detta redan 
1888 och Francis W. Galpin tar upp detta faktum mycket tydligt i Old English 
Instruments från 1910.773 De flesta av Galpins egna gambor som illustrerar 
boken har till och med tydliga band. Alla avbildade gambor i Claudius instru-
mentkatalog från 1931 saknar greppband men han nämner i texten att det ofta 
förekom historiskt, vilket han också nämner i sin lilla katalog för sin utställ-
ning i Malmö till förmån för Musikhistoriska museet 1901.774 På ett foto före-
ställande Siegfried Salomon och Bergliot och Frederik Schnedler-Petersen 
spelande i Carl Claudius hem från okänt år, men publicerad i Claudius instru-
mentkatalog 1931, spelar Salomon viola da gamba med cellostråke, stackel-
stöd och utan greppband.775 Enligt John B. Rutledge var det inte förrän 1932 
som kontroversen med användningen av greppband eller ej, började att lösas 
genom Bachers formativa studie i vilken han vederlade användningen av gam-
bor utan greppband, men de förekom ändå in på 1950-talet.776 Rutledge visar 
att Henry Saint-George, Paul de Wit och Auguste Tolbeque som alla hörde till 
de tidiga återinförarna av viola da gamba i slutet av 1800-talet var medvetna 
om att greppband hade spelats med greppband historiskt sett, men använde det 
ändå inte. De hörde enligt Rutledge alla till de ”reintegrationists” som tyckte 
att ”the viols should be revived, treated as contemporary musical main-
stream”.777 Saint-George tyckte till exempel att spel med greppband gjorde det 
omöjligt att spela med ”delicate shades of expression” och att det var störande 
med de öppna strängarnas klingande efter att stråken släppt dem. Han jäm-
förde spel med greppband med att använda pudrade peruker och kråsskjortor, 
vilket han inte heller gjorde. de Wit spelade utan greppband för att de hindrade 
utförandet av glissandon, vilket var en viktig praxis för stråkmusiker vid denna 
tid.778 Det är möjligt att även de svenska pionjärerna vid konserten, som inte 
heller använde peruker och kråsskjortor tyckte att den historiska troheten 
skulle inkräkta för mycket på det musikaliska framförandet med greppband. 
Just i detta fall kan det ändå vara tveksamt att förutsätta initierade och med-
vetna ställningstaganden i fråga om gambans utförande, då ingen i Stockholm 
verkar ha fördjupat sig närmare i instrumenttypen. Tor Mann som spelade i 
konserten var inte ju inte alls någon van gambaspelare.  

                                                      
773 Galpin 1910, Hipkins 1945, s. 45 f [faksimil av Hipkins 1888].  
774 Claudius 1901 och 1931, s. 209. 
775 Claudius 1931, s. 264.  
776 Rutledge 1991, s. 413. 
777 Ibid., 1991, s. 409. 
778 Ibid., 1991, s. 413 där han hänvisar till följande källor: van der Straeten ”The Revival of the 
Viols”, artikelserie i The Strad 1909–12 (vols XX–XXIII) och de Wit Weitschrift für Instru-
mentenbau, IX, no 23, 11 maj 1889, s. 317. 
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Ingen information om Märta af Klintbergs förtrogenhet med cembalospel 
är återfunnen, men hon förekommer senare i andra sammanhang med histo-
riska klaver. Hon kan alltså ha medverkat i egenskap av något slags specialist 
på instrumentet, till skillnad från Olallo Morales som ackompanjerade på de 
andra två historiska klaverinstrumenten. Ifall ingen specialist hade eftersträ-
vats, hade han lika gärna kunnat spela även på cembalon. 

Även om Morales var en musikkunnig person och driven skribent som 
några månader senare skulle få en betydelsefull position i det svenska musik-
livet som akademins sekreterare, så var han liksom Svanberg inte någon utbil-
dad musikforskare. Man kan förmoda att hans uppsats grundade sig på Svan-
bergs instrumentkatalog från 1902 när det gällde beskrivningen av de indivi-
duella instrumenten och förslagsvis Hornbostel & Sachs instrumentsystematik 
från 1914, när det gällde instrumenttypernas utvecklingshistoria (jämför be-
skrivningen av skalmeja, i föregående avsnitt). 

Reception 
Den musikhistoriska konsertmatinén lyckades även denna gång väcka ett visst 
intresse hos både recensenter och publik, och en rad musikkritiker med för-
måga att problematisera företeelsen uppmärksammade den i dagspressen.  

Patrik Vretblad recenserade även denna konsert, liksom han gjort för Nya 
Dagligt Allehanda 1903, men denna gång för vänsterradikala Afton-Tid-
ningen. Vretblad ingick sedan 1910 i den av Karl Valentin startade ortsgrup-
pen för Internationale Musikgesellschaft, hade 1914 kommit ut med en bio-
grafi över Johan Helmich Roman och utgav 1918 en studie över konsertlivet i 
Stockholm under 1700-talet. Sedan 1909 hade Vretblad tillsammans med 
Oscar Sandberg återupptagit de motettaftnar som Oscar Byström anordnat i 
Oscarskyrkan 1881–85. Tegen menar att de nya motettaftnarna införlivade de 
”under mellantiden vunna erfarenheterna och perspektiven, men ändock med 
en viss om Byström erinrande blandning av gammalt och nytt och av olikar-
tade besättningar” och menar vidare att framsteget var stort då de hade ”en 
betydligt insiktsfullare värdering och placering av kyrkomusikens mästare, 
inte minst Bach, Roman och Reger”.779 Vretblad var alltså väl insatt i äldre 
musik, men oklart är hur intresserad han var av historiska instrument. 

Den år 1918 fortfarande unge kompositören och musikanmälaren William 
Seymer (1890–1964) recenserade konsertmatinén för Svenska Dagbladet och 
kompositören, musikanmälaren, konstnären, musikern och diktaren Sigurd 
von Koch (1879–1919) skrev för Stockholms-Tidningen. I konsertannonser 
och av Tegens artikel i Svenskt biografiskt lexikon framgår att von Koch spe-
lade med Märtha Ohlson, Carl Nordberger och Anna Norrie, vilka alla åter-
finns i historiska konserter, så man kan tänka sig att han själv hade ett intresse 
för företeelsen. Tegen beskriver von Kochs estetik som svårfunnen ”om inte 
                                                      
779 Tegen 1955, s. 44. 
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möjligen en blek avglans av den peterson-bergerska: ned med den ytliga bril-
jansen, bort med det tomma o pråliga, fram för det djupa engagemanget o den 
mångfacetterade helheten, fram för enkelhet o folklig grund”.780 En sådan es-
tetik kan på flera punkter sammanfalla med ett förespråkande av historisk mu-
sik och historiska instrument, men oklart är i vilken utsträckning han såg pot-
ential i denna verksamhet.  

Eventuellt var det violinisten, musikkritikern och kompositören Carl Göran 
Nyblom (1867–1920) som recenserade för Aftonbladet under signaturen ”Per 
interim”. En av de mer intressanta recensionerna skrevs av lundaprofessorn i 
teoretisk filosofi Alf Nyman (1884–1968) för Stockholms Dagblad. Specifikt 
för Nyman var att han närmade sig skönhetsproblemet i sina filosofiska arbe-
ten från musikens sida.781 Från denna konsert har recensioner också återfunnits 
i Dagens Nyheter, Socialdemokraten, Nya Dagligt Allehanda och Folkets 
Dagblad Politiken. 

Recensenterna vittnar samstämmigt om att den fina (”representativa”) 
publiken till konserten var fulltalig och påtagligt intresserad. Kronprinsen och 
prins Eugen ska med intresse tagit del ”av de märkligaste instrumentens kon-
struktion”.782 

Alla recensenter verkar också själva ha funnit konserten både underhål-
lande och intressant, både i musikaliskt och musikhistoriskt avseende, men 
inte alltid samtidigt:  

Konserten var icke uteslutande musikalisk – en del hade endast rent historiskt 
värde – men intressant var den alltigenom.783 
 

Signaturen ”Per interim” (eventuellt Nyblom) menade att Musikhistoriska 
museet hade en stor mission att fylla i det musikkulturella livet, särskilt för att 
det inte bara gjorde allmänheten förtrogen med ”gånga tiders instruments ut-
seende och konstruktion”, utan för att man gav tillfälle för intresserade att 
”avlyssna dessa tonverktygs klanger” [recensentens fetning].784 Med detta ut-
talande styrks teorin om att ett primärt syfte för museet var att bevara klanger, 
vilket man ansåg bäst gjordes klingande. Vretblad är av samma åsikt när han 
skriver att: 

[…] musikhistoriska museet som samlingsorgan för musikinstrument skulle 
blott delvis fylla sin uppgift om det ej samtidigt beredde allmänheten tillfälle 
att lyssna till dessa instruments klanger.785 

 

                                                      
780 Tegen 1975, s. 436.  
781 Segerstedt 1990, s. 727. 
782 Patrik Vretblad, Afton-Tidningen 13 februari 1918. 
783 William Seymer, Svenska Dagbladet 14 februari 1918. 
784 Sign. ”Per interim” [Carl Göran Nyblom?], Aftonbladet 13 februari 1918. 
785 Patrik Vretblad, Afton-Tidningen 13 februari 1918. 
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Han menar vidare att konserten var en ”länk i kedjan av dylika föranstaltningar 
till musikkulturens höjande och slöt sig värdigt till föregående av samma na-
tur”.  

Nyblom fortsätter sin utläggning av syftet med historiska konserter med att 
trycka på värdet av att få en överblick över utvecklingen: 

Det är först därigenom, man kan förflytta sig tillbaka till de tiders kultur, då 
beundrade mästare diktade och verkade. Man får sålunda också en överblick 
över den utveckling, som tonkonsten genomlevat även ur reproduktiv synvin-
kel.786 [recensentens fetning] 

 
Recensenten skulle med ”reproduktiv synvinkel” kunna mena att konserten 
belyser uppförandepraxisens historia; hur man under olika tider har reprodu-
cerat äldre tiders musik på olika sätt. Det ansluter till Svanbergs ovan avhand-
lade huvudsyfte för ett teatermuseum; att belysa olika tiders scenografi i ge-
staltandet av till exempel antiken. Då Svanberg menade att detta syftar vidare 
till att öka strävanden efter historisk trohet i samtida föreställningar, kan man 
av ovanstående citat snarare tolka det som att den historiska medvetenheten 
var ett mål i sig. Vretblad verkar tänka sig att historisk trohet och realism är 
viktiga i studiesyfte för att kunna tränga djupare in i konsten: 

Tonkonsten intager bland de sköna konsterna en särskild ställning på grund av 
dess egenskap av tids-konst i motsats till de ’bildande konsterna’. som röra sig 
i rummet. Den förra vädjar till örat, de andra till ögat. På den grund är fram-
ställning av gångna tiders tonkonst ej fullt åskådlig därest den ej återgives med 
de klangverktyg för vilka den komponerats. Man kan förvisso njuta i lika hög 
grad, ja, ännu mera, av en Mozarts sonat spelad på en härlig Steinway-flygel, 
även om den är ämnad för en clavecin. Men den rätta färgen får man ej. Våra 
nutida instrument representera en utveckling och i de flesta fall en förbättring. 
För den historiskt intresserade är det dock av oerhörd betydelse att få leva in i 
de klanger, den idésfär, vari våra stora mästare dvalts, och varur de fått sina 
ingivelser. 

 
För Vretblad verkar det ändå vara ”historiskt intresserade” personer som 
skulle få ut något av att komma konstnärens idésfär – och därmed hans intent-
ioner – närmare. I vilken grad sådana insikter sedan borde överföras till sam-
tida tolkningar av äldre musik, är däremot oklart då han upplever njutningen 
av ett musikframförande vara större med moderna instrument. Eventuellt me-
nar han att njutningen inte alltid bör sättas i det första rummet.  

Nyman såg både konstnärliga och pedagogiska förtjänster med konserten: 

Musikhistoriska museets ledning har stimulerat medlemmar av hovkapellet och 
andra utomstående krafter, att i verk och handling visa sin veneration för forna 
tiders mästare och forna tiders instrument genom att underkasta sig den visst ej 
ringa möda att på fullt allvar lära sig traktera dessa utdöda eller ur bruk komna 
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instrument. Tanken att på detta sätt låta några fullt autentiska fjärrklanger från 
rokokons och barockens sjunkna Vineta nå upp till hågades öron, är både konst-
närligt och pedagogiskt riktig. Därom vittnade lyckligt den séance, som i ma-
tinéns form ägde rum i operans stora foyer på tisdagen.787 
 

Att kalla tillfället för en ”séance” där musiker visat sin ”veneration” för mäs-
tare och instrument, säger något om hur säregen tillställningen nog tedde sig, 
eller var kanske en bild av hur upphöjande av konst och vetenskap kan ta sig 
närmast religiösa uttryck. Att det klingade ”fullt autentiskt” menade Nyman 
var det som gjorde evenemanget både konstnärligt och pedagogiskt riktigt.  

Vretblad menade att instrumentens utveckling i de flesta fall innebar en 
förbättring. Nyman menade också att instrumentens utveckling i de flesta fall 
handlat om förbättringar, i alla fall beträffande träblåsinstrumenten, vars öde 
beskrivs i evolutionistiskt präglade formuleringar: 

Några av dem äro helt säkert mera vördnadsvärda än välljudande och ha för-
modligen ändgiltigt och med fullt fog, utgallrats av det naturliga urvalets sko-
ningslösa hand – inom träblåsarfamiljens gäller detta särskilt skalmejorna och 
serpenten. Andra ha visserligen en gång utgallrats men åter tagits till nåder och 
förbättrats, som oboe da caccian, våra dagars engelska horn.788 
 

Nyman och ”per interim” tyckte att basetthornet förtjänade att oftare komma 
till användning. Vretblad beklagade hovkapellets träblåsare i deras ”ärliga be-
mödanden att inblåsa en levande anda i flöjtens, oboens, klarinettens och 
basklarinettens vördade, v-formade, ormvridna och längesedan avsomnade 
förfäder”. von Koch beklagade Orion Östman för hans bemödanden med 
Christina Nilssons kristallflöjt: 

Nöjet av att traktera en så dyrbar flöjt måtte dock för den utmärkte flöjtisten ha 
varit skäligen blandat, alldenstund instrumentet på det bestämdaste tycktes re-
agera mot något så när ren klingansats.789 

 
De flesta recensenter tyckte att träblåskvintetten fick ett humoristiskt drag, var 
en ”god muntration” och ”ett stycke stadsmusikanteri”. Seymer skrev:  

Att få någon ren ton ur dessa instrument är naturligtvis ohyggligt svårt och det 
hela blev oftast en förfärlig katzenjammer, som framlockade småleenden här 
och hvar hos publiken.790 

 
Flera av recensenterna betvivlade det autentiska i upplevelsen, då man fann 
det osannolikt att instrumenten låtit så illa förr, utan tänkte sig att det varit 
instrumentens dåliga tillstånd, långa tystnad och musikernas ovana vid de 
                                                      
787 Alf Nyman, Stockholms Dagblad 13 februari 1918. 
788 Ibid. 
789 Sign. ”Sd K.” [Sigurd von Koch], Stockholms-Tidningen 13 februari 1918. 
790 William Seymer, Svenska Dagbladet 14 februari 1918. 
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svårhanterliga instrumenten som var orsaken till ganska många missljud. So-
cialdemokratens recensent skrev: 

Den historiska troheten var således så väl tillgodosedd som möjligt. Och ändå 
tror jag icke, att åtminstone träblåsinstrumenten läto på detta sätt i sin ungdoms 
dagar. Huruvida detta berodde på instrumentens ålderdomliga skröplighet eller 
på exekutorernas ovana att hantera dem eller möjligen på bådadera är icke lik-
giltigt för försökets upprepande. Det är nämligen ganska säkert, att den ojämna 
tonen och orenheten icke voro historiska.791 
 

Anmälarna är också eniga om att stråkinstrumenten var den mest tilltalande 
instrumentgruppen. Dagens Nyheters recensent tyckte att ”de instrument som 
mest tycktes stämma överens med nutidens smak äro utan tvivel stråkarna”.792  

Nyman menade inte att utvecklingen endast varit till det bättre, utan ansåg 
beträffande violinens och violoncellens utträngande av quinton och viola da 
gamba att ”nya företräden endast ha vunnits på bekostnad av gamla”. Han 
beskriver vilka egenskaper han uppskattar hos de gamla instrumenten och där-
med också saknar hos de nya:  

Man betänkte blott quintonens djupa, varma altklang, gambans härliga omfång 
från cellons djupaste till högsta, strålande violinläge – samt framför allt de rika 
dubbelgrepps- och ackordsmöjligheter, som dessa fem-, sex. och sjusträngade 
stråkinstrument ägde i jämförelse med våra fyrasträngade!793 

 
Han tyckte också att Turicchia lyckades ”avlocka quintonens e- och g-strängar 
deras dunkla, yppiga, svärmiska alttoner” och efter att också ha hört Bendix-
ens föredrag av Milandres sköna Andante för viola d’amore, måste han säga 
sig:  

[…] dessa instrument äro icke döda; de sova – och kanske skola de vakna en 
dag och beskäras en plats i vår kammarmusik och vår orkester. 

 
Även om han inte var särskilt imponerad av Manns gambaspel, så tyckte han 
vidare att ”den läckra Rameausuiten” gav ”tydliga vinkar om, vilka ljuvlig-
heter, som slumra i gambans ädla barm”. Nyman gav alltså tydligt uttryck för 
uppfattningen att instrumenten verkligen skulle kunna reintegreras i det le-
vande musiklivet.  

Om hammarklaverets eller den dubbelhalsade upprättstående flygelns 
klangliga egenskaper nämndes nästan ingenting, men det sistnämnda instru-
mentet uppmärksammades för sitt utseende och hammarklaverets ton be-
skrevs av Seymer som ”något mer dämpad än clavecinens”.  

                                                      
791 Osign., Socialdemokraten 13 februari 1918. 
792 Sign. ”E. D.”, Dagens Nyheter 13 februari 1918. 
793 Alf Nyman, Stockholms Dagblad 13 februari 1918. 
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Uppfattningarna om cembalon gick något isär bland recensenterna, föru-
tom att samtliga beskrev tonen som ”spröd”.  Nyblom menade att cembalons 
ton var ”spröd och dock nyansrik”, Nyman skrev ”läckra sprödt mandolinar-
tade klanger” och Vretblad tyckte att den ”spröda men uttrycksfulla clave-
cinen” gav en behaglig omväxling. Seymer uppskattade af Klintbergs sedvan-
liga goda smak och genomkultiverade uppfattning i sitt cembalospel, men 
tyckte till skillnad från de andra att klangen mest likande en cittra, ”och att få 
till stånd nyanseringar är nog svårt.”. Dagens Nyheters recensent uppskattade 
också af Klintbergs ”sirliga och mjuka” spel, men tyckte att ”clavecinens 
spröda, lite skrällande toner” mera väckte ”kuriositetsintresse”. Recensenterna 
verkar anmärkningsvärt obekanta med instrumentet, vilket styrker iakttagel-
sen att det inte bara är första gången cembalo förekommer i museets konserter, 
utan inte heller verkar ha varit så vanligt i andra musikhistoriska sammanhang 
i Stockholm under 1900-talets två första decennier. På Nordiska museets 
första historiska konsert i mars 1917 var de klaverinstrument man använde 
hammarklaver och klavikord. När serien av kammarmusikaftnar med Radisse, 
Salomon och Nordberger uppträdde i Stockholm under hösten 1916 spelade 
Radisse ”klavér och clavichord”.  

Även viola da gamba verkar sällan ha förekommit på Stockholmsscenerna. 
I en recension av gästspelet med Radisse, Salomon och Nordberger i Afton-
bladet menar skribenten att viola da gamba ”hör till sällsyntheterna” och ger 
som tidigare exempel på gambaspelare ”Jacobs i Bryssel” (läraren vid konser-
vatoriet i Bryssel som turnerade runt med viola da gamba med kollegor under 
främst 1880-talet) som ”brukade spela instrumentet”. Han menade också att 
viola da gamban ”klingar vekt och kvinnligt, i förhållande till den fyrsträngade 
vanliga violoncelltypen” och att ”den spröda klangen av de tre instrumentens 
samspel är en egendomlig låt”.794  

Ifall ett syfte med konserten varit att generera fler instrumentdonationer, så 
var misslyckandet totalt, då man under hela 1918 inte mottog en enda dona-
tion. Men nu var väl siktet denna gång framför allt inställt på att värva med-
lemmar till vänföreningen och genom den få inkomster till instrumentköp, vil-
ket lyckades något bättre. Med medel från vänföreningen köptes i april och 
juni sammanlagt tre instrument, M560–562, och vid detta nummer slutade 
Svanbergs samlande för museet. 

Sammanfattning 
Utmärkande för denna konsert i jämförelse med de tidigare är avsaknaden av 
svenska inslag, både vad gäller musik- och instrumentval. Inget stycke hade 
någon direkt koppling till Sverige och av instrumenten var endast den tvåhal-
sade girafflygeln svensktillverkad. Inga folkliga inslag förekom.  

                                                      
794 Osign., Aftonbladet 25 november 1916. 
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Programmet bestod i stället av fransk, engelsk, tysk och italiensk musik 
framförd på kvalitativa instrument från samma länder, alla ur museisamlingen.  

Det var premiär för de i sammanhanget betydelsefulla instrumenten viola 
da gamba och cembalo. Med tanke på hur viktiga just dessa två instrumentty-
pers revival var i Frankrike och Belgien på 1880-talet, men även i England, är 
det förvånande att de introduceras så sent i Stockholm. Att cembaloinstrument 
varit förhållandevis ovanliga i Sverige även när det begav sig under instru-
mentets storhetstid är en förklaring. En annan är de estetiska preferenserna, 
där den rundare klangen från klavikord och hammarklaver kring sekelskiftet 
föredrogs.  

Recensenterna kommenterar framför allt instrumentens klanger i rapporte-
ringen av konserten i dagspressen. En del bedömningar för instrumentens po-
tential att återinföras i musiklivet görs, där en skribent till exempel menar att 
violinstrumenten gärna kunde återinföras, medan träblåsinstrumenten gärna 
fick sova vidare. 

Alla musiker förutom Clary och Olallo Morales och Märta af Klintberg var 
eller hade varit hovkapellister. Inte en enda amatör medverkade, men få av de 
medverkande var vana vid de historiska instrumenten. Till skillnad från Tor 
Mann som var cellist och inte alls någon erfaren gambaspelare verkar Märta 
af Klintberg ha blivit tillfrågad att delta som specialiserad cembalospelerska. 
I annat fall hade Olallo Morales kunnat spela även detta klaverinstrument.  

De föreläsande inslag som förmedlades i konserten bestod av en utförlig 
presentation av musikinstrumenten i konsertprogrammet. Ingenting antyder 
att någon presentatör förmedlade musikhistoriska kunskaper.  

Inte heller i denna konsert uppträdde man med tidstrogna kostymer, vilket 
skulle kunna vara ett medvetet val för att framhålla musikinstrumenten och 
musiken enligt franskt mönster. 
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Slutsatser och diskussion 

För att närmare urskilja drivkrafterna i och förutsättningarna för Musikhisto-
riska museets verksamhet har jag analyserat vilka personer som engagerade 
sig på olika sätt: deras bakgrunder, positioner, verksamheter och i förekom-
mande fall uttalade idéer som berör historiska instrument ur museala och mu-
sikaliska synvinklar. De materiella och kunskapsmässiga förutsättningarna för 
verksamheten har också kartlagts med avseende på vilka instrument som in-
kom till museisamlingen och sedan användes i konsertverksamhet. Personal- 
och lokalresurser, liksom förutsättningarna för att använda instrumenten på 
olika sätt har också undersökts. Genom min modell för analys av Musikhisto-
riska museets konserter har även föreställningar om historisk musik i stort och 
enskilda inblandade personers kultursyn blivit belysta. En jämförelse med ak-
tiviteter utanför Musikhistoriska museet har också gjorts så långt det varit 
möjligt, framför allt ur ett Stockholmsperspektiv, men även med vissa ut-
blickar. I det följande framläggs de viktigaste resultaten utifrån uppdelningen 
museala och musikaliska föreställningar, följda av slutsatser och diskussion. 

Museala föreställningar 
Det är en efterhandskonstruktion att tala om olika rörelser för de tidiga 
förespråkarna av äldre konstmusik och historiska konstmusikinstrument, spel-
mansrörelsen samt för lutsången som estradkonst. Av de iakttagelser som jag 
gjort inom ramen för detta arbete handlar det vid denna tidpunkt snarare om 
nyansskillnader. Det var i princip samma personer som rörde sig mellan dessa 
olika sammanhang, och de drevs av både museala och musikaliska drivkrafter. 
Ett tydligt exempel är hovkapellets stjärnviolinist Lars Zetterqvist som var 
med i Musikhistoriska museets styrelse, spelade på stråkinstrument från olika 
genrer i alla de fyra museikonserterna och som hade ett genuint intresse för 
instrumenten i samlingen, vilka han i början åtog sig att sköta. Han var även 
med i Folkmusikkommissionens styrelse och var domare vid ett flertal spel-
manstävlingar och slutade sitt professionella liv som folkhögskollärare. Ett 
annat exempel är museets initiativtagare Carl Claudius, som i privata sam-
manhang sjöng visor (framför allt Bellman) till gitarr eller svenskluta, men 
värdesatte de äldre konstmusikinstrumenten högst i sin egen instrumentsam-
ling, såsom renässanslutor och gambor. De två skriftliga spår han lämnade 
efter sig som icke akademiskt utbildad musikforskare, handlade dock om 
nyckelharpor respektive svenska bondspelmän. Claudius var själv ingen skap-
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ande konstnär och man kan i hans förespråkande av äldre musik och instru-
ment främst skönja en hängiven samlare, konstmecenat och en bildningsmän-
niska. Hans mål för de museer han engagerade sig i var framför allt bevarandet 
av ett kulturarv, främjandet av vetenskapen samt estetiska bildningssträvan-
den. 

Det är tydligt att flera av de vitaliserade historiska instrumenten om-
kontextualiserades genom en musealiseringsprocess, först på Skansen på 
1890-talet och sedan på Musikhistoriska museet. Instrumenten luta, mandolin 
och tidiga klaver gick från kontexten privata hem och halvoffentliga salonger 
till en offentlig scen, där man strävade efter att behålla ursprungsmiljöns 
känsla av intimitet och hemmamusicerande. För folkmusikinstrumenten är di-
kotomin privat–offentligt inte meningsfull på samma sätt, då de vid sekelskif-
tet starka konventionerna kring det privata, halvoffentliga och offentliga, upp-
rätthölls främst inom den urbana borgerligheten. Folkmusikinstrumenten kan 
sägas ha blivit omkontextualiserade till estradkonst från ett bruksmusicerande. 
Det är troligen på Musikhistoriska museets historiska konsert 1903 som 
träskofiolen för första gången gör denna förflyttning. Först vid en spelmans-
tävling 1907 uppträder den populära Källnatrion med träskofioler, som nu i 
ett nästa steg påbörjar en demusealiseringsprocess. De första offentliga estra-
derna för ovanstående exempel var museala, men med en flytande gräns till 
en ”musikalisk konsertscen”.  

Bevarande av instrumentens klang var en viktig uppgift i museipro-
jektet. Redan i uppropet för museets bildande framhöll man detta mål. I re-
censionerna av konserterna i dagspressen var det framförallt klangen från in-
strumenten som fångade intresset och diskuterades. För att bevara klangen re-
noverade man många instrument till spelbart skick och man såg det som vik-
tigt att spela på dem. Först när de verkligen klingade kan man säga att ljudet 
bevarats, om än bara i ögonblicket, då inga initiativ till fonografinspelningar 
togs. När museistyrelsen beslutade att anställa Yngve Laurell som amanuens, 
kan man ändå förmoda att dokumentation av instrumentklanger med fonograf 
planerades, då detta var något Laurell redan sysslade med. En mycket knapp 
ekonomi kan vara anledning till att det inte blev av.  

Föreställningen att instrumenten som sådana bevarades bäst i renove-
rat skick fanns också, utöver att man ansåg klingande instrument som förut-
sättningen för bevarandet av ljud. Johannes Svanberg tänkte vid tiden för mu-
seets bildande att instrumenten i samlingen i hög utsträckning skulle hållas 
renoverade, inte minst för att profilera sig gentemot det konkurrerande Nor-
diska museet, där Hazelius enligt Svanberg ”ju ej ens vill reparera sina sönd-
riga instrument”. Av källorna framgår ingen medvetenhet om att viktig in-
formation i instrumenten kunde gå förlorad med renoveringar. En viss skillnad 
kan påvisas mellan Svanbergs och Carl Claudius inställning till att riskera sli-
tage och förlust vid spel på museiobjekten, där Claudius på grund av erfaren-
heter med sin egen samling var mer försiktig. Inför den historiska konserten 
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1918 köpte museet en nybyggd viola da gamba. Instrumentets plats i musei-
samlingen var som ett övningsinstrument för den som sedan skulle uppträda 
med originalgamba på konserter. Att använda nybyggda kopior vid konser-
terna var inte aktuellt, då det historiskt autentiska primärt låg i själva objektet. 
Det finns exempel på att man lät bygga om en gamba som gjorts om till vio-
loncell, tillbaka till en viola da gamba genom att byta ut cellohalsen. Trots 
dessa bemödanden hade de gambor man spelade på cellostackel och saknade 
greppband.  Det har inte gått att fastställa om det var av pragmatiska skäl, 
estetiska preferenser eller om det handlade om brist på kunskaper om hur gam-
bor ursprungligen var utformade och trakterade.  

Att hylla viktiga musikpersonligheter och att bevara deras minne fick 
en viss plats i museets verksamhet. I konserterna uttrycktes det främst genom 
Scholanders spel på ’Bellmans egen cittra’ (cister) och Orion Östmans spel på 
Christina Nilssons kristallflöjt. Dessa inslag var inte bara festliga och publik-
friande dragplåster, utan fyllde ett viktigt syfte att framhålla det nationella kul-
turarvet. Särskilt i dagspressen framhölls framstående musikpersonligheters 
minne, när Musikhistoriska museet nämndes. Dessutom påvisade framföran-
det på Bellmans cister samtidsmänniskans länk till historien genom den 
’obrutna levande tradition’ som Scholanders kongeniala och livfulla tolkning 
ansågs utgöra. Den första utställning som gjordes till en musikpersonlighets 
ära var det Wennerbergrum som ställdes i ordning 1910, på Claudius initiativ.  

Bellmans cister och Christina Nilssons kristallflöjt sågs även som ’äkta’ 
autentiska skattkammarföremål, värdefulla i sig själva. Andra viktiga skatt-
kammarföremål som framhölls från samlingen, men som inte var kopplade till 
någon framstående person, var till exempel en vackert utsmyckad hardingfela 
och en zinka i elfenben. 

Både estetiska och kunskapsmässiga bildningssträvanden var centrala 
för de flesta inblandade personerna kring Musikhistoriska museet. Som ett 
nationellt museum, vilket man hade ambitionen att vara, var bredden central. 
Museet skulle fungera som en Noaks ark där främst det svenska kulturarvet, 
men i fallande ordning nordiska, europeiska och utomeuropeiska instrument 
skulle representeras med ett exemplar av varje sort. De enklare utomeurope-
iska instrumenten fick illustrera urformer av de europeiska instrumenten, en-
ligt en evolutionistisk princip. I framför allt tidningsartiklar om museet fram-
kommer föreställningar om att museets uppgift är att visa de olika utveckl-
ingsstadier instrumenten genomgått, vilket i någon mening skulle spegla män-
niskans evolutionära utveckling. Den systematisering och uppställning av 
instrumenten av instrumenten man gjorde i familjer efter morfologiska prin-
ciper understryker detta synsätt. 

Musikaliska föreställningar 
Museet hade en uttalad ambition att tjäna musiklivet, men knappa resurser 
var anledningen till att de inte lyckades upprätthålla den konsertverksamhet 
som man från början hade tänkt sig. 
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De estetiska bildningssträvandena kan sägas ha tillhört en museal aspekt, 
men de krävde musikaliska, eller visuellt konstnärliga kvalitéter för att uppnå 
sin effekt. Museets styrelseordförande och viktigaste understödjare Axel 
Burén menade att musikinstrument var en viktig del i ”en civiliserad män-
niskas uppfostran”.   

Musikhistoriska museet uppvisade bredd genom många olika sorters 
musikinstrument i sina historiska konserter. Till exempel framträdde man 
med många ovanliga träblåsinstrument som över huvud taget inte hade varit i 
bruk under många år, liksom med instrument från andra genrer än den konst-
musikaliska, som träskofiol och philomele. Jämfört med historiska konserter 
i andra länder kan denna spännvidd anses anmärkningsvärd. Det ligger nära 
till hands att se upplägget som ett utslag av museala bildningssträvanden med 
lågt ställda musikaliska ambitioner. Instrument som av olika anledningar lät 
illa, spelade man ändå på, vilket kan tolkas som en demonstration av passerade 
stadier i mänsklighetens kulturella historia. Bredden avspeglar också museets 
insamlingsprinciper, vilka grundade sig i en ”Noaks ark-idé”: representativa 
men få exemplar av så många sorter som möjligt eftersträvades.  

En annan tolkning är att den stora paletten av skiftande klanger från åter-
upptäckta instrument kan ha fungerat som ett smörgåsbord för dem som var 
intresserade av att hitta nya konstnärliga uttryck i ett framåtblickande musik-
skapande. De flesta musikkritikerna vid den tiden var själva kompositörer. Det 
är slående hur ofta de olika instrumenten värderades i konsertrecensionerna 
utifrån uppskattad potential att återinföras i musiklivet: några bedömdes in-
tressanta och andra kunde enligt recensenterna gärna få sova vidare. Lutan 
uppfattades genomgående som redan fullt återetablerad genom Sven Scholan-
der. Det var främst stråkinstrumenten viola d’amore, quinton och viola da 
gamba som ansågs intressanta att återuppta i musiklivet. Den milda spröda 
klangen uppfattades tilltalande.  

Principiellt sett var inställningen positiv till alternativa klaverinstrument, 
men det hammarklaver av Mathias Petter Kraft som användes i första och 
andra historiska konserterna, kritiserades för att vara metallskrälligt. Intro-
duktion av cembalon vid den sista konserten togs emot positivt. Blåsinstru-
menten ansågs över lag som ”kuriösa” inslag, vilket är förståeligt, då de var 
svårintonerade och troligen genomgående i ganska dåligt skick. Få av musi-
kerna hade heller någon större erfarenhet av, eller särskilda kunskaper om, 
spelteknik på instrumenten. Det är anmärkningsvärt att man inte spelade på 
något klavikord i de tre historiska konserter som analyserats med tanke på den 
starka traditionen av svenskbyggda klavikord och en tydlig preferens för dess 
klang om man ser till konserter med historiska instrument utanför museets 
kontext. Förklaringen ligger troligtvis i att det klavikord som iordningställts 
till den första konserten 1900 volymmässigt inte ansågs nå ut i Kungl. Musi-
kaliska akademiens stora sal, där konserten efter ett antal lokalbyten slutligen 
hölls. 
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Intresset för historiska instrument sammanfaller både tids- och plats-
mässigt med de estetiska idealen av en intim estetik inom litteratur, konst, 
teater och musik. Påfallande ofta kommenterar skribenter framförandenas ”in-
tima” karaktär och den ”spröda” klangen hos de tonsvaga instrumenten. Över-
lag upplevs det som något positivt som kontrasteras mot virtuosväsendet, ”fly-
gellarmet” och de stora sentimentala uttrycken. Det är ändå inte helt entydigt, 
då till exempel Sven Scholander uppskattas både för sitt intima och avspända 
tilltal och för Bellmantolkningarnas mindre format, men också för sitt enastå-
ende artisteri och sin virtuositet. Niccolo Paganinis ’cirkuskonster’ kom se-
nare att utgöra själva sinnebilden för det som den senare tidigmusikrörelsen 
uppfattade sig stå i opposition till. Att ett av numren i konserten 1918 var ett 
Paganinistycke har förstås sin direkta förklaring i den unika autografens mu-
sikhistoriska värde, men pekar också på att motiven för förespråkandet av hi-
storiska instrument inte var entydiga, eller att de museala motiven inte alltid 
sammanföll med de estetiska drivkrafterna.    

Nästan ingenting tyder på att musikerna medvetet försökte tillägna sig kun-
skaper om en alternativ interpretation och uppförandepraxis för den äldre 
musiken och de historiska instrumenten i museets konserter. Detta kan tolkas 
som ett lågt intresse eller ignorans, men skulle också kunna uppfattas som ett 
musikaliskt snarare än musealt perspektiv. Ifall musikerna utgick ifrån att de 
själva utgjorde en länk i en musikalisk tradition, där återupptagandet av viss 
musik och vissa instrument var en fortsättning, ett adderande, till det paradigm 
man ingick i, är det inte alls självklart att de skulle överge den spelpraxis de 
redan behärskade. Förutom det amatörkapell som uppträdde i konserten 1903, 
hörde de medverkande instrumentalisterna till Sveriges främsta med en solid 
förankring i den estetik som deras spelpraxis grundade sig i. Instrumenten 
kunde behandlas som en vidareutveckling, snarare än återgång till en annan 
estetik, precis såsom den eklektiska konsten och arkitekturen förhöll sig till 
historien under 1800-talet.  

Den enda återfunna diskussionen om en historiskt informerad uppförande-
praxis är den som fördes kring Sven Scholanders användning av plektrum eller 
ej på Bellmans cister. Scholanders utspel i dispyten med cisterns ägare blott-
lägger en konflikt mellan olika uppfattningar om autenticitet. Valet att överge 
Bellmans cister för att under konserten övergå till sin egen ombyggda gitarr-
strängade svenskluta, visar hur Scholander premierade den personliga auten-
ticiteten och möjligtvis den historiskt autentiska musikaliska upplevelsen, 
framför den historiskt autentiska ljudbilden och spelpraxisen, även om han i 
anförandet till sitt försvar lade stor vikt vid att bevisa att han följde historisk 
spelpraxis.   

Många förespråkare av historiska instrument uppfattade dem primärt 
som värdefulla konsthantverk. Ett flertal hade en stark förankring i bild-
konst och arkitektur. Scholanders roll som föregångare för historiska instru-
ment i Sverige belyser denna viktiga iakttagelse. Han kom från två av Stock-
holms mest inflytelserika arkitektsläkter och var själv utbildad bildhuggare 
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och större delen av hans umgänge ingick i konstnärliga kretsar. De amatör-
kapell som skulle ha uppträtt eller uppträdde i museets konserter bestod av 
konstnärer och arkitekter, framför allt kopplade till Konstakademien och 
Överintendentämbetet. Carl Claudius framhöll hur Musikhistoriska museet 
”er et Udtryk for Virkelighed i Kunst og Industri” och som instrumentsamlare 
värdesatte Claudius musikinstrumenten främst som konsthantverk. Som fab-
rikör för snörmakerier kan han ha haft en särskild förståelse för museiobjekt 
som utställda förebilder för industrin, enligt det engelska konceptet från mitten 
av 1800-talet (t. ex Victoria and Albert Museum). Det museala i ett sådant 
museum syftade direkt till en samtida levande praktik. Claudius nära vän 
konstnären Reinhold Callmander, som var en av få samtida instrumentsamlare 
under slutet av 1800-talet, såg också instrumenten främst som konstnärliga 
objekt och hade dem upphängda som dekoration i sin konstnärsateljé. 

Ett annat viktigt resultat är den starka kopplingen mellan museets mu-
sikhistoriska aktiviteter och det fransktalande Europa. Sven Scholander 
är den tydligaste representanten även för detta. Han tillbringade några år i Pa-
ris i början av 1880-talet och hade genom sin fars kontakter tillgång till stadens 
kulturelit. Den franska vistraditionen, både äldre och nyare, blev därefter en 
viktig del av hans repertoar. Man kan förmoda att han kom i kontakt med 
framföranden på historiska instrument i verksamhetens pionjärsland. Det var 
Scholander (och Laura Netzel) som hjälpte violinisten Sven Kjellström till 
Paris vid sekelskiftet. Kjellström kom att bli en viktig förespråkare av kam-
marmusik, musikalisk folkbildning, historiska instrument och folkmusik se-
dan han kommit tillbaka till Sverige efter ett knappt decennium. (Kjellström 
uppträdde i Musikhistoriska museets historiska konserter första gången 1922). 
Två andra violinister från museets konserter med franskkopplingar var Lars 
Zetterqvist och hans violinlärare i Sverige Fridolf Book. Den vid konserten 
1900 unge cellisten Carl Lindhe var nyss hemkommen från studier i Bryssel 
och museets viktiga gynnare Christina Nilsson hade under en stor del av sin 
karriär Paris som bas. Pianisten Ina Lange, som var en samtida främjare av 
tidiga klaver och folkbildare, var bara indirekt kopplad till museets verksam-
het, men även hon hade Pariserfarenheter och blev strax efter sekelskiftet er-
bjuden en plats som cembalist i Casadesus Société des instruments anciens. I 
programvalet på Musikhistoriska museets konserter återspeglas franskorien-
teringen i musik av tonsättare som Louis-Toussaint Milandre, Jean Philippe 
Rameau, François Couperin, och Loïsa Puget (som Scholander var personligt 
bekant med). Att inga kostymer förekom i någon av konserterna, kan också 
jämföras med att de franska pionjärerna aldrig bar kostym. En förklaring till 
att de inte bar tidstrogna kläder kan handla om att de ansåg att den gamla mu-
siken och instrumenten bar sig musikaliskt sett, och att ett konstnärligt fram-
förande var själva syftet. Instrumentens utveckling var inte avslutad, utan de 
var tänkta att återintegreras i det levande musiklivet.  

En av undersökningens viktigaste slutsatser är att initiativen till spel på hi-
storiska instrument i anslutning till Musikhistoriska museet från början var 
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mer kopplade till en fransk konst- och musikermiljö, än till de tyska mer ve-
tenskapligt inriktade pionjärerna för historisk musik och historiska instrument.  

Detta förhållande pekar också mot en möjlig förklaring till museets ganska 
blygsamma utveckling under de första decennierna. Det centrala för ett mo-
dernt och framstående museum vid sekelskiftet var dess uppgift att tjäna ve-
tenskapen, en föresats som även fanns när Musikhistoriska museet bildandes. 
Denna ambition var inte helt lätt att förverkliga i brist på utbildade musikfors-
kare i verksamheten. Karl Valentin, Sveriges enda disputerade forskare i mu-
sikvetenskap vid den här tiden (fram till att Tobias Norlind disputerade 1909), 
var förvisso med i museets styrelse, men hans avtryck i verksamheten är inte 
stort. Föreståndaren Johannes Svanbergs gärning som en sann eldsjäl var helt 
avgörande för att museet överhuvudtaget bildades och framskred. Att han var-
ken var musiker eller akademiskt skolad inom musikområdet, var dock ett 
problem som försvårade för museet att utvecklas. 

 
Slutligen kan nämnas något om förändringar över den studerade tidsperioden. 
Nationella strävanden är mer framträdande i de två första konserterna, där fler 
svensktillverkade instrument användes (hammarklaver av Kraft, svenskluta av 
Sundberg och träskofiol) och musiken i större utsträckning hade svenskan-
knytning (Bellman, Åhlström, Palm, Johnsen, Hurka och Naumann).  Den 
svenska musiken var genomgående vokal, då äldre svenskkomponerad instru-
mentalmusik vid den här tiden var tämligen okänd och dessutom svår att få 
fram noter till. Inför den första konserten gjordes ett försök att få ihop instru-
ment, musiker och noter till ett återuruppförande av Romans Drottning-
holmsmusiken. Noterna i manuskript hade just skänkts till museisamlingen, 
men projektet genomfördes aldrig. I konserten 1918 är det anmärkningsvärt 
att inte en enda komposition som framfördes hade svensk anknytning och en-
dast ett instrument var svensktillverkat (den tvåhalsade girafflygeln av 
Nordquist). Inte heller något folkligt inslag eller nummer från lutsångartradit-
ionen förekom, utan konsertens program bestod främst av musik komponerad 
av de stora konstmusikaliska mästarna från Europas kulturhärdar.  

I konserten 1918 användes en cembalo med dubbla manualer och en viola 
da gamba för första gången. Detta skiljer sig från kontinenten där cembalo och 
tenor- och basgambor togs upp redan på 1880-talet. Vid tiden för de första två 
konserterna var cembalons metalliska ljud i Sverige ännu inte accepterat på 
samma sätt som de mildare klavikorden och hammarklaveren. Införandet av 
instrumenttyperna i 1918 års konsert pekar framemot 1900-talets tidigmusik-
rörelse, där de kom att bli helt centrala även i Sverige. 

 
I denna slutdiskussion har jag utgått ifrån avhandlingstitelns begreppspar mu-
seala och musikaliska föreställningar om och med historiska instrument. Det 
kan förstås som en dikotomi, men ett viktigt resultat är iakttagelser av hur 
positionerna ofta har förenats. Precis som historisk och personlig autenticitet 
i musikaliska framföranden inte med nödvändighet måste utesluta varandra, 
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kan man se hur museala mål ofta har syftat till musikalisk vitalisering. Ibland 
har också instruments musealiseringsprocess haft musikalisk inverkan på det 
levande musiklivet som en bieffekt, snarare än som ett medvetet syfte. Det är 
även intressant att peka på de fall där det museala och musikaliska står i ett 
motsatsförhållande till varandra, som i den museala uppgiften att demonstrera 
evolutionistiska förklaringsmodeller av kulturhistorien.  

Det är svårt att inte skriva in den påföljande tidigmusikrörelsens utveckling 
i dessa tidiga närmanden till historisk musik och historiska instrument. Om 
man studerar perioden utifrån 1800-talets idévärld där industrialismen och 
moderniteten bara helt nyligen börjat framstå som ett hot, framträder en bild 
av en verksamhet där man prövade sig fram, kunskaperna om och tillgången 
till fungerande instrument var mycket begränsade, och vetenskapligt hävdade 
föreställningar om hur historisk musik borde framföras, var långt ifrån fast-
ställda.  

Eldsjälarna för det unga Musikhistoriska museet hade stora visioner men 
små medel. Men denna kombination räckte ändå till att skapa museet och att 
få instrumentsamlingarna att växa. Ja, den räckte längre än så. I långt över 
hundra år har museet samlat och visat historiska musikinstrument.  
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Kronologisk översikt 
1897 Teater- och musikutställning på den Allmänna konst- och industriutställ-

ningen i Stockholm där Carl Claudius ställer ut 63 musikinstrument från 
sin privata samling. Johannes Svanberg är sekreterare för utställningen. 

1898 Carl Claudius väcker idéen till ett musikhistoriskt museum i februari. Pla-
nering och formulering av upprop med Johannes Svanberg och Axel 
Burén.  

1899 Uppropet för museets bildande publiceras med tretton underskrifter.  
Museet bildas formellt den 12 mars. Instrumenten förvaras och visas efter 
överenskommelse på Kungl. Teaterns kansli. 

1900 Första historiska konserten den 10 april i Kungl. Musikaliska akademiens 
stora sal. Alfred Brock blir anlitad som museets konservator. 

1901 Invigning den 7 november i Musikhistoriska museets första offentliga lo-
kal på Nybrogatan 9 i det ’Åkerhjelmska huset’. Carl Claudius visar sin 
instrumentsamling i Malmö till förmån för Musikhistoriska museet. 

1902 Johannes Svanberg ger ut museets första och enda tryckta instrumentkata-
log. 

1903 Den andra historiska konserten ges i Kungl. Operans stora foyer den 21 
april. 

1904 Museet arrangerar en konsert utan historiska instrument i Kungl. Operans 
foyer den 28 maj. 

1907 Åkerhjelmska huset rivs och museet tvingas att flytta. Provisoriska lokaler 
i Kungsbropalatset på Vasagatan 15–17. 

1908 Provisoriska lokaler på Västra Trädgårdsgatan 19. Museet tilldelas årligt 
statsanslag på 3000 kr. Axel Burén slutar som chef för Kungl. Teatern och 
Svanberg slutar som dess sekreterare, men kvarstår som operans kassör. 
Ny styrelse väljs för museet, men flertalet ledamöter kvarstår. 

1909 Museet flyttar in i permanenta lokaler på Riddargatan 20. 

1910 Johannes Svanberg publicerar broschyren ”Musikhistoriska museet: dess 
uppkomst, utveckling och syftemål. 

1914 Axel Burén avgår som ordförande i museistyrelsen. Ludvig Looström in-
vals till ny ordförande.  

1918 Den tredje historiska konserten i Kungl. Teaterns stora foyer ges den 12 
februari. Johannes Svanberg dör den 14 augusti. 
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Summary 

Perceptions and Presentations of Historical Musical Instruments. A study of 
the Stockholm Museum of Music History, 1899–1918 
 
The aim of this study is to elucidate the reasons and means to preserve and use 
historical musical instruments in a museum context more than a century ago. 
Advocates for historical instruments held ideological positions that were ei-
ther close to musical perspectives, e.g. aesthetical performances for the living 
musical life, or emanated from a stance more typical of a museum, including 
activities to demonstrate cultural evolution or preservation of cultural herit-
age. This study confirms the dichotomy, but also shows how it is challenged 
when the goals coincide. 

The plans for a museum of music history started after the Stockholm fair 
of Arts and Industry of 1897. A historical exhibition of theatre and music in-
cluded historical instruments on loan from the Danish collector Carl Claudius, 
who imagined the idea of a museum of music history, which was officially 
founded in 1899. This thesis studies the museum’s emergence as a national 
institution until 1918, when the first director and co-founder of the museum 
Johannes Svanberg died. The thesis also analyses three historical concerts 
given by Musikhistoriska museet in Stockholm between 1900–1918 that 
clearly illustrate contemporary perceptions of historical musical instruments 
and can be seen as intersections between museum objectives and musical life. 
This study also develops a model for the analysis, covering all relevant aspects 
of the concerts. 

Source material used in this study are the museum’s official documents, 
such as protocols from board meetings, inventory lists, registers and concert 
programs. Important sources also include contemporary articles, announce-
ments and reviews in newspapers and magazines. The extensive correspond-
ence between the two founders of the museum, Johannes Svanberg and Carl 
Claudius, also comprises a very important source. Archives held in public col-
lections of relevant personages and other primary sources from different insti-
tutions have also been used.  

The background chapter presents two different historiographies and sug-
gests three different goals or perspectives, elaborated with theoretical frame-
works.  

The first historiography in the background chapter briefly covers the pri-
vate and institutional collecting of historical musical instruments with a focus 
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on the nineteenth century, the golden age for private collectors and the century 
when several museums with collections of musical instruments emerged, em-
anating mostly from conservatory collections. This was the case for the pio-
neer museums of musical instruments in Paris, Brussels and Berlin that were 
all tied to higher musical education in these cities.  

The nineteenth century was also the century of world fairs and exhibitions 
of arts and industry where both historical and new musical instruments often 
were on display. The exhibitions of historical instruments were mostly com-
piled on temporary loan from private collectors. This thesis, for the first time, 
outlines a summary of early Swedish collections of musical instruments.  

The second historiography presents a brief overview of performances where 
historical musical instruments have been used. This is also primarily a history 
of the nineteenth century with its occasional performances until the 1880s, 
when revivals of historical instruments became more common. Again, the 
world fairs are mentioned because of two landmarks of historical perfor-
mances: Alfred James Hipkins’ performances together with teachers from the 
Conservatory of Brussels at the International Inventions Exhibition in London 
in 1885, and the performances of Paris Conservatory teachers, Louis Démier, 
Louis van Waefelghem, Jules Delsart and Claude Taffanel, at the world fair 
in Paris 1889. The few Swedish pioneer activities centred around the 1890s 
and, on several occasions, took place in a museum context. The lute singer 
Sven Scholander made his first public performance at Skansen, the world’s 
first open-air museum, created in 1891 by Arthur Hazelius. This is where some 
old folk music instruments changed context to the public stage and was also 
the place where a bourgeois amateur band with historical instruments was 
heard in public probably for the first time. Other places where historical in-
struments could be heard were in church concerts and a few times in official 
chamber music concerts, but more often in the private salons. In operas with 
historical themes, historical instruments could be heard and seen, as for exam-
ple a viola d’amore in ‘Les Huguenots’ by Meyerbeer. A historiography of 
these early Swedish activities of performances on historical instruments has 
also never before been outlined.  

The background chapter and review of the source material, identifies three 
major objectives for the promoting of historical instruments along with rele-
vant descriptive and analytical observations. The three objectives are preser-
vation (bevarande), education (bildning) and vitalisation (vitalisering). Fur-
ther, this hypothesis forms part of this study’s theoretical framework.  

Under the heading preservation, aspects of collecting have been examined. 
Moreover, three immaterial aspects of what to preserve have been pointed out: 
sound, handicraft skills and the memory of important persons. 

Regarding education, the chapter distinguishes between: 1) formal musical 
education (utbildning), aiming at musical skills for professional musicians, 
researchers and instrument makers; and 2) an optional and non-instrumental 
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education (bildning) derived from the German concept of Bildung, according 
to the writings by Johann Gottfried Herder and later expressed by Wilhelm 
von Humboldt in the beginning of the nineteenth century. The concept of Bild-
ung can be based on knowledge or be purely aesthetic. The idealistic notion 
of aesthetical Bildung holds that music of high quality should have an edifying 
impact on the listener. It also holds that beauty can also have a civilising effect. 

The third concept is vitalisation. The meaning of the term in this context, 
as defined by me, is the aim to improve and give new energy to contemporary 
cultural life with the help of historical artefacts. Different processes of reviv-
als, re-enactments, etc. can be included in the concept, but vitalisation is 
wider. The reason for the exclusion of the prefix re- is also to pinpoint that a 
revival means that the revived thing was dead and again put to life, which 
sometimes has not been the case. For instance, several of the historical instru-
ments used in performances in Stockholm at this time were rather de-contex-
tualised, than revived. In many cases they moved from private salons to a pub-
lic stage in a museum context. The folk music instruments moved from a con-
text of utility (dance and ceremonies) to a stage. Some of the instruments were 
part of unbroken, but peripheral, traditions.  

Some of the arguments in the long debate about authenticity in relation to 
the later early music movement – including those discussed in Germanic con-
texts from the 1960s, and intensely in Anglo-Saxon philosophical discourses 
during the 1980s and ‘90s – are also relevant to this thesis. The outlined di-
chotomy between personal and historical authenticity is especially pointed out 
because the two authenticities are, for instance by Richard Taruskin, described 
as proportional to each other. Other scholars have approached and further di-
vided historical authenticity into a number of topics: the composers intentions, 
an authentic performance practice, the actual (i.e. current) historical sound or 
the sonic experience of the music, etc. Taruskin’s questioning of the historical 
authenticity of the performance style of the later early-music movement links 
to the concept of vitalisation, as he claims that the early music by the modern-
ists in the twentieth century was appreciated for its novelty and its break with 
the romantic tradition, rather than for its historicity. The question follows of 
how the modern, but perhaps not modernist, persons covered in this study, 
relate to these ideas.  

Four objectives for vitalisation are suggested: 
1. Product development of new musical instruments or the creation of so-

called hybrid instruments. The historical instruments serve as models in crafts-
manship, aurally and visually. 

2. Vitalisation of the music itself. A change in the music aesthetics with 
alternative sounds, tone colours and volume levels (i.e. dynamics).  

3. Vitalisation of the creative process. Achieved through the open, tentative 
field to explore, due to all the uncertainties of the diffuse history. 
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4. Vitalisation of musical life by changes in the organisation. New reper-
toire, playing techniques, audiences and concert contexts gave opportunities 
to recast hierarchies and organisation.  

 
The next part of the dissertation is a chronological historiography of Musikhis-
toriska museet in Stockholm, covering aspects of its formation, relevant per-
sonages (and their backgrounds), the growth of the collections, the exhibition 
rooms and financial issues. Performances with historical instruments outside 
the museum and the relation of the Musikhistoriska museet to other museums 
with collections of musical instruments are also discussed. The analyses of the 
historical concerts are inserted into the chronology for the understanding of 
their context and prerequisites. The three historical concerts analysed in this 
thesis were in 1900, 1903 and 1918. The model for the analyses is a division 
into seven different aspects: preparations, visual aspects, musicians, music, 
musical instruments, applied musicology and transfer of knowledge and fi-
nally the reception. 

 
The history begins in 1897 with the Scandinavian Art and Industry Exhibition 
in Stockholm. The event is discussed in some length as it captures many as-
pects, aims and notions of the time.  

Most of the persons who signed the petition to establish a new museum of 
music history were musicians of high positions in Swedish cultural life. Their 
dominance had a significant impact on the museum’s orientation throughout 
the period studied in this thesis. The two driving forces and enthusiasts who 
established the museum were not musicians, though. The Danish instrument 
collector and factory owner Carl Claudius who had lent many of his historical 
instruments to the Stockholm Exhibition of 1897 was one of them. The other 
enthusiast was the museum’s first director Johannes Svanberg who wanted to 
include theatre objects in the collections, something that Claudius strongly 
opposed. Svanberg was secretary and paymaster at the Royal Opera with past 
experience as an actor and theatre director. The collecting of the museum pri-
marily included musical instruments but also other musical artefacts, such as 
manuscripts and portraits; and it started from nothing. Claudius contributed 
35 instruments in the first year alone. Despite constant struggle to finance the 
project, the museum slowly evolved with an inflow of donations and loans, 
but few instruments were purchased. The bad financial situation required sev-
eral demanding moves to different locations in Stockholm. From 1908 the 
Swedish state gave an annual subsidy of 3,000 Swedish Crowns.  

Major conclusions 
The petition for the museum stated that its primarily purpose was the preser-
vation of historical instruments to preserve knowledge of their shape and 
sound. These aspects were to be preserved to “gain more knowledge of our 
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ancestors and the great masters’ musical works”. In an ambition to become a 
highly modern museum, it was stressed that it was not to become a cabinet of 
curiosities but to serve science. Despite this articulated goal, fetishistic- and 
spectacular instruments were collected to a certain extent to capture the inter-
est of a broader public. The aspect of fetishes, or “relics”, as they were called 
at the time, was for example represented in the concerts by a crystal flute that 
had belonged to the world famous soprano Christina Nilsson, and another per-
formance where a musician played on a cither that had once belonged to the 
national poet Carl Michael Bellman. Celebrities’ instruments were seen as cu-
riosity – opposed to scientific goals, but were still accepted to serve national-
istic purposes to evoke the feeling of the country’s glorious past.  

For the museum, the objective to preserve sound was crucial for its activi-
ties. To save the sounds from oblivion, it was considered necessary to produce 
them, which was done in the historical concerts. In newspaper reviews of the 
historical concerts, the sound (klang) of the instruments drew much attention. 
To produce the sounds, the instruments required restoration to be playable. 
Many instruments that were added to the collection were immediately sent to 
an instrument maker. Most of the restorations were made by the lute- and vi-
olin maker Alfred Brock, who became the museum’s own conservator in 
1901. Neither were restoration reports written, nor were replaced parts pre-
served, in accordance to the practice of the time.  

The sound-saving project can be seen as both preservation of the cultural 
heritage for later generations, and as an act to vitalise the contemporary musi-
cal life. The conservator Brock’s close access to the lutes in the museum col-
lection presumably helped him to develop a hybrid version of a “Swedish lute” 
that became high fashion in Swedish cultural circles during the first two dec-
ades of the twentieth century.  

Compared to historical concerts abroad at the time, the concerts at the 
Musikhistoriska museet demonstrated many different types of instruments, 
exemplifying a number of genres. In the concert of 1903 no less than sixteen 
different types of instruments were presented, including many notably old and 
rare woodwind types (e.g the chalumeau) and a folk music instrument (the 
clog fiddle). Despite the numerous high-profile musicians playing on the in-
struments, the musical experience was often poor. In printed reviews and other 
writings, we find that the intonation was generally difficult to master on the 
old woodwind instruments and the musicians had little prior experience play-
ing historical instruments. This can be interpreted as an outcome of educa-
tional goals, or as already suggested, a way to preserve as many sounds as 
possible from oblivion. The fact that these concerts engaged the very best mu-
sicians Sweden could offer, suggests that the aesthetical ambitions were still 
important. The museum did stress an aim to serve the musical life of Sweden. 
The breadth of instrument types could also be interpreted as an aim for vitali-
sation. The palette of sounds presented in the historical concerts could be used 
as a ‘smorgasbord’ for composers looking for new inspiration and alternatives 
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in their music making. Most of the music critics in Sweden at this time were 
composers themselves. Notably, critics often made comments on the sounds 
the instruments produced and estimated the instruments’ potential to be rein-
tegrated into the musical life. The highest potential was seen in different types 
of viols, while the woodwind instruments could “sleep on”.  

What was most appreciated in the historical instruments was the feeling of 
intimacy they evoked. Their delicate, tender tone stood as an alternative to the 
voluminous outcries of passion in the high Romantic instruments. At the same 
time, this aesthetics of intimacy occurred in literature, theatre and the fine arts. 
On a personal level some of the advocates of historical instruments, such as 
Ina Lange, were close to the writer August Strindberg, who was one of the 
more influential advocates of the aesthetics of intimacy in Europe at this time. 
The aesthetical interest in intimate and delicate sounds can also be a reason 
for the relatively late re-appearance of the harpsichord in the concerts (for the 
first time only in 1918). The instrument’s “metallic” sound was accepted later 
in Sweden, compared to early music activities on the continent. A harpsichord 
tradition had never been strong in Sweden, but instead clavichords had a long 
prevailing domestic production and use, into the nineteenth century. The rea-
son for not using the restored clavichord in the museum concerts was because 
it was expected that it could not be heard well enough in the concert hall. In 
all three historical concerts, square pianos were used. 

Not only the softer sound in many of the historical instruments, but also the 
domestic origin many of them had, evoked the feeling of intimacy. With the 
instruments transfer from the private salons to the public venues, the persons 
usually playing the instruments in some cases also followed. While the urban 
bourgeoisie stated that amateurs should not perform in public, amateur musi-
cians challenged these strict conventions and at the turn of the century were 
of great interest. A group of amateurs participated in the 1903 concert, along 
with the successful lute-singer Sven Scholander, who took up a professional 
career some years earlier without any formal musical education. In terms of 
performance practice, Scholander altered the conventions for performing, for 
example, Carl Michael Bellman’s music with his public use of the lute as ac-
companiment to solo singing, instead of male quartet singing, as was the prev-
alent practice. It is also worth noting that the two more devoted pioneers of 
historical keyboard instruments in Sweden – Ina Lange and Märta af Klintberg 
– were women who followed domestic musical instruments to the public 
sphere.  

It is an afterthought to regard the activities of using historical instruments 
in art music, in the folk music revival and in the lute song tradition as separate 
musical movements. The same persons moved between these different con-
texts. For instance, Carl Claudius, who wrote his only two musicological re-
ports on folk music subjects (nyckelharpa and Swedish fiddlers), valued the 
viols and renaissance lutes in his collection the most and sang lute songs of 



285 

Bellman to guitar accompaniment in private. Another example is the first vi-
olinist of the Royal Court Orchestra in Stockholm, Lars Zetterqvist, who was 
on the board of the Musikhistoriska museet and played historical bowed 
stringed instruments (an Amati violin, clog fiddle, philomele, and discant viol) 
from different genres in all of the historical concerts analysed. He was also on 
the board of the Folkmusikkommissionen, which collected folk music, and 
judged the folk music contests of the Spelmansrörelsen.  

 
Several of the advocates of historical instruments involved in the museum pro-
ject, for example the amateurs or semi-amateurs participating in the historical 
concerts, were visual artists in architecture, fine arts or sculpture. Their inter-
est in the historical instruments was not only for their sound, but also largely 
for being valuable art objects of handicraft. Museums of Arts and Industry 
served as places for artists and manufacturers to find inspiration and models 
for industrial products, according to the ideas of the Arts and Crafts movement 
in England. This concept was also highly developed in Scandinavia with the 
movement called Hemslöjdsrörelsen, with the idea of aesthetic Bildung at its 
centre. The museum of music history in Copenhagen, founded one year earlier 
with Carl Claudius as its most important donor, can be seen as a more or less 
parallel establishment; it was hosted on the premises of the Museum of Arts 
and Industry. Claudius, who strongly opposed the Swedish museum director’s 
desire that the museum include theatre objects, stated that the “Musikhistor-
iska museet is an expression of reality in Arts and Industry”, and considered 
theatre objects to be images of reality. Yet, Claudius, who was a manufacturer 
of textiles and passementeries (lace, braids and trimmings), already seemingly 
had a slightly diverse view on the museum project than the many musicians 
involved had.   

After the performance with Bellman’s cither (held on loan at the museum), 
a heated dispute arose between the lute singer Sven Scholander and the instru-
ment’s owner (the society Bar Bricole), recorded in letters and reported on in 
a daily paper. The incident reveals the most articulated sign of strivings for 
historically authentic performance practice. Regarding the Bellman concert 
Scholander was about to give a few days after the museum’s historical concert, 
the instrument’s owner threatened to take back the instrument from the mu-
seum if Scholander did not put back its original strings and promise to use a 
plectrum, to do justice to the instrument. In a polemic speech at the Bellman 
concert, Scholander tried to prove what he believed to be the historically au-
thentic way to play the cither with the help of iconography. After the speech 
he chose to play on his ordinary Swedish lute, rebuilt with guitar tuning, in-
stead of using the plectrum on the cither, which he believed to be historically 
incorrect for song accompaniment. Both Scholander and the owner expressed 
that historically authentic performance was something important to uphold, 
but Scholander seemed to value artistry and his personal authenticity higher.  
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Otherwise, few attempts during this period to seek out historical authentic-
ity have been found. The smaller-sized viols were all played da braccio (like 
a violin), and the bigger ones were played as violoncellos with an endpin, no 
frets and a cello bow. It cannot have been unknown to the more initiated per-
sons in the museum project that frets on viols had existed historically, but it is 
not mentioned anywhere as an option for the restored instruments in the mu-
seum collection. It has not been possible to determine from the source material 
whether the lack of frets in the concert performances were due to practical or 
aesthetical reasons, or if the authors believed the frets to be a not so common 
or important feature of the viols. 

One of the few copies of historical instruments in the museum collection at 
this time was a newly Swedish-built viola da gamba (though it incorporated 
some older parts). It was bought in 1916 to use for practice in order to save 
the original Tielke viol that was used in the historical concert in 1918. This 
effort shows ambitions of informed and skilled performances, as well as con-
cerns for the preservation of the original instruments. 

An important result of this thesis is the museum project’s strong connec-
tion, particularly with the historical concerts, to French-speaking musical cir-
cles, rather than German academics, as might be presumed. Notably, many of 
the involved persons worked or studied in Paris or Brussels and many of them 
were musicians, which is noteworthy, considering it was a museum project. A 
connection of the museum project to French-speaking practices is reflected in 
the concerts by the inclusion of, for example, French music on the programs, 
the favour given to the performing virtuoso musicians, and the lack of histor-
ical costumes, just like performances of the French early-music pioneers. At 
the center stood the music and the instruments in their own right.  

The lack of academics in the project was a problem for the museum though, 
since the status of a modern museum at the time was very much based on its 
scientific authority. The museum’s financial problems, lack of academic 
power and small outreach during its first decades of existence did not stop the 
enthusiasts and driving forces to set a good start with a fine collection for an 
institution that expanded and lasted for more than a century.  



287 

Tackord 

Utan det stöd och den uppmuntran som jag har fått från så många håll under 
dessa år, hade inte avhandlingen kommit till stånd. Jag vill börja med att tacka 
min huvudhandledare Gunnar Ternhag som alltid har funnits tillgänglig för 
små och stora funderingar, och som i en positiv anda har visat intresse för 
ämnet och gett handfasta råd och lärda synpunkter. Jag vill också tacka min 
handledare Dan Lundberg som har följt och uppmuntrat min musikvetarbana 
ända sedan 1993, omväxlande som lärare, chef på Svenskt visarkiv och som 
handledare under flera arbeten. Under doktorandtidens första år hade jag även 
Anders Hammarlund till handledare, som jag vill tacka för intressanta diskuss-
ioner. Dan Lundberg, Anders Hammarlund, Mathias Boström och Mats Nils-
son bjöd in Karin Eriksson och mig till forskningsprojektet Mixa eller Maxa 
på Svenskt visarkiv som nyblivna doktorander. De seminarier och konferenser 
vi inom ramen för detta projekt gjorde tillsammans fördjupade min förståelse 
för kulturarvsfrågorna, som vi då diskuterade intensivt under några år. Till 
samma musiketnologiska miljö hör också de ICTM-seminarier med text-
granskning för doktorander som Ingrid Åkesson på Svenskt visarkiv har ar-
rangerat. 

Det sammanhang som har betytt mest för min organologiska förkovran un-
der doktorandtiden har utan tvekan varit de årliga konferenser som ICOM:s 
(International Council of Museums) kommitté för musikmuseer, kallad 
CIMCIM, har arrangerat. Det finns många att tacka för inspiration och insikts-
fulla kommentarer på de presentationer jag har gjort bland dessa musikinstru-
mentpersoner, men jag begränsar listan och nämner särskilt Christina Lin-
senmeyer, och vill passa på att tacka för korrekturläsning av avhandlingens 
summary.  

Mycket betydelsefulla är också mina kära kolleger på musikvetenskapen 
vid Stockholms universitet; Owe Ander, Elif Balkir, Cécile Bardoux Lovén, 
Toivo Burlin, Jacob Derkert, Johanna Ethnersson Pontara, Elin Hermansson, 
Berk Sirman, Gunnar Ternhag, Joakim Tillman, Nicole Vickers, Erik Wall-
rup, Bertil Wikman, och sist men inte minst rumskamraten och det tålmodiga 
bollplanket Mårten Nehrfors Hultén. Jag vill tacka för den forskningsmiljö vi 
har på institutionen och för de många tillfällen jag har fått att presentera det 
pågående avhandlingsarbetet vid våra högre seminarier. Tack också till de 
som har kommit utifrån för att närvara vid mina textseminarier, och som alla 
har bidragit till initierade synpunkter från ett organologiskt och musealt per-
spektiv, särskilt Hans-Martin Riben, HansErik Svensson, Stefan Bohman och 
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Krister Malm. Ett särskilt stort tack till Karin Hallgren som gav kloka kom-
mentarer som föropponent vid mitt slutseminarium.   

Ett hjärtligt tack till alla mina administrativa kolleger på institutionen för 
uppmuntran och administrativ hjälp. Ingen nämnd, ingen glömd. 

Jag vill också tacka personalen på de museer, bibliotek och arkiv jag har 
besökt och nyttjat. Särskilt tack till Eva Olandersson och Hans-Martin Riben 
på Musik- och teatermuseet och Scenkonstmuseet. På arkivet i Gäddviken vill 
jag tacka Inger Enqvist, Marianne Seid och Sebastian Lindblom liksom alla 
de andra bibliotekarierna på Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm. Tack 
till Lisbet Torp och Marie Martens på Musikmuseet i Köpenhamn samt arki-
varierna och bibliotekarierna på Musée des instruments de musique i Bryssel 
och Paul Sacher Stiftung i Basel. Tack till Grant McWilliams på Stockholms 
universitetsbibliotek för IT-support.  

Musik- och teatermuseets och sedan Scenkonstmuseets ekonomiska bidrag 
till doktorandstudierna är också värt ett stort tack. 

Alla de arkiv- och konferensresor jag har gjort under dessa år hade inte 
varit möjliga utan generösa stipendier från Kungl. Musikaliska akademien, 
Carl-Allan Moberg-stipendiet, Tobias Norlindstiftelsen och Kungl. Gustav 
Adolfs Akademien, liksom bidrag från min universitetsinstitution.  

Den största tacksamhetsskulden har jag till mina älskade familjemedlem-
mar, som har varit mycket hjälpsamma. Tack till svärmor Eva, pappa Mikael 
och mina uppmuntrande och tålmodiga barn. Särskilt stort och kärleksfullt 
tack till mamma Christina för markservice, stöttning, korrekturläsning och 
kloka synpunkter. Det största tacket till min make David som alltid står vid 
min sida, som tidvis har tagit ett stort lass hemmavid när jag har försjunkit i 
avhandlingen, som har korrekturläst och som är min allra bästa samtalspartner 
i musikfrågor.   
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Källor 

Kungliga biblioteket: 
Digitaliserade dagstidningar:  
http://tidningar.kb.se/ 
Handskriftssamlingen:  
Brevsamlingar 
Sven Scholanders personarkiv L14:146 
Svensk Mediedatabas: 
Radiotjänst: ”Mitt första möte med musiken / Sven Kjellström”, 21 jan 1941 
 
Musikmuseet – Musikhistorisk museum og Carl Claudius Samling, Kö-
penhamn: 
Arkiv 84, Claudius 27: Udklipsbog, kasse 18 och 20 
Gruppe 10, småtryck Danmark 
 
Musée des instruments de musique, Bryssel: 
Arkiven för Musée des instruments de musique och Conservatoire de  musique  
 
Nordiska museet: 
Programblad m.m. 
 
Paul Sacher Stiftung, Basel: 
Ina Lohr Sammlung IL 8/1 
 
Statens musikverk: 
Musikmuseets brevsamling 
Musikhistoriska museets ämbetsarkiv  
Johannes Svanbergs personarkiv 
Teater- och musikutställningens 1897 arkiv 
Musikmuseets vänner 
Div. klippsamlingar 
 
Elektroniska källor (databaser och internet): 
Digitaliserade dagstidningar: http://tidningar.kb.se/ 
Levande musikarv: http://levandemusikarv.se 
MIMO: http://www.mimo-international.com/MIMO/ 
Minst, Scenkonstmuseets ej publika instrumentdatabas. 
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Oxford Dictionary of National Biography: http://www.oxforddnb.com.ezp 
Oxford Music online (Grove Dictionary online): www.oxfordmusiconline 
Publicistklubbens porträttmatrikel 1936: http://runeberg.org/pk/1936/ 
Scenkonstmuseets instrumentsamlingar online: http://instrument.musikver-
ket.se/salingar/sokinst.php?l=sv&mmcss=&saml_open=1&typ=1&niv=3&h
k=37#_ga=1.19459707.2125855923.1457107844 
STM online: http://musikforskning.se/stmonline 
Svensk Musiktidning: http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/rarite-
ter/svensk-musiktidning/ 
Svenska Akademiens ordböcker: https://svenska.se/  
Tidningsmän (1895–1913): http://runeberg.org/spg/16/  
Zeitschrift für Instrumentenbau: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/-
ausgaben/uni_ausgabe.html?projekt=1153295428 
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