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Omslagsbild: Föreningen Svenska Tonsättare vid invigningen av föreningens lokal den 22 
januari 1937. Ur föreningens 25-årsbok skriven av Kurt Atterberg, utgiven 1943. Fotograf: 
okänd. 

	
	
	
	

ABSTRACT 

The aim of the thesis is to examine the power of organized composers of art music in interwar 

Sweden and their development of areas of interest 1919-1939. The period is chosen due to the 

1918 founding of the Society of Swedish Composers (the FST). Although of significant value, 

most of the previous research on the subject has focused on individual composers. The thesis, 

instead, combines concepts of Pierre Bourdieu’s theory of cultural fields with power theories 

of Steven Lukes and Walter Korpi to investigate access to power resources and exercise of 

power within the field of music by the FST and its members 1919-1939. The results show that 

the FST of 1939 had greater access to economic capital, which correlated with the expansion 

of the FST’s exercise of power and areas of interest concerning the whole field of Swedish 

music, rather than exclusively the field of art music. Social networks tied to the FST, 

however, never ceased to be an important factor influencing the operations of the FST. 

 
Keywords: Music, power, composers, culture, capital, interests, FST, Pierre Bourdieu, Steven 
Lukes, Walter Korpi, organization, interwar, art music. 
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1.	INLEDNING	

1.1	Musik	och	makt.	

Musik är troligtvis mer tillgänglig idag än den någonsin har varit. Teknologisk 

innovation och nya forum för musikkonsumtion gör att vi i princip alltid har musiken inom 

räckhåll i vår vardag. Det betyder däremot inte att all musik som skrivs har samma möjlighet 

att utövas och nå en publik. Det vi uppfattar som ”bra” respektive ”dålig” musik är beroende 

av en mängd förutsättningar som ofta är bortom upphovspersonens kontroll och av vilka långt 

ifrån alla är särskilt påtagliga eller självklara. 1 Den högaktuella debatten om ojämn 

könsfördelning bland artister på musikfestivaler visar att många upplever problem med dessa 

förutsättningar.2  Den troligtvis minst progressiva genren i detta avseende är emellertid 

klassisk musik eller konstmusik.3 En rapport från 2015 visar hur 41 % av samtliga minuter av 

musik framförd på konserthus i Sverige var skriven av ej längre levande tyska tonsättare.4 Att 

musiklivet präglas av en så pass ojämn fördelning av möjligheter bör ofrånkomligen leda till 

att frågan om makt, resursfördelning och strukturer lyfts, inte minst ur ett historiskt 

perspektiv.  

  Produktion och framförande av musik är en komplex process som involverar en mängd olika 

aktörer. För alla dessa aktörer existerar starka strukturella förutsättningar och begränsningar 

för möjligheten att påverka produkten, hur den värderas och prissätts, hur den sprids till 

lyssnarna, hur den låter och tolkas, samt hur den placeras i relation till andra produkter. Hur 

uppstod de strukturer som präglar musiken och dess marknad? Vilka har, historiskt sett, haft 

inflytande över utbud, efterfrågan och inte minst möjligheterna för de som skriver musik?  

  Uppsatsen har för avsikt att undersöka musikens historiska strukturella förutsättningar med 

utgångspunkt från de individer som ger upphov till musiken: tonsättarna.5 Med anledning av 

																																																								
1 Se t.ex. Portnoff, Linda, Control, Cultural Production and Consumption. Theoretical Perspectives, Empirical 
Dilemmas, and Swedish Music Industry Practices (Stockholm, 2007), s. 188: ”Who gets played on the Swedish 
public radio is the effect of cultural capital-intensive classificatory mechanisms.” 
2 Olivia J Berntsson, ”Här är Sveriges mest och minst jämställda festivaler”, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=6184557 publicerad den 8/6 2015, läst den 
15/3 2016. 
3 Se t.ex. Lindberg, Boel, Mellan provins och parnass. John Fernström i svenskt musikliv (Lund, 1997) s. 17; 
konstmusik definieras av Lindberg som ”produktionen och framförandet av noterad musik inom den 
västerländska konstmusiktraditionen. Konstmusiktraditionen betraktas emellertid så vid att även omfattar 
populärmusik i former och arrangemang som för sitt framförande kräver professionella musiker skolade i 
klassisk tradition.” 
4  Martin Aagård, ”Peak Brahms”, http://www.aftonbladet.se/kultur/article21129641.ab publicerad den 17/7 
2015, läst den 10/2 2016. 
5 Tonsättare, kompositör och komponist är och har även tidigare varit synonymer för den person som skriver 
musik. 
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att särskilt konstmusiken än idag tycks verka under ovanligt sega strukturer behöver dessa 

strukturers uppkomst och utveckling problematiseras. Tonsättare – liksom andra konstnärer – 

 är förvisso svåra att tala om som kollektiva aktörer eftersom de traditionellt präglas av en 

allmänt accepterad ”genikult” och individualism.6 Kollektiva sammanslutningar av dessa 

individer är emellertid ingen nyhet. 1914 misslyckades de svenska tonsättarna med att bilda 

en fungerande intresseförening. Knappt 30 år senare kontrollerades stora delar av musiklivet 

och inkomsterna från musikframföranden av just organiserade tonsättare genom ett flertal 

inflytelserika föreningar och institutioner i samverkan med lagstiftning.7 Hur uppnådde denna 

föga talrika grupp en sådan status? Vilka var deras med- och motparter i den process som 

förde dem dit och hur agerade de mot varandra? Hur såg deras samtid ut? 

 

1.2	Musiklivet	i	västvärlden	ca	1800-1950.	

  Under 1800-talet expanderade musikutövandet i hela västvärlden. Den borgerliga 

offentlighet som växte fram i Europa under 1700-talet kom att ge upphov till bygget av 

konserthus på en tidigare oöverträffad skala. Symfoniorkestern växte fram som den dittills 

mest byråkratiserade formen av musikalisk verksamhet.8 Musiken fick därmed en helt ny roll 

i människors liv. Där musiken tidigare varit en integrerad och funktionell del av andra 

sammanhang, t.ex. kyrkans ceremonier, hade den nu ett högre egenvärde.9 

  Sociologen Max Weber menade att denna gradvisa övergång från en ”antik” till en 

”modern” västerländsk musikform kännetecknades av en rationalisering av musiken. Denna 

process – som trots allt inte var så pass unik för västerlandet som Weber själv gärna menade – 

kännetecknades främst av: a) standardisering av notsystem, tongångar och harmonier, b) en 

modernisering av bl.a. instrumenthantverket, c) det massproducerade pianots särskilda 

betydelse, inte minst i det borgerliga hemmet, samt d) en generell ”avmystifiering” av 

musiken. Musiken blev en åtminstone delvis rationell verksamhet, i och med att den 

inlemmades i det industriella samhället.10  

  Medan borgerligheten, den makthavande klassen, aktivt försökte att kulturellt ”fostra” sina 

egna individer, försökte man på samma gång fostra arbetarklassen. Istället för att enbart möta 

arbetarnas tilltagande organisering med tvångsåtgärder, försökte man även förmå dem att 

																																																								
6 Bourdieu, Pierre, The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature (Cambridge, 1993). s. 29. 
7 Se t.ex. Fleischer, Rasmus, Musikens politiska ekonomi. Lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den 
levande musiken, 1925-2000 (Stockholm, 2013), s. 239-241. 
8 Turley, Alan, ”Max Weber and the Sociology of Music” i Sociological Forum, vol 16 (4), 2001, s. 634. 
9 Fleischer, s 85-86. 
10 Turley, s. 638, 643-645. 
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gradvis anta borgerliga ideal; detta innebar bl.a. att den ”goda” kulturella smaken skulle 

förmedlas till de stora massorna. De storskaliga och relativt billiga folkkonserterna var ett 

möjligt uttryck för dessa fostrande maktambitioner.11 Socialdemokratins seger i Sverige 1932, 

då arbetarrörelsen fick den politiska makten, innebar emellertid inte nödvändigtvis ett 

dramatiskt skifte vad gäller synen på kultur. Socialdemokraterna initierade ingen aktiv 

kulturpolitik förrän under 1950-talet, och mycket talar för att majoriteten av arbetarrörelsens 

företrädare föredrog att överta den redan existerande borgerliga kulturen, snarare än att 

försöka etablera nya, konkurrerande kulturformer.12 

  De dramatiska omvälvningar som präglade västvärlden under decennierna före och efter 

sekelskiftet 1900 – osäker ekonomisk konjunktur, ny teknik, industrialisering och krig i större 

skala – kan sammanfattas med begreppet modernitet: det konstanta tillståndet av förändring 

och upplösning.13 Musiken fyllde en av flera viktiga funktioner för människors hantering av 

detta tillstånd. Var skulle man, som människa och kulturell varelse, placera sig i sin samtid? 

Skulle förändringen bejakas eller motarbetas? Europas musikliv erbjöd många olika 

alternativ. Populärmusik etablerades som begrepp och innefattade t.ex. schlager och olika 

former av dansmusik. På opera- och konserthusen konkurrerade bl.a. ”modern” musik, 

nyromantik och nyklassicism om publikens uppmärksamhet.14 Modernismen var främst olika 

sätt att estetiskt bejaka det moderna tillståndet.15  

  Under världskrigen användes konstmusik av den styrande makten som en del av 

nationalistisk propaganda. I Frankrike användes den inhemska nyklassicismen som estetiskt 

vapen mot Tyskland 1914-1918; många franska musikpersonligheter ville även under 

krigsåren gå så långt som att totalförbjuda framföranden av tysk konstmusik i hela landet.16 

De fascistiska och totalitära regimerna efter 1918 politiserade starkt hela kulturlivet för att så 

effektivt som möjligt förmedla ”nationens” och ”folkets” egenart och styrka.17 Konstmusikens 

roll i nationell identitetskonstruktion och för makten i det moderna samhället kan därför inte 

underskattas. Nationalismens inflytande över såväl geopolitik som kulturliv under 1930-talet 

																																																								
11 Edström, Olle, Göteborgs rika musikliv: en översikt mellan världskrigen (Göteborg, 1996), s. 37-39. 
12 Edström (1996), s. 50-52. 
13 Berman, Marshall, Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet (Riga, 2012), s. 21ff. 
14 Jonsson, Leif & Åstrand, Hans, Musiken i Sverige. IV. Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990 
(Värnamo, 1994), s. 311-312. 
15 Rosengren, Henrik, Judarnas Wagner. Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma 1920-
1950 (Lund, 2007), s. 62-64. 
16 Fulcher, Jane F., The composer as intellectual. Music and ideology in France 1914-1940 (New York, 2005), s. 
30-31. 
17 Hobsbawm, Eric, Fractured times. Culture and Society in the Twentieth Century (London, 2013), s. 230ff. 
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och Andra Världskriget försvårade situationen för alla konstnärer som försökte hitta nya vägar 

mellan olika nationella estetiska uttryck.18  

  Trots musiklivets industrialisering och byråkratisering levde och verkade emellertid dess 

aktörer alltjämt under instabila sociala och ekonomiska villkor. Tonsättare kom under 1800-

talet och framåt att åtnjuta en allt större respekt medan synen på musiker förändrades mycket 

långsammare.19 Idéhistorikern Ulrik Volgsten menar att tonsättaren kom att byta roll under 

perioden mellan och efter världskrigen: från snillet, som förstod hur man lånade inspiration 

från föregångare, till det individuellt skapande geniet.20 Även om den materiella situationen 

för kulturarbetare fortfarande kan verka nog så svår i vår egen samtid, har ändå 1900-talet sett 

en mängd generella lösningar för säkrandet av både musikers och upphovspersoners 

ekonomiska trygghet. Upphovs- och uppföranderättslagstiftning för kompositörer, 

yrkesmusiker m.m. växte fram under första halvan av 1900-talet, medan skivbolag alltmer har 

kommit att överta musikaliska rättigheter under efterkrigstiden.21 Marknadens närvaro i 

musiklivet har framkallat ett tillstånd av ambivalens och balansgång; musikens skapare tjänar 

både ett ”högre”, symboliskt, jämte ett ”lägre”, materiellt syfte.22 Hur denna ambivalens ska 

hanteras är än idag en latent konflikt i kulturpolitiken, kulturdebatten och i det kulturella 

arbetets vardag. 

  

1.3	Föreningen	Svenska	Tonsättare.	

  Det svenska musiklivets ännu idag verksamma aktörer organiserade sig i början av 1900-

talet och började att mer aktivt tillvarata sina respektive intressen. Musikerförbundet bildades 

1907, Föreningen Svenska Tonsättare (FST) 1918, Svenska Tonsättares Internationella 

Musikbyrå (STIM) 1923, Svenska Kompositörer Av Populärmusik (SKAP) 1926 och Svenska 

Musikförläggareföreningen 1928.23 Aktörernas historia har skrivits i breda drag, men främst 

av deras egna medlemmar och vanligtvis under mer anekdotiska former.24 Det finns därmed 

utrymme för mer kritisk granskning av deras uppkomst och roller.  

																																																								
18 Rosengren, s 65-66.  
19 Edström (1996), s. 75-79. 
20 Volgsten, Ulrik, Från snille till geni: den svenska kompositörsrollens förvandlingar från Kraus till 
Måndagsgruppen och dess betydelse för synen på musik (Möklinta, 2013), s. 25-27, 131ff. 
21 Se ex Fleischer, s. 202, 244, 283. 
22 Se t.ex. ibid., s. 32ff. 
23  Musikförläggare avsåg vid denna tid distributörer av notmaterial och skall därför förstås därefter i 
undersökningen. 
24 Se Edström, Olle, Harmoniskt Samspel. Sjuttiofem år med STIM (Stockholm, 1998); Andersson, Daniel & 
Elmquist, Håkan, Det svenska musikundret 75 år. Från Winter till vår tid. Föreningen Svenska Kompositörer av 
Populärmusik 1926-2001 (Stockholm, 2001); Hanson, Sten, Det praktiska tonsätteriets historia. Föreningen 
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  Undersökningens huvudaktör är den konstmusikaliska tonsättaren, generellt betraktad som 

”skaparen” av den mest värdefulla musiken. Hur påverkades svenskt musikliv av att 

tonsättarna organiserade sig? Eftersom olika intressen stod mot varandra inom 

mellankrigstidens musikliv blir uppsatsens utgångspunkt vilken makt som vid denna tid fanns 

att tillgå som organiserad tonsättare, hur man avsåg använda makten samt hur makten i 

praktiken användes. Organisationen FST bildades av de fyra relativt unga och jämngamla 

tonsättarna Kurt Atterberg, Natanael Berg, Oskar Lindberg och Ture Rangström (tillsammans 

kända som ”Spillran”) 1918, efter ett första misslyckat försök 1914. ”Spillran” räknas till de 

s.k. (19)10-talisterna i svensk konstmusikhistoria. De sätts ofta i relation till (18)90-talisterna, 

vars främsta företrädare var Wilhelm Stenhammar, Wilhelm Peterson-Berger och Hugo 

Alfvén. 10-talisternas musikaliska debuter sammanföll med en tid då Sverige, liksom övriga 

Europa, upplevde en omfattande utbyggnad av det offentliga kulturlivet. Det som förenade 

och utmärkte dem från tidigare generationer av tonsättare var först och främst en högre 

ambitionsnivå. 10-talisterna ville använda mer omfattande resurser till musikframföranden än 

sina föregångare, eftersom de musikaliska verk som de skrev ofta krävde fler musiker och 

därmed mer omfattande utskrifter av notmaterial m.m.25 Musikvetaren Tomas Block betraktar 

organiserandet och grundandet av både FST och STIM som direkta gensvar på 10-talisternas 

höga ambitioner; stegrande kostnader krävde helt enkelt mer långsiktiga lösningar för 

finansiering av tonsättarnas verksamhet.26  

  FST bör inte betraktas som en fackförening, utan snarare som en professionell 

intresseorganisation. Första paragrafen i stadgarna löd: ”Föreningen är en sammanslutning av 

svenska tonsättare för tillvaratagande av deras konstnärliga och ekonomiska intressen”.27 Som 

mest hade man inte fler än 49 medlemmar före 1939. Än idag räknar föreningen inte fler än 

386 medlemmar.28 Tonsättare varken var eller är ett väl avgränsat yrke; andelen ideella 

amatörer är som med annan kulturproduktion alltid svårberäknad. 

 

																																																																																																																																																																													
Svenska Tonsättare genom 75 år (Bromma, 1993); Hedell, Kia, Svenska Musikförläggareföreningen genom 75 
år (Stockholm, 2003). 
25 Block, Tomas, Flammande land. Kurt Atterberg och den ungsvenska falangen (ej utg., publikation på Uppsala 
Universitet, 2005), s. 13-14. 
26 Ibid., s. 23-24. 
27 Föreningen Svenska Tonsättares stadgar 1919, § 1. Föreningen Svenska Tonsättare, A1:1, Riksarkivet. 
Källmaterialet skrivs hädanefter: FST, [handling, t.ex. A1.1], RA. 
28 http://www.fst.se/foreningen-svenska-tonsattare 1 februari 2016, kl. 12:35. 
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1.4	Syfte.	

  Syftet med uppsatsen är att undersöka Föreningen Svenska Tonsättares (FST) maktposition 

inom svenskt musikliv 1919-1939 samt i vilken utsträckning denna position användes, d.v.s. 

gränserna för FST:s ansvars- och intresseområde. En analys av dessa problem avser att bidra 

till en förklaring av hur föreningen under mellankrigstiden kunde uppnå en betydande och 

allmänt vedertagen maktställning inom musiklivet. Undersökningen strävar även efter att 

bidra till att konstruera generellt applicerbara teoretiska och metodologiska verktyg för analys 

av det organiserade kulturlivets dynamik. 

 

1.5	Frågeställningar.	

• Hur och i vilka sammanhang utövade FST makt under perioden 1919-1939? 

• Vilka intresseområden inom svenskt musikliv berördes av FST och dess medlemmars 

maktutövning under perioden? Var gick gränsen för föreningens målsättningar och 

intressen? 

• Hur kan FST:s maktutövning och intresseområden under perioden förklaras? 

 

1.6	Tidigare	forskning.	

Makt	och	kultur	i	tidigare	forskning	

  Musikvetaren Boel Lindberg uppmärksammar två inflytelserika tonsättare som delvis faller 

inom undersökningens ram: John Fernström och Dag Wirén. Båda gjorde entré i musiklivet 

under mellankrigstiden, och behövde förhålla sig till de strukturer som präglade musiklivet i 

allmänhet samt konstmusiken i synnerhet. Fernströms misslyckade försök att bevara sin 

tillfälligt uppnådda position inom musiklivet i Stockholm förklaras enligt Lindberg av 

konstmusikfältets förändrade struktur under 1940-talet och framåt.29 Maktkampen stod då 

mellan etablerade traditionalister och det modernistiska avantgardet; Fernström själv 

placerades aldrig i något av dessa läger, vilket fick hans musik att framstå som mindre 

relevant för samtidens kritiker.30 Fernström var invald i FST redan i början av 1930-talet, men 

Lindberg kopplar inte FST som organisation utförligt till konstmusikfältets utveckling. 

  Tonsättaren och FST-medlemmen Dag Wirén var verksam som musikkritiker under slutet av 

1930-talet och början av 1940-talet. Lindberg menar att Wiréns recensioner kom att 

																																																								
29 Lindberg applicerar centrala begrepp ur Pierre Bourdieus fältteori. Se 1.7. 
30 Lindberg, s. 215-217. 
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konsekvent föra en mildare ton gentemot hans kollegor i FST. Särskilt denna artikel antyder 

betydande maktstrukturer inom musiklivet knutna till FST redan i slutet av den period jag 

kommer att undersöka. Artikeln problematiserar dock inte makt i vidare bemärkelse utan 

stannar vid estetiska ställningstaganden och hur de förhåller sig till objektiva relationer; d.v.s. 

Wiréns direkta anknytning och beroendeställning till ledande personer inom den samtida 

tonsättarkåren.31 

  Lindberg är den till synes enda svenska forskare som aktivt använder Pierre Bourdieus 

fältteori i en studie om svenska tonsättare under mellankrigstiden. Andra forskare med 

liknande utgångspunkter har fokuserat på senare perioder. Historikern Johan Bergmans 

undersökning av radikaliseringen av kulturarbetare under ’68-åren i Sverige använder 

effektivt bl.a. Bourdieus teorier om kulturella aktörers olika strategier för att uppnå 

konkurrensbegränsning och dominans inom det musikaliska fältet. De kulturdemokratiserande 

s.k. centrumbildningarna som uppstod från ca 1970 hade generellt som mål att tillgängliggöra 

både kulturskapande och kulturkonsumtion för fler människor. En viktig fråga var 

omfördelningen av makt över båda dessa aspekter. 32  Centrumgrupperna drev sin 

kulturradikala agenda t.ex. genom att aktivt försöka lyfta fram mer amatörarbete i 

kulturlivet.33 Samtidigt genomgick centrumgrupperna över tid en professionaliseringsprocess, 

vilket skapade vissa problem för dessa grupper på sikt. Musikcentrum begränsade till en 

början enbart konkurrensen mellan de anslutna medlemmarna. Då medlemsantalet och 

konkurrensen om konserter och medel ökade under 1970-talet förvandlades organisationen till 

att alltmer begränsa inträdet till gruppen för att behålla värdet på det musikaliska arbetet. 

Kring 1980 hade Musikcentrum blivit en organisation som använde musikalisk utbildning 

kombinerat med politisk medvetenhet som symboliskt kapital, vilket profilerade både 

organisationen och dess medlemmar. Bergman ser detta som en distinktionsprocess: ett sätt 

att distansera sig från den mer kommersiella och populärkulturella delen av musikfältet. 

Musikcentrum blev därmed en erkänt autonom musikaktör, men också en professionell aktör, 

som alltmer tog avstånd från amatörmusicerandet.34 

  Konsten och litteraturen har, liksom musiken, präglats av maktkamper och självstyrets 

problematik under mellankrigstiden. Den ekonomiske historikern Mats Gustavssons fokuserar 

på hur konstmarknadens struktur och polariteten mellan intellektuella och kommersiella 

																																																								
31 Lindberg, Boel, “Wirén om sina samtida svenska tonsättarkollegor” I Tegen, Martin (red.), Dag Wirén – En 
vägvisare (Hedemora, 2005), s. 165-166. 
32 Bergman, Johan, Kulturfolk eller folkkultur? 1968, kulturarbetarna och demokratin (Umeå, 2010), s. 100-103. 
33 Ibid., s. 140-141. 
34 Ibid., s. 159-163. 
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galleriverksamheter 1920-1960 speglade striden mellan avantgardister och traditionalister, 

men även stod under stark påverkan från mer generella maktkamper inom staten och 

samhällslivet.35 Statsvetaren Li Bennich-Björkman undersöker Författarförbundets hållning 

gentemot statsmakten. I författarkårens strävan efter professionell autonomi under 1900-talet 

var man tvungna att balansera författarnas autonomi att definiera litteratur och egna intressen 

gentemot beroendet av statligt understöd för att säkra autonomins fortlevnad. 36  Denna 

balansgång gick hand i hand med en kontinuerlig professionaliseringsprocess, vilken – precis 

som för centrumbildningarna i Bergmans avhandling – kom att skapa tydligare gränser för 

vilka som räknades som författare. Bennich-Björkman betraktar autonomin som en generell 

överlevnadsfråga för alla yrkeskårer.37 Makten över den egna konstformen kan därmed vara 

beroende av inblandning från andra makthavande aktörer. 

Svensk	konstmusik	under	mellankrigstiden	

  Det svenska musiklivet under mellankrigstiden är i sin helhet relativt väl känt. Det saknas 

emellertid inte möjligheter till ytterligare fördjupning. Den tidigare forskningen är i hög grad 

präglad av följande: för det första, en metodologisk individualism, vilken tenderar att utgå 

ifrån enskilda individer som subjekt inom en kontext, snarare än delar av kollektivt handlande 

aktörer; 38  för det andra, idéhistoriska och diskursanalytiska perspektiv, som begränsar 

analysen till vad som sagts i t.ex. kulturdebatten;39 för det tredje, upphovsrätten och teknikens 

utveckling som navet i den materiella aspekten av musiklivet, vilket kan riskera att leda 

undersökningen mot en teknikdeterministisk ståndpunkt.40  

  Rasmus Fleischer menar att ett särskiljande av ”levande” och ”mekanisk” musik infördes 

mot slutet av 1920-talet som en konsekvens av konstmusiklivets aktörers aktiva motstånd mot 

grammofonindustrin, ljudfilmens och radions framfart.41  

  Olle Edströms gedigna genomgång av Göteborgs musikliv 1919-1939 ger både en god 

översiktsblick över musiklivets generella utvecklingslinjer samt djupare teoretiska analyser.42 

En av Edströms mest iögonfallande iakttagelser är hur stora delar av musiklivet 

																																																								
35 Gustavsson, Mats, Makt och konstsmak. Sociala motsättningar på den svenska konstmarknaden 1920-1960 
(Stockholm, 2002), s. 77-80, s. 19. 
36  Bennich-Björkman, Li, Statsstödda samhällskritiker. Författarautonomi och statsstyrning i Sverige 
(Eskilstuna, 1991), s. 11, s. 19. 
37 Ibid., s. 93-95.  
38 Se t.ex. Rosengren (hänvisad till i 1.2). 
39 Se, förutom ibid., t.ex. Arvidson, Mats, Ett tonalt välordnat samhälle eller anarki? Estetiska och sociala 
aspekter på svensk konstmusik 1945-1960 (Göteborg, 2007). 
40 Se t.ex. Fleischer, Rasmus, Musikens politiska ekonomi (Stockholm, 2013); Burlin, Toivo, Det imaginära 
rummet: inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1925-1983 (Göteborg, 2008). 
41 Fleischer, s. 140-141, 152-153. 
42 Edström, Olle, Göteborgs rika musikliv 1919-1939. En översikt mellan världskrigen (Göteborg, 1996). 
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karaktäriserades av flytande gränsdragningar och gemensamma nämnare. Konstmusik och 

populärmusik betraktades som beståndsdelar av samma estetiska enhet, en mellanmusik, där 

den förra bara var en ”högre” uttrycksform än den senare. Till skillnad från senare tider var 

inte musikens främsta syfte att särskilja, utan att söka förena och införliva ett borgerligt 

kulturideal hos så stora delar av befolkningen som möjligt.43 Musikvetaren Toivo Burlin talar 

också om mellankrigstidens musikliv som en sorts ”mittfåra”, där det folkliga ursprunget till 

musiken var mycket viktigt.44 Dessa förutsättningar talar för att FST verkade inom sociala 

rum som inte helt lätt lät sig avgränsas. 

  Det svenska musiklivets relation till Nazityskland har varit föremål för omfattande 

granskning45. FST:s ordförande 1925-1947, Kurt Atterberg, står i fokus för etnologen Petra 

Garberdings avhandling. Atterbergs omfattande samröre med nazister är väl dokumenterat. 

Garberding hävdar t.ex. att Atterberg i stor utsträckning anammade en nazitysk diskurs, där 

judendom, modernism och ”kosmopolitism” ställdes mot nation och folk.46 Denna diskurs var 

knappast specifik för vare sig Atterberg eller hans tonsättarkollegor under mellankrigstiden.47 

Historikern Henrik Rosengren beskriver den samtida Finlandsfödde judisk-svenske 

tonsättaren Moses Pergaments svårigheter att skapa ett personligt estetiskt utrymme i de starkt 

nationalistiska diskursiva strukturer som präglade svenskt musikliv under 1930-talet. 

Pergament valdes inte in i FST förrän 1945 och hade således liten eller ingen tillgång till de 

eventuella maktresurser som föreningen förfogade över under uppsatsens 

undersökningsperiod.48 Garberding menar att Atterbergs internationella verksamhet var en 

direkt maktskapande faktor för musiklivet under den tid då Nazityskland såg ut att komma att 

dominera Europa: 

 
”Genom att prioritera vissa verk som autentiskt nationella på 
bekostnad av modernare verk bidrog man till en minskning av 
musikens mångfald på den internationella arenan”49 

 
																																																								
43 Edström, s. 662, 665. 
44 Burlin, s. 53. 
45 Jag hänvisar här till det av regeringen 2000 beställda forskningsprogrammet Sveriges förhållande till 
nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen, vilket innefattade forskningsprojektet ”Fruktan, fascination och 
frändskap. Det svenska kulturlivets och vetenskapssamhällets relation till nazism och fascism 1930-50” vid 
Lunds universitet. 
46 Garberding, Petra, Musik och politik i skuggan av nazismen. Kurt Atterberg och de svensk-tyska relationerna 
(Lund, 2007). 
47 Se t.ex. Andersson, Greger, ”Exporten av svensk musik till Nazityskland” i Geisler, Ursula & Andersson, 
Greger (red.), Fruktan, fascination, frändskap. Det svenska musiklivet och nazismen (Malmö, 2006), s. 72-75; 
Leiska, Katherine, ”Svenska musikfester och nordensvärmeri i Tyskland: Dortmund 1912 och Stuttgart 1913” i 
Svensk Tidskrift för Musikforskning (2005), s. 69. 
48 Rosengren, s. 230. 
49 Garberding, s. 92. 
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  Det karaktärsmord på honom som inleddes på Atterberg efter 1945, menar Garberding, kan 

möjligen härledas till en mer allmänt upplevd ånger över att inte mer hade gjorts under 20- 

och 30-talen för att balansera maktfördelningen inom det svenska musiklivet.50 Även viktiga 

institutioner inom musiklivet, t.ex. Kungliga Musikaliska Akademien, drabbades av en allmän 

förtroendekris efter krigsslutet.51 Måndagsgruppen – en lös grupp på fyra moderna tonsättare 

– tog sig snart in i musiklivets centrum via viktiga tidskrifter, föreningar och sällskap.52 

Denna dokumenterade utveckling leder oss in på relevanta frågor: hur stor makt samlade 

egentligen FST före krigsutbrottet? Vad innebar det i praktiken för andra aktörer att man 

faktiskt innehade den maktfullkomliga ställning som Garberding m.fl. antyder var fallet?  

 

1.7	Teoretisk	diskussion.	

  Jag kommer nedan att diskutera i huvudsak två teoretiska maktperspektiv som kommer att 

ligga till grund för undersökningens utgångspunkt. Jag behöver också använda mig av 

teoretiska och metodologiska verktyg som är direkt kopplade till den typ av verksamheter 

som aktörerna ifråga bedrev, d.v.s. kulturlivet. För detta kommer jag att använda Pierre 

Bourdieus teori om kulturella produktionsfält. 

Makt	

  Makt som teoretiskt begrepp har debatterats flitigt under hela 1900-talet. Marxisten och 

filosofen Antonio Gramsci talade om makten i klassamhället som ett sätt att skapa samtycke 

hos arbetarklassen till elitens kontroll av produktionsmedlen.53 Många teoretiker fokuserar 

ännu, likt Gramsci, helt på frågan om vem som ”har” makten. Den inflytelserike 

idéhistorikern och filosofen Michel Foucault, diskuterar istället vad makten ”är” och 

åstadkommer.54 Grundinsikten i den långa tradition av maktforskning som pågått inom 

samhällsvetenskapen kan istället reduceras till följande: makt omfattar såväl konkreta beslut 

som de möjliga beslut och frågor som inte dyker upp på dagordningen. Genom att debattens 

fokus mer eller mindre aktivt riktas åt ett visst håll, medan andra debatter utelämnas, utövas 

makt. Det är helt enkelt i de fall då makten uppfattas minst, som den utövas mest. Frågan som 

																																																								
50 Ibid., s. 250. 
51 Se Bengtsson, Johan & Karlsson, Henrik, Ovan stridsvimlet. Kungliga Musikaliska Akademien och Tyskland 
1920-1945 (Lund, 2006), s. 102-103. 
52  Arvidson, Mats, Ett tonalt välordnat samhälle eller anarki? Estetiska och sociala aspekter på svensk 
konstmusik 1945-1960 (Göteborg, 2007), s. 58: ”Det är påfallande hur medlemmarna i eller kretsen kring 
Måndagsgruppen genomsyrar stora delar av musiklivet”. 
53 Lukes, Steven, Maktens ansikten (Göteborg, 2008), s. 15-16. 
54 Se t.ex. Foucault, Michel, Diskursernas kamp (Eslöv, 2008), s. 206; Foucault, ”Samhället måste försvaras”. 
Collège de France 1975-1976 (Hägersten, 2008), s. 239. 
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sociologen Steven Lukes försöker besvara är en av de mest grundläggande och kanske 

uppenbara: ”hur får man människor att frivilligt foga sig i dominans?”. 55  1950-talets 

pluralister utarbetade den endimensionella maktdefinition som innebär att part A har makt då 

den kan förmå part B att utföra en handling som den annars inte hade utfört. Denna negativa 

definition är problematisk eftersom den förutsätter intentioner hos aktörer som inte går att 

observera.56 1970-talets tvådimensionella maktdefinition som utmanar pluralisterna fastslår 

utöver detta att part A även kan få part B att agera mot sina egna intressen, bl.a. genom att 

aktivt ignorera frågor som inte gynnar den makthavande parten. Detta perspektiv är också 

problematiskt p.g.a. svårigheten med att försöka definiera objektiva intressen.57 Den politiske 

filosofen och sociologen Steven Lukes går längre än båda dessa definitioner genom att hävda 

att den makthavande aktören likaså kan forma den andra aktörens önskningar.58  Detta 

tredimensionella perspektiv ger undersökningen en annan dynamik, då det ställer frågor om 

vem som formulerar vilken typ av problem.  

  Alla dessa tre perspektiv lägger emellertid primärt fokus på samma typ utav empiri, 

nämligen makt som utövande, d.v.s. observerbart beteende.59  Sociologen Walter Korpi 

kritiserar tidigare maktteoretiker för att uteslutande analysera makten som handling. Detta 

synsätt, menar han, möjliggör enbart besvaranden av kausala frågeställningar och inte finala; 

med andra ord, istället för att uteslutande förklara vad som påverkar A, bör forskaren även 

söka förklara meningen och målet med den handling som A utför, eller som utförs mot A.60 

  Korpis finala maktanalys kommer att användas i undersökningen eftersom den värdesätter 

något som Lukes enbart vidrör i förbigående, nämligen utvecklandet av den maktutövande 

aktörens eget intresseområde och egna målsättningar. Utöver målsättningar lägger Korpi även 

stor vikt vid fördelningen av det han kallar maktresurser. Han menar att makten i samhället 

lätt underskattas om vi enbart observerar beteendet hos aktörer: 

 
”Maktresursansatsen pekar på att denna underskattning uppkommer 
genom att vi kan vänta oss att sannolikheten för att intressekonflikter 
mellan två aktörer skall leda till öppna konflikter beror på själva 
skillnaden i maktresurser mellan dem.”61 

 
																																																								
55 Lukes, s. 17. 
56 Ibid., s. 24, 27-28. 
57 Lukes, s. 20; se även Korpi, Walter, ”Maktens isberg under ytan” i Petersson, Olof (red.), Maktbegreppet 
(Stockholm, 1987) s. 84. 
58 Lukes, s. 20. 
59 Korpi, Walter, ”Handling, resurser och makt – om kausala och finala förklaringsmodeller i maktanalys” i 
Sociologisk forskning 1985 (1), s. 61-62. 
60 Ibid., s. 60.  
61 Ibid., s. 68. 
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  Det har gjorts flera svenska maktstudier av sällskap, föreningar och organisationer under 

1900-talet. 62  Niklas Stenlås genomgående analys av den industriella elitens politiska 

opinionsbildande arbete under 1940-talet betonar betydelsen av social gemenskap för 

maktutövning. Stenlås förhåller sig visserligen skeptisk till Steven Lukes användning av 

maktbegreppet, då han menar att Lukes förutsätter att makten har en konkret och observerbar 

form som är koncentrerad till en aktör eller en organisation.63 Det är emellertid intressant för 

uppsatsen att, likt Stenlås slutsatser om näringslivets toppchefer, diskutera FST som en elit 

med särskilda gemensamma värderingar och känsla av ansvar inför det område man verkar 

inom.64 

  Istället för att, som Foucault, studera maktens praktik i sig, strävar emellertid 

undersökningen efter att studera vilka maktresurser organisationen FST hade tillgång till, hur 

dessa resurser användes, d.v.s. vilken makt som utövades av föreningen. För att förstå vilka 

resurser som var värdefulla för tonsättarna under mellankrigstiden krävs emellertid en 

teoretisk apparat som bygger på de specifika förutsättningar som präglat kulturella 

producenter efter ca 1900.   

Pierre	Bourdieus	fältteori		

  Sociologen Pierre Bourdieus teori om hur objektiva strukturer ligger bakom de val som görs 

av sociala aktörer är mycket värdefull för en undersökning som denna. Den sociala verklighet 

som en grupp aktörer rör sig inom kallas för ett fält, där den enande principen är kamp och 

motsättningar kring något som är gemensamt för dessa aktörer. Varje fält har en egen sorts 

ekonomi som värdesätter de produkter som skapas inom fältet.65 Musiklivet är ett sådant fält. 

Jag kommer därför att fortsättningsvis att tala om musiklivet som musikfältet samt 

konstmusikfältet som den mindre del av musikfältet där FST var verksamma. Det kulturella 

fältet definieras av graden av autonomi. Detta innebär att det som är värdefullt för aktörerna 

inom fältet – i högre eller mindre utsträckning – bestäms av aktörerna själva och inte av t.ex. 

staten eller marknaden. Istället för ett maktcentrum styrs fältets aktörer av en dubbel polaritet; 

den ena går mellan den autonoma (icke-kommersiella) respektive den heteronoma 

																																																								
62 Se t.ex. Stenlås, Niklas, Den inre kretsen. Den svenska ekonomiska elitens inflytande över partipolitik och 
opinionsbildning 1940-1949 (Lund, 1998); Nordlund Edvinsson, Therese, Att leda storföretag. En studie av 
social kompetens och entreprenörskap i näringslivet med fokus på Axel Ax:son Johnson och J. Sigfrid Edström, 
1900-1950 (Nacka, 2005). 
63 Stenlås, 41-42, 44-45. 
64 Ibid., s. 336ff. 
65 Bourdieu, The Field of Cultural Production, s. 34-35. 



	 18	

(kommersiella) polen; den andra går mellan den konsekrerade (etablerade) respektive den 

avantgardistiska (unga) polen.66  

  Bennich-Björkman definierar autonomi som ”kontrollen över väsentliga intressen”;67 en 

aktörs autonomi kan därmed även betraktas som möjligheten att själv deklarera sin agenda 

och sina intressen. Jag strävar efter att diskutera i vilken utsträckning FST hade som 

målsättning att uppnå autonomi och i vilket avseende. 

  Rent konkret innebär ett autonomt fält t.ex. att tonsättare ser till att andra tonsättare etableras 

inom yrket eller ej. Detta värdesättande, eller erkännande, sker genom ställningstaganden. Ett 

ställningstagande har i sig olika tyngd beroende på vilken position aktören har; rummet av 

ställningstaganden är oskiljaktigt från rummet av konstnärliga positioner.68 En position ska 

förstås både som officiella positioner, såsom tidningsredaktör, ordförande etc., men även som 

den rent objektiva position en aktör innehar i relation till andra aktörer på samma fält. 

Etablerandet av nya positioner på fältet innebär att fältet förändras.69  

  Positioner inom ett fält befinner sig i ett ständigt utbyte av kapital.70 Kapital är de resurser 

och egenskaper som tillerkänns värde inom ett specifikt fält. Inom musikfältet tillerkänns t.ex. 

musikalisk utbildning, erfarenhet, musikkritiska erkännanden och titlar ett sådant symboliskt 

värde. Det symboliska kapitalet kallas i dessa fall för kulturellt kapital, och kan omvandlas till 

andra kapitalformer, såsom ekonomiskt kapital (inkomst och egendom). Det sociala kapitalet 

är summan av de relationer en aktör besitter, som är värdefulla inom fältet ifråga, t.ex. sociala 

nätverk, organisationstillhörighet och kontaktytor.71  

  Bourdieus teori problematiserar subjektets möjligheter i förhållande till både strukturella 

förutsättningar och de omgivande positioner till vilka det har relationer.72 Trots att min 

undersökning utgår från en organisation bör användningen av hans teorier inte vara ett 

problem. Det väsentliga är att alla aktörer som studeras värderar samma typ av produkter och 

samlas kring den problematik som omger denna värdering, d.v.s. musik. Att utifrån detta 

perspektiv behandla organisationer som subjekt är snarare undersökningens sätt att försöka 

distansera sig ifrån den metodologiska individualism som präglar tidigare forskning om bl.a. 

tonsättare. 

																																																								
66 Broady, Daniel, ”Inledning” i Broady, Daniel (red.), Kulturens fält. En antologi (Göteborg, 1998), s. 16; se 
även Bourdieu, Kultursociologiska texter, s. 231-232, 235. 
67 Bennich-Björkman, s. 30. 
68 Bourdieu, The Field of Cultural Production, s. 30. 
69 Se t.ex. Ericstam, Johan, ”Konstmuseifältet” i Broady (red.), s. 238-240.  
70 Bourdieu, Pierre, Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur (Stockholm, 2000), s. 334-335; 
The Field of Cultural Production, s. 30. 
71 Se t.ex. Gustavsson, s. 4ff.  
72 Se t.ex. Bourdieu, In Other Words. Essays Towards a Reflexive Sociology (Cambridge, 1990), s. 123, 126. 
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  Hur fungerar då Bourdieus fältteori med maktteorier? Bourdieus maktsyn skiljer sig, precis 

som Lukes, från Foucaults maktsyn på en särskild punkt, nämligen den diffusa, överskuggade 

och symboliska maktens uttryck som tätt sammankopplad med mer ”objektiv” ekonomisk och 

politisk makt. Kulturen har en särskild roll i och med att den legitimerar och reproducerar mer 

övergripande samhälleliga relationer och deras maktstrukturer. Makten inom kulturen kan 

därmed betraktas som en spegling av dessa mer omfattande relationer.73 Det bör emellertid 

tilläggas att detta perspektiv bör tillämpas med ett kritiskt förhållningssätt, för att man inte ska 

riskera att hamna i en alltför funktionalistisk utgångspunkt, där kulturen enbart ”tjänar” den 

”verkliga” makten. 

  En annan för uppsatsen viktig aspekt av Bourdieus teori är fältets gränser. De kulturella 

fälten utmärks generellt av sina mycket suddiga gränsdragningar och därmed det utbud av 

positioner som de erbjuder. De är dessutom ständigt omgivna och dominerade av de andra, 

”mäktigare” fälten, nämligen politiken och marknaden.74 Även genrer inom ett fält lider av 

otydliga gränsdragningar, trots att aktörerna ständigt kämpar för att försvara och reglera 

tillträdet till dessa fält.75 

 

1.8	Metoddiskussion.	

  I relation till det mer generella maktperspektivet bör tillgången på maktresurserna kapital 

och positioner stå i centrum för en undersökning om FST:s maktposition inom musikfältet. I 

analysen av maktutövningen och FST:s utveckling på musikfältet kommer intressen, 

beslut/ickebeslut, ställningstaganden samt konflikter att stå i centrum. Jag kommer nedan att 

operationalisera dessa mångtydiga begrepp.  

Maktresurser:	kapital	och	positioner	

  Genom att ha tillgång till värdefulla kapitalformer och positioner kan FST, hypotetiskt sett, 

utöva endimensionell makt över andra aktörer. Genom en relativt sett större tillgång till dessa 

maktresurser kan FST förmå dessa aktörer att agera på sätt de annars inte hade gjort. Detta 

maktförhållande kan också förmå andra aktörer att fatta val som går emot deras objektiva 

intressen, d.v.s. en tvådimensionell maktrelation. Vidare kan FST hypotetiskt, genom 

																																																								
73 Bourdieu, Pierre, The Field of Cultural Production, s 2: ”Like Foucault, Bourdieu sees power as diffuse and 
often concealed in broadly accepted, and often unquestioned, ways of seeing and describing the world; but 
unlike Foucault, in Bourdieu’s formulation this diffuse or symbolic power is closely intertwined with – but not 
reducible to – economic and political power, and thus serves a legitimating function” 
74 Bourdieu, The Field of Cultural Production, s. 39, 42-43. 
75 Bourdieu, Konstens regler, s. 327-328. 
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inflytande över värdet av olika kapitalformer och positioner, själva forma hur andra aktörer 

värderar dessa kapitalformer och positioner. T.ex. kan de uppvärdera vissa former av 

musikproduktion framför andra. Därmed uppnås en tredimensionell maktrelation. Detsamma 

gäller naturligtvis för andra aktörer gentemot FST. 

Ekonomiskt kapital innefattar materiella tillgångar, både monetära och annan 

egendom, alltså både musikaliska bidrag och tillgång till t.ex. lokaler. 

Socialt kapital innefattar relationer och kontakter som är värdefulla inom fältet ifråga. 

• Kontakter inom andra organisationer och institutioner, t.ex. medlemskap och 

förtroendeuppdrag. Med andra ord, positioner som knyter individer till olika 

nätverk. 

• Officiella och informella samarbeten med andra organisationer och 

institutioner. 

Kulturellt kapital är symboliska tillgångar som är värdefulla inom fältet ifråga. Dessa 

bör främst vara: 

• Diplom, utnämningar, titlar och examina. 

• Icke-materiella erkännanden av musik och person från andra aktörer inom 

musikfältet, t.ex. recensioner och vitsord. 

• Materiella erkännanden, t.ex. musikstipendier (räknas dock som både 

ekonomiskt och kulturellt kapital). 

Kapitalformerna är flytande; samma objekt kan ha olika betydelse beroende på sammanhang. 

Det är även min utgångspunkt att de kapitalformer som FST hade tillgång till befann sig i 

ständig omvandling. När det kommer till maktresurser är det tillgången till dessa som bör 

analyseras. Tillgången på kapital samt innehav av positioner är lättillgängliga empiriska bevis 

på föreningens maktposition.  

Jag kommer därför att analysera följande: 

a) FST:s gemensamma tillgång till socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital inom 

konstmusikfältet och musikfältet. 

b) FST:s gemensamma samt enskilda medlemmars innehav av positioner inom 

konstmusikfältet och musikfältet. 

c) FST:s tillgång till omvandling av kapital. Hur struktureras utbytet av kapitalformer? 

FST:s tillgång till positioner kommer att presenteras för det första respektive sista nedslaget i 

källmaterialet med hjälp av följande schema: 
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Figur	1.	Mall	för	presentation	av	positioner	kopplade	till	FST.	

 
Med utgångspunkt i FST kommer dessa scheman att illustrera vilka positioner och aktörer 

som föreningen knöt till sig. Till institutioner hör Kungliga Musikaliska Akademien och 

Konserthuset; till organisationer hör t.ex. Musikerförbundet. Positionerna påvisar inget direkt 

samband mellan FST:s maktutövning och kopplingar till andra aktörer, utan snarare vilka 

aktörer FST hade god kännedom om och tillgång till. 1939 kommer inte enskilda 

positionsinnehavare att preciseras eftersom FST:s då uppnådda och mer betydelsefulla 

position på musikfältet behöver göras så överskådlig som möjligt. 

Intressen	

  Som framgått av teoridiskussionen ovan är det vanskligt att diskutera aktörers ”egentliga” 

intressen i relation till deras praktiska handlande. Genom att undvika denna diskussion kan vi 

istället undersöka vad som i slutändan utgör relevanta valmöjligheter för en specifik aktör, 

och vilka faktorer och strukturer som påverkar dessa valmöjligheter. De maktresurser – 

kapital och positioner – som möjliggör dessa strukturer är därför viktiga att undersöka. En 

organisation som FST innehade i varierande grad tillgång till maktresurser genom vilka de 

kunde påverka andra organisationers och individers synbara valmöjligheter. Genom möjlighet 

att i dialog med andra påverka problemformulering får aktörer i maktposition också större 

möjlighet att lyfta fram de frågor som speglar deras egna målsättningar. I genomgången av 

materialet kommer jag därför att peka på: 

1) vad A kunde göra (maktresurser);  

2) vad A gjorde (ställningstaganden/konflikter), för att utifrån dessa förutsättningar  

3) fastställa vad A ville (intressen/målsättningar). 

Ställningstaganden	och	konflikter	

  De punkter som tas upp i protokollen betraktas alla som öppna eller latenta konflikter, 

eftersom de i varierande grad gör anspråk på FST:s resurser och därmed kan orsaka 

intressekonflikter. Detsamma gäller artiklar och notiser som tar upp ämnen där FST:s 

FST	

Institution	A	
FST-medlem	A	(post)	 Tidskrift	A	

FST-medlem	A	(post)	

Organisation	A	
FST-medlem	B	(post)	
FST-medlem	C	(post)	
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iakttagbara intressen utmanas eller främjas. Om aktör A t.ex. framför kritik mot FST eller 

tonsättarkårens hantering av fråga X blottläggs en intressekonflikt mellan FST och aktör A, 

vilket i sin tur öppnar upp för valmöjligheter som innefattar potentiell aktivering av 

maktresurser för de olika inblandade aktörerna. 

  Alla konflikter går naturligtvis inte att observera lika tydligt som i exemplet ovan. Vissa 

problem är mer generella och måhända rentav outtalade, även om de är av intresse för en eller 

flera av undersökningens aktörer. Jag betraktar i undersökningen följande konflikter som 

generella för alla aktörer: 

• Kontroll över produktionen, d.v.s. en aktörs möjlighet att påverka sin tillgång till 

värdefulla resurser. 

• Kontroll över opinionen, d.v.s. möjligheten för en aktör att påverka hur andra aktörer 

inom fältet – inklusive publiken – förhåller sig till egna värderingar och intressen. 

  Ställningstaganden på ett fält styrs, enligt Bourdieu, av objektiva relationer mellan positioner 

i det fall fältet befinner sig i ”jämvikt”.76 Detta innebär att en aktör A som är beroende av 

position X kommer att ta ställning för värderingar som gynnar denna position. 

Beslut	och	ickebeslut	

  Där besluten är tydligt iakttagbara i materialet är ickebesluten givetvis desto mindre 

påtagliga. Lukes definierar beslut som ”val mellan alternativa handlingssätt”.77 Ickebeslut 

beskriver han istället som ”ett beslut som består i att man undertrycker eller motverkar en 

latent eller manifest utmaning mot beslutsfattarens värderingar eller intressen”.78  Detta 

innebär att den maktutövande parten helt enkelt förtiger eller förminskar en specifik fråga 

innan den dyker upp. 

Beslut definieras därför i undersökningen som följande: 

• Observerbara styrelse- och föreningsbeslut i protokoll o. likn. 

• Aktivering av maktresurser för att bemöta en konflikt, t.ex. explicita 

ställningstaganden i en konflikt/fråga. 

Ickebeslut definieras som följande: 

• Bordläggning av konflikter och frågor i protokollen. 

• Obefintlig aktivering av maktresurser i en konflikt/fråga som antingen redan påtalats 

av annan aktör eller som på annat sätt framkommer i materialet, t.ex. inga offentliga 

ställningstaganden. 
																																																								
76 Bourdieu, Konstens regler, s. 335. 
77 Lukes, s. 31. 
78 Ibid. 
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• Ett essentiellt kriterium för att ickebeslut ska räknas som maktutövning är att 

aktivering av resurser hade kunnat äga rum, d.v.s. att en valmöjlighet föreligger; om 

detta inte är fallet är det istället ett tecken på att man saknar maktresurser. 

Jag utgår slutligen ifrån att aktörerna var kompetenta och hade relativ kännedom om både sin 

egen och varandras möjligheter. Detta innebär att ställningstaganden, konflikter, beslut och 

ickebeslut kan härledas till ett intresse eller en målsättning hos en aktör. Det är emellertid 

maktresurserna som i första hand avgör vad aktören faktiskt gör.79 

 

1.9	Källmaterial	&	källkritik.	

  FST:s handlingar på Riksarkivet är den primära källa som jag kommer att gå till för att 

besvara mina frågeställningar. Föreningens bestånd innehåller bl.a. förenings- och 

styrelseprotokoll med bilagor, samt utklipp ur tidskrifter och korrespondens. En 

medlemsförteckning upprättades av FST redan 1929. Föreningens 25-årsskrift över FST från 

1943 innehåller emellertid en mer detaljerad medlemsförteckning och kommer därför primärt 

att användas. 80  Även FST:s protestskrift Konserthuset och Konsertföreningen (utgiven 

1930) 81  kommer att inkluderas eftersom den är en tydlig källa till föreningens 

ställningstaganden under perioden. Systerföreningen STIM:s mindre tidskrift, Auktorn, 

kommer dock att utelämnas, då den till viss del faller utanför FST, men även främst behandlar 

upphovsrättslagstiftningen och dess praxis.  

  FST:s material ger en mycket trovärdig överblick över föreningens beslut/ickebeslut samt 

huvudsakliga intresseområden, konflikter och motparter. Eftersom det rör sig om officiella 

protokoll som har justerats och gjorts tillgängliga för föreningens ledamöter finns det mycket 

liten anledning att misstänka att för undersökningen viktiga utsagor har utelämnats. Därmed 

blir de slutsatser som kan dras trovärdiga. 

  FST:s material kan emellertid inte alltid på ett tillfredsställande sätt besvara frågan om hur 

föreningens maktutövning påverkade andra aktörer. En god översikt av konstmusikfältet och 

musikfältets generella utveckling ges i den samtida musikpressen. Jag har valt att fokusera på 

Musikerförbundets tidning Musikern (1920-idag)82 eftersom tidningen täcker perioden bättre 

än någon annan, samt dessutom kontinuerligt följde konstmusikfältets föreningsliv. Som 

komplement har jag gått igenom Svensk tidskrift för musikforskning (1919-idag) samt Ur 
																																																								
79	Se t.ex. Korpi (1985), s. 63.	
80 Atterberg, Kurt, Föreningen Svenska Tonsättare 25 år den 29 november 1943: ett koncentrat av föreningens 
protokoll verkställt 1942-1943 (Stockholm, 1943). KB. 
81 Föreningen Svenska Tonsättare, Konserthuset och Konsertföreningen (Stockholm, 1930). KB. 
82 Musikern utkom med 24 nr/år. Det rör sig således om 216 enskilda nummer. 
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nutidens musikliv (1920-1925), eftersom de mer specifikt tillhörde konstmusikfältet. I dessa 

tidskrifter ges ofta en sammanfattning av den pågående föreningsverksamheten i musiklivet, 

vilket gör det lättare för mig att identifiera vilka positioner FST hade tillgång till. 

Tidskrifterna var, till skillnad från t.ex. musikartiklar i dagspressen, författade av och för 

personer verksamma inom musikfältet. Framför allt ger detta material en bredare bild av vilka 

frågor som var relevanta inom musikfältet och för vem. Dessa tidskrifter uppmärksammade 

regelbundet samtida tonsättare och var således även en tillgång till symboliskt kapital och 

erkännande. Vad gäller trovärdigheten finns det större orsak att ifrågasätta huruvida olika 

frågor verkligen beskrivs i sin helhet i tidningarna. Framför allt Musikern höll inte sällan en 

tydlig polemisk ton mot olika motparter då dess syfte var att fungera som samlande organ för 

Musikerförbundets (vid tiden) ca 7000 medlemmar. Det kunde därmed finnas intresse av att 

utelämna vissa aspekter av en särskild fråga. Tidningsmaterialet kommer därför att betraktas 

mer kritiskt än FST:s protokoll.  

  Det som inget av det undersökta materialet kan visa är den informella maktutövningen, t.ex. 

de diskussioner och möten som föregick besluten. Likaså säger musikpressen föga om 

publiken, som ju var en ständig och oumbärlig aktör i sammanhanget. Det källmaterialet kan 

ge är specifika aspekter av musikfältets maktstruktur, inte någon totalitet. Dessa aspekter är 

dock oumbärliga för att förstå helheten och kommer att kunna tjäna som nyttig vägledning för 

liknande undersökningar. Det som denna undersökning tillför är först och främst en mer 

systematisk genomgång av aktörer på musikfältet samt en tidigare underutnyttjad teoretisk 

förståelse. 

1.10	Avgränsningar.	

  Mängden potentiellt källmaterial ställer höga krav på avgränsningar. Hellre än att undersöka 

en kort sammanhängande period i detalj föredrar jag att avgränsa undersökningen till att göra 

detaljerade nedslag i materialet under ett antal år. Jag avser därför att dela upp 

undersökningen efter följande årtal: 

 
1. 1919-1920  
2. 1923-1924 
3. 1926-1927  
4. 1929-1930  
5. 1939  
 

  Orsakerna till detta urval är flera. 1919 är FST:s inledande fas. En adekvat summering av 

positionerna och kapitaltillgångarna under denna första period är helt nödvändig för att jag 
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ska kunna påvisa vad FST uppnådde under denna fas, samt den förändring som ägde rum 20 

år framåt. De följande tre nedslagen motsvarar bildandet av andra organisationer: STIM 1923, 

SKAP 1926, samt Musikförläggarna 1928. Även Konserthusets färdigställande 1926 och 

Radiotjänsts debut 1925 är viktiga skeenden som gör detta decennium särskilt intensivt och 

intressant. Därför kommer huvudparten av undersökningen att kretsa kring dessa första tio år. 

FST:s utveckling under 1920-talet blir en analys av de medel föreningen använde för att 

etablera sig som aktör på musikfältet. Sist kommer jag att göra en jämförelse med föreningens 

maktresurser och konflikter under 1939. Utvecklingen under 1920-talet blir således den 

bakgrund mot vilken jag analyserar de skillnader som framkommer mellan 1919 och 1939 

vad gäller FST:s intresseområden. 

 

1.11	Undersökningens	disposition.	

  Undersökningen är disponerad efter de fem nedslagsperioderna. Varje nedslagsperiod är i sin 

tur uppdelad i fyra delar. Först beskrivs det konstmusikaliska fältets generella struktur under 

perioden i fråga. Därefter summeras och analyseras FST:s tillgång till maktresurser och den 

interna och externa distributionen utav dessa. Den tredje delen redogör för de centrala 

konflikter som FST och dess medlemmar agerade i. Den fjärde delen utgörs av en 

sammanfattning och diskussion av FST:s intresseområden. 
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2.	UNDERSÖKNING		

2.1	Del	1:	1919-1920.	FST	POSITIONERAR	SIG.	

2.1.1	Fältets	struktur	1919.	

Det svenska musikfältet 1919 kretsade, liksom FST, i mångt och mycket kring 

Stockholm. Detta gällde förmodligen konstmusiken mer än övriga delar av fältet. I 

huvudstaden fanns en relativt stabil struktur för konsertverksamhet, även om t.ex. 

Konserthuset ännu inte var byggt.83  

  Ett av FST:s mest grundläggande iakttagbara intressen var naturligtvis att få svenska 

tonsättares musik framförd och dessutom väl mottagen av publiken. Av denna anledning var 

t.ex. Konsertföreningen (Kungliga Filharmonikerna) och Kungliga Teatern (Kungliga 

Operan) i Stockholm naturliga motparter till FST, eftersom inflytande över deras respektive 

konsertprogram gav möjlighet till kulturellt erkännande och kapital, men också den 

ekonomiska vinst som musikframföranden genererade. Musikkritikerkåren i dagstidningarna 

och musikpressen var en viktig direkt tillgång till erkännande av den egna musiken. Att ha 

inflytande över konstmusikkritiken innebar en betydande maktresurs för FST. Kungliga 

Musikaliska Akademien (grundad 1771) och Musikaliska Konstföreningen var två viktiga 

konsekrerande institutioner eftersom de delade ut årliga stipendier. Den senare hade bildats 

1859 och hade som främsta syfte att köpa in, sprida och därmed främja framförandet enbart 

av svensk konstmusik.84 Alla dessa motparter tillhandahöll olika positioner som i sig gav 

tillgång till maktresurser åtråvärda för FST, d.v.s. kapital i olika former. T.ex. gav poster i 

Akademien möjlighet att aktivt påverka beslut och distributionen av ekonomiskt kapital. 

Akademien skötte stipendieutdelning, fondförvaltning, remissförfarande till regeringen i 

musikpolitiska frågor och styrde den högre musikaliska utbildningen FST hade god 

användning av att ha tillgång till dessa positioner och resurser för att realisera sina intressen.  

 

																																																								
83 Min rekonstruktion av fältet utgår dels ifrån den generella fakta som finns om musiklivet i Sverige under 
perioden samt översikt av Jonsson & Åstrand, Musiken i Sverige.  
84 Carlsson, Curt, Musikaliska konstföreningen 150 år. Några kapitel ur dess historia (Stockholm, 2009), s. 11-
13. Se även 103ff.: FST:s Olallo Morales var sekreterare 1913-1933, därefter ordförande, medan Otto Olsson var 
aktiv från 1926 och framåt; s. 131-132: FST:s Bror Beckman var även suppleant fram till 1926, då han blev vice 
ordförande fram till sin död 1929.  
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2.1.2	FST:s	maktresurser	1919-1920.	

Kapitaltillgångar	och	positioner	

  1919 samlade FST 38 medlemmar.85 Två utav dessa, Andreas Hallén och Wilhelm Peterson-

Berger, gick tidigt ur föreningen. I vilket fall som helst lyckades man samla en betydande del 

av landets musikaliska elit, vilket innebar att det svenska musikfältet nu behövde förhålla sig 

till en ny intresseorganisation, som relativt självständigt verkade för att tjäna sina egna syften 

och intressen. Hur såg då föreningens resurser ut under denna period, och hur kan de 

undersökas? 

  FST:s anskaffande av maktresurser bestod under de första åren av att omsätta det egna 

samlade kulturella kapitalet i social och ekonomisk form. Man gick vid ett flertal tillfällen via 

Musikaliska Akademien. FST-ledamoten Olallo Morales satt som Akademiens sekreterare, 

vilket bl.a. innebar att han var inspektor över de statsunderstödda orkestrarna. En förfrågan 

från FST till Akademiens egen stipendiefond till Axel Lundwalls minne om ekonomiskt 

understöd på 500 kr för utskrift av stämmor – d v s för att underlätta orkesterarbete då 

tonsättarnas musik framfördes – godkändes enligt styrelseberättelsen 1919-1920. En annan 

begäran om ekonomiskt stöd, via Musikaliska Akademien, till Knut och Alice Wallenbergs 

Stiftelse nekades; ”dock efter underhandsmeddelande, att möjlighet ställdes i utsikt att ett 

annat år kunna komma i åtanke”.86 I praktiken hade Akademien och FST ett utbyte av 

resurser, där FST försåg fältet med kulturella produkter medan Akademien tillförde en del av 

det ekonomiska understöd som krävdes för detta ändamål. 

  FST sökte även vid ett par gånger direkt kontakt med regeringen. Ecklesiastikministern 

skulle 1919 uppvaktas av styrelsen för att sondera möjligheten till ytterligare ekonomiskt stöd 

till föreningen.87 En kommitté bestående av Morales, ordförande Berg och sekreterare Patrik 

Vretblad skulle dessutom försöka ändra de förslag som gavs hos respektive utskott i riksdagen 

angående den nya lagstiftningen om äganderätten till litterära och musikaliska verk, ”i 

öfverensstämmelse med Kungl.Musikaliska Akademiens [T.M.] gjorda yttranden”.88 Även i 

upphovsrättsfrågan använde man således Akademien som allierad part.  

   FST fick genom Akademien officiella inbjudningar till internationella 

kompositionstävlingar, som i t.ex. Pittsfield (USA) 1920 89  och S:t Erik Society for 

advancement of Swedish Art, Music and Literature i New York, som 1920 anordnade en 

																																																								
85 Styrelseberättelse 1919-1920, publicerad den 22/3 1920. FST, A1:1, RA. 
86 Styrelseberättelse 1919-1920 22/3 1920, Ibid. 
87 Protokoll, styrelsesammanträde 25/5 1919, § 4. FST, A2:1, RA. 
88 Protokoll, föreningssammanträde 3/1 1919, § 4. FST, A1:1, RA. 
89 Protokoll, styrelsesammanträde 28/2 1920. FST, A2:1, RA. 



	 28	

tävling i komposition för personer av svensk härkomst bosatta i USA.90 Den tillgång till 

kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital som dylika tävlingar gav hade inte lika enkelt 

kommit många tonsättare till del utan föreningens existens. 

  De relativt blygsamma ekonomiska medel som FST kom över under denna tid försökte man 

så snart som möjligt omsätta i stöd till kulturell produktion genom att t.ex. stödja 

framförandet av deras musik på viktiga scener, t.ex. Kungliga Teatern, eller anlita tryckerier 

för notutskrift. 91  Det senare var förstås en nödvändig åtgärd för att möjliggöra 

konsertuppföranden av medlemmarnas musik. Man försökte helt enkelt skapa en mer stabil 

musikalisk infrastruktur för de egna medlemmarna. 

  Även Konsertföreningen var tidigt en naturlig och nära samarbetspartner. Ett 

styrelseprotokoll från februari 1920 visar att Konsertföreningen såg det som en självklarhet att 

förhandla med FST:  

 
”[…] försök skulle göras att få till stånd lämplig taxa beträffande 
honorar för uppföranderätt och lån av stämmor till svenska verk och 
[…] ordf. i Stockholms Konsertförening erbjudit sig att diskutera 
frågan med representant för Föreningen, liksom också frågan tillfälles 
beredande för komponist att anföra sina egna verk.”92 

 

FST:s tidiga historia är, i mångt och mycket, Musikaliska Akademiens historia. Föreningen 

hade med Morales inräknad sex medlemmar på olika uppdrag inom Akademien i slutet av 

1920. 93  Dessa skänkte FST inflytande både över vilka tonsättare som fick stipendier, 

musikutbildningen samt remisser till olika stadsfullmäktige angående storleken på stadens 

anslag åt konsertverksamhet.94  

  Flera FST-medlemmar innehade även kritikerposter i musik- och dagspressen95 Samt fanns 

representerade inom Konsertföreningen i både Stockholm och Uppsala,96 Kungliga Teatern,97 

Svenska Samfundet för Musikforskning (SSMF),98 Sällskapet för Svenska Kvartettsångens 

Befrämjande99 samt Svenska Hovkapellistföreningen.100 Föreningens medlemmar befann sig 

																																																								
90 Musikern den 16/3 1920. Kommittén för prisutdelningen bestod bl.a. av FST-medlemmarna Hugo Alfvén, 
Wilhelm Stenhammar, Ture Rangström och Bror Beckman. 
91 Styrelseprotokoll 28/2 1920, § 6, samt styrelseprotokoll 21/10 1920, § 5-6. FST, A2:1, RA. 
92 Styrelseprotokoll 28/2 1920, § 7. 
93 Musikern 16/1 1920. 
94 Musikern 16/2, 1/3 1920.  
95 Se t.ex. UNM oktober 1920; se även Musikern den 1/4, 1/10 1920. Se även Jonsson & Åstrand, s. 313. 
96 UNM november 1920: 90-talisten Hugo Alfvén var bl.a. dirigent i Uppsalas konsertförening och doktor i 
musik; UNM oktober 1920: Bror Beckman var 1:e hovkapellmästare. 
97 Musikern den 16/11 1920: Adolf Wiklund var kapellmästare på Kungliga Teatern. 
98 STM 1919, s., 188, 191; se även Musikern 1/3 1920. 
99 Musikern den 16/11 1920. 
100 UNM november 1920. 
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därmed på en mängd spridda positioner inom konstmusikfältet, med vissa undantag såsom 

föreningen Musikkulturens Främjande.101 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
																																																								
101 Musikern den 1/3 1920. 
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Figur	2.	FST:s	innehav	av	officiella	positioner	inom	musikfältet	1920.

 
Figuren visar framför allt att FST hade mycket god kännedom om fältet och dess aktörer. I egenskap 
av tonsättarförening saknade man emellertid formell representation utanför den egna organisationen, 
vilket gjorde att alla positioner som knöts till föreningen var indirekta och inte på något sätt 
kontrollerade av FST. 
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2.1.2	Konflikter	och	ställningstaganden.	

    Då det nybildade FST började positionera sig som organisation och självständig aktör 

existerade ingen given ansvars- och maktfördelning mellan föreningen och det övriga 

musikfältet. Den osäkerhet kring vad som utgjorde föreningens generella inflytande över 

musiklivet bidrog troligtvis till de strider som uppstod kring olika centrala frågor inom 

musikfältet vid denna tid. 

Operastriden	

  FST:s styrelse gav sig redan under sitt första hela verksamhetsår in i en het kulturpolitisk 

strid. Kungliga Teatern, idag Kungliga Operan, hade under sin nye chef Karl-Axel Riben 

premierat scenkonsten framför musiken i sin repertoar. FST:s ledamöter var förutom detta 

även djupt bekymrade över hur litet musik av svenska tonsättare som faktiskt spelades på den 

anrika institutionen. Den 4:e juni beslöt man att ”enhälligt opponera sig mot sådana 

tendenser”.102 FST ansåg sig i egenskap av tonsättarnas företrädare vara nödgade att gå till 

handling mot operans verksamhet, eftersom man menade att musikens ställning var hotad. 

Konflikten stod både mellan motsatta kulturformer, d.v.s. ”hög” och ”låg” kultur, samt mellan 

två konstformer, d.v.s. musik och teater. FST kunde inte utöva ekonomiska påtryckningar mot 

den viktiga institutionen Kungliga Teatern utan fick förlita sig på sin trovärdighet som 

representanter för kulturella intressen.  

  Detta styrkeförhållande bidrar till att förklara varför en skrivelse, daterad samma dag, 

författades från FST till regeringen, snarare än direkt till Kungliga Teaterns ledning. Efter att 

ha summerat vilka fenomen inom operaverksamheten som man såg som problematiska, 

manade Berg regeringen till handling mot Kungliga Teaterns ledning.103 Där föreningens 

kulturella kapitalbank inte befanns tillräcklig som maktresurs, valde man därmed att alliera 

sig med aktörer utanför konstmusikfältet/musikfältet, d.v.s. staten. En framgångsrik 

utveckling för FST i denna fråga kunde stärka föreningens ställning som kulturell domare, 

eftersom det kunde säkra ett inflytande i framtida, liknande frågor. 

  Hela förloppet i striden mellan FST och Kungliga Teatern har behandlats av teatervetaren 

Karin Helander, främst utifrån Kungliga Teaterns perspektiv. De faktiska replikskiften som 

fördes mellan de två parterna ägde inte rum förrän 1922, vilket faller utanför undersökningens 

																																																								
102 Protokoll, styrelsesammanträde den 4/6 1919, § 4. FST, A2:1, RA. 
103 Skrivelse från Natanael Berg till regeringen den 4/6 1919. Ibid.  
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egentliga ram. Riben blev tvungen att avsäga sig sitt uppdrag 1923 efter att förgäves ha 

försvarat sin linje om teaterns överordnade position framför musiken inom operan.104  

Det är intressant att notera att FST:s styrelseberättelse från 1919 återgav att Kungliga Teatern 

dessutom redan hade gått med på att ordna 2 konserter åt två av föreningens medlemmar, 

vilket gav föreningen tillgång till eventuellt överskott från dessa konserter.105 Man försökte 

därmed även på mer ”fredlig” väg förhandla sig till mer utrymme i musiklivet för sina 

medlemmar. Det bör dock betonas att tillgången till såväl socialt kapital hos regeringen som 

ekonomiskt kapital hos Kungliga Teatern var begränsat till särskilda situationer; dessa två 

aktörer befann sig ju inte enbart inom musikfältet.  

  Att man mycket tidigt beslöt att ge sig in i strid med en tung institution inom musikfältet 

tyder visserligen på ett självförtroende och en pondus i kulturella frågor; men det tyder också 

på att man inte hade omedelbar möjlighet att utöva makt, utan att man snarare strävade efter 

att uppnå denna möjlighet.  

Wilhelm	Peterson-Berger	

  Föreningens uppenbara ekonomiska och professionella ambitioner gick inte obemärkta förbi 

äldre generationers tonsättare. Wilhelm Peterson-Berger beskrev, efter sitt utträde ur FST, 

föreningens bildande som tecken på ett mer generellt musikaliskt förfall i Europa, eftersom 

strävan efter ekonomisk vinning tog fokus från det konstnärliga kallet: 

 
”Alltnog – någon sammanslutning av högre intelligenser är nog 
icke Svenska tonsättarföreningen. Det vore vackert så om det 
vore varma och idealistiska älskare av sin konst. Men därom 
finnas inga som helst vittnesbörd – endast om att medlemmarna 
varmt berömma varandras verk och med största nonchalans 
avfärda de svenska tonsättare som avböjt medlemskap i denna 
tvetydiga församling, därför att den synes dem något för 
tidsenlig, praktiskt materialistisk och – omusikalisk.”106 

 

 Peterson-Berger beskrev sig som en sann tonkonstnär som stod bortom de kommersiella 

krafterna i musiken. Dessa krafter menade han att FST istället understödde. Han ansåg 

egentligen inte att FST hade fel i sak, utan att de alltför explicit kommunicerade sina 

																																																								
104 Helander, Karin, Opera som teater: modern regi på Stockholmsoperan 1919-1923 (Stockholm, 1993), s. 
205ff. 
105 Styrelseberättelse 1919-1920 den 22/3 1920. FST, A1:1, RA. 
106 Peterson-Berger, Wilhelm, i DN den 9/11 1919. FST, A2:1, RA. 
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ekonomiska krav, d.v.s. alltför öppet påtalade ekonomins roll inom konsten: ”Saken är säkert 

bra, men bättre ju mindre den talas om.”107  

  Natanael Bergs svar på Peterson-Bergers angrepp handlade emellertid om när och hur den 

äldre tonsättaren egentligen gått ur föreningen. Ingen nämnde vidare de större frågor om 

ekonomi och konst som den äldre tonsättaren fört fram på dagordningen.108  

  Peterson-Bergers angrepp på det nybildade FST kan, för att tala med Bourdieu, ses som ett 

gott exempel på ett ställningstagande som innebär autonom positionering.109 Anklagelserna 

om FST:s jakt på ekonomiska medel framför konstnärligt skapande var ett sätt för Peterson-

Berger att påtala var han själv befann sig på konstmusikfältet. Hans artikel försökte därmed 

positionera inte bara honom själv, utan även FST, samt dess medlemmar, i ett slags 

motsatsförhållande, där FST tilldelades rollen som heteronom, kommersiell aktör, driven av 

”låga” egenintressen.  

  Det som förefaller ha varit väsentligt för både FST och andra närliggande aktörer som 

Peterson-Berger var att i föreningens tidiga skede avgöra vilka positioner som var och en 

skulle inta på musikfältet. FST lyckades inte få med sig Peterson-Berger, vilket innebar risken 

att behöva ta öppen debatt med honom i svåra konstnärliga frågor. Att Berg föreföll 

ointresserad att diskutera FST:s syften med Peterson-Berger kan därmed ses som ett 

ickebeslut. Han gjorde därmed konflikten mellan ekonomi och konst till en ickefråga för 

föreningen. På detta sätt kunde FST i viss mån bestämma vad debatten kom att handla om, 

vilket är en indikation på maktutövning.  

Kritik	av	musikkritiken	

  Natanael Berg gick samma höst själv till angrepp mot kritikerkåren, i synnerhet 90-talisten 

Wilhelm Stenhammar, som varit med och bildat FST. I Aftonbladet 27/10 1919 anklagade 

Berg den svenska musikkritikerkåren, representerade av Stenhammar, för olämpliga ordval 

och bristande ansvar gentemot den publik som fick ta del av deras recensioner. Kritikernas 

tongångar, menade Berg, verkade vara skrivna i syfte att ”locka till lösnummerköp”. Vidare 

menade han att någon form av högre prövning för blivande musikkritiker borde införas, innan 

de tilläts publicera.110 Den mest uppenbara orsaken till Bergs uttalande var naturligtvis en 

förhoppning om att musikkritiken skulle hålla en viss kvalitet och inte övergå i 

sensationsskrivning eller rena kränkningar. Debatten kunde emellertid tjäna andra syften, 
																																																								
107 Ibid. 
108 Berg, Natanael, motreplik till Peterson-Berger, samt Peterson-Berger, motreplik till Berg i DN den 16/11 
1919, A2:1, FST, RA. 
109 Bourdieu, The Field of Cultural Production, s. 41. 
110 Berg i AB den 27/10 1919. FST, A2:1, RA. 
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nämligen att försöka underminera de potentiella hot som fanns mot kulturellt erkännande av 

hans egen och hans kollegors musik. Det finns även anledning att misstänka att det var fråga 

om generationsstrider; både Peterson-Berger och Stenhammar tillhörde ju den 

tonsättargeneration som föregått den s.k. ”Spillran”, som Berg tillhörde. Det går dock inte att 

fastställa huruvida så var fallet. Däremot är det troligt att hans titel som ordförande i FST gav 

honom fördelar i debatten.  

”Juristmonopolet”	inom	musiklivet	

  Musikern återgav 16 december 1920 (med forts. 1 januari 1921) delar ur en artikel i DN av 

Natanael Berg. Berg menade att ”jurister” ägde monopol över orkesterverksamheten i landet, 

vilket innebar att svenska tonsättares musik sällan eller aldrig framfördes. Dessutom fick inte 

svenska dirigenter den uppmärksamhet de förtjänade, enligt Berg. Gustaf Gille, chefredaktör 

på Musikern, tog utan förbehåll Bergs parti: 

 
”Detta beror enligt hr Bergs mening på att det är saken 
ovidkommande personer som stå i spetsen för våra största 
musikinstitutioner, Operan och Konsertföreningen. Stockholms 
musikliv monopoliseras av jurister och två finska kapellmästare, 
[Armas] Järnefelt och [Georg] Schneevoigt. […] Det är allt för sanna 
ord, hr Berg säger i sin artikel, och det är sanningar som böra ropas ut, 
så att de höras över hela vårt land. Ty den behandling, som svenska 
tonsättare och svensk tonkonst över huvud hitintills rönt från ledande 
håll, kan utan tvekan betecknas som skandalös.” 111 

 

  Gille, som representant för musikerkåren, tog tillsammans med FST:s ordförande ställning 

mot styrningen av musiklivet och den beroendeställning man menade sig uppleva. Han 

passade även på att ställa Musikaliska Akademien till svars: 

 
”Vad har då Musikaliska akademien uträttat för svenskt musikliv 
under sin 150-åriga tillvaro, eftersom vi för huvudstadens tvenne fasta 
orkesterinstitutioner nödgats låna dirigenter från det i folkmängd 
oansenliga Finland?”112 

 

  Den tillfälliga allians som här upprättades mellan två, från varandra relativt avskilda, 

organisationer inom musikfältet bör ses som uttryck för musikfältets aktörers vilja att uppnå 

ökad autonomi under mellankrigstiden. FST hade intresse av att neka aktörer utanför 

konstmusikfältet makt över musikproduktionen. Akademien var visserligen en oumbärlig 

musikalisk institution, men förbunden med stats- och kungamakten och därmed med möjligen 

																																																								
111 Musikern den 16/12 1920. 
112 Ibid. 
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delade intressen. Bergs och de organiserade tonsättarnas åsikt vägde uppenbarligen tungt hos 

företrädare för Musikerförbundet. Som FST:s ordförande hade Berg möjlighet att påverka 

Musikerförbundets egna ställningstaganden, och således makt att kunna forma de frågor som 

förbundets företrädare såg som viktiga att föra upp på dagordningen. Gille använde emellertid 

tillfället till att föra fram förbundets egen protektionistiska agenda. Musikerna och tonsättarna 

delade enligt Gille åtminstone en förhoppning om att kunna hålla utländskt inflytande kort i 

svenskt musikliv. Huruvida Berg instämde i detta ställningstagande framkom dock inte: 

 
”Kontentan av vad vi velat få fram är: en dirigent vid varje orkester! 
Hjälp fram våra begåvade tonsättare! Låt musikerna få 
medbestämmande i orkesterföretagens ledning! Sök, så långt det är 
möjligt, att bevara Sverige åt svenskarna!”113 

 
 

2.1.3	Sammanfattning	&	diskussion	1919-1920.	

FST försökte påverka både det materiella och det symboliska värdet av 

tonsättarnas kulturella produkter så gott de kunde, genom att redan från början skickligt 

utnyttja de positioner och det sociala kapital som man indirekt hade tillgång till både inom 

och utanför musikfältet. I detta tidiga skede var det av allt att döma främst Olallo Morales och 

Akademien som tillhandahöll detta.114 

  FST:s kulturella kapital gjorde också att man lättare kunde knyta sociala kontakter och 

därmed lättare komma överens om gemensamma regleringar för lån av stämmor och 

uppföranderätt av svensk musik, framför allt hos Konsertföreningen. Man omsatte således det 

befintliga, organiserade kulturella kapital som medlemmarna tillhandahöll i socialt kapital, 

vilket gav alla medlemmar ökad möjlighet till att föra fram sina produkter på 

konstmusikfältets marknad och därmed tillgång till ekonomiskt kapital. 

  Ordförande Natanael Berg spelade gärna högt i musikdebatten, delvis med FST:s samlade 

kulturella kapital som insats. Genom sin position – dels som erkänd tonsättare, men främst 

som ordförande – hade han tillgång till ett visst maktutövande över kulturellt värdeskapande. 

Detta utövade han genom flera försök till att definiera vilka problem som var relevanta för 

fältet och vilka som inte var det. Att ignorera Peterson-Bergers kritik av FST:s ekonomiska 

intressen var ett sätt att ”styra” dagordningen, d.v.s. undvika att en konflikt mellan konst och 

ekonomi blev relevant för FST. Genom att kritisera det s.k. ”juristmonopolet” inom 

konsertlivet valde Berg att istället aktivt lyfta fram konstmusikens autonomi som en relevant 

																																																								
113 Musikern den 1/1 1921. 
114 Brev från Axel Lundwalls Fond till FST den 4/6 1919. FST, A2:1, RA. 
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konflikt. Han vann dessutom gehör hos Musikerförbundet, även om de delvis kom att 

omdefiniera problemet.  

  FST lyckades utan ekonomiska resurser påverka regeringen att i sin tur påverka Kungliga 

Teatern – och därmed publikens smak – genom att kritisera repertoaren hos denna centrala 

institution på fältet. Vinsten var en ökad möjlighet till framförande av svensk musik på 

operascenen, vilket gynnade dess medlemmars konstnärliga och ekonomiska intressen. 

  Källmaterialet ger oss en mycket trovärdig överblick över det formella arbete som FST och 

de andra aktörerna utförde. Det materialet inte kan se är den informella maktutövning och de 

informella sociala nätverk som gjorde föreningens arbete möjligt. Vi kan inte med säkerhet 

veta ifall t.ex. Olallo Morales verkligen var den nyckelaktör han förefaller ha varit; det rör sig 

snarare om att hans position inom Akademien tydligt korrelerar med FST:s nära samarbete 

med Akademien, än om ren kausalitet. Både Morales och Kurt Atterberg var de facto 

inflytelserika personligheter som hade stor tillgång till maktresurser inom konstmusikfältet. 

FST kontrollerade emellertid inte direkt dessa indirekta resurser, och vi kan inte med säkerhet 

veta om man faktiskt utnyttjade dem. 

   FST:s aktivitet under dessa första år låter sig delvis förklaras av att den nybildade 

föreningens positionering inom musikfältet var långt ifrån given. Däremot är det tydligt hur 

FST lyckades skaffa sig en officiell och framför allt egen position på det fält där 

medlemmarna befann sig; föreningen etablerades som en aktör som andra aktörer behövde 

förhålla sig till och försökte koppla olika intressen till sig, med varierande framgång. 

Bennich-Björkman antyder att denna första fas är avgörande för en intresseorganisations 

framtida bana:  

 
”Det är framförallt i en initierings- och uppbyggnadsfas, när det 
avgörs enligt vilka principer en organisation skall fungera och vilka 
aktörer som skall få access till institutionen, som det gäller för ett 
intresse eller en grupp att arbeta för att bli inlemmat i det politiska 
beslutsfattandet”115 

 

  De frågor som präglade FST:s initierings- och uppbyggnadsfas gällde uteslutande 

maktutövning inom konstmusikfältet samt fältets autonomi från den samhälleliga byråkratins 

makt. Man hade litet iakttagbart intresse av att närma sig musikfältet i stort, undantaget 

Musikerförbundets generella motstånd mot utländska musiker. Även i de frågor då man 

tangerade gränsen för det egentliga konstmusikfältet, som i fallet med Kungliga Teatern, 

gällde det de ”högre” konsternas väl och ve. I de frågor som primärt rörde detta fält hade 
																																																								
115Bennich-Björkman, s. 22. 
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föreningen redan från början ett visst övertag gentemot vissa institutioner, grupper och 

individer, trots bristen på ekonomiskt kapital. Detta berodde på att man lyckades vinna gehör 

och förtroende hos andra aktörer, t.ex. regeringen i kritiken av Kungliga Teatern. FST:s 

organiserade kulturella kapital 1919-1920 innebar möjligheter att definiera de intressen som 

var viktiga inom konstmusikfältet; kritikens befogenheter, opera- och konsertrepertoaren, 

vilka som hade rätt att yttra sig inom fältet, samt den egna föreningens position i förhållande 

till den kommersiella respektive konstnärliga polen på fältet. Vad man istället saknade 

möjlighet till – men inte nödvändigtvis intresse av – var maktutövning inom musikfältet i 

stort. 

Figur	3.	FST:s	intresseområden	på	musikfältet	1919-1920.	
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2.2.	Del	2:	1923-1924.	FST	ETABLERAR	NYA	POSITIONER.	

2.2.1	Fältets	struktur	1923.	

1923 bildade FST, efter påtryckningar från andra europeiska 

insamlingsorganisationer, den musikbyrå som än idag distribuerar ekonomisk ersättning till 

musikaliska upphovspersoner genom inkassering av framföranden av musikaliska verk, 

STIM. Musikbyråns verksamhet under de kommande decennierna är en redan väl 

dokumenterad historia, men är viktig för att förstå den nya kontext FST nu befann sig i.116 

  Rasmus Fleischer beskriver framväxten av insamlingsorganisationer som STIM (och till viss 

del även FST) som en direkt nödvändighet inom musiklivet, eftersom musiken var svårare att 

kontrollera än t.ex. litteraturen.117 Det tidiga STIM initierade mycket riktigt kort efter 

grundandet en intensiv våg av inkasseringar från restauranger, vaktparader, biografer, m.fl. 

Detta mötte inte helt oväntat starka motreaktioner, inte minst i pressen.118 STIM bevakade 

inte schlagerkompositioner eftersom deras musik ännu inte var lagskyddad. Detta skulle få 

återverkningar på musikfältets organisatoriska nivå då schlagerkompositörer m.fl. tre år 

senare bestämde sig för att gå samman i SKAP. 119  Inom STIM samverkade istället 

musikförläggare och tonsättare i ett förhållande som Olle Edström beskriver som 

”motpartner”.120  

 

2.2.2	FST:s	maktresurser	1923-1924.	

STIM	&	FST	

  STIM:s existens har betydelse för undersökningen eftersom FST drog nytta av dess kapital 

och maktresurser. Det nära sambandet mellan de två organisationerna var uppenbart, och bör 

inte förbises.121 Eftersom FST i praktiken hade möjlighet att utforma musikbyråns syfte och 

verksamhet nästan helt efter eget tycke, förde man från början en diskussion om bl.a. vilken 

typ av musik som faktiskt avsågs. Kurt Atterberg gav sitt betänkande över förslag till stadgar: 

 
”4. Först och främst måste pointeras att föreningens verksamhet avser 
utföranderätt till konsertmusik och endast undantagsvis 
musikdramatisk musik […] 

																																																								
116 Se t.ex. Hanson, s. 33-34.  
117 Fleischer, s. 125. 
118 Edström, Harmoniskt samspel, s. 36-37. 
119 Svenska Kompositörer Av Populärmusik. 
120 Ibid., s. 30. 
121 Se t.ex. Musikern den 1/3 1924.  
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8. Bestämmelser måste finnas att [hur] understödsfonden skall 
disponeras avgöres av Föreningen Svenska Tonsättare på ordinarie 
årsstämma.”122 

 

FST kunde besluta om vilken typ av musik som STIM skulle ”erkänna” rent ekonomiskt; t.ex. 

skulle teater- och operamusik nedprioriteras till förmån för ”rena” musikupplevelser. Detta 

innebar makt att styra värdet på musikaliska produkter på både konstmusikfältet och 

musikfältet i stort. 

  STIM kom att bli ett betydelsefullt organ för FST, dels eftersom föreningarnas 

medlemmar123 från början var i princip identiska, dels eftersom det blev STIM som kom att 

förhandla med ekonomiska intressemotparter såsom förläggare och etablissementsinnehavare. 

Därmed hade FST möjlighet att börja fokusera mer på den andra aspekten av sitt 

grundläggande syfte, nämligen att tillvarata svenska tonsättares konstnärliga intressen.  

  FST valde under perioden in personer från mer eller mindre närliggande 

intresseorganisationer till passivt medlemskap inom föreningen, t.ex. Författarförbundets 

ordförande Ernst Didring jämte flera musikförläggare.124 På så sätt knöt man viktiga band till 

andra aktörer med delvis gemensamma upphovsrättsliga intressen inom kulturlivet.  

  FST använde STIM som medlande länk mellan sig själva och andra närliggande 

organisationer, t.ex. Musikerförbundet. Vid bildandet av STIM skickades en inbjudan till 

förbundsstyrelsen med förhoppning om fortsatt nära och transparent samarbete.125 Genom 

etablerandet av musikbyrån fick man dessutom intresse av att ha tillgång till helt nya former 

av socialt kapital; samtal initierades med bl.a. populärmusikkompositören Karl Gerhard, som 

låg mycket långt ifrån FST:s generella musikaliska intressesfär.126 I samband med grundandet 

av den mer ensidigt ekonomiska musikbyrån STIM fick alltså föreningen nya naturliga 

kontaktytor med vitt skilda aktörer inom och utom musikfältet. 

Kapitaltillgångar	och	positioner	

  Under perioden fanns FST alltjämt representerade i bl.a. Musikaliska Akademien, 127 

Konsertföreningen 128  Internationella Sällskapet för Samtida Musik (ISSM) 129  samt 

																																																								
122 Föreningsprotokoll den 22/3 1923. FST, A1:2, RA. 
123 Hanson, s. 52: STIM skiljde på anslutna och medlemmar; t.ex. vägrades till en början schlagerkompositörerna 
medlemskap i byrån. 
124 Styrelseprotokoll den 26/2 1923, § 6-7. FST, A2:2, RA. Även två STIM-ledamöter, musikförläggarna Emil 
Carelius och Georg Lundquist, valdes in som passiva medlemmar. Se föreningsprotokoll den 3/4 1923, § 6. FST, 
A1:2, RA. 
125 Brev från FST till Musikerförbundets styrelse den 25/4 1923. FST, A1:2, RA. 
126 Föreningsprotokoll den 17/9 1923, § 5. Ibid. 
127 UNM december 1923. De inom Akademien förtroendevalda FST-medlemmarna 1923 var Henning Mankell, 
Edvin Kallstenius, Wilhelm Stenhammar, Otto Olsson, Ernst Ellberg, Adolf Wiklund samt Morales. 
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Musikerförbundets nybildade fond för bevarandet av svensk tonkonst.130 Samtidigt rådde 

vissa brister vad gällde FST:s tillgänglighet för medlemmar utanför huvudstaden. Den 

Norrköpingsbaserade medlemmen Josef Jonsson skrev till FST den 15 mars 1923: ”Själv 

svävar jag i djupaste okunnighet om den taxa för uppföranderätt som Föreningen fastställt och 

varom jag tidigare begärt upplysning.”131 Föreningens sammanhållning var i vissa avseenden 

godtycklig. 

  Genom gemensamma ansträngningar lyckades FST och Musikerförbundets 

Göteborgsavdelning åstadkomma en stor musikfest i samband med Göteborgsutställningen 

1923. FST saknade ekonomiska resurser för ändamålet, men Musikerförbundet kunde 

investera detta då det, utöver intäkter, fick dess strävanden att framstå som mer altruistiska än 

krasst materiella. Samtidigt främjade det FST:s intressen av ökat utrymme för flera av dess 

medlemmars musik.132  

  Grundandet av STIM innebar inte att FST var ekonomiskt självgående. Styrelsen behövde 

söka statliga medel om 250 kr för representation vid den internationella kongressen i Berlin 

1922 för tillvaratagande av tonsättares ekonomiska rättigheter.133  

  På föreningsmötet den 26 maj 1924 valdes Kurt Atterberg till ny ordförande.134 Han skulle 

under lång tid inneha ordförandeposten i både FST och STIM samtidigt som han (m.m.) var 

aktad musikkritiker, vilket lade grunden för en maktkoncentration inom tonsättarkåren och 

konstmusikfältet som skulle bestå i ungefär två decennier.135 

Musikerförbundet	och	FST:	skilda	positioner	möts	

  Olallo Morales utnämndes 1923 till hedersmedlem i Musikerförbundet, vilket Musikern 

kommunicerade utförligt den 1 februari.136 Kurt Atterberg valdes samma vår in som medlem i 

förbundet, vilket skänkte även honom en längre notis. Hans medlemskap sågs som ett gott 

tecken i tiden: 

 
”Han kommer utan tvivel att bliva ett värdefullt stöd åt 
musikerförbundet i dess strävan att skapa ordnade förhållanden för 

																																																																																																																																																																													
128 Musikern den 16/5 1924: bl.a. var Kurt Atterberg, Adolf Wiklund och Hugo Alfvén dirigenter i 
Konsertföreningen. 
129 Musikern den 1/10 1923: ISSM hade FST:s William Seymer, Hilding Rosenberg och Henrik Melcher 
Melchers som medlemmar. 
130 Musikern den 16/6 1923. Fondens kommitté inkluderade FST-medlemmarna Wilhelm Stenhammar och Ture 
Rangström. 
131 Brev från Josef Jonsson till FST den 15/3 1923. FST, A1:2, RA. 
132 Musikern den 16/5, 16/6 1923. 
133 Årsberättelse 1922 den 3/4 1923. FST, A1:2, RA. 
134 Föreningsprotokoll den 26/5 1924, § 4. FST, A1:2, RA. 
135 Se t.ex. Garberding, s. 19-20.  
136 Musikern den 1/2 1923. 
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landets musiker. Ty med de demokratiska syn på tingen, som vi tro 
oss veta att hr Atterberg besitter, äro vi förvissade om, att han ej 
endast skall nöja sig med att inregistreras i matrikeln, utan även 
komma att aktivt deltaga i förbundets arbete.”137 

 

Medlemskapet skänkte inte bara Musikerförbundet kulturellt kapital och möjlighet till större 

trovärdighet på konstmusikfältet, det skänkte även Atterberg en högre grad av erkännande på 

hela musikfältet. FST hade numera indirekt tillgång till socialt kapital inom 

Musikerförbundet. Det går förvisso inte att diskutera huruvida detta nya förhållande innebar 

att FST hade någon möjlighet att ytterligare påverka dagordningen i förbundets ordinarie 

verksamhet. Citatet ovan visar emellertid tydligt att Musikerförbundets företrädare hade för 

avsikt att begagna sig av de resurser som Atterberg gav tillgång till. 

  I sin kontinuerliga övervakning av Musikaliska Akademiens arbete kunde Musikern även 

delge sina synpunkter på fördelningen av statliga tonsättarstipendier. Man reagerade t.ex. den 

16 maj 1923 häftigt på att Akademien förbigått Wilhelm Stenhammar och Ture Rangström i 

denna process. Musikern hävdade att förfarandet var orättvist ur både ekonomisk och 

konstnärlig synpunkt, eftersom Stenhammar och Rangström dels var så pass erkända, men 

likaså saknade ”lönande anställningar”.138  

  Musikerförbundet försökte alltså använda sin relativa maktposition till att påverka 

tonsättarkårens ekonomiska villkor, utifrån deras egna intressen att som fackförening stävja 

t.ex. orättvis inkomstfördelning inom en musikalisk yrkesgrupp. Att Musikern så pass 

kontinuerligt och utförligt rapporterade från den konstmusikaliska konsertvärlden tyder även 

på att man som organisation hade ett intresse av att utöva inflytande över förutsättningarna för 

den ”högre” musiken. Musikerförbundet kunde emellertid bara lyfta frågan i sitt eget 

pressorgan medan Akademien och FST kunde ignorera den helt. 

 

2.2.3	Konflikter	och	ställningstaganden.	

Marteau	och	Wiklund:	ickefrågor	

  Flera medlemmar av FST kunde ha gemensamma intressen med musikerkåren, eftersom de 

på olika sätt själva även utövade musik. T.ex. var flera ledande tonsättare också erkända 

dirigenter, musiker och/eller orkesterledare eller kapellmästare. På så sätt kunde enskilda 

medlemmar i FST, eller andra organisationer där dessa FST-medlemmar också var aktiva, 

																																																								
137 Musikern den 16/5 1923. 
138 Ibid.: Hugo Alfvén, Natanael Berg, Kurt Atterberg, Henrik Melcher Melchers, Ruben Liljefors, Edvin 
Kallstenius, Oskar Lindberg (samt tre ej FST-anslutna, inklusive de utträdda Peterson-Berger och Hallén) hade 
alla tilldelats olika belopp mellan 1000 kr och 3000 kr. 
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förbindas med Musikerförbundet. På motsvarande vis kunde FST-medlemmar som var 

utövande musiker men inte förbundsanslutna likaså motarbetas. Intressant nog verkar inte 

FST ha agerat i något av de fall då enskilda medlemmar utsattes för angrepp eller motgångar. 

Musikern förde t.ex. 1924 en hätsk kampanj mot Henri Marteau, dirigent vid Malmös 

orkesterförening. Marteau ansågs inte tillräckligt kompetent för uppgiften och anställde därtill 

vad förbundet upplevde som alltför många utländska musiker. För Musikerförbundet var det 

otänkbart att låta honom fortsätta, vilket resulterade i en utdragen debatt där bl.a. 

musikkritikern Alf Nyman skred till Marteaus försvar. Detta gjorde även honom till tydlig 

måltavla i Musikern, som kritiserade såväl hans argument som hans person.139 Marteau var 

invald i FST sedan 1921, men FST agerade aldrig officiellt i frågan. Möjligen påverkades 

föreningen av den sociala kopplingen till Musikerförbundet (Atterberg och Morales). 

  1924 avskedades kapellmästaren tillika FST-medlemmen Adolf Wiklund från sin 13 år långa 

tjänst på Kungliga Teatern. Musikern, som kort innan hade hyllat Wiklund som tonsättare och 

musikutövare140, tog genast upp problemet på förstasidan och bifogade en protestskrivelse 

från Wiklund, samt en skrivelse till ecklesiastikdepartementet från Hovkapellistföreningen om 

att kapellmästare borde erhålla statlig anställning.141 Även här lade FST ”locket på”, vilket 

tyder på att man som organisation inte ville ta ställning i individfrågor. 

Konsertföreningen	och	operan	

  STIM:s VD, dirigenten och tonsättaren Eric Westberg, var Konsertföreningens intendent, 

vilket gav FST ännu en indirekt länk till denna verksamhet. Detta kunde generera vissa 

intressekonflikter. På styrelsemötet den 26 februari 1923 behandlades en förfrågan till FST 

från Georg Schneevoigt i Konsertföreningen om att bestämma programverksamheten för en 

serie konserter i Berlin, där endast svenska verk skulle framföras. Man fick således möjlighet 

att styra utbudet av musik och därmed såväl publikens smak som andra aktörers intresse av 

framtida program vid internationella konserter.142 Att man ändå avböjde att anta denna 

förfrågan tyder på en ovilja att gå alltför långt i denna maktutövning. En annan trolig 

förklaring är att föreningen, precis som i fallen Marteau och Wiklund, ogärna ville gynna 

enskilda medlemmar. En direkt kontroll av programverksamheten hade sannolikt inneburit att 

ett antal FST-medlemmar skulle ha fått sin musik framförd medan andra skulle ha ifrågasatt 

varför de inte hade fått den möjligheten.  

																																																								
139 Musikern den 1/2, 16/3, 1/5 1924. 
140 Musikern den 1/2 1924. 
141 Musikern den 16/3 1924. 
142 Styrelseprotokoll den 26/2 1923, § 4. FST, A2:2, RA. 
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  Den 4 januari 1924 skrev Eric Lidforss vid Konsertföreningen till FST och meddelade att 

hela dess verksamhet hotades av nedläggning p.g.a. ekonomiska svårigheter.143 Efter att Karl-

Axel Riben 1923 avgått som chef för Kungliga Teatern ersattes han av den kände 

hovsångaren John Forsell, helt i linje med FST:s intresse. En kommitté hade dock tillsatts 

samma år av regeringen för utredning av operaverksamheten, i vilken Olallo Morales ingick. 

Utredningen började genast se över möjligheten att omorganisera huvudstadens konstmusikliv 

för att spara resurser och föreslog en sammanslagning av Konsertföreningen och hovkapellet, 

Kungliga Teaterns orkester. Musikerförbundet tog redan den 1 januari 1924 initiativ till en 

livlig debatt i ämnet.144 Att föreslå en sammanslagning eller överhuvudtaget en nedläggning 

av Konsertföreningen var, menade man, att överföra Kungliga Teaterns finansiella problem 

på andra aktörer. Frågan angick främst musikerna, vars arbeten hotades, men även tonsättarna 

uppmärksammades som en berörd grupp: 

 
”vi skola förflyttas tillbaka i tiden till salig Berwalds och Södermans 
dagar, då symfonikonserter voro lika sällsynta som jordbävningar i 
vårt land. Att våra tonsättare inte hava något de skulle ha sagt i denna 
fråga får väl tillskrivas den omständigheten, att de för närvarande äro 
strängt upptagna med att utarbeta tariffer över vad symfoniorkestrarna 
skola betala dem för att få uppföra deras verk. Men allt tyder 
emellertid för ögonblicket på, att inhemska tonsättare […] snart nog 
skola bliva lika överflödiga, som deras tariffer.”145 

 

Då de svenska tonsättarna ännu inte hade agerat i frågan lyckades Musikerförbundet 

förekomma dem och frånta dem initiativet gällande vilka lösningar som fanns på problemet. 

Musikern menade även att Musikaliska Akademien övergivit sin roll som ”tonkonstens 

beskyddare”.146 FST:s intressen kom nu att åtminstone delvis dikteras av Musikerförbundet, 

eftersom Musikern tidigt positionerade sig som konstens försvarare i frågan om 

Konsertföreningen; vilken ståndpunkt skulle nu FST inta? 

  Kurt Atterberg gick, utan att företräda FST, till Konsertföreningens försvar i Stockholms-

Tidningen, innan FST hade hunnit uttala sig. I en artikel som även publicerades i Musikern 

den 16 januari menade han att Kungliga Teatern var problemet eftersom institutionen hade 

förlorat kontakten med publiken. Konsertföreningen var istället den institution som klarade 

sig bäst i nuläget och gjorde sig minst förtjänt av besparingsåtgärder. En sammanslagning 

skulle dessutom riskera att försämra kvaliteten på den musik som framfördes, eftersom den 

																																																								
143 Brev från Konsertföreningen till FST 4/1 1924, samt svar från FST den 5/1, FST, A2:2, RA. 
144 Musikern den 16/2, 16/4, 16/5, 1/6, 16/6. 
145 Musikern den 1/1 1924. 
146 Ibid. 
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ojämna fördelningen av tekniskt kunnande bland orkestermusikerna inte skulle kunna 

tillfredsställa ”den konstnärliga nivå, som den kräsna delen av vår musikpublik fordrar”.147 

Det angrepp som FST tidigare riktat mot Kungliga Teaterns verksamhet spelade troligtvis in i 

Atterbergs bedömning. Hans debattinlägg visar en tydlig balansgång mellan ekonomiska och 

konstnärliga intressen. Den ena aspekten fick inte alltför mycket gå ut över den andra: 
 
”Låt vår Opera med alla sina till buds stående medel verka för sin 
egen konstnärliga nydaning! Konsertföreningen, befriad från 
operakonkurrens vid sina onsdagskonserter och väl en gång hemma i 
eget hus – det nya konserthuset – bör med tiden kunna få en sådan 
ekonomi, att även sparsamhetsivrarna komma att glädjas över, att man 
avstod från den kulturödeläggelse, som skingrandet av en väl 
samövad, tekniskt högt kvalificerad orkester innebär.”148 

 

FST gick därefter i konflikt med Musiketablissementens Förening (MEF), en sammanslutning 

av bl.a. restaurang- och biografägare.149 MEF hade, som alternativ till sammanslagningen, 

föreslagit en sänkning av musikernas löner.150 Konsertföreningen satte nu sitt hopp till FST att 

föra konstens talan. Frågan väckte livlig diskussion inom FST: 

 
”Sedan ordet förklarats fritt framhöll prof MORALES att han för sin 
del personligen icke vore med om en föreslagen sammansmältning av 
de bägge orkestrarna. –Under diskussionen framhölls å ena sidan 
såsom en fördel, därest K.Teatern övertoge konsertverksamheten, att 
operakören då skulle kunna medverka för framförandet av större 
körverk, å den andra sidan vådan av att hindra de oegennyttigt 
arbetande musiksällskapen i deras arbete.”151  

  

Även Atterberg motsatte sig en sammanslagning av orkestrarna, eftersom han hade 

synpunkter på Konsertföreningens dirigent Armas Järnefelts förslag på hur repetitionsarbetet 

skulle gå till. Föreningsmötet den 21 januari ger oss värdefull information om hur föreningens 

aktiva medlemmar såg på sig själva och sin uppgift i musikfältet. Som grundprincip 

fastställde mötet att föreningen hade ”plikt att hävda rätten till anslag för kulturella 

ändamål”.152 FST menade sig åtnjuta viss rätt till (och ansvar över) distribution av medel 

inom konstmusikfältet genom sin fackkunskap. Efter mötet skred man till handling för att 

försvara Konsertföreningen och det kulturella värde som man såg sig som förpliktigade att 

beskydda. FST använde, precis som under striden med operaledningen tidigare, staten som 

																																																								
147 Musikern den 16 jan 1924. 
148 Ibid. 
149 Se t.ex. Musikern den 16/8, 1/9 1923. 
150 Brev från MEF till regeringen den 24/12 1923. FST, A2:2, RA. 
151 Föreningsprotokoll den 21/1 1924, § 4. FST, A1:2, RA. 
152 Ibid. 
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mellanhand och deklarerade tydligt, framförallt mot MEF:s förslag, i ett brev till regeringen 

den 30 januari:  

 
”För K.F:s del bidrager emellertid den taktik, som M.E.F. har gent 
emot [sic] dess medlemmar[,] synnerligen verksamt till att hålla de 
höga kostnaderna för K. F:s orkester uppe. Vad M.E.F:s framställning 
till Kungl. Maj:t i detta ärende beträffar, synes oss densamma icke 
avse att gagna kulturella intressen[,] utan endast att tillgodose egna 
ekonomiska fördelar, och vi anse därför M.E.F:s framställning sakna 
varje betydelse vid den stora kulturella frågans bedömande.”153 

 

Natanael Berg hävdade enträget FST:s tolkningsföreträde i egenskap av kulturella 

kapitalförvaltare gentemot de (påstått) ensidigt ekonomiskt lagda MEF. Genom detta sökte 

man dra en gräns för befogad maktutövning inom konstmusikfältet; MEF tillhörde enligt FST 

de ”jurister” som Natanael Berg hade kritiserat 1920 (se undersökningens del 1). 

  I ett ej daterat meddelande till Berg deklarerade Musikerförbundet sitt stöd till FST i frågan, 

eftersom vikten av Konsertföreningens existens gick bortom de övriga frågor där föreningarna 

inte kunde mötas: 

 
”Vi anse nämligen, att Konsertföreningens uppgift är av den stora 
betydelse, att alla goda krafter böra hjälpas åt att skydda nämnda 
konstinstitution från upplösning.”154 

 

Detta är ett ovanligt men tydligt exempel på hur de två annars relativt skilda organisationerna 

kunde enas utan större svårighet när de kulturella värdena hotades. Att man samtidigt hade en 

gemensam ”fiende”, MEF, underlättade förstås samarbetet. 

Bortom	konstmusikfältet?	

  Sällskapet Kyrkosångens Vänner och Sveriges Allmänna Organist- och Kantorsförening 

(SAOK) uppvaktade den 5 september 1923 ecklesiastikministern och ärkebiskopen för att 

framföra önskemål om förslag till en ny koralbok. Bland delegaterna fanns FST-

medlemmarna Jakob Adolf Hägg och Svante Sjöberg. Deras kritik gällde bl.a. borttagandet av 

flera klassiska psalmer ur koralboken. Delegationen menade sig ha starkt förtroende inom 

sina kårer. 155 Preben Nodermann och Oscar Sandberg uttalade sig också för ändringar i 

koralboksförslaget. 156  Det fanns således starka röster för konstnärlig kvalitet inom 

																																																								
153 Brev från FST till regeringen den 30/1 1924. FST, A1:2, RA. 
154 Brev från Musikerförbundets styrelse till FST (ej daterat), bilaga till föreningsprotokoll den 21/1 1924. FST, 
A1:2, RA. 
155 UNM november 1923. 
156 UNM oktober 1923.  



	 46	

kyrkomusikfältet, där flera av FST:s medlemmar – inte minst en av de fyra i ”Spillran”, Oskar 

Lindberg – var verksamma och hade intressen. FST visade dock inget intresse av att främja 

dessa estetiska intressen.  

  STIM:s VD Eric Westberg gick i musikteoretisk polemik mot Wilhelm Peterson-Berger 

angående folkmusik i UNM 1924.157 Detta var det enda tillfälle jag stött på under 1920-talet 

då en FST-associerad tog ställning i denna estetiska fråga. Precis som med andra särintressen 

var FST inte aktiva i denna fråga. Westberg skulle dock 15 år senare lyckas knyta 

folkmusikaliska intressen till FST (se undersökningens del 5). 

 

2.2.4	Sammanfattning	och	diskussion	1923-1924.	

  STIM var ett sätt för FST att etablera en ny position som samlade relationer, intressen och 

kapital; kort sagt, en organisation vars maktresurser nådde mycket längre än FST:s mer 

specifika och begränsade maktresurser. STIM var dessutom helt skapad och kontrollerad av 

de konstmusikaliska tonsättarna själva, men berörde samtidigt hela musikfältet. Denna 

position kom inom kort att skapa tillgång till stora mängder ekonomiskt kapital som var 

värdefullt även utanför det egna, relativt avgränsade konstmusikfältet. De nya positioner och 

intressen som nu knöts direkt eller indirekt till FST via STIM ökade markant, då man nu fick 

tillgång till socialt kapital bland författarkåren, musikförläggare samt någon enstaka 

populärmusikkompositör. Genom grundandet av STIM kunde FST:s medlemmar därmed 

forma intressen hos aktörer som de själva inte direkt behövde förhålla sig till på ett 

konstnärligt plan, vilket är ett mycket tydligt tecken på att föreningens maktposition hade 

flyttats framåt avsevärt. Under föregående period var alla FST:s direkta motparter aktörer 

inom konstmusiken. Nu förhöll det sig inte längre så.  

  Vid sidan av STIM var dock FST tvungna att, precis som under sitt första verksamhetsår, 

använda andra typer av maktresurser för att realisera sina intressen, inte minst medlemmars 

positioner på fältet. Inflytandet i Operakommittén gick genom Olallo Morales, som i sin tur, 

via sin position i Musikaliska Akademien, fick uppdraget av regeringen. Kurt Atterberg 

använde sin position på Stockholms-Tidningen för att försvara Konsertföreningen, som 

alltjämt var en central punkt i FST:s intresseområde. Hotet om Konsertföreningens 

nedläggning riskerade att orsaka viss intressekonflikt inom FST p.g.a. Morales involvering i 

Operakommittén, men i slutändan förefaller det som om den tillträdande ordföranden 

Atterberg fick föreningen att välja hans linje. Musikerförbundet var emellertid den aktör som 

																																																								
157 UNM juni-augusti 1924. 
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förekom FST och artikulerade bevarandet av Konsertföreningen som ett direkt intresse även 

för tonsättarkåren. Även om bevarandet hade visst gehör inom FST så gjorde 

intressekonflikten med Morales att viss press sattes på hur denna ståndpunkt skulle 

formuleras, vilket satte föreningens enighet och sociala kapital på spel. Det var således 

Musikerförbundet som tvingade FST att aktivera – och riskera – sina resurser på ett sätt som 

gagnade både tonsättar- och musikerkårens intressen; dessa gällde bevarandet av 

arbetstillfällen inom konstmusikfältet samt möjligheten för tonsättarna att få tillgång till 

kulturellt och ekonomiskt kapital. 

  Att det sociala kapitalet var värdefullt för FST:s medlemmar visar Josef Jonssons vädjan om 

att få ta del av informationen från mötena i Stockholm. Ickebesluten, fallen Marteau och 

Wiklund, innebar att FST satte kollektiva mål före stöd till enskilda medlemmar. Det går även 

att se denna passivitet som uttryck för en arbetsdelning mellan musikerfacket och tonsättarnas 

intresseorganisering. Även oviljan att styra Konsertföreningens program tyder på att man ville 

undvika att riskera att gynna utvalda delar av medlemsgruppen och därmed orsaka inre 

splittring. De intressen och målsättningar som FST främjade rörde hela den samlade svenska 

tonsättarkårens möjligheter till ökad spridning av musik och inkassering av rättigheter. FST 

saknade utrymme för specifika ställningstaganden eftersom dessa satte föreningens värdefulla 

sociala kapital på spel.  

  I samband med etablerandet av STIM ville man emellertid alltmer ägna sig åt att agera seriös 

instans för kulturellt erkännande. Att man nu arbetade för att främja mer allmänna 

upphovsrättsliga intressen förefaller emellertid ha tvingat in FST på en organisatorisk 

medelväg, där FST behövde avstå från att lyfta fram frågor där vissa delar av föreningens 

medlemsgrupp hade intressen, t.ex. kyrkomusiken. De konflikter som föreningen valde att ta 

ställning i – Konsertföreningen och Kungliga Teatern – rörde precis som föregående period 

konstmusikfältet, vilket ännu var det utrymme där föreningen kunde göra störst kulturell och 

ekonomisk vinst. 
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2.3	Del	3:	1926-1927.	KONSOLIDERING	OCH	EXPANSION.	

2.3.1	Fältets	struktur	1926.	

  Stockholms konserthus stod färdigt 1926, vilket skapade en ny central knutpunkt i stadens 

och landets konsertverksamhet. AB Radiotjänst hade nyligen börjat sända, vilket innebar 

förändrade villkor för landets musiker, då musik upptog en väsentlig del av 

radioverksamheten redan från början. Musikerförbundet hotade i början av året med blockad, 

eftersom Radiotjänst var ovilliga till att betrakta förbundet som sin huvudmotpart i 

förhandlingar, till förmån för enskilda musiker.158 

  Samtidigt trädde ytterligare organisatoriska nykomlingar fram. Eftersom FST enbart 

organiserade konstmusikaliska tonsättare ansåg många populärmusikkompositörer att det inte 

fanns tillräcklig garanti för att deras intressen tillgodosågs inom t.ex. STIM. Eftersom 

populärmusikkompositörerna i högre grad kunde få sin musik utgiven i stora mängder var det 

av större vikt för dem att avtalen tilldelade kompositören intäkter utifrån antal sålda exemplar 

av grammofonskivor. För de konstmusikaliska tonsättarna gällde det snarare att kämpa för 

möjligheten att få intäkter från den inför publik framförda musiken. Därmed kan deras 

intressen beskrivas som i teorin desamma, d.v.s. upphovsrättsliga, men i praktiken åtskilda. 

Med anledning av detta bildades SKAP, Svenska Kompositörer Av Populärmusik 1926.159 

1925 hade STIM dessutom bildat FST:s ekonomiska understödsfond, en verksamhet som 

skulle komma att alltmer överskugga FST:s övriga prioriteringar. Hanson skriver att det blev 

brukligt att orkestrarna fick tillbaka den summa de betalat i STIM-avgifter.160 

 

2.3.2	FST:s	maktresurser	1926-1927.	

Kapitaltillgångar	och	positioner	

  1927 erhölls 13 av 14 stipendier från Musikaliska Akademien av FST-medlemmar.161 

Medlemmarna befann sig dessutom på en mängd olika positioner inom fältet, med varierande 

möjlighet till maktutövning och inflytande: Musikaliska Akademien, 162  Kungliga 

Hovkapellet, 163  Konsertföreningen, 164  Musikaliska Konstföreningen, 165 Svenska 

																																																								
158 Musikern den 1/1 1926. Se även Musikerns festnummer till Konserthusets invigning den 1/4 1926. 
159 Musikern den 1/1 1927.  
160 Hanson, s. 49. 
161 Musikern den 16/4 1927. 
162 Musikern den 16/4 1926. Se även Musikern den 16/4 1927. 
163 Musikern den 1/2 1927. Tobias Wilhelmi (invald i FST 1922) var konsertmästare i Kungliga Hovkapellet. 
164 Musikern den 16/7 1927. Ture Rangström och Adolf Wiklund satt 1927 med i Konsertföreningens 
programråd. 
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Sångarförbundet,166 Sällskapet för Svenska Kvartettsångens Befrämjande,167 Föreningen för 

Folkliga Musiklivets Främjande, 168  Svenska Musiklärarsällskapet, 169  Stockholms 

Kyrkomusikerförening 170  och Längmanska kulturfonden. 171  Svenska Samfundet för 

Musikforskning hade emellertid inga FST-medlemmar i styrelsen vid det här laget.172 

  Den 29 mars 1926 beslöt FST att, liksom föregående år, tilldela medel åt sju olika lokala 

orkesterföreningar. 173  I denna fråga sammanföll FST:s bejakande av frågan med både 

Musikaliska Akademien, som i skrivelser till regeringen vid upprepade tillfällen tillstyrkte en 

ökning av anslag, och Musikerförbundet, som kontinuerligt rapporterade om orkestrarnas 

villkor.174  

  1926 anordnade dessutom FST en musikfest i Kiel. Musikern rapporterade utförligt från 

både planeringen och om hur själva evenemanget förlöpte. Evenemanget innebar en stor 

prestigevinst för föreningen och bidrog till att höja värdet på svensk konstmusik både i 

Sverige och Europa.175 

	

2.3.3	Konflikter	och	ställningstaganden.		

FST	och	Musikerförbundet	

  Relationen mellan FST och musikerkåren var komplicerat under perioden. Man enades i 

breda sociala frågor, men hamnade i utdragen strid i en representationsfråga. Emil Hansen 

från Musikerförbundets Göteborgsavdelning uppvaktade 1926 både FST och Musikaliska 

Akademien och bad dem skriva till Socialstyrelsen angående arbetslösheten inom 

musikerkåren, vilket FST tackade ja till.176 Kurt Atterbergs och Patrik Vretblads skrivelse, 

publicerad i Musikern den 1 mars 1926, fastställde att musikernas arbetsmarknadsfrågor 
																																																																																																																																																																													
165 Musikern den 16/10 1927.  
166 Musikern den 16/1, 1/4 1926. FST:s Adolf Wiklund och Erik Åkerberg agerade 1926 domare i Svenska 
Sångarförbundets tävling för tonsättare.  
167 Musikern den 1/7, 16/12 1926. Erik Åkerberg jämte FST-kollegan Oscar Sandberg (samt P G Södermark) 
agerade domare. I sällskapets styrelse satt även den Emil Carelius (passiv FST-medlem) och Sandberg. Sandberg 
gick emellertid bort i slutet av 1926. 
168 Musikern den 1/12 1926. Den passive FST-medlemmen tillika musikförläggaren Otto Hirsch var aktiv i 
föreningen. 
169 Ibid.; Musikern den 1/12 1927. Tonsättaren Svante Sjöberg satt 1926 med två andra i Svenska 
Musiklärarsällskapets kommitté för musikläraryrkets lönereglering; 1927 var han revisor. 
170 Musikern den 1/2 1927.  Inom Stockholms Kyrkomusikerförenings styrelse satt de tre FST-medlemmarna 
Oskar Lindberg, Patrik Vretblad och David Wikander. 
171 Musikern den 16/12 1926. Olallo Morales, som ju redan var djupt engagerad i flera uppdrag inom främst 
konstmusikfältet, satt nu även som suppleant i Längmanska kulturfondens nämnd. 
172 Musikern den 16/1 1927. 
173 Styrelseprotokoll den 29/3 1926, § 1. 
174 Se t.ex. Musikern den 16/12 1926, 1/1, 16/1, 1/4, 16/5, 1/11 1927. 
175 Musikern den 16/2, 1/5, 16/7, 1/8, 16/8, 16/9 1926. 
176 Föreningsprotokoll den 30/1 1926, § 3. FST, A1:2, RA. 
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egentligen låg bortom FST:s intressesfär, men att just detta ärende påkallade föreningens 

agerande, eftersom det var av så pass stor betydelse för musiken i landet överlag: 

 
”Ehuru ingripande på den musikaliska arbetsmarknaden väl strängt 
taget ligger utanför föreningens verksamhetsfält, syntes dock denna 
vädjan så tungt vägande, att föreningen ansåg sig böra i möjligaste 
mån understödja Göteborgsmusikernas hemställan, och vid stämman 
uppdrogs åt föreningens styrelse att efter vissa riktlinjer härom 
tillskriva Kungl. Socialstyrelsen.”177 

 

Atterberg menade även att det inte låg i varken FST:s eller Musikerförbundets intressen att 

mota bort högre kvalificerade musikutövare från Sverige; förbudet gällde snarare 

jazzensembler och centraleuropeiska folkmusiksällskap: 

 
”ty vad dessa band prestera är i många fall snarare att räkna till cirkus- 
och pajaskonster än till musik, och det värsta är att just sådana band, 
vilkas prestationer äro mest avlägsna från musik, ofta äro de mest 
eftersöka och högst betalade. Den förflackning av allmänhetens 
musikaliska nivå, som sådana musikerband befordra, har säkerligen 
förut betonats”178  

 

De upplevda riskerna med inresetillstånden beskrevs inte enbart i termer av konstens förfall. 

Det fanns även en nationalekonomisk dimension i frågan; färre kringresande utländska 

musiker i Sverige skulle, menade Atterberg, både innebära en generellt högre kvalitet på 

musiken och ekonomiska förbättringar för både musiker och tonsättare: 

 
”Detta skydd synes oss vara desto mera värt att beviljas, som det kan 
påvisas, att detsamma skulle medföra nationalekonomisk vinst och 
förbättra ställningen även för de svenska tonsättarna.”179 

 

FST:s skrivelse knöt an till både de ekonomiska och konstnärliga intressen som beskrevs i 

föreningsstadgarna. Musikerförbundet var dock den aktör som ursprungligen formulerade 

frågan och påkallade FST:s agerande. 

  I mars 1926 tog Musikerförbundets ordförande Gösta Lemon initiativ till anordnandet av 

Nordisk musikfest i Stockholm 1927. Först efter att Lemon på egen hand kontaktat de 

nordiska ländernas tonsättarföreningar, inklusive FST, började arrangemanget att planeras.180 

Kurt Atterberg lovade Lemon sitt bistånd via FST, liksom Musikaliska Akademiens preses 

Erik Marks von Württemberg (med Olallo Morales försäkran) samt Kungliga Teaterns chef 
																																																								
177 Musikern den 1/3 1926. 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
180 Musikern den 16/3 1926. 
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John Forsell. Musikerförbundet ansökte om medel till musikfesten från Clara Lachmanns 

fond i Göteborg, med rekommendationer från bl.a. FST. Lemon var den som tog initiativ till 

denna viktiga och prestigefulla musikupplevelse medan FST tilldelades en mindre 

framträdande roll. 

  Att FST hade intresse av att representeras i planeringen råder det dock inget tvivel om. 

Ärendet diskuterades på flera förenings- och styrelsemöten, inklusive ett extrainsatt den 13 

november 1926, där bl.a. Lemon närvarade.181  FST var i praktiken redan delaktiga i 

planeringsarbetet; sammanlagt satt 10 medlemmar i tre olika kommittéer.182 Anmärkningen 

från FST:s representanter rörde emellertid att föreningen som helhet inte hade bjudits in, 

något som de ansåg var kutym för de nordiska musikfesterna: 

 
”Det är […] otvivelaktigt att det är de nordiska tonsättarnas 
produktion, som för all framtid kommer att markera festernas 
väsentliga innebörd och betydelse.”183 

 

FST menade att avsaknaden av tonsättarnas officiella representation innebar en förlust av 

auktoritet för kommittén. En tydligare kommunicerad samverkan mellan de skapande och de 

”reproducerande” kårerna skulle ge evenemanget i sig ökad tyngd. FST ville först och främst 

att namnen på alla föreningar och institutioner skulle nämnas i skrift och tal vid de tillfällen 

där det var relevant.184  

Nationen	i	fokus:	FST	och	musikpolitiken	

  I brev till regeringen den 1 september 1926 kungjorde Kurt Atterberg, å FST:s vägnar, ett 

försvarstal för dansmusikens upphovsrättsliga skydd. Lagen om fritt bruk av dansmusik, 

menade han, måste bort. 185  Den 1 mars 1927 kungjorde Musikern att försvaret av 

dansmusiken hade gett resultat. Dansmusiken stod fr.o.m. detta år under samma skydd som 

alla andra musikaliska verk.186 

  Den 27 maj 1927 skrev FST till Kungliga Teaterns chef John Forsell med förhoppning om 

att svenska verk i högre utsträckning skulle spelas på operascenen. Argumenten som 

framfördes var bl.a. att de utländska klassikerna inte lockade fler besökare än de svenska, men 

också att det i både konstens och nationens intresse att svenska verk blev framförda: 

																																																								
181 Se föreningsprotokoll den 12/5, 13/11 1926. FST, A1:2, RA. 
182 Musikern den 1/5 1927; festnummer till Nordiska musikfesten i Stockholm 1-8 maj 1927. Bland FST:s 
deltagare hörde Kurt Atterberg, Olallo Morales, Ture Rangström och Adolf Wiklund. 
183 Brev från FST till Kommittén för den nordiska musikfesten den 18/11 1926. FST, A1:2, RA. 
184 Ibid. 
185 Brev från FST till regeringen den 1/9 1926, FST, A2:2, RA. 
186 Musikern den 1/3 1927. 
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”liksom det av konstnärliga skäl är en K. Teaterns skyldighet att ej 
definitivt avföra verk som de ovan nämnda [internationella klassiker] 
från repertoaren, så är K. Teaterns styrelse av fosterländska skäl 
säkerligen berättigad att ägna den svenska musikdramatiska konsten 
operor och baletter, en avsevärd plats på spelplanen, även om-- vilket 
ju ej alltid varit fallet--densamma skulle visa sig mindre attraktiv än 
vissa inarbetade, utländska standardverk.”187 
 

FST befann sig även sedan föregående år i en liknande konflikt med Konsertföreningen, där 

Konsertledningen menade sig vara orättvist utpekade av tonsättarna, eftersom man i själva 

verket framförde den mängd svensk musik som publiken och ekonomin tillät.188 I Musikern 

den 16 mars 1926 skrev FST:s sekreterare Patrik Vretblad att Konsertföreningens ledning var 

alltför motvillig till det svenska och alltför öppen för det utländska i sitt programval: 

 
”När nu ett konserthus, byggt av svensk man med ädla svenska 
givares medel, står färdigt att öppna sina portar för svensk publik, må 
det uttalas den förhoppning, att den ledande principen för det 
orkesterföretag, som går att inviga detta konserthus, måtte få bliva: 
Rättvisa åt svensk tonkonst.”189 

 

Vretblad föreslog rent konkret att fler provspelningar borde ges åt svenska tonsättare. 

Musikerförbundet, som ju hade intressen av att premiera den inhemska yrkeskåren, blev ett 

naturligt forum för denna fråga. 

Musikutbildningsdebatten	

  Musikern inledde i november 1926 en längre debattserie om behovet av fler statliga 

musikläroverk. Från redaktionens sida stod det bortom tvivel att Musikaliska Akademiens 

eget konservatorium i Stockholm var föråldrat och framför allt otillräckligt. Flera FST-

medlemmar yttrade sig i frågan; Viking Dahl menade att utvecklingen mot mer dilettantism 

och amatörmusicerande framför professionellt utövande både var en oundviklig och i grunden 

positiv process; 190  Preben Nodermanns framförde istället uppfattningen att en 

tvåbetygslösning vore det bästa, med en mindre specialutbildad elit (underförstått i 

Stockholm) och en mer grundläggande examen på folkskolorna.191 FST som organisation tog 

aldrig ställning i denna relativt breda fråga. 

																																																								
187 Brev från FST till chefen för Kungliga Teatern den 27/5 1927; se även styrelseprotokoll den 16/5 1927. FST, 
A2:2, RA. 
188 Föreningsprotokoll den 30/1 1926, § 4, § 6; brev från Konsertföreningen till FST den 16/11 1925 (med bilaga 
Konsertföreningens program januari-april 1926). FST, A1:2, RA. 
189 Musikern den 16/3 1926. 
190 Musikern den 16/11 1926. 
191 Musikern den 1/1 1927. 
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2.3.4	Sammanfattning	och	diskussion	1926-1927.	

  Materialet låter visserligen antyda flera viktiga intresseområden där konflikter lätt kunde 

uppstå (och uppstod) under perioden, men inte gjorde det för FST:s del. Musikutbildningen 

var (likt kyrkomusiken tidigare) ett område där föreningen hade flera medlemmar med starka 

uttalade intressen. Likväl valde man att inte uttala sig i ämnet. Berodde detta på att man 

saknade maktresurser? Sannolikt inte; ett officiellt utlåtande från föreningen hade kunnat 

påverka andra aktörers intressen i frågan, precis som man tidigare kunde påverka Kungliga 

Teaterns estetiska position på konstmusikfältet. FST saknade varken socialt eller kulturellt 

kapital att investera i ställningstaganden som detta; vi bör snarare dra slutsatsen att frågan 

riskerade att splittra föreningens medlemsgrupp och att man såg intressemotsättningen mellan 

den ”svenska” musiken – i motsats till den ”utländska” – som en långt viktigare fråga. Viljan 

att hålla samman föreningen och dess målsättningar medförde att man begränsade dessa till så 

generella beröringsytor som möjligt. Denna målsättning medförde att FST:s 

ställningstaganden kom att kretsa kring nationella musikaliska intressen. Mycket riktigt gick 

FST också Musikerförbundets ärenden i protektionistiska ställningstaganden gentemot 

Socialstyrelsen, eftersom man ansåg att detta främjade såväl föreningens som musikfältets 

och nationens ekonomiska och konstnärliga intressen. Alla FST-medlemmar kunde ställa upp 

på en agenda som främjade svensk musik utan djupare specificeringar, men det innebar också 

att flera mindre aktörer inom musikfältet, t.ex. kyrkomusikerna, gick miste om betydelsefullt 

organisatoriskt stöd. I dessa specifika frågor fick enskilda inflytelserika medlemmar ta 

debatten på egen hand medan FST:s ickebeslut troligtvis skickade signaler internt om var 

gränserna för föreningens resursaktivering gick. 

  Att FST bara aktiverade sina nu ökande maktresurser i generella frågor innebar inte att 

föreningen var passiv. Snarare konsoliderade man föreningens intressen och maktresurser till 

frågor där vinsterna var större; man riktade uttalanden gentemot Konsertföreningen och 

Kungliga Teatern eftersom det var där merparten av medlemmarnas ekonomiska och 

konstnärliga vinster stod att finna.  Att Musikerförbundet förekom föreningen i anordnandet 

av Nordisk musikfest 1927 innebar emellertid att FST såg sin symboliska och kulturella 

auktoritet hotad. 

  Understödsverksamheten innebar ett nytt vägval för organisationen. Från att nästan ensidigt 

ha fokuserat på Stockholms konstmusikfält flyttade man nu fram sina positioner till att 

omfatta hela landets musik och därtill inte enbart konstmusiken. Understödsfonden förefaller 
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ha påverkat organisationens intresseområde eftersom den sammanfaller med alltfler generella 

ställningstaganden för den svenska musiken i stort. 

  Författarförbundet genomgick en inte helt olik process under 1930-talet, då förbundet 

övertog fördelning av statliga medel för stipendieutdelning. Bennich-Björkman understryker 

vikten för författarna att de själv fick ansvaret för fördelningen i egenskap av fackkunniga. 

Strategin som kom att dominera Författarförbundets målsättningar var enligt Bennich-

Björkman ”att med de offentliga medlen som grund bli ’sina egna mecenater’”.192 STIM:s och 

understödsfondens medel var privat insamlade och därmed inte beroende av staten utan 

snarare marknaden. Disponeringen sköttes emellertid, precis som hos Författarförbundet, av 

de konstnärliga aktörerna själva.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
192 Bennich-Björkman, s. 92. 
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2.4.	Del	4:	1929-1930.	UNDERSTÖDSFÖRENINGEN.	

2.4.1	Fältets	struktur	1929.	

Musikfältet hade 1928 fått tillskott på ytterligare en organiserad aktör, nämligen 

Svenska Musikförläggareföreningen. Dess medlemmar hade tidigare varit verksamma i 

Svenska Musikhandlareföreningen (grundad 1926), men valt att träda ur och skapa en separat 

förening. Förläggarna bjöds även in som medlemmar i det nystartade SKAP samma år, men 

avböjde p.g.a. intressekonflikter.193 Som nämnts tidigare var flera förläggare sedan STIM:s 

grundande invalda som passiva medlemmar i FST. 

 

2.4.2	FST:s	maktresurser	1929-1930.	

Kapitaltillgångar	och	positioner	

 Flera FST-medlemmar gick bort under perioden. Den passive medlemmen Jakob A. Hägg 

gick bort 1928. Elfrida Andrée, en kvinnlig pionjär inom svenskt musikliv, gick bort 1929, 

likaså Knut Håkanson. Preben Nodermann och Henning Mankell gick bort 1930. Ett annat 

bakslag för föreningen var att Natanael Berg av olika orsaker valde att gå ur föreningen den 

29 april 1928. 194 1930 utträdde även Viking Dahl. Utträdet, påstod Dahl, berodde enbart på 

att hans tid inte räckte till, men ärendet föregicks också av en längre tids bordläggande av 

dennes ansökningar om ersättning för stämutskrifter m.m. (även om han till slut fick 163,26 

kr godkänt); vi kan således inte veta om det förelåg andra motiv.195 

  1929 var 14 av 16 tonsättarstipendiater FST-medlemmar, de övriga var Sixten Damm och 

Wilhelm Peterson-Berger. 196  1930 kom 11 av 13 stipendiater från FST, medan FST:s 

sekreterare Patrik Vretblad även var revisor i stipendienämnden.197 

  Kurt Atterberg, Ulf von Konow och Eric Westberg bjöds 1929 in att, tillsammans med 

musikförläggarna Emil Carelius och Ludvig Lindgren (båda passiva medlemmar i FST), 

representera sina gemensamma och respektive intressen inför justitiedepartementet vid 

behandlingen av förslag till ny lagstiftning angående upphovsrätt. Detta innebar att man var 

officiell remissinstans till regeringen, och genom samarbete med en annan närstående grupp, 

																																																								
193 Hedell, s. 24-26. 
194 Medlemslista 1929, bilaga till styrelseprotokoll den 20/2 1929. FST, A2:3, RA.  
195 För utträdet, se styrelseprotokoll den 3/10 1930; brev från Viking Dahl till FST den 4/7 1930. För Dahls 
tidigare ärenden under året, se styrelseprotokoll den 19/3 1930, § 4; den 1/4 1930, § 2; den 6/5 1930, § 8; den 
13/5 1930, § 4; brev från FST till Viking Dahl den 19/4 1930, samt styrelseprotokoll den 1/6, § 2. FST, A2:3, 
RA. 
196 STM 1929, s. 229. 
197 Musikern den 16/4 1930. 
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de svenska musikförläggarna, hade FST således möjlighet att få gehör för sina ekonomiska 

intressen.198 Mer om ett av FST:s remissyttranden framkommer nedan. 

  Inom kyrkomusikfältet var FST-medlemmen Svante Sjöberg ordförande i Sveriges 

Allmänna Organist- och Kantorsförening, medan Patrik Vretblad var sekreterare i Stockholms 

Kyrkomusikerförening.199 I ett tryckfrihetsmål mot Musikern satt bl.a. Ture Rangström och 

advokat Ulf von Konow i kärandens jury.200 

  Under våren 1930 fick FST en officiell inbjudan från AB Radiotjänst till alla dess 

medlemmar att delta i en musikalisk pristävling med ekonomisk vinst. Intressant nog 

utgjordes priskommittén av Kurt Atterberg, Natanael Broman, Ernst Ellberg och Olallo 

Morales ur FST, samt Hjalmar Meissner och Armas Järnefelt från konsertlivet. På så sätt 

fanns stora möjligheter för FST att rikta den betydelsefulla prisverksamheten främst till de 

egna medlemmarna. 201  Natanael Broman var även musikchef på Radiotjänst, vilket 

naturligtvis underlättade samarbetet. I det avtal som upprättades mellan parterna framgick att 

förlagsrätten för pristagarna överläts åt FST, medan FST åtog sig att trycka och ge ut de verk 

som vann tävlingen. Dessutom skulle Radiotjänst sprida verken över hela landets sändningar, 

förutsatt att FST gav dem 25 orkestermaterial av respektive verk.202  Även om FST:s 

företrädare generellt var skeptiskt inställda till modern teknik, förstod man att utnyttja radion 

som medium för att uppnå ökad spridning av den egna konstmusiken, särskilt då man genom 

direkta sociala kontakter hade inflytande över detta medium.  

  Som en följd av kontakten med Radiotjänst diskuterade styrelsen 1930 möjligheten att 

etablera förlagsverksamhet för de egna medlemmarna. Den 13 maj föreslogs att man skulle 

avsätta 10 000 kr till en förlagsfond. Kurt Atterberg rapporterade den 15 maj från resor till 

Wien och Leipzig för diskuterande av avtal med Breitkopf & Härtels tryckförlag i ärendet. 

Den 24 november 1930 beslöt slutligen styrelsen att grunda förlaget Edition Suecia.203 

Konferensen	i	Rom	1928	

  FST deltog tillsammans med bl.a. Författarförbundet och Teaterförbundet i den 

internationella konferensen om rättigheter till litterära och musikaliska verk i Rom 1928. FST 

skulle på begäran från Musikerförbundet kommunicera musikerkårens intressen i dessa 

																																																								
198 Styrelseberättelse 1929, FST, A2:3, RA. 
199 Musikern den 16/1 1930. 
200 Musikern den 1/4 1930. 
201 Brev från AB Radiotjänst till FST, ej daterad bilaga till föreningsprotokoll den 26/5 1930. FST, A1:3, RA. 
202 Brev från Kurt Atterberg till AB Radiotjänst den 22/10 1930; brev från Radiotjänst till FST den 24/10 1930. 
203 Styrelseprotokoll den 20/1 1930, § 8; den 6/5 1930, § 10; den 13/5 1930, § 7; den 15/5 1930, § 5; den 3/10 
1930, § 9; den 24/11 1930, § 9. FST, A2:3, RA. 
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frågor, även om man från förbundets håll uttryckte visst missnöje med bristen på 

representation: 

 
”Det är emellertid att beklaga, att Musikerförbundet icke bereddes 
tillfälle att få utse egen representant i denna kommitté; men 
förbundsstyrelsen har det oaktat anledning förmoda, att 
kommittéledamöterna skola beakta musikernas krav”204 

 

FST hade därmed tolkningsföreträde i den internationella upphovsrättsfrågan vad gällde 

musikernas egna krav och intressen. I egenskap av musikens ”verkliga” upphovsmän fick de 

även föra musikernas talan i frågor som gällde fördelning av ekonomiskt kapital och trygghet.  

Understödsverksamheten	

  På ett styrelsemöte den 16 maj 1929 redovisades ett belopp på 13847 kr och 20 öre från 

STIM till FST:s understödsfond.205 FST:s verksamhet under perioden dominerades av diverse 

ansökningar om bidrag, lån och understöd. Ansökningarna kom främst från enskilda 

medlemmar, andra individuella musikutövare samt olika orkesterföreningar och 

musiksällskap. Det framgår tydligt att FST:s ekonomiska ställning förlänade föreningen ett 

betydande inflytande och kontaktnät inom musiklivet. 

  De ansökningar som skickades in redovisade ibland utförligt vilken typ av musik som 

aktören ifråga hade framfört eller ämnade framföra. Ett exempel var Karlstads 

Orkesterförenings ordförande Waldemar Vendel, som den 27 april 1929 i ett brev framförde 

både sitt tack för redan utdelat stöd samt erhöll om stöd för nästa verksamhetsår. För att inte 

enbart de mer folkliga populärkonserterna skulle attrahera besökare hade man sänkt priserna 

på de ordinarie konserterna, som annars ”visat sig mindre begärliga”. Man betonade att 

främjandet av den ”ordinarie” orkesterverksamheten, d.v.s. konstmusiken, utgjorde ett 

övergripande verksamhetsmål: ”I varje fall har styrelsen strävat efter det ideella målet att göra 

orkesterlitteraturen tillgänglig och uppskattad i möjligast vida kretsar”.206 

  En liknande ansökan den 24 april samma år från Sven Ringenson, ordförande i Norrköpings 

orkesterförening, saknade dock en utförlig specificering av konsertverksamheten.207 Detta kan 

ha berott på det faktum att föreningen fått stöd tidigare. 

																																																								
204 Musikern den 1/1 1929. 
205 Protokoll styrelsesammanträde 16/5 1929, § 2. FST, A2:3, RA. 
206 Brev från Karlstads Orkesterförening till STIM den 27/4 1929; se även brev från Sundsvalls orkesterförening 
till FST den 20/3 1929. Ibid. 
207 Brev från Sven Ringenson till FST den 24/4 1929. Ibid. 
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  Internationella sällskapet för samtida musik (ISSM) skickade en ansökan om understöd den 

18 april. Föreningen specificerade vilka svenska verk man framförde under säsongen; av de 6 

svenska tonsättare som fanns representerade var 4 medlemmar i FST, däribland Hilding 

Rosenberg, som även satt som vice ordförande i ISSM. Hans underskrift, kombinerat med 

redovisningen verk av honom som hade spelats av sällskapet, vägde sannolikt tungt i FST:s 

bedömning.208 

  En icke daterad ansökan från Gunnar Malmström i Föreningen Stråkorkestern specificerade 

visserligen framförda verk, men dessa inkluderade endast kontinentala tonsättare och inga 

svenskar.209 En annan ej heller daterad ansökan om bidrag till Akademiska kapellet, från 

kapellmästare Lundqvist på Lunds Universitet, specificerade inte det musikaliska utbudet, 

utan istället publiken, d.v.s. Lunds studenter och akademiker.210 

  Den 3 oktober 1930 kom, den enda gången i det material jag undersökt, frågan om stöd till 

militärmusik upp på FST:s styrelses dagordning. Sekreterare Patrik Vretblad ansökte om 

ersättning för framställning av ett verk avsett för militärmusikkår, men ärendet bordlades 

p.g.a. intern diskussion.211   

	

2.4.3	Ställningstaganden	och	konflikter.	

FST	som	musikpolitisk	aktör	

  FST hade under föregående period befunnit sig i visst underläge gentemot Musikerförbundet 

i vissa kulturella frågor, t.ex. Nordisk musikerfest 1927. Under perioden 1929-1930 skulle 

emellertid relationen mellan de två föreningarna nästan helt överskuggas av den stora striden 

mellan STIM och Musikerförbundet. 

  Den 16 februari lyfte Musikern på ledarplats fram frågan om ”oskäliga anspråk” från STIM. 

Kritiken mot den FST nära stående organisationen handlade främst om att STIM använde 

lagstiftningen på ett alltför spekulativt och godtyckligt sätt. Musikerna, som skulle rapportera 

från de konserter de medverkat vid, var själva tvungna att utföra det administrativa arbete som 

rapporteringen innebar. Därför menade Musikerförbundet att lagen behövde ändras för att 

detta inte skulle bestå i ett ojämnt maktförhållande.212 

  Konflikten bottnade dels i en oklar lagstiftning, dels i en oförståelse från konstmusikerna 

gentemot populärmusikaliska salongers svårigheter att rapportera. En konstmusikalisk konsert 
																																																								
208 Brev från ISSM till FST 18/4 1929. Ibid. 
209 Brev från Föreningen Stråkorkestern till FST. Bilaga till styrelseprotokoll den 16/5 1929. Ibid. 
210 Brev från Lunds Universitet till FST. Ibid. 
211 Styrelseprotokoll den 3/10 1930, § 8. Ibid. 
212 Musikern den 16/2 1929. 
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räknades t.ex. ofta som ett verk, medan en populärmusikalisk konsert kunde uppta ett 

dussintal. Striden trappades under året upp med strandade förhandlingar mellan å ena sidan 

Musikerförbundet och Svenska kapellmästareföreningen, samt STIM å den andra. 213 

Problematiken i förhandlingarna kom att kretsa kring hur mycket arbete var och en inom 

musiklivet faktiskt utförde och vad detta var värt. Det ekonomiska incitamentet gjorde att 

Musikerförbundet var tvungna att gå till strid mot STIM i frågan om ersättning för inlämnade 

rapporter, en fråga som emellertid formulerades och styrdes av STIM själva. Givetvis kunde 

man inte undgå musikernas krav på viss ersättning för det arbete som rapporteringen faktiskt 

innebar; det man däremot behöll i alla lägen var initiativet i formuleringen av problem och 

lösningar.  

  Striden delade musikfältets olika organisationer i två läger, där t.ex. SKAP och 

Musikförläggarna aktivt kom att ställa sig bakom STIM. FST:s tillika STIM:s ordförande 

Kurt Atterberg lämnade också Musikerförbundet i protest. Tonsättaren Wilhelm Peterson-

Berger, som inte var ansluten till någon av parterna, protesterade istället mot STIM och 

uttryckte sitt stöd till Musikerförbundet.214 

  Konflikten gick till riksdagens tillfälliga utskott i andra kammaren. 215  Kommittén av 

sakkunniga kritiserades av riksdagsmannen Carl Lovén för att biträdas av FST:s och STIM:s 

ordförande Kurt Atterberg, musikförläggaren Emil Carelius och advokaten Ulf von Konow; 

samtliga var ju både STIM- och FST-medlemmar (Carelius förvisso passiv i FST). Detta 

förhållande, menade Lovén, gjorde att kommitténs utlåtande kunde präglas av 

intressekonflikter. Han lyfte istället fram Peterson-Berger som en god, fristående aktör i 

sammanhanget.216 Riksdagsmannen Moresson menade emellertid att friherre Erik Marks von 

Württemberg var den som officiellt hade positionen som sakkunnig i riksdagsdebatten 

angående konflikten mellan STIM och SMF, jämte hovrättsrådet Himmelstrand. Eftersom de 

övriga endast var bistående sakkunniga i frågan ansåg Moresson att jäv inte förelåg.217 Marks 

von Württemberg var emellertid invald som ”hedersledamot” i FST, och var därtill preses i 

Musikaliska Akademien, vilket knöt honom till de organiserade tonsättarna.218 

  Det avtal som slutligen kom till stånd den 2 april 1930 innebar att Musikerförbundet 

frånsade sig rätten till ersättning för musikernas förteckning av framförda verk, samt åtog sig 

att sprida ”propaganda i lämplig form [.] för åstadkommande av lättnad för 
																																																								
213 Musikern den 1/3 1929. 
214 Musikern 16/3, 1/5 1929.  
215 Musikern den 1/3 1929. 
216 Musikern den 1/4 1929. 
217 Ibid. 
218 Atterberg, s. 185ff. 
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musiketablissementsinnehavare att fullgöra sina ovannämnda förpliktelser mot Stim.” För 

dessa uppoffringar lovade STIM att utbetala belopp till förbundets humanitära kassor, d.v.s. 

pensioner, arbetslöshetsunderstöd och begravningshjälp.219 På detta sätt kunde STIM ställa 

musikernas intressen mot etablissementens, snarare än mot tonsättarna. FST hade således 

genom sina positioner i STIM direkt möjlighet att påverka vilka intressekonflikter inom fältet 

som faktiskt blev relevanta och utnyttjade under denna period möjligheten till fullo. 

  Striden om musikernas rapporteringsarbete drev av allt att döma fram andra känsliga frågor. 

STIM bedrev enligt Musikern sin understödsverksamhet med tveksamma undertoner; VD Eric 

Westberg hade begärt av Norrköpings orkesterförening att man som motprestation för ett 

bidrag på 1000 kr skulle låta honom framträda på föreningens konserter, och därtill arvoderas 

med samma belopp. Musikern beskyllde även STIM för att på liknande sätt ha försökt få 10 

svenska tonsättare anställda som dirigenter i Malmös symfoniorkester.220 

  Norrköpings orkesterförening förnekade anklagelserna i en skrivelse daterad den 8 april. 

Westberg hade inget direkt samband med 1928 års bidrag till orkesterföreningen, utan hade 

först efteråt hört av sig angående möjligheten att dirigera tio av orkesterns skolkonserter, 

eftersom han tidigare hade gjort detta arbete: 

 
”Saken är den, att Norrköpings Orkesterförening under sommaren i 
fjol erhöll ett bidrag å ett tusen kronor från föreningen Svenska 
Tonsättare, alltså ej från Stim. Detta bidrag gavs självfallet utan något 
annat förbehåll än det att föreningen skulle uppehålla sin verksamhet, 
och bidraget gavs, efter vad vi kunnat finna, uteslutande med tanke på 
att orkesterföreningen var i stort behov av ekonomiskt stöd.”221 

 

Efter svaret blev man i Musikern tvungna att rätta sig själva, eftersom man – möjligen 

påverkade av den samtidigt pågående konflikten – hade förväxlat STIM med FST. 

Förväxlingen medförde däremot inga förändringar i sakförhållandet, menade man: 

 
”I realiteten har emellertid denna förväxling icke heller så mycket att 
betyda, då de medlemmar som tillhöra föreningen Svenska Tonsättare 
väl även utan undantag höra hemma i ’Stim’. I varje fall torde det vara 
obestridligt, att de tusen kronorna kommit en av föreningens 
medlemmar till del i form av dirigentarvode hos Norrköpings 
orkesterförening. Om lämpligheten av att donatorer överlämna medel, 
som sedan återbetalas till en av dessa, kan man naturligtvis diskutera. 
Det torde emellertid vara tämligen enastående att så sker.”222 

  

																																																								
219 Musikern den 16/4 1930. 
220 Musikern den 1/4 1929. 
221 Musikern den 16/4 1929. 
222 Ibid. 
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  Även om man från orkesterstyrelsens och FST:s sida försökte försvara sig så gott det gick, 

kunde det inte förnekas att FST:s understödsmedel, avsatta för musiklivets främjande, i 

praktiken hade tillkommit dess egna medlemmar. Att Norrköpings orkesterförening samtidigt 

till varje pris ville komma åt bidraget visar korrespondensen mellan FST:s sekreterare Patrik 

Vretblad och Sven Ringenson från orkesterföreningen. På mötet den 10 december hade FST:s 

styrelse beslutat att be orkesterföreningen om programuppgifter för innevarande säsong.223 

Denna begäran besvarades utförligt av Ringenson. Bl.a. nämnde han att Josef Jonsson, 

Norrköpingsbaserad FST-medlem, hade spelats av föreningen. Brevet framförde även en 

uttrycklig önskan om att mer generellt tillgodose FST:s musikaliska intressen: 

 
”Kapellmästare [Thord] Benner har lovat att före december månads 
utgång uppställa fullständiga program för hela vårterminen, och det 
skall genom mig genast tillställas föreningen Svenska Tonsättare en 
avskrift av denna plan, om Föreningen kan ha något intresse av 
densamma, och om den möjligen kan gagna vår anhållan om bidrag 
till konsertverksamheten”224 

 

Musikerförbundet valde ett gynnsamt tillfälle att påtala denna för FST känsliga fråga vilket 

sannolikt påverkade FST:s beslut att den 18 december neka Norrköpings orkesterförening 

understöd.225  

  Den 15 november 1929 skrev FST till Konsertföreningen och begärde en reorganisation av 

dess styrelse; bl.a. var man måna om att införa ständig representation av tonsättare. Man skrev 

uttryckligen att man hade obestridbart företräde för krav och synpunkter på 

Konsertföreningens generella verksamhet, vilket motiverade inkluderande av en mer formell 

position för inflytande över denna: 

 
”Våra invändningar gälla den otillräckliga hänsyn Konsertföreningen 
sedan länge visat det helt naturliga samarbetet mellan den levande och 
verkande tonkonstens krafter inom vårt land och de representativa, 
administrativa och ekonomiska faktorer, vilka ingå i företagets 
ledning.”226 

 

Ett av de mest framträdande problemen förefaller ha varit detsamma som Natanael Berg 

kommunicerat redan ca 10 år tidigare, nämligen att musiken styrdes i alltför stor utsträckning 

av utomstående aktörer. Som närliggande intresseorganisation försökte man få mer direkt 

																																																								
223 Brev från Patrik Vretblad till Norrköpings orkesterförening, ej daterad bilaga till styrelseprotokoll den 10/12 
1929. FST, A2:3, RA. 
224 Brev från Norrköpings orkesterförening till FST 18/12 1929. Ibid. 
225 Styrelseprotokoll 18/12 1929, § 5. Se även brev från FST till Norrköpings orkesterförening den 19/12. Ibid. 
226 Brev från FST till Konsertföreningen den 15/11 1929; föreningsprotokoll den 4/10 1929, § 5. FST, A1:3, RA. 
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tillgång till de konstmusikaliska institutionernas resurser. FST saknade dock formellt mandat 

att göra detta, och behövde därmed tillförskansa sig Konsertföreningens samtycke för att 

deras egna intressen skulle realiseras. Gunnar Jeanson, ordförande i Konsertföreningen, valde 

dock att motsätta sig FST:s begäran med argumentet att de kulturella färdigheter som 

tonsättare förfogade över inte var relevanta i det rent administrativa styrelsearbetet. 227 

Konsertföreningen behöll därmed till stor del sitt administrativa självbestämmande. FST-

medlemmen Hugo Alfvén, en av de mest etablerade tonsättarna av den äldre generationen, 

valdes dock i samband med detta replikskifte till ledamot i Konsertföreningens programråd, 

vilket gav honom reell möjlighet att påverka vilka musikaliska verk som skulle spelas, och 

därmed möjlighet att gynna FST:s intressen.228 

  FST valde emellertid att gå vidare i frågan, och beslöt att i föreningens namn trycka en 

protestskrift mot både Konsertföreningens verksamhet och Konserthuset som institution och 

byggprojekt.229 Konserthuset och Konsertföreningen blev en 78 sidor lång skrivelse utgiven 

1930.230 Texten tog upp vad föreningen såg som problematiskt vad gällde både Konserthusets 

akustik, samt Konserthusets och Konsertföreningens ledning. Kärnan i problemet, menade 

man, var lekmännens inflytande och de maktkamper som föregått den nuvarande 

styrelseformen 1921 och 1924. Broschyren tog den tidigare dirigenten Georg Schnéevoigt, 

sedermera utesluten från Konserthusets verksamhet, i försvar, eftersom man betraktade 

honom som en långt mer sakkunnig auktoritet än de nuvarande styrelseledamöterna.231 

Framför allt saknades, vilket ju FST redan hade påtalat, tonsättare i Konsertföreningens 

ledning: 

 
”Konsertföreningens vägran att giva svenska tonsättare 
medbestämmanderätt i föreningens konstnärliga och för musiklivet 
betydelsefulla angelägenheter är en följd av den osociala tendensen, 
att hänskjuta handhavandet av företagets ledning till en ’klick’, 
eventuellt och i nödfall stödd av en ’betalande societet’.”232 

 

Skriften är viktig att ta upp, eftersom den i sin helhet blottade en mer generell aspekt av FST:s 

verksamhet, nämligen omsorgen om och ansvarskänslan inför de centrala institutionerna inom 

det svenska konstmusikfältet. Föreningen tog sig rätten att föra de professionella musikaliska 

																																																								
227 Brev från Konsertföreningen till FST (ej daterat), bilaga till styrelseprotokoll den 20/1 1930. FST, A2:3, RA. 
228 Musikern den 16/1 1930. 
229 Styrelseberättelse 1929, bilaga till styrelseprotokoll den 1/4 1930. FST, A2:3, RA. 
För beslutet om tryckningen, se föreningsprotokoll den 10/4 1930, § 8. FST, A1:3, RA. 
230 Föreningen Svenska Tonsättare, Konserthuset och Konsertföreningen (Stockholm, 1930). 
231 Ibid., s. 10, 20, 28-29. 
232 Ibid., s. 36-37. 
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producenternas talan gentemot obehöriga. Om vi jämför med Natanael Bergs protest mot 

”jurister” ett decennium tidigare, så ser vi uppenbarligen en röd tråd vad gäller föreningens 

konstnärliga intressen; man önskade en tydligare gränsdragning inom det konstmusikaliska 

fältet mellan vilka som var ”godkända” respektive ”icke godkända”: 

 
”Inom svenskt musikliv finns det många spår som förskräcka, många 
missförhållanden att avhjälpa, många framtidsfrågor att lösa. En 
kritisk återblick är härvidlag så långt ifrån opåkallad eller meningslös, 
att den tvärtom ger oss tydliga direktiv för ett positivt arbete i 
musikens tjänst. Vi ha sett och konstaterat en uppenbar brist på 
jämvikt i förhållandet mellan den producerande svenska tonkonstens 
allmänna och konstnärliga intressen och de intressen, vilka företrädas 
av en inflytelserik, kulturellt engagerad, men i många hänseenden 
ovederhäftig grupp av musiklivets ofta självvalda entreprenörer.”233 

 

Detta angrepp fick medlemmen Adolf Wiklund – tillika kapellmästare i Konsertföreningen – 

att begära utträde ur FST, vilket dock avslogs av styrelsen.234 Man markerade på så sätt att 

föreningsverksamheten sattes över övriga uppdrag, oavsett intressekonflikter.  

  FST:s remissyttrande 1930 angående ändring av lagen om litterära och musikaliska verk 

satte fingret på vilka intresseområden och vilket ansvar för musikfältet som föreningen nu 

ansåg sig bemyndigade att utöva makt inom. Skrivelsen till regeringen angav sex olika 

punkter som centrala för föreningens målsättningar och intresserealisering: inflytande över 

musikförlagsbranschen, där konstmusiken i dagsläget med få undantag utgavs som en sorts 

välgörenhet utan möjlighet till intäkter235; den moderna tekniken och begränsningen av dess 

effekter i musiken236; den ”seriösa” musikens relativa företräde framför den populära (t.ex. 

schlagern), samtidigt som man underströk att man närde ambitionen att agera beskyddare 

även av dessa verk237; betydelsen av intresseorganisationer som FST, samt intresset av ett 

nära samarbete mellan dessa organisationer och staten, juridiken och förslagsvis även 

polismyndigheten238; tonsättares och upphovspersoners personliga uppmärksammande vid 

framföranden av dessas musik239; ett ökat skydd för musik som framfördes även inom ramen 

för undervisning och religiös verksamhet.240 En av föreningens kärnfrågor var möjligheten att 

göra vinst på musiken, i de fall andra aktörer gjorde detta: 

																																																								
233 Ibid., s. 54-55. 
234 Styrelseprotokoll den 6/5 1930, § 4; styrelseprotokoll den 15/5 1930, § 2. FST, A2:3, RA. 
235 Brev från FST till regeringen, ”Angående ändring av lagen till litterära och musikaliska verk”, bilaga till 
styrelseprotokoll den 31/10 1930, s. 2. Ibid. 
236 Ibid. 
237 Ibid., s. 2-3. 
238 Ibid., s. 5. 
239 Ibid., s. 7. 
240 Ibid., s. 12. 
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”Förglömmas må ej, att radioutsändning även av religiös, eller 
undervisningskaraktär […] är en merkantil angelägenhet, som 
företages i förvärvssyfte av K. Telegrafverket och A/B Radiotjänst. 
Det synes oss underligt, att auktorerna icke skulle vara berättigade till 
del av en vinst, som nämnda institutioner erhålla genom 
radioutsändning av här avsett slag.”241 

 

FST:s	protest	mot	Moses	Pergament	

  Den 21 februari 1930 beslöt styrelsen att författa en protestskrift med anledning av 

tonsättaren och musikkritikern Moses Pergaments negativa recension av FST-medlemmen 

Henri Marteaus konsert (19 december 1929) i Svenska Dagbladet.242 Protestskriften, som 

inleddes med ett förtydligande om att FST förvisso inte menade vilja dirigera SvD:s 

konstnärliga utlåtanden i övrigt, skrädde inte orden gällande Pergaments påstådda brist på 

konstnärlig expertis: 

 
”Vi ansluta oss fullständigt till den opinion, som funnit hr Pergaments 
kritik av den utmärkte konstnären både sakligt och formellt oriktig. Vi 
hävda även, att hr Pergament därigenom bru[s]tit i hänsyn till den 
svenska musikkulturens intressen. Vi ha vid upprepade tillfällen 
kunnat konstatera denne recensents ofullständiga kunskap om svenska 
förhållanden särskilt beträffande musiklivet, och en brist på balans i 
omdömet, som varit ägnat att förvilla allmänheten.”243 

 

För ovanlighetens skull gick FST till en enskild medlems försvar. Motiveringen till denna 

verbala manifestation var inte enbart Pergaments påstådda bristande konstnärliga omdöme, 

utan även hans osvenska ursprung, vilket leder till slutsatsen att det fanns en etnokulturell 

dimension i föreningens polemik mot den finlandsfödde svensk-judiske tonsättaren, något 

som Rosengrens avhandling kan styrka.244 Dessutom gällde ställningstagandet tonsättaren 

Marteau och inte dirigenten (vilket var fallet 1923). Moses Pergaments vandel spelade 

troligtvis också in i sammanhanget, då han nyligen hade skapat rubriker efter sitt slagsmål 

1929 med Wilhelm Peterson-Berger.245 

 

																																																								
241 Ibid. 
242 Styrelseprotokoll den 21/2 1930, § 1. Ibid. 
243 Skrivelse från FST till Helmer Key, huvudredaktör SvD, den 21/2 1930. FST, A2:3, RA. 
244 Rosengren, s. 218-221.  
245 Musikern den 16/2 1929; styrelseprotokoll den 12/2 1929, § 3. FST, A2:3, RA. 
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2.4.4	Sammanfattning	och	diskussion	1929-1930.	

  Trots att FST under ett par år genom dödsfall och utträden förlorade sju mer eller mindre 

betydelsefulla positioner minskade inte föreningens möjligheter till maktutövning. FST hade 

vid det här laget utvecklats till samarbetspartner i musikpolitiska beslutsprocesser. Genom sin 

inofficiella men i praktiken direkta kontroll över STIM hade FST även tillgång till ekonomisk 

maktutövning på hög nivå inom musikfältet. I konflikten med Musikerförbundet hade man nu 

en större möjlighet att aktivt forma debatten till att handla om de frågor man själva gynnades 

av, istället för att som tidigare snarare anpassa sig efter Musikerförbundets 

ställningstaganden. 

  Understödsfondens betydelse för FST:s utveckling, maktutövning och intresseområde bör 

inte underskattas. Genom att tillhandahålla ekonomiskt kapital hade man större möjlighet än 

tidigare att forma t.ex. orkesterföreningarnas intressen. Att enskilda medlemmar kunde få 

personliga yrkesmässiga fördelar av FST:s understödsverksamhet uppmärksammades 

emellertid av Musikerförbundet. Det var inte möjligt att använda föreningens disponibla 

resurser helt fritt. På detta sätt hade Musikerförbundet fortfarande en betydande maktposition. 

  Samtidigt som organisationen blev mindre beroende av dess individuella medlemmar 

förstärktes det sociala kapitalet inom FST. T.ex. fick enskilda medlemmar kransar vid 

konsertframträdanden och telegram på födelsedagar, d.v.s. symboliska erkännanden av deras 

tillhörighet inom organisationen. Att tillhöra föreningen kom allt tydligare att bli en markör 

för konstnärlig konsekration, d.v.s. långsiktig etablering inom tonsättarkåren och 

konstmusikfältet. Bourdieu påpekar att konsekrationsprocessen innebär att en aktörs kulturella 

produkter minskar i värde eftersom de sprids.246 Med anledning av detta kan FST:s slutna 

inträdesform ses som ett sätt att behålla värdet på medlemmarnas produkter. Exklusiviteten 

kompenserade för den ”devalvering” av musikverken som hotade medlemmarna då deras 

musik fick ökad exponering på konstmusikfältet. Samtidigt kunde både äldre tonsättare som 

Wilhelm Peterson-Berger och yngre som Moses Pergament göra karriär utan att vara FST-

medlemmar. Konstmusikfältet hade egna inneboende mekanismer – kritik, examina, stilkrav, 

trender o.s.v. – som fungerade med eller utan en tonsättarförening; FST:s verksamhet kunde 

dock vid det här laget påverka dessa mekanismer i viss utsträckning. 

  Det ekonomiska kapital man förfogade över fördelades till stor del på medlemmarna i form 

av stipendier, bidrag och stöd för not- och stämutskrivningar, för att inte nämna utdelningen 

från rätten till musikaliska verk. Den musikaliska infrastruktur man börjat bygga på redan 

																																																								
246 Bourdieu, Konstens regler, s. 367. 
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under första året var regelbunden, stabil, och, kanske viktigast av allt, i första hand 

förbehållen de egna medlemmarna snarare än hela yrkesgruppen.  

  FST framförde få offentliga uttalanden under perioden. Den organisation som skötte 

förhandling och konflikt var istället STIM, som ju enbart tillvaratog de ekonomiska intressena 

och inte de konstnärliga. Betyder det att FST saknade makt och inflytande över musikfältet i 

stort? Sannolikt inte; tvärtom tyder materialet på att FST själva inte längre aktivt behövde 

säkerställa att deras intressen tillgodosågs genom debatt och påverkan. Edition Suecia 

utgjorde ännu ett steg mot etablerandet av en varaktig konstmusikalisk infrastruktur som 

kontrollerades av fältets egna konsekrerade aktörer. Konstmusikfältets autonomi, hittills en 

viktig målsättning för FST, var emellertid inte uppnådd i tillräckligt hög grad. Inte minst 

publicerandet av Konserthuset och Konsertföreningen visar att FST ännu ansåg sig behöva 

kämpa mot att aktörer från andra omgivande fält – staten, marknaden, byråkratin etc. – hade 

makt över fältets institutioner och därmed intressen.247 

   Det bör understrykas att, vilket Hanson redan har påpekat, understödsverksamheten i 

praktiken var en ersättning för orkestrarnas utgifter till STIM. När orkestrar, tonsättare och 

olika musikföreningar förstod att FST var en tillgång till ekonomiskt kapital, kom emellertid 

deras intressen att alltmer sammanfalla med FST:s. Föreningens maktposition gjorde att man 

inte uttryckligen behövde hävda sina konstnärliga intressen inom konstmusikfältet i samma 

utsträckning som 10 år tidigare. Makt är, enligt Lukes, helt enkelt mest effektiv i de fall då 

konflikter undviks.248 Korpi beskriver detta förhållande som ”maktens isberg under ytan”: 

med andra ord, en relation där konflikter och observerbar handling aldrig ens behöver uppstå 

därför att fördelningen av maktresurser är så ojämn att den enda lösningen på dessa konflikter 

är A:s exploatering av B.249 Musikfältets struktur, med fortsatt låg tillgång på långsiktiga 

finansiella lösningar för dess aktörer, bidrog till att göra FST än mer inflytelserika. Bidrog 

gjorde naturligtvis även den svåra ekonomiska kris som vid denna tid drabbade hela 

västvärlden, Depressionen. 

 

 

 

 

 

																																																								
247 Jmf. Bennich-Björkman, s. 93. 
248 Lukes, s. 36. 
249 Korpi (1987), s. 88; s. 101. 
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2.5.	Del	5:	1939.	FRÅN	ORGANISATION	TILL	INSTITUTION.	

2.5.1	Fältets	struktur	1939.	

Flera nya aktörer gjorde entré på konstmusikfältet under 1930-talet; förutom en 

ny generation tonsättare – främst Dag Wirén, Gunnar de Frumerie och Lars-Erik Larsson – 

grundades 1933 den än idag betydelsefulla kammarmusikföreningen Fylkingen.250 

  1937 hade STIM genom stadgeändring beslutat att alla anslutna och medlemmar – d.v.s. 

både populär- och konstmusikaliska tonsättare – var tvungna att överlåta sina rättigheter för 

mekaniska framföranden (grammofon, radio, o. likn.) till STIL. Detta föregicks av flera 

invecklade omorganisationer av inkasseringsverksamheten inom musikfältet, där flera aktörer 

existerade samtidigt (bl.a. existerade under en period två olika SKAP parallellt med 

varandra). Eftersom populärmusikkompositörerna inkasserade majoriteten av sina intäkter 

från just grammofon- och radiouppspelning upphörde SKAP att fylla en funktion som 

inkasserande organ och omvandlades till en ideell förening. FST:s tonsättare övertog därmed 

kontrollen över alla former av inkassering.251 

  1939 gav musikläraren och pianisten Yngve Flyckt ut den kontroversiella boken Svenskt 

musikliv. Boken var en ren protestskrift mot de etablerade musikinstitutionerna, framför allt 

Musikaliska Akademien och konservatorieutbildningen. Flyckts folkliga positionering och 

utmaning av musiketablissemanget väckte stor uppståndelse i samtiden, men de verkliga 

reformer som skriften förespråkade initierades inte förrän under 1960-talet. 252  Det är 

emellertid uppenbart att det svenska musikfältet inte var vad det hade varit då FST bildades. 

 

2.5.2	FST:s	maktresurser	1939.	

Kapitaltillgångar	och	positioner	

  Under 1930-talet hade FST varit föremål för en rättstvist mot Skatteverket. De gåvor, d.v.s. 

understödsmedel, som föreningen hade fått av STIM under 1932-1937 uppgick till 429 610 

kr. För dessa hade man fått skatta 145 306 kr. 1939 dömde Svea Hovrätt (med 1 av 4 

ledamöter oenig) dock till FST:s fördel, vilket innebar att hela beloppet samt ränta skulle 

återbetalas till föreningen. Tvisten hade uppenbarligen ställt FST:s verkliga syften under stark 

kritisk granskning, eftersom det var möjligt att ifrågasätta hur pass ideell verksamheten 

faktiskt var. Efter domen var dock föreningens syfte bortom tvivel i offentligheten: 

																																																								
250 Jonsson & Åstrand, s. 331ff. 
251 Hanson, s. 58-59. 
252 Bengtsson & Karlsson, s. 100-101. 
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”Med hänsyn till vad som upplysts om tonsättarföreningens ändamål 
och verksamhet måste den, säger hovrätten, anses fullfölja 
övervägande välgörande och kulturella syften. Och någon 
omständighet har icke förebragts på grund varav föreningen det oaktat 
skulle vara pliktig att erlägga gåvoskatt.”253 

 

  Den 16 september meddelade Musikern att Konsertföreningens program alltmer 

dominerades av svenska kompositioner. Detta menade man hängde ihop med krigsutbrottet 

två veckor tidigare.254 Även detta år dominerade FST Musikaliska Akadamiens stipendiater; 

16 av 20 mottagare var medlemmar 1939.255 Flera yngre tonsättare hade gjort debut på fältet 

sedan 1930 och FST lyckades fånga upp denna nya generation. FST:s medlemmar hade 1939, 

liksom tidigare, förtroendeuppdrag i en mängd olika föreningar. Föreningen samlade ett 

informellt nätverk av positioner som överlappade dels hela konstmusikfältet, men även 

viktiga institutioner inom musikfältet i stort; till dessa hörde Musikaliska Akademien256, 

ISSM, 257  Fylkingen, 258  internationell representation i upphovsrättsfrågor, 259  AB 

Radiotjänst, 260 MKF,261  Orkesternämnden för svensk musik, samt Stockholmskretsen av 

Musiklärarnas Riksförbund.262 I dags- och musikpressen hade FST fortsatt brett inflytande 

(Stockholms-Tidningen, Social-Demokraten, Göteborgs Handel- och Sjöfartstidning, 

Musikern, STM),263 men man verkar inte ha använt dessa olika individuella uppdrag och de 

resurser de erbjöd för att främja föreningens intressen. Den viktigaste skillnaden var att FST 

nu kontrollerade flera egna positioner på fältet, d.v.s. STIM, STIL, en egen stipendienämnd 

samt förlaget Edition Suecia. Detta bidrar till att förklara det till synes avtagande utbytet 

mellan föreningen och centrala konstmusikaliska institutioner som Musikaliska Akademien 

och Konsertföreningen. 

																																																								
253 Musikern den 16/8 1939. 
254 Musikern den 16/9 1939. 
255 Musikern den 16/5 1939. 
256 STM 1939, s. 120; Musikern den 1/1, 1/10 1939. 
257 Musikern den 1/12 1939: Josef Hedar var vice ordförande i ISSM. Övriga FST-medlemmar i föreningen var 
Lars-Erik Larsson, Hilding Rosenberg, Dag Wirén, Eric Westberg och Gösta Nystroem. 
258 Fylkingens grundare Ingemar Liljefors var även medlem i FST; se t.ex. Jonsson & Åstrand, s. 342-343 för 
mer om Liljefors i svenskt musikliv. 
259 Musikern den 1/12 1939: i samband med en nordisk konferens för behandling av den litterära och musikaliska 
äganderättslagstiftningen var Kurt Atterberg de svenska tonsättarnas intresserepresentant. 
260 Natanael Broman var musikchef på AB Radiotjänst sedan verksamheten startades 1925. 
261 Se 2.1; Olallo Morales var nu ordförande i MKF. 
262 Musikern den 16/5 1939: David Wikander var FST-medlem tillika ledamot i förbundet. 
263 Kurt Atterberg skrev i S-T; Patrik Vretblad skrev i S-D, Gösta Nystroem skrev i GHST, Eric Westberg i 
Musikern samt Olallo Morales i STM. Se t.ex Jonsson & Åstrand, s. 313.	
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Figur	4.	FST:s	innehav	av	officiella	positioner	på	musikfältet	1939.	

Figuren skiljer sig från motsvarande 1919-1920, eftersom FST:s position och roll på 
musikfältet nu var mer komplex än tidigare. Röd indikerar därför positioner som FST 
kontrollerade själva; grön indikerar positioner där FST-medlemmar hade ledande och/eller 
officiella positioner samt iakttagbara utbyten av resurser; orange indikerar tidskrifter där 
FST-medlemmar skrev regelbundet; blå indikerar organisationer eller institutioner som på 
annat sätt hade intressen kopplade till FST.	
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Understödsverksamheten	1939	

  Under det sista året distribuerades omfattande ekonomiska bidrag och stöd till lokala 

orkester- och musikföreningar, enskilda tonsättare, änkor till tonsättare samt till andra aktörer 

som tidigare inte kommit i fråga i understödsverksamheten.264  

  Det mer konventionella understödet rörde det som föreningen egentligen redan från början 

hade ämnat arbeta för, nämligen bekostande av notskrifter, utdelning av stipendier och annat 

relevant ekonomiskt stöd för att underlätta tonsättarverksamhet. FST bildade under våren en 

stipendienämnd för tonsättare, som skulle bestå av ”musikaliskt meriterade personer”.265 

Nämnden bestod av 12 föreningsmedlemmar och fungerade i praktiken som arvoderingsorgan 

för FST:s medlemmar, eftersom stadgarna tillät att dess medlemmar mottog stipendier.266 

Man beslutade den 29 april att 47 individer skulle dela på en utdelning av 26 000 kr.267 

Stipendierna var inte avsedda att särbehandla en särskild smakriktning, utan skulle enbart 

utdelas efter behov.268 Nämndens stadgar speglade tydligt FST:s kollektiva ambition.  

  I vissa fall lånade FST ut pengar till tonsättare och föreningar, flera gånger mot garantier 

bestående av den sökandes inkomster från STIM.269 Protokollen från året är fulla av (i de 

flesta fall) godkända ansökningar samt tillhörande tackbrev.270 Hugo Alfvén summerade 

betydelsen av att en förening bestående av likar hanterade denna typ av frågor: 

 
”Vad denna ekonomiska hjälp kommer att betyda för mig som 
tonsättare, torde ingen förstå bättre än Föreningens egna 
medlemmar”271 

 

  Till de mindre konventionella inslagen hörde att enskilda medlemmar från den annars 

musikaliskt avlägsna föreningen SKAP fick stöd från FST under året; schlagerkompositören 

Jules Sylvain fick på begäran en utskrift av ett musikstycke bekostad, medan Fred Winter 

(SKAP:s förste ordförande) fick bidrag till sjukhjälp av föreningen på 200 kr.272 Den 23 

																																																								
264 Föreningsprotokoll den 26/5 1939, § 4-8. FST, A1:4, RA; styrelseprotokoll den 13/1 1939, § 4-6; den 13/2 
1939, § 5-8, § 11; den 15/3 1939, § 2, § 4-6, § 9, § 11, § 13-15; den 21/3 1939, § 5-7; den 26/4 1939, § 5-10, § 
14; den 23/5 1939, § 4-9; den 6/6 1939, § 6-8; den 7/7 1939, § 6-7; den 13/9 1939, § 4-7, § 9; den 27/10 1939, § 
8-9, § 11-12, § 15; den 23/11 1939, § 3, § 5-9, § 11; den 15/12 1939, § 7-9, § 13. FST, A2:7, RA. 
265 ”Svenska Tonsättares Stipendienämnd”, bilaga till styrelseprotokoll den 31/3 1939, § 1. Ibid. 
266 Ibid., § 1-2. 
267 Svenska Tonsättares Stipendienämnd, protokoll den 18/4 1939, § 2; Stipendienämndens beslut den 29/4 1939. 
Ibid. 
268 ”Svenska Tonsättares Stipendienämnd”, bilaga till styrelseprotokoll den 31/3 1939, § 3. Ibid. 
269 Styrelseprotokoll den 21/3 1939, § 5; den 26/4 1939, § 10; den 23/5 1939, § 9; den 15/12 1939, § 9. Ibid. 
270 Brev från Sixten Damm till FST den 30/12 1938; brev från Konsertföreningen den 25/1 1939. Ibid.; 
föreningsprotokoll den 26/5 1939, § 9; FST, A1:4, RA. 
271 Brev från Hugo Alfvén till FST den 15/9 1939, FST, A2:7, RA. 
272 Styrelseprotokoll den 27/10 1939, § 9 & 11; se även styrelseprotokoll den 23/11 1939, § 5. Ibid. 
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november godkände styrelsen en begäran om lån på 500 kr till SKAP.273 SKAP:s omvandlade 

funktion, från ekonomisk förening till ideell förening, hade fört dess medlemmar närmare sina 

konstmusikaliska motparter i FST. Understödet från föregående år (1938) innefattade även en 

”tillfällig gåva” till Skansen ”för dess gynnande av svensk musik vid konserter”.274 

  Även Musikerförbundet fick vid två tillfällen under året 2500 kr från FST i bistånd till 

förbundets arbetslöshetskassor. Villkoret för bidraget var dock gratis inspelning av 

grammofon för svenska verk.275 Den synergieffekt som musiker och tonsättare nu hade 

uppnått existerade på villkor av en upprätthållen nationell protektionism. Följande 

meddelande återkom i varje nummer av Musikern: 

 
”Förbundsstyrelsen vädjar slutligen till varje förbundsmedlem, att 
iakttaga den största noggrannhet med avseende på 
programförteckningarnas ifyllande och insändande till Stim, och 
rekommenderar även åt våra ensembleledare att gynna svenska 
tonsättare med att så ofta det är möjligt spela svensk musik”276 

 

På så vis hade de svenska tonsättarna och därmed FST tillgång till mer frekventa 

framföranden av sin egen musik, medan musikernas intressen inte stod i motsats till detta. 

  ISSM skrev till FST den 10 maj med anledning av en tidigare bidragsansökan på 2000 kr för 

främjande av svensk musik utomlands. FST hade beviljat 1300 kr men öppnat för ytterligare 

700 kr på villkoret att man skulle få inflytande över valet av solister, varpå ISSM svarade att 

detta var svårt att tillmötesgå. Man redogjorde dock utförligt för vilka verk av svenska 

tonsättare som hade spelats tidigare, vilket antogs vara av stort intresse för FST.277	Det fanns 

sedan 1920-talet tydliga kopplingar mellan organisationerna (se undersökningens tidigare 

delar). I detta fall beslöt FST slutligen att bevilja ISSM 2000 kr.278 	
  Den 19 maj skrev FST-medlemmen tillika ordföranden i Fylkingen, Ingemar Liljefors, till 

FST och ansökte om bidrag. Bifogat fanns en kvantitativ förteckning över framförda verk av 

nu levande svenska tonsättare.279  

  Den 7 juli beslöt FST:s styrelse att delta i bildandet av föreningen Musikens Vecka, om än 

med reservation för att finansiering kunde inhämtas från annat håll. Musikens Vecka var ett 

forum avsett att propagera för den s.k. ”levande musiken”, i motsats till den mekaniska 
																																																								
273 Styrelseprotokoll den 23/11 1939, § 3. Ibid. 
274 ”Understöd beviljade vid extra föreningssammanträde 28 maj 1938”, bilaga till styrelseprotokoll den 23/5 
1939. Ibid. 
275 Styrelseprotokoll den 13/1 1939, § 6, samt den 23/11 1939, § 7. Ibid. 
276 Ibid. 
277 Brev från Internationella Sällskapet för Samtida Musik (ISSM) till FST den 10/5 1939. FST, A1:4, RA. 
278 Föreningsprotokoll 26/5 1939, § 5. Ibid. 
279 Brev från Fylkingen till FST 19/5, bilaga till styrelseprotokoll den 13/1 1939. FST, A2:7, RA. 
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musiken. 280  Rasmus Fleischer skriver att begreppet ”levande musik” hade etablerats i 

musikdebatten omkring 1929. Begreppet lanserades som en del av kampanjen mot den nya 

teknikens hot mot musiksynen och musikernas och tonsättarnas roll i skaparprocessen, där 

inte minst Musikerförbundet var aktiva för att befästa musikens roll som praktik snarare än 

produkt.281 

  FST skickade snarast ut en förfrågan om bildandet av föreningen till en mängd viktiga 

aktörer i musiklivet, t.ex. Musikaliska Akademien, Musikerförbundet, m.fl.282 Musikens 

Veckas syfte var: 

 
”att verka för höjande av intresset för den levande musiken och för 
ökad musikalisk självverksamhet [bl.a. genom anordnande av 
periodvis återkommande propagandadagar]”283 

 

FST avsatte 2000 kr till bildandet av Musikens Vecka.284 Att man satsade kapital på 

förverkligandet av ett sådant projekt är förvisso inte särskilt märkligt då försvaret av den 

”levande musiken” hade pågått i åtminstone 10 år och att tekniken sågs som ett ständigt hot 

mot tonsättarnas intäkter. Det är emellertid värt att notera att den nybildade föreningens 

intressesfär var betydligt bredare än den FST ursprungligen kommit ifrån. Man kände därmed 

ett tydligt ansvar att påverka de bredare folklagren och deras inställning till musik och 

musikutövning. 

  Den 13 september beslutade man bl.a. om stipendium åt Nils Svanfeldt, musikforskare och 

verksam vid Sigtunastiftelsen, för hans arbete med visforskning. Även detta tyder dels på ett 

ökat upplevt ansvar för mer skiftande musikformer, dels på ett visst godtycke och/eller en 

osäkerhet gällande understödets gränser.285 

 

2.5.3	Ställningstaganden	och	konflikter.	

  Det är påtagligt hur FST inte längre var direkt föremål för några omfattande strider inom 

musikfältet. 1939 är det snarare tystnaden som talar i materialet. Några undantag förekom 

förvisso, men minst lika viktigt är att diskutera varför FST inte valde att ge sig in i 

musikdebatten med samma intensitet som 10-20 år tidigare. 

																																																								
280 Styrelseprotokoll den 7/7 1939, § 1-2. FST, A2:7, RA. 
281 Fleischer, s. 140-141, 217-219. 
282 Brev från FST (mall) om bildandet av Musikens Vecka, bilaga till styrelseprotokoll den 7/7 1939. FST, A2:7, 
RA. 
283 Förslag till stadgar Musikens Vecka, bilaga till styrelseprotokoll den 7/7 1939, § 1. FST, A2:7, RA. 
284 Protokoll för sammanträde med Styrelsen och Förtroenderådet den 13/9 1939, § 1. FST, A2:7, RA. 
285 Ibid., § 9. 
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Att	inte	ta	debatten:	Yngve	Flyckt	

  Med anledning av Yngve Flyckts ovan nämnda protestskrift arrangerades ett möte dit bl.a. 

FST, Musikaliska Akademien, Musikerförbundet, operastyrelsen m.fl. var inbjudna. Kurt 

Atterberg, Eric Westberg, Sten Broman (invald 1941) och Natanael Berg (då ej medlem i 

FST) närvarade på mötet. Intressant nog yttrade de sig inte under mötet. Andra deltagare lyfte 

frågor om musikundervisning för landsbygden – vilket Flyckt m.fl. menade var ett eftersatt 

område – behovet av en yngre publik, samt inrättandet av ett hypotetiskt ”musikråd” som 

skulle ersätta Musikaliska Akademien. Musikaliska Akademien, vars presidium var helt 

frånvarande vid mötet, fick istället bli mål för denna kritik. Inte minst Musikerförbundet 

förmedlade en önskan om grundläggande omorganisering av Akademien, om än inte någon 

total avveckling.286 

  Att FST:s representanter inte kände sig nödgade att skrida till Akademiens eller musiklivets 

försvar kan ha berott på osäkerhet, ointresse eller en tillräckligt stabil maktposition, om inte 

en kombination av två eller alla dessa. Det som undersökningen har fastställt är att föreningen 

vid denna tidpunkt till stor del hade ett eget institutionaliserat fördelningssystem av både 

understöd och stipendier; med dessa medel kunde man således komplettera Akademiens 

arbete. Till skillnad från tidigare år var FST som organisation inte längre lika beroende av 

kontakterna med Akademien utan var mer självständiga i både ekonomiskt och kulturellt 

avseende. 

FST	och	John	Fernström	

  FST-medlemmen John Fernström blev under året motarbetad i sin verksamhetsort 

Helsingborg, där han förlorade kampen om posten som orkesterdirigent till Sten Frykberg. 

Det påtagliga intrigmakeri som föregick utnämningen av Frykberg togs upp i Musikern, som 

försvarade Fernström. Ett stort problem i sammanhanget var, ansåg man, att mer sakkunniga 

såsom Musikaliska Akademien inte hade konsulterats angående utnämningen. Istället hade 

man lämnat beslutet åt musikaliskt okunniga administratörer: 

 
”Åter ett drag av den personliga politik, som ofta får bli bred inom 
musiklivet! […] Musiklivet skulle betydligt förkovras om man 
sysslade mindre med personliga angelägenheter och ginge flitigare på 
konserterna. Detta gäller även styrelsemedlemmarna. […]Vår kritik 
riktar sig uteslutande mot att avgörandet i en fråga som denna skall 
helt överlåtas åt lekmän”287 

 

																																																								
286 Musikern den 16/12 1939. 
287 Musikern den 16/4 1939. Se även Lindberg, Mellan provins och parnass, s. 75-76. 
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FST gick, liksom vid flertalet liknande fall, aldrig officiellt till Fernströms försvar.  

FST	och	den	nationella	musiken	

  I ett fall blev ett eventuellt understöd på 2000 kr till Svenska ungdomsringen för bygdekultur 

(SUB), för att kunna arrangera Riksspelmansstämman, d.v.s. en folkmusikfestival, föremål för 

debatt inom FST. Riksspelmansstämmans utskott bestod bl.a. av Eric Westberg, aktiv i både 

FST och STIM. I brevet från SUB till FST betonades det musikaliskt nationella som argument 

för föreningens beviljande av ekonomiskt stöd. FST hade, menade man, ett intresse av att 

stödja den kultur som kom ur ”folklig” och ”nationell” gemenskap, även om det var 

underförstått att föreningen egentligen inte hade ett direkt intresse av att främja ”enkel” 

folkmusik. 288  Stödet krävde särskild motivering inför det konstmusikaliska FST, vilket 

framkommer inte minst av replikskiftena på mötet: 

 
”Upptogs t diskussion frågan omunderstöd [sic] till en 
spelmansstämma i Stockholm sommaren 1939.Hr Westberg framhöll 
dess kulturella betydelse och motiverade ett anslag på 2000 kronor.Hr 
Broman ansåg icke att ett dylikt anslag låge föreningens syften så 
nära.Hr Kallestenius föreslog ett anslag på 1000 kronor.Efter 
replikskiften, vari även deltogo ordföranden,hr Lundvik m.fl. beslöts 
skrida t sluten omröstning […].”289  
 

Det fanns således utrymme inom FST både för och emot ett utökat, brett musikstöd, bortom 

den ”rena” konstmusiken. I berättelsen över den i augusti genomförda spelmansstämman 

framgår det att de enda aktörer som hade skjutit till medel, utöver FST:s slutligen beviljade 

1000 kr, var Skansen och Nordiska museet som beviljat ett gemensamt bidrag på 1000 kr, 

samt staten, som beviljat 2000 kr.290 

  Eric Westberg inledde den 16 oktober en artikelserie i Musikern under rubriken ”Sverige åt 

svenskarna” om det han upplevde som försummandet av såväl svenska musikverk som 

yrkesmusiker. Sverige, menade han, hade proportionellt sett fler utländska musiker 

verksamma inom landet än övriga europeiska länder. De flesta orkestrar och kapell framförde 

därtill nästan överhuvudtaget ingen svensk musik. Westberg lade huvudansvaret på 

kapellmästarna, vilka enligt honom hade den verkliga makten att påverka 

programverksamheten. Värt att notera är att Westberg gick till försvar för all svensk musik, 

inte enbart den konstmusikaliska sfär där han själv var verksam.291  

																																																								
288 Brev från SUB till FST den 17/5 1939. FST, A1:4, RA. 
289 Föreningsprotokoll den 26/5 1939, § 6-7. FST, A1:4, RA. 
290 Brev från utskottet för Riksspelmansstämman till FST den 9/10 1939. FST, A1:4, RA. 
291 Musikern den 16/10, 1/11 1939. 
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  AB Radiotjänst fick också möta kritik från Westberg, då han ansåg att de inte visade intresse 

för svensk musik. Vad gällde musikforskarna, som styrde över en stor del av landets 

musikaliska uppfostran, menade Westberg att de saknade ”folklig kompetens”. De i princip 

enda musikaktörer som inte mötte direkt kritik var de inhemska yrkesmusikerna och 

tonsättarna, d.v.s. Westbergs egna yrkeskårer, där han istället valde att lyfta fram flera FST-

kollegor såsom Helmer Alexandersson och Henrik Melcher Melchers.292  

 

2.5.4	Sammanfattning	och	diskussion	1939.	

  I vissa avseenden fick organisationen FST alltmer karaktär av en konsekrerande institution 

specifikt inom konstmusikfältet, samtidigt som man även var en central aktör inom det 

bredare musikfältet. FST hade efter 20 verksamma år tonat ned musikdebatt, påverkansarbete 

och konflikter till förmån för understödsverksamhet. De maktresurser man aktiverade bestod 

nästan helt uteslutande av ekonomiskt kapital. Där man under den första perioden behövde 

använda sig av enskilda medlemmars positioner samt kulturella och sociala kapital för att 

tillgodogöra sig ekonomiskt kapital, i syfte att underlätta tonsättarnas arbete, var förhållandet 

nu omvänt. FST hade 1939 blivit en aktör som erkände andra kulturella producenter. Genom 

att tillhandahålla ekonomiska bidrag åt tonsättare och orkester- och musikföreningar kunde 

man ställa vissa motkrav på att dessa aktörer producerade vad man betraktade som god kultur. 

Kraven var sällan explicita utan framträdde indirekt i en stor del av ansökningarna, där man, 

framför allt från orkesterföreningarna, behövde specificera repertoaren. FST:s intresse av att 

främja musik som komponerats av svenska tonsättare inte bara tillgodosågs, utan blev även ett 

intresse som andra aktörer tog efter.  

  Lukes understryker att ett främjande av den dominerande aktörens intressen bara behöver 

vara möjligt, inte nödvändigtvis fullbordat. Det är den potentiella maktutövningen och inte 

den faktiska som är det intressanta: ”Man kan mycket väl vara mäktig genom att tillgodose 

och främja andras intressen”.293 

  Ackumulering av ekonomiskt kapital hos en förening som redan besatt betydande kulturellt 

kapital, kombinerat med ett begynnande världskrig och avsaknad av en enhetlig och 

kapitalstark kulturpolitik, innebar att FST kom att inta en alltmer central position inom sitt 

fält. Denna position befann sig nu i relation till aktörer och intressen som föreningen från 

början inte hade betraktat som relevanta för att uppnå dess syften. Populärmusikkompositörer 

																																																								
292 Musikern den 16/11 1939. 
293 Lukes, s. 20. 
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och folkmusiker såg nu i FST en relevant samarbetsinstans för realiserandet av sina egna 

intressen. FST själva kan emellertid inte, såvitt materialet vittnar, ha påverkat dessa aktörers 

intressen nämnvärt. Dessutom förefaller Musikerförbundet och FST ha haft mycket litet med 

varandra att göra jämfört med under 1920-talet; STIM var helt och hållet den relevanta 

motparten för musikerkåren. 

  När Eric Westberg gick till så intensivt försvar för den svenska musiken var det tonsättarnas 

intressen han förespråkade. Musikerförbundets egna intressen av att så gott som stänga 

Sveriges gränser för utländska musiker användes nu av STIM-direktören för att sammanfoga 

tonsättarintresset med musikerkåren. Genom denna sammanfogning kom därmed 

tonsättarkårens intresse av att få sina egna verk framförda att fortsatt styra musikernas 

intressen. Westbergs uttalanden är även exempel på den svenska mellanmusikens betydelse 

som socialt överbryggande kulturform under denna period.294 Materialet låter mycket riktigt 

antyda att gränserna för olika musikfält fortfarande var oklara och hellre överbryggades med 

hjälp av bl.a. nationell identifikation snarare än låg till grund för splittring. 

  Utöver Westbergs kritik gjorde FST till synes mindre väsen av sig i musikdebatten än 

tidigare, vilket tyder på att man fokuserade på den mindre resurs- och initiativkrävande 

understödsverksamheten som grund för maktutövning. Att inte direkt bemöta Yngve Flyckts 

kritik och förslag om reformering av musiklivet kan emellertid ses som en form av ickebeslut 

som kunde bidra till att bevara status quo och FST:s inflytande över musikfältet. 

  Samtidigt som FST tog ett större ansvar för musikfältet i stort bör det understrykas att det 

sociala kapitalet fortfarande spelade en mycket viktig roll för föreningens verksamhet. 

Populärmusikkompositörerna var indirekt knutna till föreningen via STIM, medan 

folkmusikerna och FST faktiskt hade en gemensam nämnare i Eric Westberg. En majoritet av 

ISSM:s styrelse var FST-medlemmar. Utan dessa förutsättningar hade det förmodligen varit 

svårt att etablera en så pass bred understödsverksamhet. De indirekta kontakterna, 

relationerna mellan olika positioner, var det som underlättade FST:s samarbete med aktörer 

såväl inom konstmusikfältet som hela musikfältet. 

	
	

																																																								
294 Se t.ex. Edström, s. 673-674.  
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Figur	5.	FST:s	intresseområden	på	musikfältet	1939.	
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3.	AVSLUTNING	

3.1	Sammanfattning:	Makt	och	musik.	

Uppsatsen har analyserat den konstmusikaliska intresseorganisationen 

Föreningen Svenska Tonsättares (FST) verksamhet och utveckling under åren 1919-1939. 

Uppsatsen har syftat till att undersöka vilka intresseområden på fältet för musikproduktion 

FST uppfattade som sina, vilken maktposition föreningen besatt inom detta fält och hur makt 

utövades av föreningen. Eftersom FST främst bestod av konstmusikaliska tonsättare, d.v.s. 

representanter för skaparna av den ”högre” konsten, har det varit av särskilt intresse att se i 

vilken utsträckning föreningen även åtog sig ansvar över andra delar av musiklivet. För att ta 

reda på hur föreningen använde sin makt har det även varit av stor betydelse att analysera 

tillgången på maktresurser. Eftersom undersökningen berör kulturlivet har analysen av dessa 

resurser baserats på Pierre Bourdieus kultursociologi, framför allt begreppen kapital och 

positioner. Analysen av FST:s maktposition och maktutövning har utgått ifrån en diskussion 

mellan Steven Lukes tredimensionella maktsyn och Walter Korpis maktresursansats. Detta 

perspektiv innebär att makt kan utövas utan öppen konflikt då en eller flera aktörer har ett 

övertag av maktresurser, vilket i sin tur medför möjlighet att utöva makt genom att i tysthet 

ignorera svagare aktörers intressen och önskemål. I förlängningen innebär detta perspektiv att 

den maktutövande aktören själv kan forma dessa svagare aktörers önskningar och intressen. 

  Uppsatsens resultat visar på en tydlig utvecklingslinje vad gäller fördelningen och utbytet av 

maktresurser, där FST gick från att nyttja befintligt kulturellt och socialt kapital som medel 

för att realisera sina intressen, till att istället huvudsakligen använda fördelning av 

överkommet ekonomiskt kapital för att åstadkomma en mindre synlig form av maktutövning. 

Intressant är emellertid att enskilda medlemmars positioner i musikaliska organisationer och 

institutioner aldrig upphörde att påverka föreningens distribution av kapital. Bland de aktörer 

som 1939 mottog bidrag, stipendier m.m. och som inte var lokala orkesterföreningar bestod 

flertalet av föreningar där FST innehade socialt kapital, t.ex. Internationella Sällskapet för 

Samtida Musik, Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur och Fylkingen. 

  FST:s intresseområde kom att skifta från att i stort sett uteslutande beröra konstmusikfältet 

till att omfatta det svenska musikfältet i stort, t.ex. materiellt och skriftligt stöd till folkmusik 

och populärmusik. Nationell identifikation och sammanhållning var en viktig faktor; 

föreningen kom att alltmer främja ”svensk” musik oavsett genre. Försvaret av ”levande” 

musik samt de konstmusikaliska tonsättarnas monopol på inkasseringsverksamheten hade 

också stor betydelse för denna process. Konstmusikfältet och insatser för att bevara dess 
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autonomi upphörde emellertid aldrig att vara centrala frågor för FST; man flyttade snarare 

fram sina positioner utan att förlora de redan vunna. 

  För att bevara föreningens sammanhållning i breda frågor där man kunde aktivera 

maktresurser för att uppnå reella vinster höll sig FST passiva i ett flertal frågor. Enskilda 

medlemmar åtnjöt litet eller inget offentligt stöd från föreningen. Flera specifika musikfrågor 

undveks av organisationen FST medan flera enskilda medlemmar drev dem relativt långt, 

framför allt musikutbildningen och kyrkomusiken under 1920-talet. Över hela perioden gick 

FST eller enskilda representanter (t.ex. Eric Westberg 1939) samman med det betydelsefulla 

Musikerförbundet i frågor där intressen sammanföll. FST hade emellertid initialt liten eller 

ingen förmåga att styra dagordningen i dessa frågor utan uttalade sig snarare efter eller på 

anmodan av Musikerförbundet. Detta förhållande ändrades till det motsatta efter förbundets 

konflikt med STIM 1929-1930, där parterna formulerade en överenskommelse som innebar 

att tonsättarföreningarna gav stöd åt musikerkåren medan förbundets tidning Musikern 

propagerade för svenska tonsättares musik och i övrigt ombad medlemmar att rapportera 

enligt STIM:s önskemål. På så sätt hade tonsättarkåren övertaget i problemformuleringen och 

fick i högre grad sina intressen tillgodosedda via en annan aktör. 

  I samband med att FST etablerade nya, egna positioner på musikfältet fick föreningen en 

relativt stabil tillgång till ekonomiskt kapital, vilket kopplade många nya aktörer och intressen 

till FST. Lokala orkesterföreningar, musiksällskap, populärmusikkompositörer, 

musikförläggare, Musikerförbundet samt representanter från andra kulturella fält (t.ex. 

Författarförbundet) fanns representerade antingen i föreningens medlemsgrupp, styrelse 

och/eller som dess bidragstagare. Parallellt med dessa många utbytesrelationer – där FST 

hade makt att påverka t.ex. orkestrars intresse av att spela de egna medlemmarnas musik mot 

löfte om ersättning för deras avgifter till STIM – förefaller musikdebatten i relation till FST:s 

närområde ha avstannat. De många replikskiften mellan FST och Kungliga Teatern, 

Konsertföreningen m.fl. som präglade 1920-talet och inledningsfasen hade 1939 övergått i 

tystnad.  
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3.2	Diskussion.	

FST gick under den undersökta perioden från att vara en intresseorganisation för 

konstmusikens skapare till en institution för upprätthållandet av en infrastruktur för svensk 

musikutövning, med de möjligheter till att utforma normativa riktlinjer som detta medförde. 

Genom att investera kapital på ett specifikt och riktat sätt inom en given struktur – musikfältet 

och dess begränsade tillgång på t.ex. statlig finansiering – kunde FST institutionalisera en 

specifik fördelning av kapital som gav aktörer olika möjligheter.295 Dessa riktlinjer gällde 

makten att bestämma understödets kvantitativa omfattning, vad som förväntades av den aktör 

som sökte understöd, samt vilka som kom i fråga för understöd. De ekonomiska medel som 

blev tillgängliga i och med systerföreningen STIM:s etablering under 1920-talet omsattes i 

understödsverksamhet i FST:s regi. Understödets gränser kom med tiden att bli alltmer 

flytande och föremål för intern debatt. Föreningens ökade möjligheter till maktutövning 

korrelerade med ett större och svåröverskådligt ansvarsområde.  

  FST gick även från att vara en förening med intresse av att ge de egna medlemmarna ökad 

möjlighet till kulturella erkännanden från andra parter, d.v.s. konstnärlig konsekration, till att 

själva bli en instans för denna konsekration. Med detta menar jag att delar av understödet kom 

att distribueras som ett sätt att erkänna de musikaliska verksamheter som man betraktade som 

”god” konst. Bourdieu beskriver monopolet på konsekrationsmakt – d.v.s. auktoritet att 

erkänna en aktör inom fältet – som ett föremål för strider mellan olika aktörer och 

institutioner på fältet.296 FST kan inte påstås ha uppnått ett sådant monopol. Det man hade 

uppnått 1939 var däremot en position som i detta avseende kunde likställas eller åtminstone 

konkurrera t.o.m. med Musikaliska Akademien. Att diskutera huruvida detta var resultatet av 

en tydlig målsättning eller en ofrånkomlig effekt av organisationens ökade kapitalbas är enligt 

mig en förenklande analys; dessa två processer fortskred snarare parallellt. FST skapade sina 

egna positioner på fältet och kunde därmed bidra till att forma de strukturer som bestämde 

deras handlande. Målsättningen var i grunden densamma; att främja sina medlemmars 

konstnärliga och ekonomiska intressen. Bennich-Björkman beskriver en aktörs formande av 

strukturer, normer och institutioner som styrt utav denna typ av målsättningar.297 

  Undersökningen visar också tydligt att FST:s intressen breddades under perioden parallellt 

med föreningens strategiska agerande. FST:s maktresurser, maktutövning och intressen 

																																																								
295 Se t.ex. Korpi (1985), s. 74. 
296 Bourdieu, Kultursociologiska texter, s. 162. 
297 Bennich-Björkman, s. 20: ”Institutioner och uppkomna strukturer kan analyseras som resultatet av medvetna 
val av aktörer. Genom upprättandet av system av regler och normer – strukturer – avser dessa främja sina 
intressen”. 
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befann sig i ett tillstånd av inbördes påverkan. En expansion av endera aspekterna av 

organisationen fick effekter på de övriga två.  

  FST:s riktade understödsverksamhet betraktar jag som den form av maktutövning som 

Lukes, Korpi m.fl. kallar ”maktens andra ansikte”, d.v.s. förmågan att utöva makt utan att den 

blir direkt påtaglig. I detta förhållande förekommer inte öppna konflikter, kraftmätningar eller 

direkta tvister om resurser mellan aktörerna i fråga.298  Istället rådde 1939 det som Gramsci 

hade kallat samtycke mellan FST och av föreningen beroende aktörer.299 Det är inte möjligt 

att observera vilka handlingar de olika motparterna egentligen hade velat genomföra ifall de 

hade haft större tillgång till egna resurser (t.ex. orkesterföreningarnas musikaliska program); 

undersökningen har emellertid kunnat observera de iakttagbara intressen som artikulerades av 

motparterna i samband med deras relationer till det 1939 mycket kapitalstarka FST. 

  Under 1920-talet använde man sig av mer aktiva och resurskrävande åtgärder som 

debattinlägg och påverkansarbete mot olika institutioner – framför allt Kungliga Teatern och 

Konsertföreningen – för att främja medlemmarnas intressen av bättre spridning av svensk 

konstmusik. Med stöd av Korpi och den finala förklaringsmodellen kan FST:s vidgade 

intresseområde betraktas som en indirekt konsekvens av FST:s kraftigt ökade tillgång till 

ekonomiskt kapital under slutet av 1920-talet och framåt, d.v.s. en kapitalform som inte var 

specifikt situerad i konstmusikfältet utan generellt överförbar.300 I samband med denna 

process frikopplades också FST:s maktresurser från deras enskilda medlemmar – det som 

Korpi kallar humankapital – i större utsträckning. Betydelsefulla nyckelfigurer hade alltså 

mindre betydelse för föreningens maktutövning 1939.301  

  Stipendieverksamheten förbehölls främst FST:s medlemmar vilket höjde deras kulturella 

kapital. 1939 användes emellertid inte denna kapitalform nämnvärt som maktresurs. FST:s 

exklusiva inträdesform och sociala förmåner höjde även värdet på föreningens sociala kapital, 

vilket bevarade medlemskapets åtråvärde och mer tydligt markerade gränsen för vem som var 

erkänd tonsättare eller ej. Det var istället, som nämnts, det ekonomiska kapitalet som utgjorde 

basen för FST:s ”tysta” maktutövning 1939. 

  De infrastrukturella lösningar som FST institutionaliserade under perioden utgjordes framför 

allt av ersättningssystem för notutskrifter och musikframföranden och kom även utomstående 

till del mot slutet av perioden, främst SKAP-medlemmar. Här skymtar en möjlig ambition hos 

FST att bli hela musikfältets mecenater, liksom Författarförbundet vid samma tid. 
																																																								
298 Lukes, s. 14. 
299 Se 1.7. 
300 Korpi (1985), s. 66. 
301 Ibid. 



	 82	

  Hur ska vi förstå FST:s på konstmusikfältet 1919-1939 ur ett samhälleligt perspektiv? FST 

avviker t.ex. vid en jämförelse med andra professionsförbund som Läkarförbundet eller det 

mer närliggande Författarförbundet, främst vad gäller medlemskapsformen som än idag vilar 

på inval.302 Likheter finns naturligtvis också med Författarförbundet, framför allt vad gäller 

intresseorganisationers generella utveckling i relation till staten. Bennich-Björkman 

framhåller statens allt tydligare roll som motpart till intresseorganisationer av skilda slag. 

Denna roll kräver dock, vilket har nämnts i undersökningen, att intresseorganisationen ifråga 

uppfyller sin roll som erkänd företrädare för ett yrke: 

 
”Liksom det är påfallande hur i Sverige beslutsformerna under 1900-
talet tenderat att i allt högre grad bli korporativa, är det likaså 
påfallande hur de organisationer som deltar i offentligt beslutsfattande 
ofta representerar producentintressen – professioner.”303 

 

  Det behöver understrykas att ett medlemskap i det kapitalstarka FST ingalunda per definition 

garanterade någon enskild en tryggad konstnärlig position inom konstmusikfältet. Tonsättarna 

kunde bara i begränsad eller ingen utsträckning påverka t.ex. marknadens och teknikens 

dramatiska förändringar, den politiska makten i Sverige och Europa, eller den nya 

generationen av tonsättare och publik. Deras för fältet specifika kapital – konstmusikalisk 

expertis, kulturell auktoritet m.m. – begränsade kraftigt deras maktutövning till just 

musikfältet. Detta sammanfattas tydligt av Korpi: 

 
”den specialiserade kunskapens begränsning som maktresurs framgår 
att det inte är sådana specialister vi hittar i centrala beslutspositionerna 
i näringslivet, i politiken eller på andra samhällsområden”304 

 

Trots detta bör det understrykas att FST i hög grad skaffade sig en roll som autonom aktör på 

konstmusikfältet 1919-1939. Den utveckling som föreningen genomgick garanterade 

tonsättarna ett högre inflytande över sitt eget fält och sin musikproduktion. 

 

 

 

																																																								
302 Se http://fst.se/foreningen-svenska-tonsattare, den 12/5 2016, kl. 11:22. 
303 Bennich-Björkman, s. 317. 
304 Korpi i Peterson (red.), s. 95-96. 
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3.3	Epilog	&	avslutande	ord.	

Även om undersökningen tar slut 1939 återstår naturligtvis en lång historia för 

de olika aktörer som har granskats. Både STIM och FST drabbades 1942 av en kris till följd 

av upptäckta felaktigheter i bokföringen, vilket föranledde en omorganisering där STIM 

alltmer kom att ta kontrollen över understöd och fördelning. Understödet förlorade snart sin 

centrala roll i föreningens arbete.305 Kurt Atterberg m.fl. kom därefter att ”degraderas” till 

förmån för en ny generation av ambitiösa tonsättare med annorlunda estetiska preferenser.306 

Det var emellertid, av allt att döma, inget skifte i strukturell bemärkelse eller 

organisationsform; de nya ”segrarna” tog snarare över ett redan existerande institutionellt 

ramverk och gjorde det till sitt.307 Det finns därmed god anledning att vidare granska 

konstmusikfältets organisationer och deras historia. Inte minst den manliga dominansen på 

konstmusikfältet och Stockholmscentreringen är exempel på aspekter som behöver analyseras 

utifrån makt- och maktresursperspektiv. 

  Uppsatsen har drivit uppfattningen att den kultur vi tar del av till stor del bestäms av faktorer 

som inte har med själva skapandeprocessen att göra. Pengar, nätverk, strategier och makt 

spelade en väsentlig roll i mellankrigstidens svenska musikliv; ett sakförhållande som 

knappast heller låter sig förnekas idag. Betyder detta att musikalisk kvalitet är helt igenom 

relativiserad och att ”god” musik enbart är effekter av system och inget annat? Naturligtvis 

inte. De strukturer som bidrar till att skapa musiken kan och bör aldrig helt överskugga de 

grundläggande positiva känslor vi upplever när vi lyssnar på musik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
305 Hanson, s. 75-80. 
306 Garberding, s. 253-254; Arvidson, s. 68-69.  
307 Arvidson, s. 70-71. 
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SUMMARY 

The thesis has discussed the distribution of power within musical life. More 

specifically, it has addressed questions of positions of power and areas of interests of 

organized composers of art music during the interwar period in Sweden. Swedish studies of 

musical agents from a theoretical perspective of power are rare, since the most notable 

contributions by earlier research consist of biographies, discursive analysis and the 

development of technology and copyright legislation. This thesis, instead, has posed the 

general question of how musical agents working within particular power structures have been 

able to shape these structures to their own benefit. The “creators” of musical work, the 

composers, emerged as organized, politically acknowledged and heavily influential agents in 

musical society during the period 1914 to the 1940’s. How was this possible? 

  The overall aim of the thesis has been to investigate the Society of Swedish Composers 

(Föreningen Svenska Tonsättare, founded 1918, referred to as the FST) during the period 

1919-1939. Examining both the access of the FST to meaningful power resources within the 

field of art music and the change of observable interests and goals expressed by the 

organization, the thesis has discussed the relation between what the FST 1) wanted to achieve 

2) what they were able to achieve and 3) what they did achieve. 

  The theoretical frame of the thesis has combined the three-dimensional view on power of 

political thinker Steven Lukes with the power resource approach of sociologist Walter Korpi, 

as well as the theory of cultural fields laid out by sociologist Pierre Bourdieu. Power to 

achieve goals and realise interests is exercised by activating power resources through 

statements and conflicts. Exercise of power can be understood both as decision-making and 

non-decision-making, the latter meaning that resources are not activated in order to suppress 

and ignore certain interests of other agents. Furthermore, changes in access to power 

resources of a particular agent may also affect the observable interests expressed by the very 

same agent.  

  The investigation has been carried out through examining the protocols and documents of 

the FST during the period as well as three musical magazines of the period. The investigation 

has focussed on five periods: 1919-1920, 1923-1924, 1926-1927, 1929-1930 and 1939.  

  The results obtained by the investigation have revealed one important aspect of the 

development of the FST: the access to different forms of capital and the substantial effects of 

this development on the interests of the FST as well as of other agents in relation to them. The 

FST initially utilised their access to cultural and social forms of capital in order to exercise 
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power and generate economic capital, the most notable social resource during the first period 

being the secretary of the Swedish Royal Music Academy (Kungliga Musikaliska 

Akademien), Olallo Morales, also a member of the FST. The FST also initially used their 

various positions within the musical and daily press in trying to influence important adjacent 

musical institutions and agents, the most important being the Royal Philharmonic Orchestra 

(Konsertföreningen), the Royal Opera (Kungliga Teatern), the Musicians’ Union and the 

professional music critics. This has confirmed that the observable interests of the early FST 

almost exclusively concerned the field of art music.  

  Following the founding of the collective society Swedish Composers’ International Music 

Bureau (STIM) in 1923, however, the FST gained access to unprecedented amounts of 

economic capital through the collecting of revenues from restaurants and other establishments 

arranging music performances. Another direct consequence of the STIM was that the FST 

were obligated to deal with various new agents, including the Author’s Union 

(Författarförbundet), music publishers and a few notable composers of popular music. 

  Since the STIM and the FST (initially) virtually consisted of the same few individuals, the 

distribution of remaining available economic capital from the collecting of revenues could be 

activated to exclusively promote the interests of composers of art music. The FST were thus, 

from 1925 onwards, entrusted by the STIM with the administration of a yearly financed fund 

(“Understödsfonden”) designed for supporting various individual composers, local symphonic 

orchestras and similar associations of art music throughout Sweden. The fund served 

primarily as compensation for the revenues paid by the same orchestras to the STIM; in 

addition, it meant that FST connected numerous new agents and the interests of these agents 

directly to their own organization. Thus, the FST began to exercise a new level of influence 

and power within the field of art music on a national scale. 

  The results also reveal three aspects of continuity regarding the activity of the FST. First, the 

FST showed reluctance towards verbal public support of individual members (although they 

supported members financially). Second, quite paradoxically, the importance of informal and 

personal connections between the FST and other organizations and institutions for the 

distribution of the capital available to the association did not decline during the period. Third, 

the FST regularly upheld the particular “Swedish” national music as a means of promoting the 

interests of the organization. This strategy was applied in cooperation with the Musicians’ 

Union. The interests of the two organizations, however, were never completely conjoined, the 

Musicians’ Union being primarily interested in reducing the competition of foreign musicians 

rather than providing improved opportunities for music written by Swedish composers, as was 
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the case with the FST and the STIM. Following the agreement between the STIM and the 

Musicians’ Union in 1930, however, synergy effects were achieved with the Union newspaper 

(Musikern) beginning to regularly promote the interests of Swedish composers, while the 

STIM supported the Union’s social benefit accounts financially. The agreement was 

apparently successful in merging the interests of musicians and composers for the rest of the 

period investigated. The composers’ professional society and organizational bureaucracy had 

managed to exercise the form of power that Lukes refers to as controlling the wishes and 

governing the interests of other agents, in this case the much more numerous musicians’ 

society. 

  The results combined with the theoretical perspectives of the thesis have suggested that the 

transformation of access to capital, from specific (cultural and social) to general (economic), 

lead to the FST having a considerably wider area of interests connected to their operations 

1939 when compared to 1919. These factors contribute to explain the FST’s subsidy fund 

extending to popular composers, widows of deceased members, folk music societies and 

various seemingly arbitrary recipients during the 1930’s. By 1939, the FST had developed 

from a small organization concerned with particular interests to an institution or semi-

institutionalised agent with considerable possibilities to exercise power well beyond the field 

of art music.  

 

 

	


