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Musik- och
teaterbiblioteket:
ett högst värdefullt arkiv
och bibliotek – även 2021
Kerstin Carpvik

Å

¡»Läsrummet« i Musikaliska
Akademiens bibliotek, 1930-tal.
(MTB)

r 1771 bildades Kungl. Musikaliska akademien. En
»archivarius« fick enligt instiftelsebrevet i uppgift att ordna
akademiens »handlingar och musicalier och däröfver författa
Register«. Detta var början till det som under många år var känt
som Musikaliska Akademiens bibliotek och som sedan 2010 heter Musikoch teaterbiblioteket.
Musik- och teaterbiblioteket är än idag ett unikt bibliotek, ett specialbibliotek inom musik, dans och teater. En tidningsartikel från 1921 skriven av bibliotekarien Carl Fredrik Hennerberg ger en ögonblicksbild från detta år när
biblioteket firar 150 år och visar att biblioteket på flera plan brottas med samma frågor, då som nu, men perspektivet är förstås annorlunda.1 Hennerberg
pekar bland annat på betydelsen av donationer och gåvor. Detta gäller även
idag. Att biblioteket får ta emot, tillgängliggöra och beforska arkiv och material efter institutioner, utövare, tonsättare, skådespelare, regissörer med mera
gör att kulturarvet lever vidare och bidrar till förståelse både inför framtiden
och över det som har varit. Även om bibliotekets samlingar vuxit mycket genom gåvor och donationer, så har under den senare delen av bibliotekets historia en plan arbetats fram gällande inköp och ämnesbestånd. Samlingarna
har berikats med teater- och dansmaterial, populärmusik, nutida konstmusik
och insamlandet har också fått ett uttalat genusperspektiv för att få en mer
jämställd samling och därmed kunna bidra till ett mer jämställt repertoarval.
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Bibliotekets unika samlingar står i centrum, kring dem byggs och formas
verksamheten, nu som då. I Kungl. Musikaliska Akademiens årsskrift från
1971 kan vi läsa: 9 september öppnades en utställning med anledning av
Musikaliska Akademiens 200-årsjubileum. Utställningen, som visade material från flera av de större gåvosamlingarna som kommit till biblioteket
under de gånga 200 åren, var sammanställd av överbibliotekarien.
Nu efter 250 år flyttar biblioteket till nya lokaler och det är många hyllmeter som ska få plats. Bristen på utrymme, arbete med ombyggnad och en
ständig jakt på ytterligare hyllmeter har pågått oavlåtligt under åren, en vrå
där, en förtätning där, digitaliseringar (men oftast sparas ju materialet fysiskt
ändå …). Frågan om hur vi bygger samlingen för nutiden men även för framtiden är alltid aktuell. Det går inte att spara allt. Samtidigt är det som Hennerberg säger: »För främjande af den spirande inhemska musikforskningen
är det uppenbarligen alldeles nödvändigt att söka fullständiga samlingarna
af svensk musik ej blott i tryck utan äfven i handskrift. De donationer af
noter i tryck och handskrift, musikaliska afhandlingar och brefsamlingar,
autografer m.m., hvilka Musikaliska akademien ofta har nöjet att emottaga
från skilda orter i vårt land gifva berättigad anledning till den förmodan, att
afsevärda mängder af inhemska musikaliska dokument jämväl från äldre tider ännu stå att rädda.« Det är förstås önskvärt att biblioteket ska innehålla
allt värdefullt inom musik-, dans- och teaterområdet. Det blir en ständig balansgång mellan hyllmeter och bevarande. Samtidigt är det också viktigt att
samlingen speglar det kulturliv som finns idag och att den känns angelägen
för människor i vårt samhälle.
Hennerberg talar inte så mycket om samarbete men för dagens bibliotek är detta en stor och viktig del av arbetet. Det kan gälla både specifika
projekt som »Frihetstidens musik«, som är ett digitaliserings- och databasprojekt med syfte att tillgängliggöra samlingar med musikhandskrifter från
den svenska frihetstiden (1718–1772), samt skapa en forskningsdatabas med
detaljerad information. Musikhandskrifterna finns vid universitetsbiblioteken i Lund och Uppsala samt Musik-och teaterbiblioteket. Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond. För Musik- och teaterbiblioteket
innebär projektet katalogisering och digitalisering av musikhandskrifter i
Roman-samlingen, Hallardt-samlingen och Utile Dulci-samlingen. Det är
en fantastisk uppgift för en musikbibliotekarie att få arbeta med noter som
Johan Helmich Roman själv komponerat: att räkna stämmor och tänka på
hur de delades ut till musiker i hovkapellet, att se tecken från tidigare bibliotekarier som handskats med materialet och få vara en del av en lång kedja
inom musikens kulturarv.
Ett annat samarbete har vi tillsammans med Kungliga biblioteket (KB)
där vi arbetar med att förbättra och utveckla nationell praxis inom metadata
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och katalogisering av musik- och teatermaterial. Biblioteket bidrar även med
kompetensutveckling inom området tillsammans med KB, ett arbetsområde
som funnits länge. Anders Lönn som var överbibliotekarie 1980–2009 och
med stor kunskap inom katalogisering startade arbetet och det har bidragit
till att biblioteket idag fortfarande är en av de institutioner i Sverige med
mest gedigen kompetens inom katalogisering av musikmaterial.
I artikeln från 1921 sägs att »utlåningen stigit oerhördt«. Tyvärr kan vi
inte säga detsamma under de senaste åren men utlåningen har ändå legat på
en jämn nivå. Däremot – om vi jämför med 1979 års siffror så ligger vi i lä:
176 649 hemlån! Det måste dock tilläggas att år 1979 räknades varje enskild
stämma som ett lån och så räknar vi inte idag. Detta är en utmaning, hur når
vi ut? Hur ska biblioteket agera i den digitala världen? Hur ser kulturlivet ut
idag? Möter samlingarna dagens behov?
Bibliotekets öppettider har varierat under åren. 1921 var det endast öppet tio timmar/vecka medan det under 1990-talet var öppet både på lördagar och på kvällstid. Men vad betyder öppet egentligen? Det digitaliserade
materialet och katalogerna är tillgängliga dygnet runt, det går att göra sina
beställningar och ställa frågor när som helst (även om man inte får svar direkt). Öppet har en annan betydelse idag. Att använda digitala verktyg har
nu verkligen blivit vardag. Vi välkomnar användare till digitala studiebesök,
vi digitaliserar allt mer material och genom filmklipp får allmänheten följa
med in i samlingarna.
Samtidigt behövs det fysiska biblioteksrummet: teaterstudenter som sitter på golvet och läser pjäsmanus, forskare som studerar unika rariteter och
utbyter erfarenheter, frågorna vid lånedisken – allt som bidrar till mötet med
oss själva och kulturarvet. Ingen människa är en ö – inget bibliotek heller.
Tillsammans får vi fortsätta lyfta musiken, teatern och dansen, genom kulturarvet och genom nutiden.

Historia
och kulturarv

Kungliga Musikaliska
Akademiens bibliotek:
en tvåhundrafemtioåring
med hästminne
Mattias Lundberg

B

iblioteket är Kungliga Musikaliska Akademiens äldsta
oavbrutna verksamhet. Medan undervisningsverk (senare konservatoriet och musikhögskolan), konsertverksamhet, statliga
tillsynsuppdrag, utdelning av jetonger och stipendia, och många
andra av institutionens verksamheter kommit och gått, och ibland haft uppehåll, så har den verksamhet som inrättades vid grundandet – »att mottaga
och i ordning ställa Kungl. Academiens Musicalier och öfwriga handlingar«
– fortsatt under ett kvarts millenium, till och med när sammankomsterna för
akademiens ledamöter på grund av krig och belägring fått göra halt.1 När
sekreteraren och bibliotekarien Pehr Frigel under 1800-talets första decennium arbetade fram den första fullständigare katalogen över samlingarna
uteblev hans utlovade lön för arbetet på grund av krigsutbrott, dock fortsatte hans arbete i samlingarna oberoende därav.2
Mycket har sagts och skrivits om Musikaliska Akademiens biblioteks historia, dess samlingar och dess bibliotekarier.3 I stället för att åter ge en ny
sorts historia eller på något sätt hävdateckna dess bibliotekarier eller beskriva
skiftande biblioteksprinciper ges i denna text ett tillfälle att se på tre temata
som hittills inte dominerat den historiska framställningen: den fysiska placeringen av bibliotekets samlingar, den mer allmänna tillgängligheten av
bok- och musikaliebestånden samt frågan om bibliotekets roll i inrättandet
av en musikalisk och musikhistorisk kanon – uppfattningar om vilken musik
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som är stor och värd att lyfta fram – i Sverige. Biblioteket vi talar om har
haft många namn: Musikaliska Akademiens bibliotek, Statens musikbibliotek och Musik- och teaterbiblioteket har som institutionsnamn avlöst varandra. Talar man med musikforskare och bibliofiler världen runt gäller dock
sedan 1960-talet bara ett namn: »S-Skma«, den beteckning biblioteket fått i
1900-talets stora internationella musikkatalogiseringsprojekt Répertoire international des sources musicales (RISM). I denna artikel används för enkelhetens skull bara det lika korta som förtroliga namnet »biblioteket«.
Ordet »hästminne« har i äldre svensk litteratur, åtminstone av Svenska
Akademiens Ordboks excerpter att döma, en positiv grundklang: en häst
glömmer inte en avtagsväg i skogen eller en sten på åkertegen där plog och
hov slant för många år sedan. I senare bruk har en mer kritisk klang av lång
sinthet eller minnet av oförrätter kompletterat begreppets nyanser. Att tala
om biblioteket som en 250-åring med hästminne fångar bägge dessa innebörder, både med tanke på det kollektiva och kulturvärdesbundna minne
som samlingarna, katalogerna och den tysta kunskapen som levande bibliotekspersonal bär på, och medvetenheten om de svårigheter och utmaningar
som mött desamma under den långa tidsperiod som i det följande bara kan
tecknas genom en rad nedslag. Den samling som bor i ett stall (»Stallet«
kallas som vi nedan ska se arkivrummet för raritetssamlingarna) bör lämpligen ha hästminne.

Fysiska samlingar på fysiska platser:
bibliotekets lokaliteter
Bibliotekets och samlingarnas fysiska placering har alltid varit Stockholm,
men på en rad olika längre och kortare mer eller mindre lämpliga adresser
och lokaler. Vissa byggnader där samlingarna förvarats står inte kvar idag,
andra kan än idag besökas. Totalutbredningen är geografiskt sett liten. Riddarhuset, sekreteraren och bibliotekarien Pehr Frigels hem på Regeringsgatan, Arvsfurstens palats, Kirsteinska huset på Klara strandgata, akademihuset
vid »Nybrokajen« (»Stallet«), Bonnierhuset och Tegeluddsvägen vid
Gärdet ligger alla inom ett par kvadratkilometer, men alla som flyttat stora
och äldre samlingar vet vilka risker som är förenade med rumsliga rockader
av befintliga ordningar och uppställningar, i de tidigaste inventeringarna
uttryckta som »högra och vänstra skåpet«. Dessutom har det i flera skeden
av vad som i efterhand framstår som stabilitet i samtiden upplevts som att
biblioteket »är på väg« någonstans. Hans Åstrand kunde till exempel som
sekreterare i akademien 1977 säga: »När musikhögskolan och akademien
1954 flyttade till Valhallavägen 103–109 blev biblioteket ensamt kvar vid
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Nybrokajen och kunde triumfera som gökungar plägar, ensam i eget bo –
med undantag för Sveriges Radio i stora salen och kringrum och musikhögskolans undervisning i orgelsalen, som fortgick fram till mitten av 1960talet. […] Och ändå är varken gökungen-biblioteket eller akademien tillfreds med utrymmena i sitt hus.«4 När detta skrivs packas samlingarna upp
på Tegeluddsvägen, en adress som i kommande tider kommer att vara kodordet för musikforskare inom svensk musikhistoria, precis som det nu i några decennier hetat »det där måste vi kolla på Torsgatan!« (Bonnierhuset,
där bibliotekets samlingar befunnit sig sedan tidigt 2000-tal). Det återstår
att se om benämningen »Stallet« för arkivrummet där raritetsbestånden
nu ska förvaras kommer att flytta med till en tredje adress sedan lokalerna
faktiskt var det före detta stallet på Blasieholmen.
Under de första åren efter akademiens grundande befann sig biblioteksoch sekreterarsamlingarna huvudsakligen i olika tillfälliga lokaler i Gamla
Stan. Sedan 1800-talet har det däremot som redan nämnts varit Norrmalm
som varit placeringen. Adresserna för bibliotekets för allmänheten öppna
del annonserades under hela 1800-talet ut i press och särtryckta blad, så att
den fysiska placeringen av samlingarna idag kan följas som en rundvandring på Norrmalm, från Arvsfurstens Palats vid Gustaf Adolfs torg, till Clara
Strandgata 8, och så småningom Stallgatan 2 på Blasieholmen (helt nära Musikaliska Akademiens nuvarande kansli- och ledamotslokaler). Öppettiderna
var under stora delar av 1800-talet ett par timmar mitt på dagen, klockan
12–14, ibland 12–15. Att samlingarna flyttat så ofta under akademiens första
hundra år kan idag anses vara närmast oansvarigt. Men då bör vi minnas att
flytten ofta motiverats av praktiska skäl och av säkerhet för materialet – samt
även i vissa skeden utifrån deras tillgänglighet för akademiledamöter, elever
i undervisningsverket och – som vi ska se nedan – en bredare allmänhet av
musikälskare och -idkare.

Lager i de tvåhundrafemtioåriga samlingarna
Att försöka ge en överblick över Musikaliska Akademiens samlingar kan
omöjligt göras utan att befinna sig mitt i desamma. De är fysiska till sin
natur, och den metafor som bäst träffar hur de tillkommit och ansamlats är
»lager«, inte i betydelsen lagerlokaler, utan »lagringar«, »skikt«, som vid
arkeologiska utgrävningar. Beroende på hur man räknar kan man konstatera att de raritetsklassade samlingarna idag bland annat består av cirka 35 000
musikhandskrifter, cirka 50 000 tidiga och rara tryck och fler än 18 000 brev.
I varje av dessa tre viktiga materialkategorier kan man göra distinktionen
mellan objekt med känd proveniens, sådana med blott anad proveniens och
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sådana där man i bästa fall kan säga när man första gången säkert haft dem i
samlingarna (utan att därmed kunna utesluta att de redan dessförinnan funnits på plats). Till detta kommer en stor mängd personarkiv efter tonsättare, dirigenter, skriftställare och musiker – en modern materialkategori som
ur vissa avseenden varit en främmande fågel i biblioteksvärlden, eftersom
materialet genom standardiserat allmänt arkivschema inte blir överskådligt
på objektnivå, utan endast förtecknat utifrån kategorier av källor.
Det säger sig självt att samlingarna som de nu ser ut är en följd av tidigare bibliotekariers arbete, vägval, urval, systematik och värdeomdömen.
Ett avgörande vägval var till exempel de internationella musikforskar- och
musikbiblioteksorganisationerna IMS:s och IAML:s avgränsningar för
projektet Repertoire international des sources musicales, där tonsättare födda före 1770, eller anonymer före c.1800 pekades ut som hitre kronologisk
avgränsning. Om detta har mycket sagts och skrivits, men hur låg det till
med bortre kronologisk avgränsning? Jo, musikalisk repertoar definierades
som flerstämmighet tout court, och rika svenska material från medeltiden
upptogs alltså inte (vilket de däremot gjorde i vissa andra europeiska arbetsgrupper). Koralböcker från 1700-talet beslutades också upptas i vissa landsgrupper, i andra (såsom Sverige) inte.5 Här finns möjlighet till lite
säkrare statistik om samlingarnas omfattning, på grund av RISM:s natur,
med kvantifierbara värden om separata katalogposter. Här får vi alltså skilja på »stumma« samlingar, som inte förtecknats, och »talande« samlingar,
som genom katalogposter gjorts synliga, sökbara och identifierbara utanför
den krets av bibliotekarier som känner samlingarna från insidan. »S-Skma«,
som biblioteket ju alltjämt heter har cirka 12 300 handskriftsposter, vilket är
ungefär tre gånger så många som danska Kongelige Bibliotek och sex gånger
så många som det på dyrgripar annars rika Östereichisches Staatsbibliotek,
Wien. Norge och Finland har ett par hundra poster vardera. Med strax över
15 000 handskriftsposter i Sverige som helhet, utgör akademiens biblioteksbestånd 82 % av hela landets musikskatter enligt RISM:s avgränsning. Från
ett biblioteksperspektiv får svensk musikforskning och musikbibliografi sägas ha gjort sitt arbete mycket väl under 1900-talet. Vi kan vara stolta inte
bara över samlingarna, utan över arbetet hos de som gjort dem till vad de är,
under senare årtionden bland andra Cari Johansson, Anna Lena Holm och
Marina Demina.6
RISM upptar det mest tydligt och konkret kanoniserade materialet i musikaliebeståndet – det som aktivt utvalts för mer ingående beskrivning och
jämförelse på global nivå. Det som förtecknas i RISM blir synligt, medan
det som till exempel hör till den 1800-talsguldgruva som heter »Serie I«
ofta har gått under musikbibliografins radar. De främsta Haydn-, Mozartoch Händelforskarna har alltid behövt besöka biblioteket för att undersöka
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D Bild 1. Anonym donation till Musikoch teaterbiblioteket, lampskärm
av liturgisk pergamentshandskrift.
(Foto: Mattias Lundberg).

S-Skma:s och Sveriges unika bidrag till forskningen om dessa kanoniserade
gestalter. Därunder finns skikt av material som antingen aktivt eller passivt
glömts bort (för denna kategori, se makarna Assmans teori om »cultural
memory«) eller vars förtecknande fått skjutas på framtiden.7 Udda donationer och »freak sources« blir sällan omtalade i forskningen, men hör till
det som bibliotekarier alltid och fortsatt ställs inför. Bland udda donationer
till biblioteket under författarens tid som raritetsbibliotekarie kan märkas
tre liturgiska pergamentsblad (från samma källa) som slaktats och omarbetats till en lampskärm (se Bild 2). Är detta ett helgerån, det ord man under
1900-talet har använt om 1500- och 1600-talens återvinning av medeltida
pergamentsmusikalier av samma typ för arkivbindning och förvaring? Indignationen över regionalfogdarnas tilltag kan märkas i projektnamn som
Catalogus Codicum Mutilorum (»Katalog över stympade handskrifter«)
och i titeln på antologin Helgerånet: Från mässböcker till munkepärmar, bägge
rörande de pergamentsfragment som finns i Kammararkivet på Riksarkivet.8
Men utan idén om lampskärmen kanske inte handskriften i fråga alls hade
funnits värdig att spara. Föreställningen om det kompletta och oförstörda
bok- och musikaliebeståndet lever stark, trots att den aldrig varit i närheten
av en realitet. Lampan i fråga har räddat material som idag anses ha högt
skyddsvärde, samtidigt som den genom sin själva konstruktion och befintlighet visar att skydds- och kanoniseringsvärdet tidigare har överglänsts av en
pittoresk uppskattning som idag tycks oss brista i respekt för kanon.

D Bild 2. Kirsteinska
huset, där Musikaliska
Akademien och dess
bibliotek under en period
av 1800-talet inrymdes.
(Stockholms stadsarkiv)

Lån och ägande, tillgång och öppenhet:
»Kongl. Musicaliska Läne-Bibliothecet«
Idag kan varje person som kan styrka sin identitet med giltig ID-handling
på några timmar få tillgång till allt material som 250-åringen bär inom sina
väggar. Samtidigt kan samma person tillsammans med bibliotekarierna
ägna en livstid åt att finna det man från katalogkorten eller samtida brev
endast kan ana (om ens det) och mer än en livstid till att förstå vad källorna
säger och betyder när man väl identifierat dem.
Till vilken grad bibliotekets samlingar i äldre tid varit öppna och tillgängliga för andra än sekreterare och bibliotekarie, ledamöter och en därtill hörande krets av vänner och medsamlare har varierat genom åren. Här kan
vi påminna oss om att Musikaliska Akademiens bibliotek av allt att döma
inte var Sveriges första publika lånemusikbibliotek, även om det som lånades ut idag tillhör biblioteket. Georg Johan Abraham Berwald, från den kända
musiker- och hovkapellistsläkten (han var far till senare hovkapellmästaren
Johan Fredrik och farbror till tonsättaren Franz och dennes bror violinisten
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D Bild 3. Slutet på en av
Berwalds annonser om
»Läne-biblioteket«,
Dagligt allehanda, n:o 252,
28 Oktober, 1788.

August) öppnade 1788 ett lånebibliotek efter förebild hos de boklånebibliotek som under det tidigare 1780-talet öppnats i flera europeiska städer, däribland Stockholm. Berwald hade då själv bara varit i Sverige i drygt fem år,
och hans göranden med »Läne-biblioteket«, som han kallar det, kan följas
i tidningen Dagligt allehanda under åren 1788–1790. För fyra riksdaler kunde
man ansluta sig om en period på två år, och låna musikalier ur de kataloger
som Berwald lät trycka.
Emot denne erlagde Summa äga Subscribenterna rättighet at utan pant
uttaga 3:ne piecer i hwarje månad och dem antingen en månad behålla samt
efter behag låta afscrifwa, eller ock efter 14 dagar åter ombyta. För dubbel
Subscription erhålles dubbla förmåner i anseende till tid och Piecer.9

Utöver sådana subskriptioner kunde även mer spontana lån mot pant göras.
Varje dag mellan klockan 16 och 18 stod biblioteket öppet för att låna musik
till just den kvällen, lån vilka skedde mot pant och skulle återlämnas dagen
efter. Detta torde ha spelat en stor roll i det i musikhistorieskrivningen mindre synliga borgerliga privatmusicerandet. Den som önskade spela trio eller
kvartett efter middagen, kunde alltså ordna musiken medan steken vändes
och vinet tappades, på samma sätt som dagens musikbibliotekarier ibland
får leta fram noter till musiker timmar före repetition, spelprov eller konsert.
Berwald erbjuder i stort sett samma villkor som ett modernt lånebibliotek – ersättning för skadat eller orimligt slitet material, kopiering (avskrift)
kan beställas mot en mindre kostnad. Inköpsförslag mottogs tacksamt:
»Äfwensom om något Wärk äskas, som icke finnes på Catalogen, ska sådant
så fort möjeligt är anskaffas«.10 Av de fortsatta annonserna framgår att solo
konserter varit (vilket kunnat förväntas) av mindre intresse än solosånger
och klavérverk, och Berwald drar sig inte för att i annonseringen förklara
sin egen oförmåga att ha musiken tillhands genom att påpeka att verk kvarhållits i mer än sex månader, inlämnats nedklottrade med bläck, att verk
förkommit utan ersättning, och att vissa låntagare dessutom inte ens betalat
subskriptionsavgiften. När Berwald efter bara två års subskriptionstid och
en lokalflytt annonserar att han avslutar verksamheten är det med ett hot om
offentlig publicering av namn på förövare:
De Subscribenter, hwilka denne och de föregående Terminerna icke
återstäldt flere uttagne Musicalier, inom den tid Planen utstakar, oagtadt fler
påminnelser därom som oftast skedt; så wäl som dem, hwilka ännu återstå,
med erläggandet af Subscriptions-Summan, får jag än ytterligare härmedelst
erhindra om fullgörandet af de wilkor, den af dem egenhändigt undertecknade Subsciptions-Listan innehåller, och det inom den 4 instundande October,
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på det jag måtte undgå den oangenämna nödwändgheten, at i desse Blad
utsätta deras namn och Caracterer, hälst de flästes wistande är mig obekant, och jag icke förmodat mig behöfwa med beswär påtruga någon at
honorera sit namn.

Ett sådant hot om offentlig namngivning på syndarna hade knappast låtit sig
göras i tider då mycket flit läggs ned för att säkra och hemlighålla GDPRdata rörande låntagare och gäster i samlingarna.
Det intressanta med Berwalds »Läne-bibliothek« är att hans samlingar
– av honom själv värderade till över 400 riksdaler, är av en helt annan typ
än de som akademiens bibliotekarie Carl Friedrich Muller insamlat och förtecknat under samma period. Berwald beskriver indirekt genom sina klagomål vid avvecklingen att han inte tjänat så mycket som han hade räknat med.
Som alltid kopplas samtida gångbarhet (till och med på ett rent ekonomiskt
plan) med låg uppskattning i den historiska backspegelns kanon. Idag kan
vi med källkritisk metod konstatera att många av Berwalds lånenoter och
avskrifter finns i S-Skma:s samlingar. Där utgör de en »undervegetation«
av sin tids musik: den snabbast och mest spridda repertoaren i avskrift, för
nuvarande musikhistorisk kanons vidkommande förvisso ointressant musik,
men desto mer intressant ur bibliotekshistorisk synvinkel. Under en missvisande titel »Musikaliska akademiens lånebibliotek: Ett 150-årsminne« har
Albert Wiberg behandlat Berwaldska biblioteket dock utan att själv kunna
förklara »orsaken till att biblioteket under meddelandena under 1790 kallas
för Musikaliska akademiens bibliotek«.11 G. J. A. Berwald var inte ledamot
av akademien, och i akademiens protokoll finns inga spår av att privilegium
eller liknande utfärdats för verksamheten. Ej heller verkar Muller, akademiens dåvarande bibliotekarie, ha befattat sig med saken. Svaret på Wibergs
fråga är troligen att det vid tidpunkten fanns flera institutioner som gjorde
anspråk på att vara kunglig musikalisk akademi – författaren har på annan
plats behandlat diskussionerna om huruvida det var Hovkapellet – där ju familjen Berwald var mycket etablerade – eller den 1771 grundade akademien
som var den rätta »Kongl. musikaliska Academie«.12 »Läne-bibliotekets«
titulatur skulle alltså lika gärna kunna anspela på verksamhet under hov
kapellets egid. Däremot är det intressant att notera det faktum att Berwalds
låneinrättning endast kallas »Kongl. Musicaliske Läne-Bibliotheket« från
och med flytten, i mars 1790, till Clarä Bergsgränd, hus 5, hörnet vid Norra
kyrkogatan. Detta är tätt intill där senare det Kirsteinska huset uppfördes
precis på den sträcka som enligt samtida kartor är skärningspunkten mellan
Norra kyrkogatan och Clarä Bergsgränd (se bild 4).
Nummer 30 på Tilleus karta över kvarteren runt Klara kyrka visar kvarteret Orgelpipan, nummer 29 kvarteret Kajan. Detta är precis där »Norra
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kyrkogatan« enligt Berwalds beskrivning (nuvarande Klara Norra kyrkogata) möter Clarä Bergsgränd (närmast motsvarande Klarabergsgatan i nuvarande sträckning). Kirsteinska huset byggdes först ett par år in på 1800-talet
och fanns alltså inte när Berwald annonserade. Men det är först i samband
med flytten av hans »Musicaliska Läne-bibliothek« till Kirsteins mark som
det omnämns »Kongl. Musicaliske Academiens lånebibliothek«. Berwald
titulerades i pressen även »Informations-mästare vid Kungliga musikaliska
scholan«, och ibland »Informations-mästare vid Kungl. Musikaliska Academien«. Här är det tydligt att en sammanblandning gjorts mellan Musikaliska Akademiens då relativt slumrande undervisningsverk, med den skola som
Berwald själv bedrev, och som tydligen i pressen gavs namn av »kunglig«
(utan att heller bedrivas i hovkapellets regi).13 Kort sagt kan sägas att det
»kungliga« kunde växla lika snabbt som de olika biblioteken bytte lokaler
och driftsform. Det som består är samlingarna, då som idag.

Vad förtjänar att bevaras och minnas?
Kanonisering och värdeomdömen

. Bild 4. (Detalj) Petrus Tillaeus
karta över Stockholm (1733),
kvarteret där senare först Berwalds
»Läne-bibliotek« och sedan Kungl.
Musikaliska Akademiens bibliotek
var belägna. (Stockholms stadsarkivs
kartsamling)

Bibliotek, muséer och arkiv har som få andra institutioner en potential att
skapa hierarkier i värdebedömning på kulturens område. Detta är en form
av »hästminne« som institutioner traderar genom sina bestånd, katalogerna över desamma, och genom så kallad »tyst kunskap« som överförs
genom generationerna bibliotekarier. Ibland återspeglar samlingarna passivt vad som funnits, samlats och förtecknats, medan man i andra fall tydligt kan se en mer aktiv och medveten kanonisering. Något av det senare
förtjänar att nämnas i akademibibliotekets 1800-talshistoria. Överlag kan
man under 1800-talet märka att värdeomdömen rörande samlingarna, såsom givare av snille till nutiden, snarare än bevarande av förgånget snille, är
kopplade till biblioteket. När Wilhelm Bauck, akademiens då nytillträdde
bibliotekarie 1861 skrev en dödsruna över poeten, amatörtonsättaren och
musikälskaren Petter Conrad Boman betonades att den avlidne vännen och
kollegan var dilettant, »Liebhaber« med flera värdemarkeringar. Dessa kan
idag tyckas tangera gränsen för det oförskämda inom ramen för offentliga
minnesord av avliden person, som när Bomans egna musikverk bedöms
»icke vara bestämda att öfvergå till eftervärlden«.14 Det är alltså en högst
aktiv kanoniseringsprocess som bedrivs redan i dödsrunan: läsaren ska veta
att Bauck vet vad som är värt att bevara, spela och minnas och vad som endast hör till skaparens livstid. Men Bauck menar att studiet och förkovrandet i akademiens äldre samlingar, där han själv haft hjälp av Boman, alltid
kommer att leda även dilettanter till ökad musikalisk insikt, kunskap och
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därigenom nya egna viktiga insatser på konstens och vetenskapens gemensamma område. Detta tankesätt illustreras av hur Boman deltog i det av
Bauck ledda inventeringsarbetet i biblioteket (vilket sammanhängde med
en ny katalogs framställande ett par år därefter):
Vid inventerandet af Musikaliska akademiens bibliotek i början af innevarande år var han närvarande och granskade med af glädje darrande hand
hvarje sällsynt vordet fosterländskt arbete, samt fröjdade sig hjerteligen åt
den rika skörd af studier, som han häraf väntade sig. Denna skatt af högre
insigter väntade honom ock, fastän inte på jorden; ännu innan inventeringen var afslutad, kämpade Boman den sista kampen.15

Sällan visar sig såsom i dessa glimtar en konkret kanon i vardande, alltså hur
uppfattningen om det betydelsefulla kristalliseras fram genom omdömen
av vad som är aktuellt som förtjänar att minnas, vad som är aktuellt som
förtjänar att glömmas, och vad som är bortglömt som förtjänar att lyftas
upp med »af glädje darrande hand«. Det finns förutom från Bauck även hos
tidigare akademibibliotekarier fascinerande dokument som belägger en specifikt lokal och tidsbunden kanon, alltså hur hela världens musik uppfattades,
och förväntades uppfattas, i Stockholm vid den givna tidpunkten. Ett av
dessa dokument är Erik Drakes (bibliotekarie för samlingarna 1841–1861)
omfattande »Biografiska anteckningar öfver namnkunnige tonkonstnärer«,
där en rad kanoniseringstendenser kan anas. Nyckelfrågorna i en sådan lista
med biografier över tonsättare blir:
1.
2.
3.

Vilka upptas och vilka förbigås?
Vad skrivs deskriptivt om deras reception (alltså vad Drake anger
att de rönt framgång och uppskattning för)?
Vilka värdeomdömen – av expertens auktoritet och status –
lämnas av Drake själv?16

Här kan vi till exempel se att i Stockholm en bit in på 1800-talet har Beethoven ännu inte tagit sig upp på den klassiska parnassen jämte Haydn. Han
anses ännu för vild, och höjer sig upp i etrar där inte alla rena klassicistiska
själar kan följa honom. Vi kan också se historiserande drag, då Drake med
blott begränsad tillgång till äldre källmaterial lyfter fram italienska mästare
från gångna sekler, helt okända i hans Stockholmskontext, men enligt honom personer och repertoarer vars upptäckande åligger samtiden såsom en
plikt för vad Bauck kallade den »af glädje darrande handen«.
Ett annat fascinerade dokument för kanonbildning lokaliserad till en bestämd tid och plats, närmare bestämt Stockholm 1840, är den endast delvis
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på skämt utgivna parodin på en adelskalender över tonkonstnärer, som utgavs av »J.A.F.« detta år.17 Bakom akronymen döljer sig juristen, skriftställaren och musiksamlaren Johan Anders Fahlroth (1766–1850). Den bör läsas i
skenet av det faktum att adels- och ämbetskalendern, reguljärt uppdaterad
och tryckt, var tidens främsta »Who’s Who« och från ofrälse upplysningsmän som gjort karriär i staten ibland föremål för satir. Här kan vi dock välja
att se bortom det skämtsamma och betrakta trycket som ett unikt dokument
vad gäller värderande utsagor, med anknytning till det bibliotek där Fahlroth var en flitig besökare och student.
I den Musikaliska Hof- och Stats-kalendern framställs, såsom framgår av bild
6, Johann Sebastian Bach som dynastisk stamfader till nuvarande kungahus,
där Mozart är konung. J. Haydn och Gluck är »farbröder« och Beethoven
»broder«, alltså samtliga furstar utanför den rätta arvslinjen. Som »24 äldste« letar Fahlroth i vad som då var en begynnande historisering av kanon,
med neapolitanska 1700-talsmästare som Leonardo Leo och Francesco
Durante jämte Palestrina och Allegri, som vid tidpunkten nyligen lyfts fram
av Guiseppe Baini i Rom, och lokalt i Stockholm av Frigel, som stod i korrespondens med Baini. Mindre smickrande och skämtsamt värderande hovoch statsämbeten tilldelas Joseph Weigl (»hof-conditor« – hans operor hade
rönt kritik för lättviktigt underhållande) och Auber, känd för sin operaorkestersats och vokala koloraturer, blir statens »Öfverfyrverkare«.18 I motsats
till dessa värderande vitsigheter över en »lättare« musik tillsätts musikteoretikern och kontrapunktikern Johann Philipp Kirnberger som »Inspector
över universiteten och skol-väsendet«). Fahlroth skriver in egna vännen
Pehr Frigel under »Consisistoriales« jämte bland andra Michael Haydn,
Giovanni Battista »Padre« Martini och Johann Georg Albrechtsberger (vars
kontrapunktslära ligger till grund för Frigels egen Om Contrapunkten)19 – ett
mycket smickrande sällskap för Frigel.
Fahlroths kalender blir en komisk muntration endast för den som kalibrerat sin musikuppfattning mot i Stockholm 1740 gällande kanon över Europas musikliv, och på Norrmalm kunnat ta del av bibliotekssamlingarna
såsom de framhållits av Frigel och Drake, både i deras kataloger och i deras
värderande påskrifter direkt på notomslagen och i själva notmaterialet.20

Slutord
Författaren hoppas med denna lilla studie ha visat på för vår tid möjligen
nya synsätt på de samlingar som det 250-årsjubilerande biblioteket innehåller. Samlingarna kommer aldrig att upphöra att stimulera till ny forskning,
nytt musicerande och nya värdeomdömen. Genom att studera bibliotekets
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tidigare fysiska förflyttningar kan vi bättre förstå den flytt som i skrivande
stund är aktuell. När vi studerar repertoarer och låneregler (inklusive deras
olika grad av efterföljande) hos Berwalds »Läne-bibliotek« kan vi förstå
varför vissa saker överlevt, andra inte, och hur man värderat musik som
»bruksvara« utan anspråk på historieskrivning. Genom att studera bibliotekets olika skikt av på olika sätt värderade objekt – allt från Haydnautografer
till lampskärmar sydda ur medeltida missalen – kan vi få syn på varför vi betraktar musikaliebestånden så som vi idag gör. Genom att bedriva forskning
på detta material sätts nya processer igång, processer som påminner om att
västerlandets musik inte slutar med ett repositorium av materiella lämningar – det måste också i varje tid, vid varje framförande, återuppväckande och
återupptäckande, börja med ett sådant repositorium. Då är det bra att hästen
har utmärkt minne!

¡Bild 5. Parodisk motsvarighet
till adelskalendern: Musikalisk
hof- och stats-kalender av Johan
Anders Fahlroth. Detta exemplar
överlämnat till Musikaliska
Akademiens sekreterare och
bibliotekarie Pehr Frigel återfinns
i en samling efter Frigels dotter
Andriette Frigel (Institutionen för
musikvetenskaps arkiv, Uppsala
universitet).

¡Bild 6. Främsta rangens tonsättare enligt den parodi på adelskalendern i musikform som Fahlroth utgav 1840.
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Rara och helt
curieuse Musicalier:
om raritetssamlingar med äldre
noter i Musik- och teaterbiblioteket
och i Uppsala universitetsbibliotek
Kia Hedell

Å

r 2021 är ett jubileumsår. En sökning på nätet avslöjar flera
jubilarer bland svenska musikinstitutioner och bibliotek med
musiksamlingar. Två åldermän i jubileumsskaran är 250-åringen Kungl. Musikaliska Akademien med dess bibliotek och
400-åringen Uppsala universitetsbibliotek. Gemensamt för dem är att
det finns samlingar med äldre noter i båda biblioteken. Denna artikel är
en betraktelse över raritetssamlingar i allmänhet och vid dessa bibliotek i
synnerhet. Den startar i samlingarna i sig och hur de har byggts upp vid
biblioteken. Därefter flyttas fokus till själva arbetet med samlingarna med
utgångspunkt i ledorden ordna/sortera, förteckna/katalogisera, vårda och
tillgängliggöra. Några ord följer sedan om hur samlingarna används av musiker, forskare och andra med intresse för äldre musik. Avslutningsvis blickar
vi in i framtiden och mot bibliotekens fortsatta arbete med att göra sina
raritetssamlingar tillgängliga i både fysisk och digital form.
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Raritetssamlingar, specialsamlingar
och kulturarvssamlingar
Vad är en raritetssamling? Kanske är det självklart, men låt oss ändå stanna
upp ett slag och reflektera över denna benämning. Ordet indikerar att vi har
att göra med samlingar av rart material och att det därmed skiljer sig från
material i andra samlingar. I Nationalencyklopedins ordbok förklaras »raritet« som ett föremål som är sällsynt och åtråvärt.1 Det finns ingen fastlagd
gräns för vad som ska tillhöra en raritetssamling eller inte, utan det är upp
till bevarande institution att avgöra.
Specialsamling är en bredare kategori. Det är en samling »som svarar till
en viss begränsad del eller underkategori o. d. av ett ämne o. d.«, för att
citera Svenska Akademiens ordbok.2 En raritetssamling är en specialsamling, men en specialsamling kan också bestå av andra typer av delsamlingar.
Göteborgs universitetsbibliotek beskriver det på sin hemsida som att en specialsamling hålls ihop av en gemensam egenskap. Det kan vara en tidigare
ägare, ett gemensamt ämne, samma tryckare eller ett gemensamt ursprung.3
I Uppsala universitetsbibliotek räknas musikalier, handskrifter, arkiv, äldre
tryck, tryckta specialsamlingar samt kartor och bilder till kategorin »specialsamlingar«.4 Lunds universitetsbibliotek har en liknande indelning. På
bibliotekets hemsida nämns handskrifter, personarkiv, äldre tryck och bilder
som materialtyper i denna kategori.5 Ofta används även ordet »kulturarv« i
dessa sammanhang.6 Härav följer att en kulturarvssamling i ett bibliotek är
att betrakta som en specialsamling.
Musik- och teaterbiblioteket presenterar på sin hemsida dels sin raritetssamling, dels »övriga specialsamlingar«. Till övriga specialsamlingar räknas bland andra brevsamlingen, manuskriptsamlingen, affischsamlingen
och samlingar med tryckta program, libretton och rollhäften.7 Till raritetssamlingen förs äldre material i form av noter, böcker och tidskrifter från
1500–1800-talen.8 Jag kommer i denna artikel att luta mig mot Musik- och
teaterbibliotekets kronologiska avgränsning och dessutom avgränsa framställningen till att behandla materialtypen musikalier. Med »raritetssamling« åsyftas alltså här en samling som består av tryckta och handskrivna
noter från tiden före sekelskiftet 1900.

Att skapa ett »förråd af godkände och utvalde
Musicalier«: några ord om samlingsbyggande
Den kronologiska ramen för vad som ingår i en raritetssamling eller samling
med äldre material är satt av eftervärlden. För samtiden är en raritet enligt
Nationalencyklopedins definition ovan helt enkelt ett sällsynt och åtråvärt
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föremål. Det leder oss omedelbart in på en intressant fråga: När blir en raritet en raritet? Det finns noter som redan av sin samtid betraktades som
rariteter. Ett sådant exempel är Dübensamlingen. Dübensamlingen är ett
omfattande notbibliotek från 1600- och början av 1700-talet som användes
vid musikutövningen vid det kungliga hovet och Tyska kyrkan i Stockholm.
Den byggdes upp av olika medlemmar av familjen Düben, framför allt av
Gustav Düben d.ä. under hans tid som hovkapellmästare år 1663–1690. År
1732 skänktes samlingen av Anders von Düben d.y. till Uppsala universitetsbibliotek. I samband med donationen skickades ett brev från universitetets
konsistorium, det vill säga styrelse, till von Düben. I brevet beskrivs gåvan
som »en ansenl. sambling af rara och helt curieuse Musicalier«.9 Idag skulle vi kanske uttrycka det som en ansenlig samling av sällsynta och ytterst
märkvärdiga noter. Här är alltså ett exempel på musikalier som uppfattades
som rara redan i en nära samtid. Andra noter har i stället kommit att betraktas som rariteter i efterhand. En kronologisk avgränsning som den vi
använder här gör dock gränsdragningen enkel: Alla noter som har tillkommit under »raritetstiden« är helt enkelt rariteter, oavsett om de betraktades
som sådana under sin samtid eller inte.
Uppbyggnadsprocessen av ett biblioteks raritetssamling sammanhänger
med bibliotekets grundande och inriktning. Redan i de första stadgarna för
Kungl. Musikaliska Akademien från år 1771 nämns att det skulle finnas en
archivarius, som skulle ta emot och ställa i ordning Akademiens musikalier
och övriga handlingar.10 I biblioteket skulle det finnas dels noter som Akademiens ledamöter själva hade komponerat, dels noter med musik som hade
skänkts till Akademien och som hade godkänts och valts ut av ledamöterna.
Direktören skulle välja ut musikalier som kunde användas vid musikuppföranden. Två kopister skulle anställas med uppgift att skriva ut stämmor till
orkestermusikerna från partituren.11 Snabbt byggdes Akademiens notsamling på genom donationer och köp. Förvärv omtalas redan några månader
efter Akademiens instiftande. År 1772 donerades böcker och musikalier till
biblioteket av H. L. Munthe och Patrick Alströmer.12 År 1797 beslutades det
att inköpsbudgeten för ordinarie inköp till Musikaliska Akademiens bibliotek skulle ligga på en årlig summa av 40 eller 50 svenska riksdaler. Det tycks
som att praxis under en lång tidsperiod var att förvärvsbudgeten verkligen
användes. Samtidigt fanns det en flytande gräns mellan vad som var bibliotekariens privata musiksamling och bibliotekets.13 I de första stadgarna
ansågs det nödvändigt att skriva in att archivarius inte fick lämna ut eller ta
med sig handlingar och musikalier från Akademiens rum utan direktörens
eller sekreterarens tillstånd.14
Uppsala universitetsbibliotekets musiksamling har en liten annorlunda
historia. År 1620, när biblioteket grundades, skänkte kung Gustav II Adolf
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som grundplåt en boksamling som bland annat innehöll resterna av medeltida svenska klosterbibliotek och enskilda beslagtagna bibliotek. Bland de
medeltida handskrifterna fanns även böcker med katolska liturgiska sånger.
Fler kungliga donationer följde snart i form av krigsbyten med bland annat
noter från Braunsberg (Braniewo) och Mainz.15 Här handlade det om noter
som primärt inte var tänkta att användas vid universitetets praktiska musikutövning men som ändå ansågs värdefulla. Akademisk musikundervisning
förekom vid universitetet alltifrån 1620-talet16 och universitetsbiblioteket
fungerade, åtminstone till en början, i mångt och mycket som professorernas
handbibliotek. På samma sätt som att böcker fick lånas hem av professorerna
kunde musikalier, som ansågs tillhöra biblioteket, förvaras hemma hos en
professor eller director musices. Känt är att Olof Rudbeck d.ä. (1630–1702)
under sin tid vid universitetet lät köpa och binda in ett 50-tal musikalier,
och känt är genom konsistorieprotokoll att han förvarade bibliotekets noter
hemma hos sig. Detta var dock inte optimalt, inte minst med tanke på risken att noter kunde försvinna. Under denna tid var bibliotekarien personligt
ansvarig för bibliotekets bokbestånd.17 År 1677 antecknas i ett protokoll att
bibliotekarie Johannes Schefferus frågade konsistoriet hur han skulle bära
sig åt med den hop musikaliska böcker, som hade köpts till biblioteket men
som inte fanns där utan hemma hos professor Rudbeck. Vid ett senare möte
kom frågan på tal igen, denna gång av professor Harald Vallerius. Genom
konsistorieprotokollen får vi en ungefärlig bild av hur mötesdiskussionen
gick till. Vallerius inledde med att säga: »Herr Rudbeck har tagit böckerna
till sig, och vill inte leverera dem ifrån sig.« Rektor undrade: »Är det då
hans böcker?« Herr Verelius svarade: »Nej, jag har givit pengar till att köpa
en hop förut som hör till biblioteket«. Rektor: »Jag vill tala med bror härom att han må förklara sig.«18 Att dessa noter åtminstone hundra år senare
verkligen ingick i bibliotekets samling och inte var Rudbecks privata egendom framgår av den äldsta tryckta bibliotekskatalogen Catalogus Bibliothecae
Regiae Academiae Upsaliensis, informellt kallad »Aurivillius« efter dåvarande
bibliotekarien Pehr Fabian Aurivillius (1756–1829). I katalogen, som redovisar bokbeståndet år 1796, finns en avdelning »Musici« med bibliotekets
musiktryck. Där hittas krigsbyten från kontinenten och noter i Dübensamlingen men även musiktryck som hade köpts av Olof Rudbeck.19
Vi har hittills talat om förvärv av noter och samlingar gjorda under »raritetstiden«. Genom donationer, depositioner och köp har raritetssamlingarna utökats även under senare tid. Flera omfattande och värdefulla raritetssamlingar har införskaffats av Musik- och teaterbiblioteket under 1900-talet,
bland annat Carl Leuhusens (1724–1795) samling (köpt år 1930), Patrick
Alströmers (1733–1804) samling (deponerad år 1949) och Johan Gabriel
Sacks (1697–1751) samling (köpt år 1959).20 Bland Uppsala universitets
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D »Asaggio« av Johan Helmich
Roman i tonsättarens autograf.
Nothandskriften kommer ursprungligen från Utile Dulcis samling, vilket framgår av sällskapets
ägarstämpel, ovalen med lyran på
notbladet (signum: Ro. X. (MTB)).

biblioteks senare förvärv av äldre notsamlingar kan nämnas 1700-talsmusik
från de uppländska herrgårdsbiblioteken i Gimo (gåva år 1951) och Leufsta
(köp år 1986).21
Samlingar som har förvärvats av biblioteken har inte nödvändigtvis hållits
samman. Det var praxis särskilt under äldre tider att splittra samlingarna
och sortera in noterna på skilda ställen enligt rådande hylluppställningssystem. Om proveniensen inte samtidigt dokumenterades genom till exempel
accessionsnummer kan det idag vara svårt att rekonstruera den ursprungliga
samlingen. Ibland kan också musikalier med olika proveniens ha sammanförts till en helt ny samling. Så är fallet med Romansamlingen i Musik- och
teaterbiblioteket. Den skapades av biblioteket år 1929 genom att noter med
kompositioner av Johan Helmich Roman samlades ihop i en sekundär samling. Noterna hämtades främst från en donation av Romans kvarlåtenskap
som musikdirektör Anders Holmberg i Kalmar överlämnade till Musikaliska
Akademien år 1858 och från sällskapet Utile Dulcis samling.22

Att söka och finna i raritetssamlingarna:
några ord om kataloger
Vi har sett hur det redan i Musikaliska Akademiens första stadgar anges
att archivarius skulle ställa i ordning Akademiens noter. Men förutom det
förväntades han också »författa Register, så att de, när det påfordras, måge
vara at tilgå«.23 Uppgiften att föra katalog över samlingarna återkommer
som en av bibliotekariens arbetsuppgifter även i stadgarna av år 1814 och
1856 liksom senare.24 Ett register eller en katalog fungerar som en förteckning över vad som finns i biblioteket, men också som ett redskap för att hitta
fram till det efterfrågade materialet. Ibland är det häpnadsväckande hur effektiv en bra katalog är. Bland arkiven i specialsamlingarna i Uppsala universitetsbibliotek finns exempelvis ärkebiskopen och kompositören Nathan
Söderbloms samling.25 I samlingen ingår drygt 38 000 brev. Tack vare att
brevsamlingen är sorterad och katalogiserad går det snabbt att lokalisera
och plocka fram ett enstaka brev, till exempel det brev som Hugo Alfvén
skrev till ärkebiskopen år 1928 eller det brev som Oskar Lindberg skickade
år 1930. Samtidigt skriver inte en katalog sig själv, utan det ligger mycket
arbete bakom. I fallet med Nathan Söderbloms samling pratar vi om år av
katalogiseringsarbete.
Inköpslistor, inventeringar och kataloger brukar dyka upp ganska snart
efter ett biblioteks grundande. Från Musikaliska Akademiens bibliotek finns
bevarade inköpslistor och lånelistor från 1780- och 90-talen. Den första regelrätta systematiska och alfabetiska katalogen upprättades av bibliotekarie
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Pehr Frigel år 1806. En katalog berättar om hur samlingar är ordnade vid en
viss tidpunkt. Genom Frigels katalog framgår det exempelvis att det under
hans tid fanns en uppdelning mellan vokalmusik, instrumentalmusik och
musiklitteratur i bibliotekets samlingar. De olika materialkategorierna presenteras här i ett hierarkiskt fallande system: systematisk ordning → alfabetisk ordning → format. I nästa generation katalog, upprättad av Erik Drake
år 1839, har denna struktur utökats och förfinats. För noternas del fanns då
tre huvudavdelningar med koppling till innehåll: I. Andlig musik (med underavdelningarna vokalmusik och instrumentalmusik), II. Musikdramatik
och III. Instrumentalmusik.26 I Uppsala universitetsbiblioteks kataloger är
i stället en uppdelning mellan musiktryck och musikhandskrifter en underliggande princip. I bibliotekets första tryckta katalog Aurivillius (1804) ingår enbart musiktryck. När bibliotekarie Anders Lagerberg under 1880-talet
ordnade upp hela musiksamlingen i Uppsala universitetsbibliotek bibehöll
han uppdelningen mellan musiktryck och musikhandskrifter. Han tillförde också en uppdelning i de båda kategorierna vokalmusik och instrumentalmusik. Därutöver skapade han underkategorier, exempelvis svenskt och
utländskt musiktryck liksom vokalmusik i handskrift (det vill säga i traditionell västerländsk notskrift) och vokalmusik i tabulaturskrift. Uppdelningen
mellan tryck och handskrift samt mellan svenskt och utländskt tryck hade
sina motsvarigheter i uppordningen av bibliotekets övriga samlingar.27 Att
kompositörer i Lagerbergs katalog kallas för »musikförfattare« är kanske
också ett uttryck för att vi här har att göra med en musikkatalog vid ett universitetsbibliotek.28
Genom en katalog blir en samlings innehåll känt för en vidare krets.
Ett illustrativt exempel på hur det kunde gå till är när Carl Stiehl, bibliotekarie vid Stadsbiblioteket i Lübeck, år 1888 åkte runt bland svenska och
danska bibliotek på staden Lübecks bekostnad för att söka efter noter med
tysk anknytning. Han gjorde under sin resa stopp bland annat i Stockholm
och Uppsala. Den svenska dagspressen bevakade hans resa. Den 26 augusti
publicerades följande sammandrag av resultaten av Stiehls efterforskningar
i Stockholms Dagblad:
Musikdirektör C. Stiehl i Lybeck företog för någon tid sedan med understöd af senaten dersammanstädes en resa för att i svenska och danska bibliotek anställa forskningar rörande 17 och 18 seklens musikverk, företrädesvis
af äldre Lybeckertonsättare. Hr S. har afgifvit en berättelse om denna resa
och hemta vi derur följande, som afhandlar hans vistelse i Sverige.
I Lund fann hr S. några äldre värdefulla teoretiska musikverk. Deremot
fann han i K. biblioteket i Stockholm absolut intet. I tyska kyrkans (Stockholm) arkiv anträffades några äldre musikaliska trycksaker, hvaribland ett
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messverk af G. de la Hele, af 1577. I samverkan med musikhandlaren J.
Bagge katalogiserade hr S. så väl den i tyska församlingens arkiv befintliga
musiksamlingen som den från det samma för 15 år sedan till musikaliska
akademien öfverförda samlingen. Svenska musikaliska akademiens bibliotek
innehåller blott nyare verk, men dessa i rikt urval.
I Upsala gjordes dock de mest betydande fynden, särskildt hvad manuskriptsamlingen beträffar. Han fann ej mindre än 105 kantater och 7 sonater
af Dietrich Buxtehude, samt 18 sångverk af Franz Tunder (orgelnist i
Lybeck 1641–67). Äfvenså upptäckte han arbeten af J. Theile, Schnittelbach
m. fl. En raritet var texten till Buxtehudes »Die Hochzeit des Lammes«,
skrifven av B. sjelf. Denna kopierades. Om ordnandet af universitetsbibliotekets rika musikskatt har vice bibliotekarien d:r Lagerberg inlagt en
ovärderlig förtjenst.
Äfven i Vesterås gjorde hr S. några fynd.29

I tidningsnotisen står att Stiehl gjorde sensationella fynd i Uppsala. Tack
vare Anders Lagerbergs pågående arbete med uppsortering och katalogisering av musiksamlingen kunde han hitta musikhandskrifter med verk av
Dietrich Buxtehude och andra i den då i stort sett okända Dübensamlingen.
Stiehls besök innebar startskottet för ett stort internationellt intresse för
denna samling. Stiehl hann också, som den bibliotekarie han var, själv med
att katalogisera noter i de bibliotek han besökte. Tillsammans med Julius
Bagge förfärdigade han kataloger över musikalierna i Tyska kyrkans arkiv
i Stockholm liksom över Tyska kyrkans samling i Musikaliska Akademiens
bibliotek. Denna samling hade skänkts till biblioteket år 1874 och var förstås
genom sin tyska anknytning högintressant för Stiehl.30
Det är fascinerande att se hur långlivade kataloger kan vara. I Uppsala
universitetsbibliotek används ännu Aurivillius katalog, tryckt år 1804. Musiksamlingen i Uppsala ordnas fortfarande enligt Lagerbergs system, om än
med smärre justeringar. En stor och viktig del av arbetet med raritetssamlingarna idag handlar om att göra papperskataloger över samlingarna tillgängliga online. Det kan ske genom att informationen i papperskatalogen
överförs till befintliga online-kataloger genom manuell katalogisering eller
genom att nya kataloger skapas, ofta med digitalisering av papperskatalogen som ett delmoment. När nya digitala kataloger konstrueras krävs inte
sällan individuella tekniska lösningar och anpassningar som är utformade
för att passa just den aktuella papperskatalogen. Få papperskataloger är lika
varandra.
Det finns flera utmaningar på vägen från papperskatalog till digitaliserad
sökbar online-katalog. En första utmaning innebär digitaliseringen av själva
katalogen. Den kan existera i form av en bunden katalog eller i form av lösa
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¡Romansamlingen i Musikverkets digitaliserade kortkatalog »DigiLellky«.

blad, lappar eller kort. Papperet i katalogen kan vara skört och vikt. Formatet och kvaliteten på bladen eller korten kan variera inom en och samma
katalog. Ibland är också en genomgång nödvändig innan digitaliseringen kan
sätta igång detta för att kontrollera att alla blad eller kort ligger i rätt ordning.
Nästa utmaning är att hitta en teknisk lösning som maximerar användbarheten av den digitala katalogen. En ibland komplicerad papperskatalogstruktur
ska transformeras till en begriplig arkitektur i den digitala lösningen. Funktionaliteten måste optimeras och testas. Hjälptexter, ibland på flera språk,
ska skrivas. En tredje utmaning gäller sökbarheten. Katalogkorten kan vara
handskrivna eller maskinskrivna eller både och. OCR-tolkning möjliggör i
bästa fall fritextsökning i en maskinskriven katalog. Handskrivna kataloger
kräver däremot manuell indexering. Vad ska indexeras och med vilket intervall? Det optimala är indexering av varje katalogblad eller -kort, men handlar
det om en omfattande katalog är detta inte alltid möjligt. Samtidigt kan en
alltför gles indexering drastiskt sänka användbarheten av katalogen. Här har
vi att göra med indexeringskostnader och tidsåtgång i den ena vågskålen och
funktionalitet i den andra. Varje beslut måste övervägas noga.
Musik- och teaterbibliotekets digitaliserade kortkataloger för teater och
noter är illustrativa exempel på större digitaliseringsprojekt. Notkatalogen,
kallad DigiLellky, innehåller knappt 300 000 kort med cirka 120 000 noter,
inklusive rariteter. Den digitaliserades och indexerades under åren 2009–
2010 med medel från Riksbankens Jubileumsfond. Sökning i korten möjliggörs dels genom OCR-tolkning, dels genom manuell indexering. OCR-tolkningen visade sig vara en utmaning eftersom katalogkorten var smutsiga
efter flitig användning eller innehöll svag text. Cirka 90 % av de OCR-tolkade korten är trots det korrekta och därmed möjliga att fritextsöka i.31
I Uppsala universitetsbibliotek finns tre generationer musikkataloger,
alla tillgängliga online men med hjälp av olika tekniska lösningar. Lagerbergs kataloger, med bibliotekets notförvärv fram till och med 1969, utgör Generation I. De bundna katalogerna över musikhandskrifter, vilka till
största delen är handskrivna, har digitaliserats och tillgängliggjorts i form
av bläddringsbara men ej sökbara PDF:er. Katalogerna över musiktryck
innehåller såväl handskrivna som maskinskrivna lösa blad. Texten på bladen har med varierande framgång O CR-tolkats. Katalogerna presenteras
i en sökbar IPAC-katalog.32 Musikkatalogen i Generation II utgörs av en
maskinskriven kortkatalog över noter som förvärvades under tiden 1970–
1980. Även denna katalog har digitaliserats och O CR-tolkats. Här fungerade O CR-tolkningen i det närmaste perfekt, vilket gör att fritextsökning
är fullt möjlig. Klassifikationskoder i SAB-systemet finns på korten. Med
hjälp av dem går det även att söka på besättning i IPAC-katalogen. Den
tredje generationens musikkataloger hittas dels i LIBRIS, dels i kultur-
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arvsplattformen Alvin. Här är det inte längre frågan om digitaliserade papperskataloger utan om metadata som har skapats i digital form.33
Förutom tillgängliggörandet av äldre papperskataloger ägnar sig biblioteken också åt löpande katalogisering av nyförvärv och okatalogiserade
noter, däribland rariteter. I detta raritetssammanhang måste också det internationella inventerings- och katalogprojektet Répertoire International
des Sources Musicales, RISM, lyftas fram. I RISM finns musikhandskrifter
och musiktryck från kärnperioden 1600–1800, men även från omgivande
århundraden. Dess betydelse som ingång till raritetssamlingar i svenska och
utländska biblioteket kan inte överskattas, särskilt inte sedan katalogen började göras tillgänglig i form av en öppen databas online.34 För bibliotekens
del har RISM-databasen underlättat katalogiseringsarbetet avsevärt, då katalogisering nu kan göras av biblioteken direkt i databasen. Möjligheten att
länka till och från RISM-databasen och bibliotekens kataloger liksom att
lägga in direktlänkar från RISM-poster till digitalisat i den lokala katalogen
gör också att samlingen i det egna biblioteket kan knytas ihop med RISM.

Att bevara och tillgängliggöra: några ord om
konservering, utlån och digitalisering
Raritetssamlingar är per definition skyddsvärda samlingar. De förvaras
vanligen i låsta magasin med förhöjd säkerhet. Ibland kan de förvaras i klimatarkiv. Rariteter lånas i allmänhet inte ut som hemlån eller som fjärrlån
(museilån undantagna) utan studeras i biblioteket, inte sällan i bevakade
forskarsalar eller motsvarande. Denna särskilda hantering gör att de ibland
separeras från övriga samlingar i bibliotekskatalogerna. Så är exempelvis fallet med Åke Lellkys katalog från år 1953 över kör- och orkesternoter i dåvarande Musikaliska Akademiens bibliotek. Katalogen upptar enbart verk till
vilka praktiskt användbart stämmaterial finns och vilka finns för utlåning.
»Alla raritetstryck och –handskrifter ha därför uteslutits likaså verk med
otillräckligt antal stämmor.«35
Arbete med raritetssamlingar innebär en ständigt påkopplad uppmärksamhet på själva materialet: var och hur det förvaras, hur det hanteras och
hur det mår. Flera kompetenser krävs av den eller de som har att göra med
rariteter. Såväl bibliotekarier och arkivarier som konservatorer, bokbindare,
bildtekniker och säkerhetsansvariga kan vara inblandade i arbetet. Ett exempel på en verksamhet där en raritet passerar flera stationer på vägen är
digitalisering. I Uppsala universitetsbibliotek är gången normalt denna: Ett
behov av att digitalisera en not med en komposition av, låt oss säga, Erik Gustaf Geijer skapas via en beställning från en användare, från ett projekt eller
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.—Bilder från konservering av en musikhandskrift från
1500-talet i Uppsala universitetsbibliotek. Bilderna
visar demonterade bokpärmar, lagning av söndriga
papperskanter, en bortplockad fjärilskokong samt
lagad sida där kokongen har suttit. Fotograf: Adam
Larsson. (signum Vmhs 89. UUB)

från biblioteket självt. Frågan tas om hand av en bibliotekarie, som lokaliserar
och hämtar noten från magasinet och skapar en katalogpost i LIBRIS eller
Alvin, om en sådan ännu inte finns. Bibliotekarien gör även en bedömning
av notens fysiska kondition. Om tveksamheter finns huruvida noten kan digitaliseras, eller om den är i behov av konserveringsåtgärder, tas den vidare till en konservator eller bokbindare. Efter eventuell konserveringsåtgärd
skapar bibliotekarien en digitaliseringsbeställning, går igenom materialet
för att säkerställa att ordningen är rätt och lägger eventuellt in remsor med
förtydliganden. Beställningen och materialet skickas till en bildtekniker, som
fotograferar eller skannar noten. Bilderna knyts till ett identifieringsnummer
i LIBRIS eller Alvin och laddas därefter upp till Alvin, där de blir publika.
Materialet flyttas sedan tillbaka till sin plats i magasinet. Konserveringsåtgärder kan handla om att stärka upp söndrigt och skört papper, att fästa blad som
har lossnat eller att plana ut papper som har varit hårt vikt och därför är svårt
att digitalisera. Ett konkret exempel är en musikhandskrift från 1500-talet,
som i samband med digitalisering visade sig vara i dåligt skick.36 Handskriften innehåller kyrkomusik av bland annat Orlando di Lasso och Giovanni
Pierluigi da Palestrina noterad i orgeltabulatur. Den togs till konserveringen
för åtgärd. Bokpärmarna, vilka hängde löst, lossades. Trasiga kanter stärktes
upp med japanpapper. Två ihoplimmade blad med notskrift på baksidan togs
isär.37 Dessutom avlägsnades en insektskokong från det sista bladet i musikhandskriften. Pappersfragment med notskrift, som hade fastnat på kokongen, fästes på ursprunglig plats på bladet.38
Synen på vård av och säkerhet kring rariteter har växlat mellan olika tider.
Fjärrlån av raritetsnoter till bibliotek i olika länder var inte otänkbart under
början av 1900-talet. När Carl Stiehl besökte Uppsala universitetsbibliotek
år 1888 blev han så exalterad över Buxtehude-manuskripten att han några år
senare framförde en fråga om att få låna originalen till Lübecks stadsbibliotek, eller ännu hellre hem till sig. Den franske musikforskaren André Pirro
fick låna Buxtehude-manuskript från Uppsala universitetsbibliotek till Bibliothèque Mazarin i Paris år 1905. Sådana fjärrlån upphörde dock efter andra världskriget.39 Det syns som att just andra världskriget blev en vattendelare. Förstörelsen av värdefulla samlingar världen över blev en ögonöppnare
för kulturarvsinstitutioner och säkerheten sågs över. Vid arkiv och bibliotek
byggdes bombsäkra magasin, och under 1940-talet började man med »beredskapsfilmning« av utvalda böcker och handskrifter. Avsikten med mikrofilmningen var att skydda värdefulla handlingar från förstörelse40 men den kom
också att användas som en reproduktionsmetod för spridning av kopior.41
Idag kan man säga att digitalisering spelar samma roll. En digital kopia
kan fungera som bevarandekopia men också som brukskopia som kan
användas i stället för det fysiska originalet och utanför biblioteksrummet.
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Till grund för digitalisering ligger ett val. Vad är det som ska digitaliseras? Det fysiska objektet eller det tryckta eller skrivna innehållet? Noterna i Uppsala universitetsbiblioteket som presenteras i Alvin är exempel på
det förra: här fotograferas den fysiska noten, inklusive eventuella bokpärmar, bokryggar och tomma sidor, i sin helhet i färg. Samma biblioteks arkiv
av äldre fotokopior på papper är exempel på det senare: här är det enbart
sidorna med notskrift som har kopierats i svart-vitt. Uppsala universitetsbiblioteks noter i Alvin fotograferas normalt uppslagsvis. I detta fall vill
man åstadkomma en avbildning av det fysiska objektet så som det ser ut när
materialet läggs upp på bordet i forskarsalen. Ibland är uppslagsvis fotografering också en nödvändighet för att noten ska vara spelbar, exempelvis om
det handlar om notskrift i form av orgel- eller luttabulatur som löper över
hela uppslaget. När det gäller noterna i pappersarkivet har de däremot fotograferats sidvis. Det kan ibland vara att föredra, till exempel om kopiorna
ska användas vid praktiskt musicerande.
För musikerns, forskarens och lärarens del skapar noter i digitalt format
stora möjligheter. Raritetsnoter innehåller, med den kronologiska avgränsning som används här, upphovsrättsligt fri musik som är möjlig för biblioteket att lägga ut online. Originalen är därmed nåbara varhelst det finns en
dator med internetuppkoppling. De kan användas vid musicerande eller som
grund för transkriptioner och editioner. De kan skrivas ut och mångfaldigas varhelst det finns en skrivare. Användaren kan på sin dator förstora och
förminska bilder. Genom inzoomning kan man komma originalet väldigt
nära och upptäcka detaljer, som kanske inte skulle ha varit möjliga att se vid
ett studium av det fysiska originalet. Digitala kopior är därmed en tillgång
även i undervisningssammanhang. Samtidigt finns det information som den
digitala kopian inte förmår att ge och som är kopplad till våra sinnen: ljudet
när man bläddrar i en bok av linnelumppapper, känslan av att hålla i ett pergamentblad, tyngden när man lyfter en bok i storformat, en uppfattning om
allmänt slitage, den inte så angenäma doften av mögelskadat papper, skiftningar mellan olika bläcknyanser i dagsljus etcetera. Även papperets eventuella vattenmärke går man miste om, i de fall det inte är särskilt beskrivet
eller fotograferat. En digital kopia kan således inte ersätta ett original helt,
men med hjälp av den kan man komma långt. Det gäller inte minst i tider av
begränsningar i rörlighet mellan länder och med svårigheter att komma åt
material vid olika bibliotek och arkiv.
En annan möjlighet som digitaliseringen ger är att återskapa splittrade
samlingar på virtuell väg. Det kan gälla samlingar som har splittrats både
inom och mellan bibliotek. Sällskapet Utile Dulcis samling, som skänktes till
Musikaliska Akademiens bibliotek omkring år 1806, spreds ut i biblioteket
och återfinns »styckevis och delad« i raritetssamlingen. Under 1940-talet
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upptäcktes dock att noter med koppling till sällskapet hade en stämpel med
en lätt igenkännbar lyra. Under 1980-talet påbörjades ett arbete med att
upprätta en förteckning över alla noter med lyrastämpel. Noterna kom senare att digitaliseras. År 2011 återuppstod så Utile Dulcis notsamling virtuellt
på Musik- och teaterbibliotekets hemsida.42
Även Dübensamlingen splittrades efter sin leverans till Uppsala universitetsbibliotek år 1733. I arbetet med att rekonstruera den ursprungliga samlingen har blyertsnummer spelat en viktig roll. Under 1730-talet upprättades
en inventering av samlingen av de båda professorerna Johan Hermansson
(1679–1737) och Elias Frondin (1686–1761). Själva inventeringen har inte
bevarats, men det finns inskrivna nummer på handskrifterna och trycken
vilka sannolikt härrör från inventeringsarbetet. Numreringen ser ut att
hänga samman med en sorteringsprincip efter kompositör i alfabetisk ordning, om än inte konsekvent genomförd, och efter format.43 Med hjälp av
dessa nummer har vi nu en god uppfattning om samlingens omfattning. På
så sätt har Dübensamlingen successivt vuxit i omfång. I Sohlmans musik
lexikons 2:a upplaga uppges antalet vara cirka 1 800 verk i handskrift och
»ett antal tryckta musikalier«.44 Nu gäller siffran cirka 2 300 verk i handskrift och över 150 tryck.45 Musikhandskrifterna i Dübensamlingen har katalogiserats och digitaliserats och finns sedan år 2006 tillgängliga online i en
särskild databaskatalog, Düben Collection Database Catalogue (DCDC).46
Där finns även en lista över samlingens musiktryck.47 Databasen fyller flera
funktioner. Dels är den en resurs för forskare, musiker och andra som vill ha
uppdaterad information om enstaka verk och se originalnoterna, dels kan
den användas som en resurs för att utvinna information om samlingen i stort
eller om delar av samlingen.

Att studera och spela: några ord om
användning av raritetssamlingar
Noterna i bibliotekens raritetssamlingar ligger inte bortglömda i bibliotekens hyllor utan används flitigt för olika syften. Användarna finns inte bara
i Sverige utan i hela världen. I biblioteken hittar man många länders musikhistoria. Krigsbytessamlingarna i Uppsala universitetsbibliotek innehåller
historia från de länder de har tagits från men också från det land och den
plats dit de fördes. Under fälttåget i Preussen år 1626 konfiskerades bland
annat samlingar i dåvarande Braunsberg, nuvarande Braniewo, i Polen. Ett
trettiotal noter hamnade i Uppsala universitetsbibliotek.48 Bland dem finns
ett kolligatband i storformat. Bandet innehåller tio tryckta utgåvor med
1500-talsmässor av Pierre Certon, Jean Maillard, Claudin de Sermisy och
andra samtida kompositörer. På titelsidan till ett av trycken49 framgår ge-
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D Bokpärm till ett kolligatband med
tryckta 1500-talsmässor. Kolligatbandet, ett krigsbyte från Braniewo
i nuvarande Polen, togs till Sverige
på 1620-talet. I mitten syns svagt
en soldat tecknad med svagt bläck
(signum Uvmtr 724, detalj).

nom inskrifter att Eckhard von Kempen, en dekan från Frauenburg, hade
skänkt boken till jesuitkollegiet i Braunsberg.50 Här har vi ett stycke musikhistoria med koppling till denna stad. På de vackra bokpärmarna, rikt
dekorerade med blindstämplar med musikmotiv, ser man om man tittar
noga en tecknad soldat. Ett personnamn, »Jon(?) Fleming«, som är skrivet
en bit ovanför soldaten klingar svenskt. Kanske tillhörde han den svenska
armén. Här finns ett stycke svensk krigshistoria. Boken hamnade i Uppsala
universitetsbibliotek. Den finns förtecknad i Aurivillius katalog, vilket visar
att den år 1796 förvarades bland musiktrycken i det dåvarande biblioteket i
Gustavianum. Även här har vi ett stycke svensk bibliotekshistoria.
En snabb sondering av inkommande frågor till Uppsala universitetsbibliotek angående raritetsnoter visar att frågorna ofta handlar om vad som
finns i musiksamlingen, hur man hittar i musikkatalogerna och om vem
som har komponerat ett namngivet verk. De allra flesta frågor mynnar ut i
beställningar av digitala kopior. Frågorna i sig avslöjar inte alltid vilka beställarna är. De kan vara forskare men också musikförläggare som arbetar
med moderna utgåvor eller musiker som letar repertoar. Ibland får biblioteket efter en tid återkoppling av något slag, kanske i form av en publicerad
bok, en notutgåva eller en skiva. Dessa katalogiseras och blir en del av bibliotekets samling. Kretsloppet är därmed för ögonblicket slutet.
Raritetssamlingarna är oerhört rika. Mycket guld kan fortfarande brytas.
En god hjälp på vägen ger olika projekt med särskilt syfte att tillgängliggöra
bibliotekens upphovsrättsfria noter i original eller i form av transkriptioner
och editioner i biblioteken. Kungl. Musikaliska Akademiens Levande musikarv är ett aktuellt exempel. Ett annat exempel är det för närvarande pågående projektet Musiken vid hov och universitet under frihetstiden (1718–
1772): ett digitaliserings- och databasprojekt. Syftet här är att digitalisera
samlingar med musikhandskrifter från den svenska frihetstiden och skapa
en forskningsdatabas med information som kan användas vid forskning på
materialet. Samlingarna finns i tre bibliotek: Musik- och teaterbiblioteket,
Lunds universitetsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek. Biblioteken
sköter digitaliseringen medan forskare vid Institutionen för musikvetenskap
vid Uppsala universitet sköter inmatning och uppdatering av data i forskningsdatabasen.51 För bibliotekens del är sådana projekt, liksom de dagliga
kontakterna med användarna, viktiga kanaler för att sprida information om
vad som finns i bibliotekshyllorna. Med gemensamma insatser kan vi på så
sätt få musiken att klinga igen och musikhistorien att leva.
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250 år i backspegeln och några år i kikarsiktet
Hittills har vi uppehållit oss vid arbetet med raritetssamlingar i ett historiskt
perspektiv, från 1600-talet fram tills idag. Avslutningsvis kommer en kort
reflektion över vad som kanske väntar. Går det att se några trender idag som
kan fungera som vägvisare in i framtiden, åtminstone den nära framtiden?
Att döma av olika strategi- och policydokument samt pågående projekt står
digitalisering högt på agendan, inte minst när det gäller kulturarv. I förslaget till en nationell biblioteksstrategi (2019) förs det fram att kulturarvet
ska vara digitalt tillgängligt för hela befolkningen. Det mesta av det som
har givits ut i Sverige bör digitaliseras under den kommande tioårsperioden. Biblioteken ska vara en del av hela samhällets digitaliseringsstrategi
men också mer än så: de ska vara en av de centrala samhällsinstanserna när
det gäller storskalig digitalisering av mänsklighetens samlade kunskapsarv
och kulturarv. Digitalisering förs också fram som det enda kända sättet att
långsiktigt bevara samlingar som hotas av nedbrytning.52 Dessa tankar om
tillgängliggörande och bevarande med hjälp av digitalisering är också drivkrafter i olika pågående projekt. En av utgångspunkterna för arbetet med
Levande Musikarv är just digitalisering av vårt musikaliska arv. Digitalisering av noter med upphovsrättsfri svensk musik ses som en demokratisk
process som hjälper alla, oavsett var man befinner sig, att snabbt förnya och
berika sin repertoar. Digitalisering ses också som en bot mot ett sårbart musikaliskt arv, som hotar att försvinna genom multnande papper, bleknande
bläck, skador orsakade av kopieringsapparater med mera.53 Digitaliseringen,
vilken redan nu är en del av vardagen på biblioteken, kommer säkert att
fortsätta vara så tills den eventuellt ersätts av en ny och bättre teknik.
Tekniken kommer och går, men materialet består. Ytterligare ett sätt för
biblioteken att möta krav på tillgänglighet är att hålla bibliotekshusen öppna
för besökare. Det är särskilt värt att nämnas i anslutning till en diskussion om
den digitala kopians förtjänster men också dess begränsningar. I vissa fall är
ett studium av det fysiska originalet nödvändigt. För omkring 150 år sedan
hade Kungl. Musikaliska Akademiens bibliotek öppet i genomsnitt en timme
per helgfri dag (det vill säga måndag–lördag) med undantag för en dag i veckan, då man hade öppet i två timmar.54 För Uppsala universitetsbiblioteks del
gällde två timmar öppet varje söckendag.55 Så är det inte längre. Mer generösa öppettider har radikalt ökat tillgängligheten till de fysiska samlingarna.
När Musik- och teaterbiblioteket i skrivande stund är på väg att flytta in i
nya lokaler på Tegeluddsvägen kommer alla bibliotekets samlingar dessutom
att finnas under ett och samma tak och inte i två lokaler på Torsgatan och i
Gäddviken, som förut. Även detta främjar låntagarens tillgång till material,
inte minst sådant som ännu väntar på att digitaliseras.
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»What Have Future
Generations Ever
Done for Us?«:

om det långsiktiga perspektivets
betydelse för ett levande musikarv
Tomas Löndahl

R

ubrikens lätt absurda fråga framkastades en gång av komikern Groucho Marx (1890–1977). Vår första reaktion är nog
att skratta gott åt hans slagfärdighet. Men frågan har förvisso fler
dimensioner än att enbart vara humoristisk. I blixtbelysning sätter den också fokus på vilka perspektiv vi har som grund för vårt agerande.
Står den krassa egennyttan i centrum, eller prioriterar vi långsiktiga insatser
vars resultat också gagnar dem som kanske inte ens är födda än?
Vi lever i en tid där enkla lösningar ofta söks som svar på komplicerade
frågeställningar. Snabbhet förväxlas inte sällan med intellektuell stringens
och mantrat »just in time« styr allt fler verksamheter. Det sistnämnda begreppet innebär att det allt överskuggande målet är att producera och leverera varor i precis den mängd och exakt vid den tidpunkt som man i förväg
har kalkylerat. Det säger sig självt att ett sådant system är ytterst sårbart om
verkligheten sedan inte skulle stämma överens med kartan. Lika uppenbart
är det att detta tillvägagångssätt inte självklart är tillämpligt inom sektorer
som vård, omsorg, utbildning och kultur – det vill säga komplexa och långsiktiga områden där människan står i centrum. Ändå präglar det stora delar
av vår verklighet idag. I en sådan miljö kan såväl arkiv och bibliotek som
konstnärligt skapande, forskande och reflekterande lätt ses som smala, svårbedömda och mindre angelägna verksamheter. De kan ju inte omedelbart
visa sin nytta genom raka kopplingar mellan kostnader och resultat. Men
den slutsatsen är både inskränkt och vansklig, för ett snävt nyttotänkande
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inom dessa områden fördunklar våra sinnen snarare än det klargör något
essentiellt. Och i värsta fall kan det orsaka katastrofala felbeslut. Därför finns
det skäl att begrunda vad begreppet nytta verkligen står för. Vems nytta
handlar det egentligen om? Vad är det man mäter, och på hur lång sikt mäter man? Och hur förhåller sig nyttan till begrepp som mening eller värde?
Den tyska filosofen Hannah Arendt (1906–1975) varnade till och med för
att fokuseringen på ett grunt och ensidigt nyttotänkande riskerar att tömma
livet på mening i ett djupare perspektiv. I de valsituationer vi ständigt ställs
inför – inte minst inom kulturområdet – gäller det sålunda att ha en väl förankrad kompassriktning för att kloka beslut skall kunna fattas. I synnerhet
som bristande insikter, otillräckliga konsekvensanalyser och fragmentiserade verklighetsuppfattningar lätt grumlar omdömet.
Grundforskning – det vill säga nyfikenhetsdriven forskning – inom de naturvetenskapliga disciplinerna leder bevisligen till stor nytta för samhället
och dess medborgare. Härigenom läggs grunden för framsteg i ett längre
perspektiv, även om – eller kanske just för att – de exakta utfallen av denna forskning inte i förväg kan bestämmas. Ändå styrs medlen inom dessa
områden i allt högre grad till forskningsprojekt med redan på förhand utstakade mål. Denna förskjutning mot endimensionell nyttighet finns även
inom kulturområdet. Och alltför ofta hör vi uttalanden där kulturyttringars
konstnärliga specifika vikt bedöms i direkt relation till dess uppfattade instrumentella värde. Kulturen blir med en sådan syn främst ett verktyg för att
uppnå andra mål. Däremot är den mindre intressant utifrån sina egna förutsättningar och sin egen kreativa potential, i synnerhet om den kostar pengar.
Den naturvetenskapliga grundforskningen är oumbärlig för nya upptäckter
som kanske ingen ens kunde förutse. Men lika angeläget är det att konstnärligt skapande samt forskning i, om och genom konstnärlig verksamhet
ges möjligheter till ett förutsättningslöst sökande efter ny kunskap och nya
insikter. I det sammanhanget spelar arkiv och bibliotek en helt avgörande
roll genom att vara förmedlare av äldre källor och samlade rön, samt genom
att stimulera till framåtblickande konstnärliga och forskningsinriktade prestationer. Vad som i det korta och avsiktligt förenklade perspektivet ter sig
olönsamt kan för samhället i stort, och på längre sikt, vara det absolut mest
lönsamma och det konstnärligt mest banbrytande. För den kulturella rikedomen låter sig inte reduceras till snöda beräkningar i kronor och ören. Den
har sina värden i en helt annan valuta.
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Musik- och teaterbiblioteket
Det kunde ligga nära till hands att se arkiv och bibliotek som institutioner
med inriktning främst på ett statiskt bevarande av samlingarna. Men i själva
verket är de en förutsättning för ett levande och dynamiskt kulturliv och för
utvecklingen av den nyfikenhetsdrivna forskningen. Där har även den konstnärliga forskningen en självskriven plats. För detta krävs ett ständigt pågående
underhålls- och utvecklingsarbete. Inom musiklivet har Musik- och teaterbiblioteket (MTB) tveklöst den funktionen. Det innehåller under mycket lång
tid samlade och katalogiserade konstnärliga insikter, åsikter och alster i form
av böcker, tidskrifter, tidningar, brev och noter. Samtidigt har MTB genom
tekniska lösningar på olika sätt kraftigt utvecklat möjligheterna för sina besökare att kunna få del av det rikhaltiga materialet. Verksamheten har av allt att
döma varit synnerligen framgångsrik, för idag är MTB ett av Europas största
musikbibliotek med en internationellt sett framskjuten plats när det gäller äldre musikalier. I praktiken utgör samlingarna ett väldigt musikaliskt kulturarv
vars mångfacetterade innehåll gång på gång och i olika kontexter kan upplevas,
studeras, diskuteras, värderas och omvärderas. Det kontinuerliga insamlandet
och katalogiserandet under långa tidsrymder och med olika utgångspunkter
ger en sällsynt rikedom åt innehållet. Och just det långa perspektivet visar i
efterhand att synen på musik, musikaliska gestaltningar och forskning kring
dessa områden har skiftat genom tiderna. Fortlöpande välinformerade och
framåtblickande nyinköp är därför alltid en fundamental uppgift för biblioteket. Och i en verksamhet av denna betydelse och komplexitet är personalens
samlade kunskaper, erfarenheter och engagemang en omistlig tillgång.
Oavsett huvudman har Musik- och teaterbiblioteket alltid varit ett nav
i min musikaliska tillvaro. Under 1960-talet hette det fortfarande Kungl.
Musikaliska Akademiens bibliotek och har alltsedan dess varit en ständig
källa till kunskap och glädje i mitt liv. Denna centrala roll fortsatte även efter
förstatligandet 1981, liksom efter de senare utvidgade ansvarsområdena och
efter bytet till det nuvarande namnet. När jag var ung var det de gamla kortlådorna som blev ingången till den fascinerande musikskatt som deras ofta
handskrivna kort representerade. De blev en portal till en spännande och
delvis outforskad värld som jag sedan genom noterna själv kunde utforska.
Denna möjlighet att få välja ut, låna hem och spela känd eller okänd musik
gav därtill en gedigen och lustfylld musikalisk allmänbildning. Förutom att
musicerandet i sig skänkte en stor konstnärlig tillfredsställelse vidgades de
musikaliska vyerna avsevärt. Både som ung violaspelare i en stråkkvartett
och senare som dirigent för min egen orkester och andra orkestrar var denna
källa till storartad musik av oskattbart värde.
Det kunde vara lätt att ta detta musikbibliotek för givet. Men det finns
naturligtvis ingen naturlag som säger att ett sådant skall finnas. Det har i
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stället sitt ursprung i en framsynt och i högsta grad allmännyttig ambition:
att på ett klokt och kompetent sätt samla och köpa in utvalt material till samlingarna för att på det viset kunna tillgängliggöra västerländsk konstmusik
och tankarna kring den. Målgrupperna innefattar musikforskare, professionella musiker, musiker under utbildning, instrumentalensembler, orkestrar,
körer och amatörmusiker i hela landet. Denna imponerande bredd är i sig
djupt demokratisk, för möjligheten att utan kostnad kunna låna noter och
musiklitteratur har gjort alla låntagare till jämlikar när det gäller tillgången
till material. Även i den meningen är bildandet och utvecklandet av musikbiblioteket en kulturinsats av största betydelse. Och det är inga överord
att hävda att MTB starkt har bidragit till det rika och varierade musikliv vi
har idag. Numera har sökandet i kortlådorna i många fall ersatts av digitala
sökningar, vilket har gjort det lättare att leta efter ett specifikt verk, till och
med hemifrån. Å andra sidan gav bläddrandet bland korten rika möjligheter
till upptäckter genom associationer. Många gånger lånade jag noter som jag
råkade stöta på i kortlådorna medan jag egentligen letade efter något annat!
Det var ett underbart och lateralt sätt att vidga de musikaliska perspektiven. Men den digitala utvecklingen har verkligen många förtjänster och har
bland annat gjort noternas fysiska tillgänglighet mycket större. Till och med
sköra handskrifter kan skannas och därmed användas direkt i praktiskt musicerande eller för forskningsändamål.
Musik- och teaterbibliotekets enorma samlingar av tryckta noter och
handskrifter möjliggör också att man som besökare lätt kan få tillgång till
notutgåvor från olika tider och länder. Detta gäller även utgåvor som annars
vore i det närmaste omöjliga att få ta i. När det gäller exempelvis verk av
Johann Sebastian Bach är det oerhört belysande att genom jämförelser mellan olika editioner upptäcka skillnaderna mellan otillförlitliga utgåvor med
okommenterade ändringar och tillägg, de ambitiösa utgåvorna från sent
1800-tal, de så kallade urtextutgåvorna efter andra världskriget och källkritiska utgåvor enligt moderna principer. De olika versionerna av samma musik
visar tydligt att synen på hur äldre musik skall framföras, liksom förhållningssätten till tonsättarens notbild, har skiftat beroende på tid och plats. Redan
för 140 år sedan var mångfalden av uppfattningar i detta avseende uppenbarligen något som musiker hade att förhålla sig till – ibland inte helt utan våndor.
I ett brev från den 17 mars 1883 till musikförläggaren Bartholff Senff skriver den hyllade pianisten och tonsättaren Anton Rubinstein (1829–1894)
förhoppningsfullt:
Snart skall den tid komma, om den ej redan är kommen, då en hvar skall
spela en sonat af Beethoven eller dirigera en symfoni af honom alldeles efter
eget godtfinnande, och ingen skall på grund af någon kritik kunna säga:
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»detta är falskt, ni gör fel, det måste vara på annat sätt.« – Traditionen,
som i andra saker faller så tungt i vågskålen, är ett begrepp, som i afseende
på musikens estetiska del förlorat all betydelse, då tiden i intet annat fall
verkar så utplånande, som i musiken […].1

Men tidens utplånande roll gäller faktiskt inte bara för gestaltningstraditioner av kända verk, utan i lika hög grad för kompositionerna själva i de fall
där dessa har försvunnit från den levande repertoaren och därigenom inte
längre framförs.

Den svenska musiken
Under mina nästan 25 år inom Sveriges Radio (Musikradion P2) innehade
jag ett antal olika funktioner. Bland annat arbetade jag som inspelningsproducent för Sveriges Radios symfoniorkester, som redaktionschef och som
chef för livemusiken. Ett av uppdragen var att genomföra studioinspelningar och konserter i egen regi. Jag upptäckte därvid mycket snart att den svenska musiken hade en undanskymd plats. Inte bara där utan i hela landet sågs
vårt eget musikskapande av de flesta som tämligen ointressant sånär som
på några få lysande undantag. Detta förhållande gällde även för våra mest
namnkunniga tonsättare. En direkt konsekvens av denna attityd blev att
kunskaperna om vårt musikarv, även hos framstående musiker, inskränkte
sig till en handfull verk. Inte ens i utbildningarna vid landets musikhögskolor hade den svenska musiken en självklar plats. Detta kan jag själv vittna
om. För under mina många år som student vid Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm – varav de sista åren i dirigentklassens diplomutbildning – fick
jag inte en enda gång arbeta med svensk musik. Och trots att musiken alltså
nästan aldrig framfördes, florerade kategoriska uppfattningar om att den vid
internationella jämförelser inte håller en särskilt hög nivå. Inte ens sånger
med piano ansågs värda att ägna sig åt i någon större utsträckning, trots
att vi i Sverige inom detta område har en sällsynt rik källa att ösa musik ur.
Sporrad av denna fördomsfulla inställning började jag att hos Musik- och
teaterbiblioteket och på andra ställen systematiskt inventera vårt svenska
musikarv för att själv läsa och bedöma partituren. Den musikaliska rikedom
som mötte mig i denna läsning, fick mig att radikalt öka andelen svensk
musik i våra studioinspelningar och vid våra offentliga konserter. Ett exempel på detta är radioserien Det våras för sonaten, där olika svenska pianister i 25 program spelade lika många svenska pianosonater som jag hade
valt ut. Knappt någon av dem hade framförts i modern tid. Ett annat är
satsningen på kvinnliga svenska tonsättare. Detta var långt innan det all-
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männa intresset för kvinnligt skapande hade vuxit fram, så både musiken och
deras upphovspersoner var okända för de allra flesta. I det fallet inventerade
jag all musik jag kunde hitta av ett antal kvinnor som trots sin tids fördomar och samhälleliga hinder hade lyckats skapa musik av hög klass. De verk
jag sedan valde ut hade komponerats av bland andra Elfrida Andrée (1841–
1929), Valborg Aulin (1860–1928), Helena Munktell (1862–1919), Hélène
Tham (1843–1925), Alice Tegnér (1864–1943), Amanda Maier (1853–1894)
och Laura Netzel (1839–1927). Om de manliga tonsättarna och deras musik
var i det närmaste okänd, var denna musik totalt negligerad. Men den fanns
kvar i arkiv och bibliotek i form av autografer och äldre tryckta utgåvor,
inte minst hos Musik- och teaterbiblioteket. Och med hjälp av dem kunde
jag återuppliva de utvalda verken genom inspelningar och konserter med
våra främsta artister. Ibland fick jag också själv göra praktiska notutgåvor av
musiken eftersom inga tryck fanns att tillgå och eftersom autograferna av
praktiska skäl inte alltid var möjliga att spela efter.
Under åren 2005–2010 som verkställande direktör och konstnärligt ansvarig för Helsingborgs symfoniorkester och konserthus fortsatte jag med
denna inriktning. Men även här blev problematiken med källornas tillstånd
uppenbar. I ett fall skulle vi under en offentlig konsert framföra en svensk
pianokonsert, och vi hyrde förhoppningsfullt hela det tryckta materialet hos
ett känt förlag. Men under repetitionerna visade det sig att solostämman
och partituret inte stämde överens, att partituret och orkesterstämmorna
inte heller stämde överens och att det i solostämman förekom musik som
varken fanns i partituret eller i orkesterstämmorna! Det krävdes ett mödosamt arbete för att arbeta fram en version som vi sedan kunde framföra. Det
säger sig självt att ett sådant material inte inbjuder till vidare framföranden.
För mig blev det en av flera signaler om det undermåliga tillstånd som notmaterialen till många svenska verk befinner sig i – till och med om de är
tryckta. Behovet av att gå tillbaka till autograferna blev allt större ju fler verk
jag undersökte. I fallet med pianokonserten fanns verket visserligen tillgängligt att hyra, även om det i sitt befintliga skick inte var möjligt att framföra.
Men den övervägande delen av vårt musikarv går inte ens att köpa eller hyra
från förlag. Återigen är det Musik- och teaterbiblioteket som härbärgerar de
flesta av de äldre tryck, autografer och andra handskrifter som kan bli utgångspunkter för källkritiska utgåvor och moderna framföranden.
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Levande Musikarv – förarbeten

¡Levande Musikarvs logotyp.

När jag 2011 tillträdde som Kungl. Musikaliska Akademiens ständige sekreterare genomförde jag tillsammans med tonsättaren och dirigenten professor B. Tommy Andersson en generalinventering av vårt svenska konstmusikarv. En sådan har mig veterligt aldrig gjorts tidigare. Vår avsikt var att
försöka bedöma omfattningen av framförallt den oskyddade musiken – det
vill säga där tonsättaren hade varit död i mer än 70 år. Och den mer långsiktiga ambitionen var att kartläggningen skulle kunna ligga till grund för tillförlitliga notutgåvor som utgångspunkt för moderna framföranden. Efter
noggranna genomgångar av en rad olika källor kunde vi till slut presentera
ett grundmaterial där vi listade tonsättarnamn och översiktliga verkförteckningar. För att efter detta omfattande arbete få en bättre överblick delade vi
upp den inventerade musiken i kategorier – symfonier, tondikter och ouvertyrer (och liknande verk), konserter, stråkkvartetter, övrig kammarmusik,
klavermusik, orgelmusik, verk för soloinstrument (utom piano), sånger med
piano eller andra instrument, sånger med orkester, körmusik, skådespelsoch balettmusik, samt operor, operetter, sångspel och melodramer. Bilden
av ett förvånansvärt rikt musikarv trädde fram genom denna inventering.
Intressant nog kunde vi också konstatera att omkring 150 av de runt 600
tonsättarna vi hittade genom inventeringen inte ens finns omnämnda i standardverket Sohlmans musiklexikon (andra upplagan).
Men behövs verkligen ett sådant initiativ? Sker inte en utsållning automatiskt över tid av musik som inte håller måttet i konstnärligt hänseende?
Och är inte den konstmusikaliska repertoarmix vi omges av ett resultat av
just denna mekanism där guldkornen under åren har vaskats fram, medan
den musik som inte håller måttet har sjunkit ned i välförtjänt glömska? Jo, i
många fall är det onekligen så, men det är verkligen inte en generell sanning.
Skälet till att viss musik inte framförs är ofta helt enkelt att den inte framförs! Detta gäller i högsta grad för vår äldre svenska musik där den absoluta
merparten hittills aldrig har fått klinga i modern tid, trots att det här gömmer sig en verklig skatt av potentiella musikaliska upplevelser.
Den okunniga och fördomsfulla uppfattningen om vårt musikarv drabbar även våra mest kända tonsättare av vilka endast ett fåtal verk framförs i
nämnvärd omfattning. Det ringa urval av svenska verk som vi idag får möta
i klingande form är dock inte en naturgiven ordning. Förhållandet har flera
bevekelsegrunder, varav flera inte handlar om musiken själv. Det är högst
olyckligt, för den musik vi inte får höra blir aldrig en del av våra upplevelser och fördjupar därmed inte heller våra insikter. Inte heller kan gestaltningarna av dem vässas genom framföranden av olika artister, ensembler
och dirigenter. Dessa verk kommer därför aldrig att bidra till mångfalden
i repertoarutbudet. Och då får vi inte heller de rätta perspektiven på deras
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musikaliska kvaliteter eller på deras relationer till standardverken. En av
faktorerna bakom detta missförhållande utgörs av tillgången till källorna,
musikalierna. Här finns ett fysiskt hinder eftersom tillgången till dessa noter ofta är ytterligt begränsad. Den övervägande delen existerar antingen
endast i autografer eller i gamla utgångna nottryck. Och musikförlagen, vars
verksamhet av naturliga skäl styrs av kommersiella villkor, har inte resurser
att ägna sig åt annan svensk musik än de ytterligt få verk som framförs med
viss regelbundenhet. Till detta kommer att det svenska musikarvet sedan
flera decennier endast i mycket ringa omfattning har ingått i undervisningen vid landets musikhögskolor. Det har med andra ord inte funnits särskilt
många incitament för att byta perspektiv och förändra sammansättningen
av den klingande repertoaren.

Levande Musikarv – utgångspunkter
Detta var läget när vi inom Kungl. Musikaliska Akademien beslutade oss för
att initiera det fleråriga projektet Levande Musikarv (www.levandemusikarv.
se). Även i våra nordiska grannländer har man musikarvsprojekt. Men där
började man med att satsa stort på samlingsutgåvor av sina respektive
giganter Edvard Grieg, Carl Nielsen och Jean Sibelius. I Sverige har vi inte
sådana självklara musikaliska monoliter och inom Levande Musikarv har vi
inte heller primärt satsat på samlingsutgåvor. Å andra sidan har vi en otroligt
rik musikskatt av ett stort antal betydande tonsättare. Men många av dem
är inte så välkända idag – inte ens i Sverige. Till skillnad från våra nordiska
kolleger satsade vi av detta skäl redan från början på både kända och mindre
kända namn. Men oavsett hur känt tonsättarnamnet är har den vägledande
huvudprincipen varit att den utgivna musiken skall hålla en hög konstnärlig
nivå. Ett av skälen till detta beslut var den stora mängden högklassig musik
som våra inventeringar hade genererat. Att då börja med samtliga verk av
en tonsättare i taget skulle dels ta en ofantlig tid i anspråk, dels inte göra
vårt mångskiftande musikarv rättvisa. Samtidigt är det vår ambition att
beträffande ett mindre urval av tonsättare så småningom uppnå ett läge där
vi har nya editioner av de flesta verk. Ett exempel på en sådan tonsättare är
Johan Helmich Roman (1694–1758).
Vi satte upp tre utgångspunkter inför det kommande arbetet. Den första
var att genom tillgängliggörandet av musiken förändra den vitt spridda, men
i grunden oriktiga, bilden att svensk konstmusik generellt sett håller en för
låg konstnärlig nivå för att vara intressant att framföra idag. Den andra var
att särskilt lyfta fram de kvinnliga tonsättare som trots bristande möjligheter
till högre utbildning i samma utsträckning som sina manliga kolleger, och
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trots ett inlåsande könsrollstänkande, ändå lyckades skapa musik av hög kvalitet. Och den tredje var att genom digitalisering av notmaterialen råda bot
på sårbarheten beträffande vårt musikaliska arv (manifesterad genom bland
annat multnande papper, bleknande bläck och skador av kopieringsapparater). Samtidigt ville vi göra utgåvorna fritt nedladdningsbara och därmed
tillgängliga för alla – oavsett vistelseort och ekonomiska förutsättningar.
Vår viktigaste samarbetspartner i både inventeringsarbetet och inför editionsprocesserna har från projektets början varit Musik- och teaterbiblioteket, vars personal professionellt och med stor hängivenhet genom bland annat inskanningar av notmaterial förser oss med merparten av de autografer
och äldre tryck som utgör underlagen för våra notutgåvor.

Levande Musikarv – en verksamhet på tre ben
Levande Musikarv är nu inne på sitt tionde år och har under denna tid på
ett långtgående och positivt sätt påverkat repertoarutbudet och samtidigt
fördjupat kunskaperna om vårt musikskapande. Därigenom har vår kulturella självbild stärkts och nyanserats. Men vad är då svenskt i vårt musikarv?
Liksom inom många andra områden har ett ständigt flöde av idéer och
strömningar från utlandet haft ett stort inflytande på utvecklandet av »det
svenska«. När Carl Jonas Love Almqvist 1838 lyriskt utbrister att »Blott
Sverige svenska krusbär har« är det lätt att hålla med honom. Samtidigt
måste vi vara klara över att beträffande musik är det typiskt svenska i många
fall också förmågan att på ett kreativt sätt smälta samman den egna traditionens uttryck med utifrån kommande impulser. Och de samlade resultaten
av denna assimilering har skapat den enastående musikskatt som Levande
Musikarv nu tillgängliggör. Här ingår allt från operor och orkesterverk till
kammarmusik, körverk, sånger och pianostycken. Men det är inte primärt
ett arkiv- eller lexikonprojekt. Huvudsyftet är i stället att musiken i klingande form skall kunna levandegöras, både nu och i framtiden. Och redan från
början var kvalitet ett nyckelbegrepp. Detta gäller både den utvalda musiken, de vetenskapliga texterna och notgrafikens utformning. Levande Musikarv samlar därför många av landets främsta musiker, dirigenter, editörer
och musikforskare i sin verksamhet.
Levande Musikarvs verksamhet står huvudsakligen på tre ben. Det första
innebär att vi ger ut fritt nedladdningsbara källkritiska och emenderade editioner av utvalda verk med hög konstnärlig halt. De källkritiska editionerna
utgår från tonsättarens autografer och får en för alla sådana utgåvor gemensam och noggrant utarbetad notgrafik. Emenderingen innebär att vi i stället
utgår från äldre tryck och på digital väg rättar och kommenterar uppenbara
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—D Jämförelse av ett uppslag ur autografen till Peterson-Bergers Arnljot med detsamma i den tryckta, källkritiska utgåvan editerad av
		
Finn Rosengren. (MTB, Wilhelm Peterson-Berger-samlingen)

felaktigheter. Oavsett val av edition är vägen lång till en färdig utgåva. Den
startar med en inventering och bedömning av verk för utgivning. Därefter
följer en omsorgsfull urvalsprocess, ett minutiöst editionsarbete och slutligen
en korrekturläsning av den nya utgåvan. Det andra benet innebär att vi tillhandahåller specialskrivna texter om tonsättare, verk och musikmiljöer – på
både svenska och engelska. Texterna beställs hos musikforskare, redigeras och
översätts till engelska. Den tidigare allmänna bilden av svensk äldre konstmusik har tyvärr i många fall, och under lång tid, styrts av svepande eller
rentav fördomsfulla formuleringar i lexika, fonogramtexter och recensioner.
Ibland röjer omdömena att författaren nog varken har hört eller läst musiken
i fråga. På grundval av detta förhållande bestämde vi oss för att i riktlinjerna
till Levande Musikarvs textförfattare betona vikten av sakligt objektiva bedömningar av tonsättarnas verk och insatser i det svenska musiklivet. Texterna bidrar till att motverka den överlag otillräckliga kännedomen om tonsättarna, deras verk och gärningar liksom om det svenska musiklivets skiftande
förutsättningar över tid. Tillsammans bildar de nya texterna en rikt facetterad väv, som beskriver insatser för musiklivet vars helhet i denna omfattning
knappast har varit känd tidigare. Och det tredje benet innebär att vi har byggt
upp och fortlöpande utökar en unik databas för all svensk konstmusik, det
vill säga våra tonsättare från 1600-talet fram till idag. De tusentals verk som
hittills har registrerats och utgivits följs fortlöpande av nya, vilket medför att
databasen ständigt växer. Men redan nu är det möjligt att få en detaljerad bild
av svenskt musikskapande under de senaste 400 åren.
De skyddade tonsättarnas verk kan vi av upphovsrättsliga skäl inte lägga
ut. Däremot kan vi länka till tonsättarnas egna hemsidor. En konsekvens av
detta arbete är att klyftan mellan nu levande och äldre avlidna tonsättare
håller på att försvinna. Insikten har väckts hos allt fler att alla tonsättare en
gång har varit nutida och att alla nu levande tonsättare så småningom kommer att bli representanter för den äldre svenska musiken!

Levande Musikarv förändrar framtidens musikliv
Genom editionerna och texterna förändrar Levande Musikarv för alltid vår
svenska musikhistoria som i takt med de nya rönen delvis måste skrivas om.
Detta stora kunskapslyft ger dramatiskt ökade insikter kring det musikaliska skapandet, liksom kring dess genom tiderna olika förutsättningar och
villkor. Att ge ut digitala noteditioner och texter har även praktiska fördelar. Notutgåvorna är kostnadsfria för nyttjaren, eventuella kompletteringar eller korrigeringar (exempelvis efter ett framförande) kan lätt göras när
som helst, inga lagerkostnader eller porto- och transportkostnader behövs,
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och till skillnad från tryckta noter kommer dessa utgåvor aldrig att kunna
vara »slutsålda« eller oåtkomliga. Musikens spridning är inte heller beroende av geografiska gränser eller av enskilda förlags ekonomiska möjligheter
och marknadsmässiga hänsynstaganden. Vi samarbetar också med Svensk
Musik så att den som önskar få notutgåvorna häftade och försedda med omslag kan erhålla detta genom deras försorg.
Levande Musikarvs noteditioner ökar drastiskt möjligheterna att förnya
och berika den klingande repertoaren. Och de tillgängliggjorda verken används allt oftare i det praktiska musicerandet. Vi kan redan nu konstatera att
kännedomen om projektet med sin databas, sina notutgåvor och texter är
mycket hög inom det svenska musiklivet. Det framgår bland annat genom det
stora antalet unika besökare hos www.levandemusikarv.se (i dagsläget omkring 85 000). Vi vet också att innehållet i databasens texter används flitigt vid
konsertpresentationer, i programblad och i radiosändningar. Även i utlandet
har Levande Musikarv uppmärksammats i allt högre grad. Ändå har vi inte
haft medel för att i någon större utsträckning marknadsföra vår verksamhet.
Att den utgivna musiken tidigare inte har framförts i beaktansvärd omfattning beror inte bara på okunskap om den konstnärliga potentialen hos dessa
verk, eller på materialens relativa oåtkomlighet och sköra fysiska tillstånd.
Okänd musik förutsätts dessutom inte sällan kräva ett mer aktivt repertoararbete inför programplaneringen, och har av konsertgivare ofta bedömts
som inte tillräckligt säljande gentemot potentiella konsertbesökare. Musik
som inte har framförts tidigare i modern tid kan också behöva större instuderingsinsatser, vilket beträffande symfoniorkestrarnas pressade scheman
kan leda till att repetitionstiden bedöms bli för knapp. Då är det säkrare att
programsätta redan tidigare framförda så kallade standardverk. Agenturer
kan i vissa fall till och med aktivt välja bort hittills okända verk med motiveringen att de inte gagnar dirigentens eller solistens karriär eftersom de tar
för lång tid att instudera i förhållande till antalet bedömda framföranden.
Men motståndet avtar nu allt snabbare. Både musiklivets aktörer och
konsertbesökarna har genom den av Levande Musikarv nu tillgängliggjorda musiken upptäckt tjusningen i att få möta en allt större mängd tidigare
ohörd musik av hög klass. Vi ser det bland annat genom att våra notutgåvor
och texter får hundratals nedladdningar när de läggs ut i databasen. Till och
med våra orkesterverk följs ofta av ett flertal konsertframföranden. Ett par
exempel på det sistnämnda förhållandet är Wilhelm Stenhammars (1871–
1927) första symfoni i F-dur från 1903 och Helena Munktells enaktsopera
I Firenze från 1889. Även hennes orkesterverk Bränningar från 1895 framfördes omedelbart på flera olika ställen i Sverige – och till och med av en symfoniorkester i Kazakstan – när vår edition släpptes. Det hade då inte spelats
på över hundra år.
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Repertoarprofilen hos våra orkestrar och andra konsertgivare håller nu på
att i grunden förändras till förmån för svenska tonsättare. Inte minst tydligt
är detta för andelen kvinnliga tonsättare. Vi är övertygade om att Levande Musikarv kraftfullt har bidragit till denna positiva utveckling. Och med
hjälp av våra editioner och texter skapar vi nu allt bättre förutsättningar för
fler och mer insiktsfulla gestaltningar av svensk musik. Det är ju ett känt
faktum att ju oftare ett verk framförs av framstående artister, desto mer kan
versionerna fördjupas och så småningom kan till och med interpretationstraditioner bildas av respektive verk. Men fram till idag har vi försvinnande
få svenska verk som framförs med en sådan regelbundenhet att man överhuvudtaget kan tala om en tradition. För att snabbare kunna ge möjligheter till
framväxten av sådana behöver vi också se till att svensk musik blir en självklar del i utbildningarna av instrumentalmusiker, sångare och dirigenter vid
landets musikhögskolor. En föregångare i detta avseende är Musikhögskolan
i Malmö (MHM), som under flera år erbjöd treåriga kurser i musikalisk gestaltning med koppling till Levande Musikarvs utgivning av musik. Jag hade
själv förmånen att få utforma dessa kurser och att undervisa kursdeltagarna.
Dessa var både studenter och alumner. Behovet av denna typ av utbildningar
är stort, och resultaten avspeglade sig tydligt genom att flera av de instuderade verken numera har införlivats i repertoaren hos dessa musiker på tröskeln
till – eller redan inne i – det professionella musiklivet. Ett av de verk som
på kort tid har gjort ett bestående intryck är Amanda Maiers vitala sonat
i h-moll för violin och piano från 1873. Den framförs nu så ofta att många
bland våra yngre musiker tror att verket är ett gammalt standardverk för violin och piano. Andra framlyfta verk som också har förändrat bilden av såväl
kvinnliga svenska tonsättare som vår musikhistoria är Laura Netzels mäktiga cellosonat (utan uppgift om tillkomstår, men tryckt i Tyskland 1899) och
Valborg Aulins kraftfulla stråkkvartett i e-moll från 1889. Dessa tre verk ingick i den dubbel-CD med verk av kvinnliga tonsättare som Kungl. Musikaliska Akademien gav ut 1994 i sin stora fonogramantologi Musica Sveciae. Jag
valde ut all musik till denna CD-box, och förvåningen var stor hos många
musiker och musikälskare när de nu kunde höra de obestridliga kvaliteterna
i den dittills glömda musiken. Men det var först genom Levande Musikarvs
noteditioner som dessa verk på allvar började sprida sig bland musiker och
ensembler. Och med musikhögskolekurserna i musikalisk gestaltning påskyndades denna process ytterligare. En förhoppning är nu att även andra
musikhögskolor, folkhögskolor, spetsgymnasier och kulturskolor skall följa MHM:s exempel genom att införliva den tillgängliggjorda repertoaren i
undervisningen. Värt att notera i detta sammanhang är även den musik som
redan från början skrevs i undervisningssyfte i form av bland annat etydsamlingar, och den stora mängd betydande musik som skrevs för det förr så
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utbredda hemmamusicerandet. Där återfinns bland annat stora delar av vår
nationella sångskatt. En förhoppning är också att Levande Musikarvs verksamhet skall kunna stimulera till ett ökat intresse för den svenska musiken
inom den musikvetenskapliga forskningen. Inom detta område finns fortfarande till stora delar outforskade fält för nyskapande insatser.
En sak är säker – utan vårt nära och förtroendefulla samarbete med Musik- och teaterbiblioteket hade denna vittgående satsning aldrig varit möjlig
att praktiskt genomföra på ett så genomgripande sätt som nu har kunnat ske.
Genom att samordna våra respektive resurser och kompetenser har vi erhållit stora samordningsvinster till gagn för hela musiklivet. Våra digitala källkritiska utgåvor kommer därutöver att finnas i fysisk form för utlåning i biblioteket. Levande Musikarv har förhoppningsvis många år kvar i sitt arbete,
inte minst för att mängden haltfull musik visade sig vara till och med ännu
större än vi från början vågade hoppas på. Men redan nu är det tydligt att
verksamheten sätter positiva avtryck i flera avseenden. Flera av våra utgivna
verk framförs flera gånger och på olika platser. På så sätt blir de en del av
den levande repertoaren. Och det är ju ett av målen för Levande Musikarv.
Några av kompositionerna blir säkert också framtida standardverk. Men det
bästa betyget är nog ändå de spontana glädjereaktioner som jag under åren
har hört från flera av mina studenter: »Det här är ju fantastisk musik! Varför
kände vi inte till den förut?«
Vi bör alltså omformulera Groucho Marx drastiska fråga i inledningen
till denna text och i stället rannsaka oss själva: Vad gör vi för kommande
generationer? Svaren berör naturligtvis en mängd områden. Men när det
gäller den svenska oskyddade konstmusiken kan vi konstatera att Kungl.
Musikaliska Akademiens satsning Levande Musikarv i samarbete med Musik- och teaterbiblioteket gör en betydande, långsiktig och oegennyttig insats
för att vårt rika musikaliska kulturarv skall kunna bli ett verkligt levande musikarv – både nu och i framtiden.

Biblioteket
och jag

MAB/SMB/MTB:
minnen och nya tider

Veslemøy Heintz

E

n vacker vårdag i mitten av 1970-talet var jag på väg från
min arbetsplats på Djurgården till Nybrokajen. Jag arbetade då
på Svenskt musikhistoriskt arkiv (SMA) och hade fått i uppgift
att besöka Musikaliska Akademiens bibliotek (MAB) för att söka
information i bibliotekets referenssamling. Visserligen hade SMA ett ganska gott referensbibliotek, men det kunde naturligtvis på inget sätt mäta sig
med MAB:s. Jag hade under ett par år arbetat med Svensk musikhistorisk
bibliografi, en årlig förteckning som innehöll information om artiklar, småtryck, böcker, uppsatser med mera som på något sätt hade anknytning till
svensk musik och svensk musikhistoria. Och det var därför hög tid att jag
gjorde mig bättre bekant med det enda specialbiblioteket i landet på musikområdet.

Nybrokajen 11

. Nybrokajen 11,
fasadbild från år
1998. (Foto: Per B.
Adolphson)

Byggnaden med adress Nybrokajen 11 var imponerande. Den hade ursprungligen byggts för att hysa Musikaliska Akademien med dess undervisningsanstalt men nu fanns bara biblioteket kvar. Trappan upp till ingången
var brant och entrédörren krävde god armstyrka och en speciell teknik: man
var tvungen att runda den till vänster samtidigt som man drog upp den
med högerhanden. Väl inne möttes man av en trevlig atmosfär. Lokalen var
minst sagt udda med en läsesal som var en före detta orgelsal – orgelfasaden
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fanns kvar. I den ganska trånga låneexpeditionen – hade man tur låg det en
katt på lånedisken och hälsade välkommen – fanns en uppsjö av olika kortkataloger. Jag tyckte det var fascinerande att bekanta mig med dessa kataloger. Här fanns inte bara nominala och systematiska kataloger för musikalier
och litteratur, utan även ämnesordkataloger för litteratur, specialkataloger
för småtryck och tidskrifter, för att inte tala om alla handskriftskataloger
med mera. Man kunde lätt gå vilse i denna katalogdjungel och den vänliga
personalen var då alltid hjälpsam. Så småningom insåg jag att katalogerna speglade bibliotekets historiska utveckling. Här hade de olika bibliotekarierna fått sätta sin prägel på systematik och ämnesord. Katalogerna var
därmed att betrakta som historiska dokument som visade hur man hade
tänkt och resonerat kring samlingarna för att lättast kunna göra materialet,
och informationen som fanns i materialet, tillgängligt för den oinvigde. Jag
kände mig mycket oinvigd denna första besöksdag.

Nybrokajen 13 – Statens musiksamlingar
Men bättre skulle det bli. SMA flyttade så småningom via Musikmuseet på
Sibyllegatan till lokaler på Nybrokajen 13, det så kallade Kjellbergska huset.
Vi blev därmed grannar med MAB. Och 1981 kom så den stora förändringen. En ny myndighet, Statens musiksamlingar (SMS), bildades genom
en sammanslagning av Musikmuseet och MAB. Och SMA, som hade levt
på nåder i några år, slank med, lite som den fattiga kusinen från landet.
De tre institutionerna behöll sin självständighet inom ramen för myndigheten, men samarbetet och informationsutbytet ökade naturligtvis mycket,
framförallt mellan MAB och SMA. Institutioner förresten, SMA fick en lite
lägre status, och kallades enhet, vi var nog ur byråkratisk synpunkt lite för
obetydliga för att kunna uppnå institutionshöjd.
Biblioteket tog SMA under sina vingar – vi var ju hopbyggda grannar, och
fick så småningom en kommunikationshiss installerad mellan våra två huskroppar. Det var spännande att få tillgång till MAB:s samlingar och roligt
med nya, trevliga kollegor. Så småningom skulle vi bli kollegor »på riktigt«.
SMA blev en del av biblioteket. Vår verksamhet delades upp: MAB fick en
ny arkiv-och raritetsavdelning och SMA:s bibliografiska verksamhet slogs
ihop med bibliotekets litteratur- och tidskriftsarbete.
Det fanns därför all anledning att göra sig bekant med MAB:s samlingar.
Jag glömmer aldrig den första gången jag gick ner för den smala spiraltrappan från låneexpeditionen till magasinslokalerna i källarvåningen. MAB
hade ju inte öppna samlingar utan allt hämtades från olika magasin. Källaren var stor med ett oändligt antal kompakthyllor, många olika prång och
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¡Nybrokajen 11, fasadbild
från år 1900. (Stockholms
stadsmuseum, fotonummer
C 1188)

smårum, och den var mycket lortig! Utanför på Nybrokajen susade bilarna
förbi, bilhjulen var precis i höjd med källarlokalernas fönster. Men det mest
spännande magasinsutrymmet var det så kallade Stallet. Stallet låg på bibliotekets baksida ut mot en stor innergård och hade förr i tiden hyst häst
och vagn som tillhört Utrikesministerhotellet vid Blasieholmstorg. Som
arkivlokal betraktad var Stallet en katastrof, miljön var omväxlande kall och
varm, och man var alltid rädd för att taket skulle börja läcka; säkerheten var
obefintlig. Sådant tänkte jag inte så mycket på då, utan jag var fullständig
tagen av denna samling med gamla handskrifter och tryck, lukten av linnelumpspapper var oemotståndlig. Som en kuriositet kan nämnas att det
under somrarna ofta bodde ett måspar på gården. De var aggressiva och krävde att man skyddade sig med ett paraply oavsett väder när man skulle hämta
material i Stallet, annars kunde man bli attackerad i en störtdykning eller
träffas av en måsskit. Pricksäkerheten var förvånansvärt stor!
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Flytt till Torsgatan
I början av 1990-talet började rykten gå att Nybrokajen skulle byggas om
och att biblioteket skulle tvingas flytta. I sanningens namn var väl inte de
dåvarande lokalerna idealiska för biblioteksverksamhet, men en flytt framstod trots det som lite av en mardröm. Och det var just samlingarna som
var kärnan i denna »mardröm«. Riktigt hur omfattande dessa var hade jag
inte riktigt förstått. Ett par tusen meter kanske, men uppmätningarna visade att vi hade över sex och en halv kilometer med tryck och handskrifter.
Logistiken framstod nästan som övermäktig, men tack vare den fantastiska
personalen gick flytten över all förväntan.
Vi besökte många möjliga lokaler under resans gång. Till slut landade vi på
Torsgatan där Bonnier behövde en hyresgäst i de gamla, numera tomma, tryckerihallarna. Dessa visade sig vara lämpliga för ombyggnad för bibliotekets
behov, och även för myndighetens kansli som skulle flytta med från Nybrokajen. Biblioteket passade på att byta namn under flyttprocessen. Vi lämnade
Nybrokajen som Musikaliska Akademiens bibliotek och återuppstod på Torsgatan som Statens musikbibliotek (SMB). Byråkratiskt och tråkigt, javisst,
men oj vad vi ansträngde oss för att hitta på något bättre, det gick bara inte.
Det var trevligt med nya, ljusa arbetsrum, en välkomnande låneexpedition
med läsesal och, inte minst, moderna magasinsutrymmen på samma plan,
inga trappor eller hiss längre. Jämfört med Stallet var naturligtvis den nya
arkivlokalen med en modern klimatanläggning en dröm. Men just klimatanläggningen var bångstyrig. Den droppade vatten och var tidvis täckt av is (!);
klimatet var antingen för fuktigt eller för torrt, för kallt eller för varmt. Det
ordnade upp sig efterhand, men under lång tid var den ett av mina hatobjekt!
Säg den lycka som varar, hissen och trapporna som vi lämnat på Nybrokajen
skulle snart återkomma. Men det var det värt. Den nya låneexpeditionen med
referensbiblioteket i Bonniers nybyggda glashus var enligt mitt förmenande
en fantastisk lokal, ljus, luftig, välkomnande, ja, rent av vacker. Där fick även
Svenskt visarkiv (SVA) som hade införlivats i myndigheten sin expedition.
SVA var ett uppfriskande nytillskott. Sunt med lite nya, anarkistiska attityder: Regler och påbud kan för all del vara bra, men behöver inte alltid följas!

Samlingarna
Som ni märker återkommer ofta ordet samlingar. Ett bibliotek är ju sina
samlingar, och SMB:s samlingar var och är något enastående: litteratur,
tidskrifter och så alla dessa noter – både i tryck och handskrifter. Säg en
genre och den finns där! Jag tyckte att det var lite överväldigande och var
mycket tacksam för att jag i stort sett fick arbeta med det jag kunde något

80

¡ Föregående uppslag:Torsgatan 19,
fasadbild från år 2006. (Foto: Mikael
Sjöberg)

så när, nämligen böcker, tidskrifter och arkivmaterial. Det är mycket arbete kring samlingarna, alltifrån inköp, statistik, katalogisering, märkning,
uppställning, och även lagning. Materialet slits och går sönder. Ofta går det
inte att köpa nytt (sen är det ju det här med begränsade medel …) och då är
det bra med ett bokbinderi som kan laga, lappa och inte minst sudda bort
kommentarer av olika slag. Och ett arbetsmoment som för mig ofta framstod som hopplöst var att hitta i samlingarna. Det var många byråkrater
som inte förstod varför samlingarna inte var tillgängliga för låntagarna. De
kunde väl bara få strosa omkring och hitta vad de önskade? Icke! Även för
den invigde kunde det vara en utmaning att hitta vägen från katalogposten
(oavsett om den nu fanns på ett faktiskt kort eller digitalt på nätet) till det
fysiska materialet.
Det var stimulerande att arbeta med samlingarna. Att gräva ner sig i katalogiseringsreglernas oändliga möjligheter bjöd på uppfriskande diskussioner
med överbibliotekarien. Särskilt kommer jag ihåg hur vi »moderniserade«
ämnesordslistan. Att sitta och slänga olika ord och termer – det gällde behålla, förnya, förkasta – kunde vara krävande, men också mycket roligt.
Övergången från analoga kort till digitala poster i en databas gick, mycket
tack vare den engagerade personalen under överbibliotekariens vakande öga,
förvånansvärt smidigt. Det var spännande att på ett helt nytt sätt bli en del
av biblioteks-Sverige, det vill säga forskningsbibliotekens gemensamma katalog Libris. Det var en ny värld som öppnade sig för oss, men också för alla
de andra medverkande biblioteken. Musikmaterialet fick ett välförtjänt lyft
och SMB-personalens specialkunskaper inte bara efterfrågades, utan blev
en fast del i olika expertgrupper. Man kunde rent av bli lite mallig när man
på olika biblioteksmöten fick representera SMB! Och bättre skulle det bli.
Biblioteket förlänades en »gåva« man bara kunde ha drömt om: Drottningholms teatermuseums bibliotek- och arkivsamlingar. Visserligen kunde inte
allt material samlas på ett ställe, teatersamlingarnas arkivmaterial fick stanna kvar i sina befintliga lokaler ute i Gäddviken. Synd, men det gick att leva
med. För det viktigaste var ju hur väl musik- och teatermaterialet kompletterade varandra, för inte att tala om dansen som även den kom med på ett
hörn. Och nu fick det bli ett namnbyte igen. Denna gång var det ganska
enkelt, det blev Musik- och teaterbiblioteket (MTB). Man riktigt kände hur
drottning Lovisa Ulrika med sonen Gustaf III log i sin himmel!
Med de nya, rika samlingarna kom även nya, kunniga medarbetare. Ett
trevligt tillskott till den befintliga medarbetarkåren, som var en blandad
kompott med ovanligt hög kunskapsnivå. Det var roligt med alla dessa olika
personligheter. Samlingarna i all ära, men vad hjälper det om man inte har
goda förmedlare. Det låter som en kliché att säga att MTB hade (och har)
nöjda »kunder«, detta byråkratiska begrepp som inte passar särskilt bra på
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bibliotekets olika besökare. Dessa var inte ute efter något som kostar pengar,
utan önskade hjälp med att hitta just det som de behövde i samlingarna – och
då var personalens kunskaper en ovärderlig tillgång. Det fanns en vilja att
hjälpa till där det behövdes, oavsett vad som stod i befattningsbeskrivningarna. Och det gällde även det inre arbetet med samlingarna. Det fanns en
samarbetsanda som var något helt unikt.

Mina år med MAB,
Musikaliska
Akademiens bibliotek

Minnen och nya tider
Minnenas kavalkad drar förbi mitt inre öga. Allt var ju inte lika märkvärdigt,
och ett möte med en låntagare när jag stod och skruvade ihop garderobskåp
dyker upp. Hon tyckte det var roligt att se att även kvinnlig personal kunde
hantera en skruvmejsel, och när jag var klar kunde jag möjligtvis åstadkomma
lite flera toarullar till toaletterna?! Det kunde jag nu inte, för de var inlåsta!
Skämt åsido, det är ju annat som utgör höjdpunkter. Digitaliseringen av
den gamla kortkatalogen (nominal), det var fantastiskt roligt – och utmanade. Och ytterligare en digitalisering som jag inte glömmer: 1700-talssällskapet Utile Dulcis notsamling som plötslig bara fanns där, tillgänglig för
alla på MTB:s hemsida. Överhuvudtaget digitaliseringen, den nya teknikens
oändliga möjligheter att öppna samlingarna på ett helt nytt sätt. Det är svårt
att sätta ord på hur det kändes, och känns än idag. Fantastiskt, javisst, men
också överväldigande, omtumlande – och faktiskt frustrerande! Det fanns så
mycket man ville göra, men tiden – och naturligtvis även tillgång på personal och inte minst pengar – saknades.
Var det roligt jämt? Nej, det var det förstås inte. Pengarna, detta nödvändiga onda, var det aldrig tillräckligt av. Och att mentalt nå fram till de som tog
beslut om tilldelningen av medel kunde vara oerhört frustrerande. Att bevara
och tillgängliggöra vårt kulturarv tillhörde ju inte de prioriterade frågorna.
Men deppiga dagar kunde man alltid söka tröst i Stallets (det vill säga
arkiv- och raritetssamlingens) olika dyrgripar. Sådana dagar kände jag en
speciell sympati för »sumphyllan«. Dessa meter med material som man inte
riktigt visste vad man skulle göra med – mestadels oidentifierbara handskrifter, men som man ändå inte hade hjärta att slänga. Och jag var mycket svag
för skönheten i gamla, vackert inbundna noter, ofta lädersnittsband. Man
erfor hantverksskickligheten, tidlösheten, det bestående värdet; då kändes
vardagsproblemen genast mindre besvärande.
Med detta sagt, så är min tid på biblioteket något jag ser tillbaka på med
oerhörd glädje. Alla samtal, viljan till problemlösning, goda omdömen,
vänskap. Det är bara att tacka för förmånen att ha fått vara med på MAB/
SMB/MTB:s resa under några år.

Eva Öhrström

F

örsta gången jag satte min fot på Nybrokajen var tidig höst
1963. Jag skulle söka in på »Ackis« och det var organist-, kantorsoch musiklärarutbildningen som gällde. Men viktigast var provet
till organistutbildningen. Jag spelade ett stycke av Hindemith med
en snabb toccataliknande inledning, vilket inte fungerade så bra på den
gamla pneumatiska orgeln. »Stäng av öronen och spela på«, var det någon
som rådde mig och det gjorde jag. Orgeln stod då där paus- och kafferummet finns idag, på första våningen i rummet med det stora fönstret in mot
gården. Jag kom in som aspirant och våren 1964 antogs jag och flyttade från
Helsingborg till Stockholm. Mellan 1964 och 1969 gick jag på Ackis, tog
organist- och kantorsexamen för att sedan avsluta mina studier vid Musikhögskolan i Malmö 1971 med en pianopedagogisk examen. Då var jag gift,
hade barn och bodde igen i Helsingborg.

Musikaliska Akademiens bibliotek
För några veckor sedan pratade jag med en av mina gamla vänner från åren
på Ackis och hon berättade att hon aldrig hade varit nere på MAB under vår
studietid. Men det var jag. Jag lånade böcker om tonsättare och en del noter.
Det var inte många gånger men jag kan fortfarande se dubbeldörrarna jag
då passerade och disken framför mig där någon av de snälla bibliotekarierna
stod och hjälpte mig hitta rätt.
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Under 1970-talet jobbade jag några år som organist och hade flera körer
som jag mötte varje vecka. Relationen till MAB fanns kvar och jag beställde
körnoter som skickades ner till mig i Skåne med jämna mellanrum. Då var
kontakten med MAB avlägsen och eftersom jag inte trivdes med organistyrket började jag resa ner till Lund på mina lediga dagar för att läsa musikvetenskap. Karriären var snabb och efter en dryg termin blev jag studievägledare och sekreterare, tog tjänstledigt från kyrkan och gick ner i lön från mellan
8–9 000 kronor i månaden och blev pianopedagog på halvtid vid Lunds musikskola med en lön på cirka 2 000 kronor. Det var kring slutet av 1970-talet,
jag var skild och min dotter var sju-åtta år. Tufft ekonomiskt men det gick!
En dag föll en lapp ner i musikvetenskapens brevlåda med en förfrågan om
någon ville skriva en artikel till en antologi om kvinnor inom konst, musik
och kultur. Eftersom de sju C-kursarna satt i rummet intill och majoriteten
av dem var kvinnor, gick jag in och frågade om någon ville haka på. – Nää,
kvinnor har väl inte gjort något inom musik? sa de enstämmigt och tittade
på mig med menande blickar. Jag blev chockad. Hade jobbat sedan tonåren
som organist och studerat sju år på musikhögskolor och gjort många arrangemang till mina körer och ändå – kvinnor hade inte gjort något inom musik!
Och när jag tänkte efter så hade jag inte hört ett enda namn nämnas på någon kvinnlig tonsättare under alla mina år vid musikhögskolorna. Det var
våren 1978 eller kanske -79. Efter seminariet gick vi ut i Lundagård och pratade. Någon menade att jag kunde skriva själv. – Men om vad? frågade jag.
– Om Elfrida Andrée, fick jag till svar. – Vem är det? undrade jag. Gick hem
och såg i Sohlmans lexikon att en man som hette Anders Lönn hade skrivit
en kort men informativ artikel om henne där. Jag lånade ner hans uppsats
och skrev under sommaren en kort biografi om henne vilken publicerades i
Svenskt Gudstjänstliv.
Aningslös som jag alltid har varit ville jag fortsätta med musikvetenskap.
Jag anmälde mig till doktorandutbildningen vid Göteborgs universitet och
blev antagen. Hade tänkt skriva om pianopedagogik, men Jan Ling, min
professor, menade att det vore bättre om jag skrev om Elfrida Andrée. Som
tur var fanns den lilla nystartade institutionen Kvinnohistoria på sjunde våningen i samma hus och där var Gunhild Kyle professor. Musikvetenskap låg
på bottenvåningen.

Samlingar efter kvinnliga tonsättare
Min doktorsavhandling bygger främst på korta biografier och verkförteckningar av kvinnliga tonsättares musik mellan 1800 och 1880 och nu inleddes
min kontakt med MAB på allvar. Efter en kort tid i Göteborg reste jag upp
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till Stockholm och träffade först Anders Lönn, sedan Birgitte Horne Jensen,
Anna-Lena Holm och flera andra skickliga och snälla bibliotekarier. Jag blev
uppvisad till en korridor på andra våningen där det stod två stora kistor
som hade lämnats in under 1950-talets slut och som innehöll allt Elfrida
Andrée hade lämnat efter sig. Arkivet var inte katalogiserat. Det innebar att
där fanns allt från brev, foton, tidningsartiklar, noter med hennes repertoar
och hennes kompositioner, de senare mest i handskrift men några var publicerade. Den ingången jag fick till Elfrida Andrée var fantastisk – jag var
ju själv organist och kände igen hennes repertoar som jag hade spelat en
stor del av. Registreringar och fingersättningar, allt var inskrivet i noterna.
Samtidigt fick jag tillgång till Laura Netzels brevsamling med flera klipp, artiklar, noter och recensioner. Materialet kring Valborg Aulin såg jag och en
uppsats om Helena Munktell lånade jag. Jag kopierade och lånade så mycket
jag kunde och reste tillbaka till Göteborg och skrev en artikel med titeln
»1800-talets svenska musikhistoria ur ett kvinnoperspektiv« vilken 1983
publicerades i Kvinnohistorisk Tidskrift. Det är den första artikeln jag räknar
med och som jag fortfarande är lite stolt över.
Under 1980-talets första år var kunskapen om kvinnliga tonsättare nästan obefintlig och bara ett fåtal i västvärlden ägnade sig åt det. Av en slump
kom jag i kontakt med en (amerikansk) man från Sydafrika som hette Aaron
Cohen. Han var en rik amatörforskare och publicerade 1981 det första
moderna lexikonet över kvinnliga tonsättare: International Encyclopedia of
Women Composers. Anmärkningsvärt var att han kom till Göteborg för att
träffa mig. Jag har fortfarande presenten han gav mig på hedersplatsen vid
sidan om CD-spelaren. En liten kub med en vacker röd afrikansk blomma i.
Det avslöjar hur unikt det var att intressera sig för kvinnliga tonsättare. 1981
deltog jag också vid en konferens i Los Angeles som samlade både musikforskare, musiker, dirigenter och tonsättare kring ämnet kvinnors musik. Jag
kommer aldrig att glömma den japanska tonsättaren som visade mig både de
indianska och kinesiska stadsdelarna i LA.

Doktorsavhandlingen tar form
Jobbet med avhandlingen tog sex eller kanske sju år, på deltid eftersom jag
undervisade både på Musikhögskolan och musikvetenskapen. Under de åren
hade jag regelbunden kontakt med musikbiblioteket i Stockholm. För att
skriva avhandlingen reste jag upp till Stockholm och gick igenom musiken
som kvinnorna hade komponerat. Pia Schmidt från Göteborg gjorde ungefär
samtidigt sin praktiktjänstgöring på MAB i Stockholm. Hon sammanställde
en lista med större delen av de kvinnliga tonsättarnas musik och gav den
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till mig. Jag skrev till MAB vilka noter jag var intresserad av och någon eller några av bibliotekarierna kopierade musiken och skickade ner till mig i
Göteborg. Det var inte hela Elfrida Andrées produktion men större delen
av kammarmusiken och partituret till hennes andra symfoni. Många timmar stod säkert Birgitte Horne-Jensen och hennes kolleger och kopierade.
De kopierade också verk av Valborg Aulin och prinsessan Eugénie, Mathilda
d’Orozco Montgomery-Cederhielm Gyllenhaal, Aurore von Haxthausen,
Wendela Hebbe, Emelie Holmberg, Amanda Maier-Röntgen, Laura Netzel,
Caroline Ridderstolpe och ända fram till Sophie Öbergs sånger. Jag vet inte
hur många kopior de tog men det var flera hundra. Allt skickades per post
ner till mig och jag tog med dem hem och spelade och sjöng igenom allt.

De första konserterna
Eftersom jag jobbade på Musikhögskolan kände jag flera musiker och ett
samarbete inleddes med violinisten Lisbeth Vecchi och hennes man, cellisten Guido Vecchi och pianisten Hilda Sahrne. Jag gick med mina noter
till Vecchis, musiken gillades och vi beslutade oss för att presentera den för
göteborgarna. Med hjälp av Jan Ling, som var en fantastisk professor, fick
vi kontakt med Göteborgs historiska museum och där gav vi sedan flera
kommenterade konserter. Inte någon hade tidigare hört musiken och jag
glömmer aldrig Guido Vecchis lovord. Det var främst kammarmusiken vi
framförde men även en del sånger. Och konserterna var omtyckta! Det kom
publik och lyssnade. Det var första gången musiken av de kvinnliga tonsättarna spelades sedan de själva hade levt. Musiken var helt okänd. När jag
tänker tillbaka nu, nästan 40 år senare, när det spelas musik av kvinnliga
tonsättare dagligen på radion och i konserthusen, förstår jag att våra konserter var epokgörande.

Åter till samlingarna
Allt som fanns i MAB:s arkiv försökte jag gå igenom. De två kistorna med
Elfrida Andrées efterlämnade papper, Laura Netzels arkiv och Valborg Aulins
samt flera andra tonsättare. På MAB fanns också Musikaliskt Tidsfördrif som
gavs ut mellan 1789 och 1834 där några kvinnor hade fått sånger publicerade.
En annan viktig del i avhandlingsarbetet var att sätta in tonsättarna i deras
sociala miljöer. I KMA:s arkiv på Riksarkivet fanns handlingar om akademiens Sångskola, som fanns mellan 1797 och 1821 och i förteckningar över
elevernas namn och studieresultat kunde jag kartlägga flickornas studier.
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Från 1854 då KMA:s utbildningsverk successivt öppnade sina dörrar för
kvinnor och fram till 1890-talet fanns materialet på MAB. Men det gällde
att läsa på. Jag läste en massa tidskrifter och litteratur från slutet av 1700talet och fram till början av 1900-talet vilka skildrade kvinnors liv. Framför
allt satte Jane Austens böcker sina spår hos mig och successivt framgick det
att uppfostran för flickor från högre borgarklass eller adel innebar att de
skulle odla sina talanger. De skulle kunna spela klaver, sjunga, läsa, prata
franska, dansa och brodera. Jag blev därför inte förvånad när jag upptäckte att den bästa eleven vid sångskolan 1817 var en Mamsell Åkerlund som
gick i klaverklassen. Och att många av de kvinnliga tonsättarna var flickor
med adligt ursprung. Men emancipationsperioden under 1800-talets slut
var också ett spännande ämne. I de tre viktigaste kapitlen satte jag sedan in
musiken i deras miljö: musik i aristokraternas salonger, salongen i Uppsala
under 1840-talet och vardagsrumskulturen på 1870-talet och sist storborgarnas salonger som gränsade till det framväxande offentliga musiklivet. Efter att ha gått igenom allt och presenterat materialet skrev jag en avslutning
om kvinnliga och manliga världar i musiklivet. Resorna till Stockholm var
fortfarande regelbundna och i min doktorsavhandling som kom 1987 och
fick titeln Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige finns 78 tonsättare verksamma mellan 1800 och 1880 upptagna. De presenteras sist i boken med biografier med deras viktigaste data, verkförteckningar och källor
med både publicerat material och i arkiv både i MAB, Kungliga Biblioteket,
Göteborgs universitetsbibliotek och flera andra.

Undervisning, forskning och författande
Sommaren 1988 flyttade jag upp till Stockholm för att undervisa i musikhistoria vid Kungliga Musikhögskolan. Jag fortsatte forska på MAB. Bland
annat skrev jag artiklar om svenska kvinnliga tonsättare för Grove, med
biografier, verkförteckningar och bibliografier. The New Grove Dictionary
of Women Composers publicerades 1994 och idag ingår artiklarna i The New
Grove Dictionary of Music and Musicians. Nästa stora projekt blev biografin
om Elfrida Andrée och boken Elfrida Andrée. Ett levnadsöde kom 1999. Då
hade Anna-Lena Holm katalogiserat allt material från de två kistorna. Över
3 000 brev gick jag igenom plus en massa annat material kring Elfrida. Under tiden flyttade MAB 1996 från det underbara gamla huset på Nybrokajen
till Bonnierhuset på Torsgatan och tio år senare till det nya glashuset.
Efter boken om Elfrida Andrée började jag jobba med materialet kring
Adolf Fredrik Lindblad. Hela familjen Lindblads brevsamling ligger på Kungliga Biblioteket men musiken finns på MAB. Jag fick en digitalkamera från
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KMH och fotograferade av all musik Lindblad hade tonsatt, både publicerat
material och handskrifter. Sedan gick jag till min arbetsplats på KMH och
skrev ut allt på skrivaren. Ett billigt och enkelt sätt att få fram material. Boken
Adolf Fredrik Lindblad. En tonsättare och hans vänner blev klar 2016, först efter
min pensionering, och 2019 följdes den av den kommenterade brevväxlingen
mellan Lindblad och Felix Mendelssohn.

KMH, MAB, SMB och MTB
Först långt senare förstod jag varför MAB var så viktig för mig under alla
åren på KMH och fram tills jag flyttade från Stockholm 2017. Mina musikforskarkolleger var alla anställda vid universitet och hade sina institutioner
med deras sociala liv. På KMH var jag nästan helt ensam som aktiv och
anställd forskare och lärare i musikhistoria.
2010 köpte jag ett litet hus i Höganäs i Skåne. De första åren hade jag kvar
en lägenhet som låg mycket nära musikbiblioteket på Torsgatan och jag gick
dit nästan varje dag och fortsatte med mina forskningar. Det var inte alltid
jag behövde gå dit för att beställa fram något viktigt, men jag ville dit. Nu
har MAB bytt namn flera gånger och idag heter det Musik-och teaterbiblioteket vid Statens musikverk. För mig är biblioteket fortfarande MAB och
alltid MAB och det är en social miljö som jag saknar mycket. Att gå ner till
Nybrokajen, och senare till Torsgatan, få ett litet snack med bibliotekarierna, att få sitta i forskarrummet och läsa, att få träffa kolleger som ibland
dök upp, musiker som också ibland dök upp och gamla studenter som också
ibland dök upp gav mig en trivselkänsla som aldrig kan ersättas.

D Magasinsinteriör från Musikaliska
Akademiens bibliotek, 1930-tal.
(MTB)

Rapport från
ett glasbås
Gunnar Ternhag

F

redrik Eimele, Maria Frykholm och Abraham Julius Grundén
– vem känner till dessa namn från förr? Vem känner till dem som
tonsättare? Och framför allt: vem har hört deras musikaliska verk?
Inte jag i alla fall, innan jag mötte deras namn och musik i mitt
arbete för Levande Musikarv. Fastän jag tycker mig vara ganska insatt i
svensk musikhistoria, var dessa personer och många av deras komponerande
kolleger helt okända för mig. En enda människa kan förstås inte kunna allt,
men ändå är det tänkvärt att många tonsättare ur äldre generationer är mer
eller mindre bortglömda i vår tid. De saknas i musiklexika, är inte nämnda i
musikhistoriska handböcker och har inte ens plats i den lokalhistoriska litteraturen. Att de inte heller behandlas i nutida musikhistorisk forskning är
mot den bakgrunden ingenting att förvånas över.
Samma sak med deras kompositioner som inte står på dagens konsertprogram, inte spelas in och följaktligen inte förekommer i musikers repertoarer.
Verken är helt enkelt så frånvarande och så tysta som man kan tänka sig.

Bibliotekets samlingar
Det var på Musik- och teaterbiblioteket som jag bekantade mig med dessa
skuggor ur svensk musikhistoria. Det var där jag beställde fram bevarade
verk och den litteratur som innehöll fragment ur personernas livshistorier.
Redan kataloguppgifterna gav mig bekräftelse av att vara på rätt spår. I bibliotekets samlingar fanns alltså material som kunde skingra mina dimmor.
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Med kompositionerna tillgängliga, lagda på lånedisken i skyddande omslag, uppstod något slags kontakt med den person och hans eller hennes tid,
vilket var förutsättningen för mitt arbete – och drivkraft för mitt intresse.
I många fall kunde jag vara säker på att det var länge sedan någon annan
hade gjort samma beställning. Verken hade vilat inte bara åravis, utan i
flera decennier i arkivens mörker, innan de på mitt initiativ kom upp i ljuset igen. Som arkivforskare är det utan tvekan en mäktig känsla att hålla i
handlingar som ingen på mycket, mycket länge intresserat sig för.
När jag satt i ett av de glasade arbetsbåsen med utsikt över järnvägen kunde jag successivt skapa mig en bild av den komponerande person som jag
för tillfället arbetade med. Nästan utan undantag bestod kompositionerna
av autografer, det vill säga att det var tonsättaren själv som skrivit noterna.
Det gjorde att lite av tonsättarens personlighet skymtade redan i skrivstilen.
Bakom en driven och slängig piktur anade jag en skrivare med temperament,
en noggrant präntat stil kunde ha gjorts av en lugn systematiker. Noterna
kunde också säga något om användning av verken. Tummade blad skvallrade
om flitigt bruk, särskilt om det fanns hundöron för snabba bladvändningar. En fläck väckte fantasin. Och fingersättningar eller stråkanvisningar berättade något om de musiker som ursprungligen hade haft noterna framför
sig. Ibland kände jag mig som en polistekniker som metodiskt letade efter
minsta spår på pappersarken, spår som kunde berättade något om verkens
tillkomst och användning.
Nästa fas i bibliotekets glasbur var att se närmare på själva kompositionerna. Verktyp och besättning sade en del om tonsättarens musikaliska omgivning. Salongsmusicerandets genrer – exempelvis ensatsiga pianoverk med
titlar som Romans, Fantasi, Bagatell, och så vidare eller verk för röst och
piano – kunde vittna om en tonsättare som komponerade för sällskapslivet,
ofta själv spelande sina skapelser. Kyrkliga verk som orgelstycken eller sakrala sånger berättade om en tonsättare som på söndagarna satt vid orgeln i en
kyrka. Stycken för mässingsensembler – danser som galopp, angläs eller vals,
men också marscher med både militära och civila titlar – bar vittne om en
tonsättare med anknytning till militärmusiken. Exemplen säger att mycken
musik har skrivits för de sammanhang som kompositörerna själva har varit
involverade i. Man kan också föreställa sig att många verk tillkommit inför
ett bestämt tillfälle, antingen på beställning eller på tonsättarens eget initiativ. Betraktade på detta vis är kompositionerna tätt knutna till det musikliv
som de aktuella personerna ingått i.
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Musikforskningens glädje
Jag skulle också kunna säga något om den närmare genomgången av de
framplockade musikalierna – om tonalitet, form, harmonik, gestik och så
vidare – men väljer här att avstå från sådana tröttande detaljer. Redogörelsen för mina många timmar i glasbåsen kanske inte behöver utsträckas.
Meningen med den här berättelsen är nämligen att ge en glimt av den stora
upptäckarglädje jag känt i Musik- och teaterbiblioteket under mitt stimulerande arbete för Levande musikarv.
Eftersom jag ägnat mig åt en rad av dessa ansiktslösa gestalter, har stunderna dessutom varit omväxlande, om än varje gång med den förhöjda puls som
den handfasta kontakten med ett givande källmaterial gärna leder till. Vid flera tillfällen fick jag impulsen att genast berätta för en lika försjunken båsgranne om någon specifik upptäckt, men hejdade mig snart. Det var förstås bara
jag som var så djupt i mitt forskarschakt att upptäckten framstod som ett fynd.
Mitt uppe i detta arbete drabbades jag flera gånger av en stor tillfredsställelse över att vi i Sverige faktiskt har ett offentligt centralbibliotek för musik, dessutom ett bibliotek som innevarande år har verkat i inte mindre än
250 år. Med de förutsättningarna har musikanknuten forskning, utbildning,
bildning och inte minst musikutövande en fantastisk resurs som musikfolk
i andra länder har anledning att vara avundsjuka på. För mitt arbete var det
fullständigt avgörande att merparten av källorna om dessa musikskapare
fanns samlade på ett ställe och var tillgängliga tack vare en sakkunnig personal. Alternativet, att spåren av dessa personers ansträngningar var spridda
på ett otal bibliotek och arkiv runt om i landet, hade lett till att arbetet tagit
väsentligt längre tid. Jag hade inte heller blivit bemött av biblioteks- och
arkivanställda med musikhistoriska insikter. Kort sagt skulle jag inte nått
så långt i mitt arbete att porträttera ett antal frånvarande musikskapare och
beskriva deras musikaliska verk.

Nedslag i den svenska musikhistorien
Efter de här lovprisningarna är det hög tid att ställa frågan: Vad fick jag då
fram om exempelvis de tre nämnda personerna?
Fredrik Eimele (1804–1871) var född i Vasa och studerade språk i Åbo, där
han också var aktiv i Musikaliska sällskapet. Han fortsatte sin utbildning i
Tartu och S:t Petersburg. 1834, 30 år gammal, flyttade han till Stockholm
– och skulle bli kvar i Sverige resten av livet. I Stockholm försörjde han sig
genom språkundervisning. 1837–1840 undervisade han i tyska vid Kungl.
Krigsakademien på Karlberg. Men han författade också läromedel i tyska
och franska, och gjorde översättningar från dessa språk.
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Utanför sin lärargärning ägnade sig Fredrik Eimele åt violinspel och åt
eget komponerande. Intresset för musiken måtte han ha fått med sig från
uppväxten i Österbotten. Kunskaper i komposition tillägnade han sig genom privatlektioner på sina studieorter.
1856 anställdes Fredrik Eimele som lärare i »lefvande språk« vid nygrundade Borås tekniska elementarskola. Minnesbilder av honom på den nya
hemorten talar om »den snälle, gamle finnen« som var »nästan onaturligt
fördragsam«. Vidare sägs om honom att han »levde ett stillsamt liv. Han var
ungkarl och spelade fiol för [hyres]värdinnan«.
Vid sidan av lärararbetet fortsatte alltså Eimele med sitt violinspel – och
med sitt musikskapande. Han blev kvar i Borås till sin pensionering 1870, då
han flyttade tillbaka till Stockholm, där han dog ett år senare.
De bevarade kompositionerna av Eimeles hand kom till Musik- och teaterbiblioteket mer av en slump, varför det är omöjligt att veta ifall han skrev
mer än de kända verken. Samlingen i biblioteket säger dock att han komponerade för intima sammanhang, där man lätt kan föreställa sig att han
själv medverkade. Han skrev åtskilliga sånger till klaverackompanjemang,
ett flertal verk för manskvartett och -trio samt några mer ambitiösa kammarmusikstycken, bland annat en stråkkvartett.
Maria Frykholm (1832–1871) är en gåtfull gestalt, eftersom bara konturerna av hennes innehållsrika, men korta liv är kända. Hon växte upp i Älgå
bruk som ligger rakt väster om Arvika, alldeles intill Glafsfjorden – då ett
mindre järnbruk med spiksmedja och stångjärnshammare. Hennes far var
brukspatronen Olof Frykholm, tillika delägare i bruket. Man måste föreställa sig att föräldrahemmet innehöll många kulturella inslag, musik med största sannolikhet, förmodligen också litteratur i olika former.
Efter uppväxten i Älgå verkar hon ha flyttat direkt till Stockholm. I mantalslängden antecknas hon som »litteratrice«, vilket meddelar att hon försörjde sig som författare – en nog så ovanlig omständighet för en ensamboende kvinna vid denna tid. Sannolikt kunde hon leva som författare tack vare
stöd från fadern. Men å andra sidan arbetade hon mycket flitigt, för att inte
säga hektiskt. Hennes ansträngningar handlade om att skriva dramatik för
Stockholms scener. 20 år gammal skrev hon den feministiskt färgade komedin En god uppfostran under signaturen Arima – det var vanligt att skapande
kvinnor framträdde med ett alias. Under de närmaste åren författade hon
flera pjäser, men översatte – och bearbetade – också utländsk dramatik. Troligen skrev hon dessutom kupletter och andra musikinslag till pjäserna.
Hennes oeuvre som tonsättare är inte särskilt omfattande, åtminstone de
bevarade verken, några sånger och ett pianostycke. Som flera andra tonsättare vid denna tid intresserade sig Maria Frykholm för folkmusik, i hennes
fall folkvisor. Hon tecknade själv upp visor, fastän omständigheterna kring
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¡ Lärarkåren vid Borås tekniska elementarskola vid 1860-talet, Fredrik Eimele sittande längst till höger. Foto: Gustav Nilsson (Borås stadsarkiv).

. Affisch från teatern vid Södra
hamngatan i Göteborg. Pjäsen En
god uppfostran av Arima (Maria
Frykholm) handlar om vikten av att
ge flickor en fullvärdig uppfostran.
Friherrinnans dotter Amanda blir
av modern påkommen med att läsa
romaner, vilket inte passar sig. Men
efter en förväxlingsintrig kommer
friherrinnan till insikt att dottern
måste förberedas inför kärlek och
äktenskap. (MTB, A612/8).

hennes uppteckningsarbete inte är kända. Och hon arrangerade sina uppteckningar för röst och piano, vilket var det vanliga. Hon fick två samlingar
utgivna av Abraham Hirsch – en med folkvisor från hennes hemlandskap
Värmland (1854) och en från Östergötland (1860).
Under pseudonymen Bror Casper gav hon 1860 ut samlingen Strödda träsnitt med dikter, artiklar och noveller. Boken innehåller en läsvärd artikel
med rubriken »Vårt musikaliska Sverige«, där författaren med sakkunskap
och engagemang kritiserar tillståndet i landets musikliv. Hon vänder sig mot
den dåliga dansmusiken, där hennes detaljrika jämförelser med Köpenhamn
visar att hon måste ha vistats i den danska huvudstaden. Vidare kritiserar
hon kammarmusiken och operautbudet – och ger samtidigt insiktsfulla beskrivningar av främst Stockholms musikliv.
Maria Frykholm avled 1871 i Paris, 37 år gammal, enligt uppgift på väg till
New York.
Abraham Julius Grundén (1879–1834) var »på sin tid en av de mest bekanta personligheterna inom hufvudstaden« som det påstås i Aftonbladet 14/1
1893. Men han föddes i Gävle och växte upp i Söderala utanför Söderhamn,
där fadern var kyrkoherde. Han studerade i Uppsala. Under studierna var
han medlem av Akademiska kapellet.
Grundén gjorde hela sin civila karriär i Kammarrätten. Han anställdes
som kanslist 1804, blev sedan pronotarie och därefter assessor, för att 1818
utnämnas till kammarrättsråd, vilket var en tjänst närmast under Kammarrättens president.
Grundéns verksamhet som tonsättare är huvudsakligen knuten till Aurora
Orden – »ett bland Stockholms allra gladaste och roligaste ordenssällskap«
som en tidningsartikel i Kalmar 11/6 1887 meddelar. Den grundades 1815,
Grundén invaldes 1819. Ordensmedlemmarna gjorde teateruppsättningar,
vid flera kända tillfällen mycket ambitiösa uppsättningar med både originaltexter och originalmusik. Oftast handlade det om komedier, farser eller
lustspel. Abraham Julius Grundén skrev flera sådana operettliknande pjäser
och försåg dem med egen musik för röster och mindre orkester, bland annat
Masken och Rosa eller Återseendet. Han komponerade också ceremonimusik
för olika ändamål. Orden höll till i det Kirsteinska huset på nuvarande Vasagatan som var en publik lokal för allehanda evenemang.
Grundén valdes till ordens musikaliska ledare cirka 1820. 1829 utnämndes
han till stormästare, ordens högsta ämbete.
August Blanche ger i boken Hyrkuskens berättelser från 1863 en dråplig skildring av »En afton i Aurora Orden«, byggd på författarens eget deltagande
i ordens verksamhet. Grundén karakteriseras som »en duglig ämbetsman
samt för övrigt en av de hederligaste och mest humana människorna under
solen«. Men som tonsättare framställs han som en plagiatör, trots att det var
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vanligt med lån ur musikhistorien när tillfällighetsverk sattes ihop för bruk
i sällskapslivet.
Abraham Julius Grundéns minne inom orden skrevs efter hans bortgång i
den så kallade riddarematrikeln:
Nitisk Embetsman, Stor Musicus och Compositeur, har Orden nästan
ensamt honom att tack för sin förkofran och anseende.

Det var sammanfattningsvis givande arbetstimmar på Musik- och teaterbiblioteket med försöken att ge liv åt ett antal musikskapare i historiens
skuggland. I bästa fall lockar mina resultat någon eller några att göra som
jag, det vill säga beställa fram dessa mindre kända tonsättares verk. Skulle
det dessutom leda till att några kompositioner blir framförda på nytt, bleve
min musikforskarglädje synnerligen stor.

•
På levandemusikarv.se kan man läsa utförliga biografier om de tre kompositörerna och många av deras idag lika okända kolleger – tillsammans med
verkförteckningar och bibliografier. I dessa texter finns uppgifter om varifrån fakta om de beskrivna personerna hämtats. Om Fredrik Eimele har jag
skrivit artikeln »Vem har hört Fredrik Eimeles musik?« som tryckts i Kungl.
Gustav Adolfs Akademiens årsskrift Saga och Sed 2015, utgiven 2016. Den
innehåller också hänvisningar till de citat som förekommer i beskrivningen
av honom ovan. I Dramawebben/Litteraturbanken finns detaljerade uppgifter om Maria Frykholms debutpjäs En god uppfostran.

D Abraham Julius Grundén som stormästare i Auroraorden. Oljemålning
av Johan Gustaf Sandberg cirka 1830.
(Nationalmuseum, NMGrh 3997).

Musik- och teaterbibliotekets
betydelse för en musikstuderande från utlandet
Glenn Mossop

J

ag kom till Sverige från Kanada 1976 för att studera orkester
dirigering vid Musikhögskolan i Stockholm, numera Kungliga
Musikhögskolan (KMH). Mina huvudlärare under mina sex studieår var Stig Westerberg, Siegfried Naumann och Jorma Panula, och
jag tog diplom i dirigering 1982.
Under hela min studietid var jag en trogen besökare på det som då hette
Musikaliska Akademiens Bibliotek beläget vid Nybroplan. Jag lånade mycket material – framförallt partitur – och blev alltid bemött med stor hjälpsamhet. Att personalen var behjälplig kan man väl räkna med, men det som
särskilt slog mig var hur oerhört musikkunniga alla var.
På den tiden, innan Berwaldhallen var färdig i slutet av 1970-talet, repeterade Radioorkestern i Musikaliska Akademiens Stora Sal som numera heter
Musikaliska vid Nybroplan. Jag lyssnade regelbundet på deras repetitioner
i stora salen ovanför biblioteket, och hade i samband med det alltid tillgång
till de partitur som var aktuella.
Det jag främst minns från den perioden var den oerhört vänliga atmosfären som fanns på biblioteket. Alla som jobbade där var inte bara hjälpsamma och effektiva, utan visade ett genuint, personligt intresse av att förse
besökarna med allt de sökte. När jag skulle låna Robert Laytons bok på
engelska om Sibelius, så nämnde den som hjälpte mig att jag kanske också skulle vara intresserad av Erik Tawaststjernas stora Sibeliusbiografi på
svenska i fem volymer. I början var mina språkkunskaper ganska begränsade men allteftersom jag kunde ta till mig Tawaststjernas text, blev dessa
böcker en stor inspirationskälla i mina studier. Dessa volymer har jag senare
lyckats komma över på antikvariat och de har en väldigt viktig plats i min
egen samling av musikböcker hemma.
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Biblioteket har alltid varit en öppen och välkomnande plats. Det kändes
som att man var bland vänner där, vilket gjorde mina regelbundna besök
inte bara fruktbara men också mycket trivsamma. Jag minns särskilt Henrik
Jørgensens lågmälda humor och Bill Ottercrans vänliga entusiasm.

Fortsatt hjälp av Musik- och teaterblioteket
Under senare delen av min studietid började jag få regelbundna uppdrag
av olika orkesterföreningar runt om i landet. Dessa orkesterföreningar utgör ett mycket stimulerande arbetsfält. De består av en härlig blandning
av drivna amatörer i diverse åldrar, musiklärare, ungdomar från de lokala
musikskolorna som har nått en tillräckligt avancerad spelnivå, en och annan professionell musiker och ofta några pensionerade proffs med spellusten kvar. De här orkestrarna har ibland ett mycket begränsat notbibliotek
eller inget alls och då är utlåningsmöjligheten av kompletta, välordnade orkestermaterial från Musik- och teaterbibliotekets orkesteravdelning en oerhört viktig grundförutsättning. Dessutom har biblioteket alltid välkomnat
förslag till inköp av nytt orkestermaterial. När jag, till exempel, ett halvår
innan jag skulle dirigera Orkester Filialen och solisten Karl-Ove Mannberg
i Frederick Delius violinkonsert vände mig till biblioteket, då beställde orkesteravdelningen materialet på en gång.
Min verksamhet som dirigent sedan studietiden har försiggått i många
olika sammanhang: professionella operaensembler i Sverige, professionella orkestrar både i Sverige och utomlands (främst i Kanada), amatörorkestrar och, inte minst, ungdomsorkestrar. I min roll som dirigent för SUSO
– Stockholms Ungdomssymfoniorkester – som jag dirigerat sedan 2005, har
jag haft stor glädje av biblioteket och lånat material till otaliga orkesterverk.
Under min tid som lärare i orkesterdirigering på KMH har min kollega,
professor B. Tommy Andersson, och jag tillsammans ordnat årliga besök på
Musik- och teaterbiblioteket. Vid början av varje nytt läsår har alla KMH:s
dirigentstuderande fått bekanta sig med de stora resurser som biblioteket
förfogar över. Personalen har alltid välkomnat dessa besök och givit studenterna en omfångsrik introduktion till hela bibliotekets verksamhet.
Studenterna har fått träffa några medarbetare, fått möjlighet att skaffa sig
ett utlåningskort och blivit orienterade i de stora not- och litteratursamlingarna. Många studenter har under åren uttryckt sin stora uppskattning för
dessa besök och särskilt nämnt bibliotekets välkomnande stämning.
Till er som har hållit i dessa tillfällen, till alla medarbetare som har arbetat
så förtjänstfullt år efter år och som nu firar Musik- och teaterbibliotekets och
Kungliga Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum – ett stort tack!
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Några reflektioner
över mitt liv som
musikbibliotekarie
Pia Shekhter

M

in första kontakt med det som numera heter Musikoch teaterbiblioteket (MTB) skedde under gymnasietiden i
min hemstad Västerås. Jag letade efter repertoar till en ensemble jag spelade i och personalen på den fina musikavdelningen vid Västerås stadsbibliotek upplyste mig om att man kunde vända
sig till Musikaliska Akademiens Bibliotek i Stockholm. Jag skickade iväg
en förfrågan och var noga med att bifoga frimärken. Än idag minns jag hur
imponerad jag blev när jag snart mottog en repertoarlista och, inte minst,
att frimärkena kom i retur.

Praktik på Musikaliska Akademiens Bibliotek
Efter studier i musik- och litteraturvetenskap vid Stockholms universitet
började jag på Bibliotekshögskolan i Borås. Detta var i mitten av 1980-talet
och på den tiden innehöll studierna tio veckors praktik. Tack vare praktikhandläggarens initiativ hamnade jag på just Musikaliska Akademiens Bibliotek (MAB). Det var helt avgörande för min framtid så jag är Helén Axelsson
ett stort tack skyldig.
Jag trivdes så bra på MAB! Det var en fantastisk miljö på många sätt. Jag
blev mycket väl mottagen och min handledare, Sam Ragnar Hultén, berättade roliga anekdoter med anknytning till biblioteket. Bland annat den om
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brevet från utlandet som var adresserat till Kungliga Musikaliska Ingalill
Hagberg. Förmodligen var lokalerna inte idealiska för ett bibliotek, men
allt andades kultur och utanför kunde man njuta av den vackra Nybroviken.
Jag tog djupa intryck av bibliotekariernas musikkunskaper och deras hängivenhet. Till min stora häpnad kunde katalogmötena nästan utveckla sig
till en strid på liv och död. Aldrig hade jag kunnat föreställa mig att katalogiseringsfrågor kunde väcka så passionerade känslor. Något annat som
väckte beundran var när handskriftsbibliotekarien Anna Lena Holm förevisade kortkatalogen med incipit till de äldre notsamlingarna. Det fanns många
personligheter på MAB som jag gärna drar mig till minnes. En av dem kom
att bli särskilt viktig för mig, nämligen överbibliotekarien Anders Lönn.
Han fungerade som en mentor i många år framöver.
Livet är som bekant fullt av tillfälligheter, som visar sig få stor betydelse. En av dessa tillfälligheter i mitt liv var att man sökte en efterträdare till
Charlotta Ström på Musikhögskolan i Göteborg. Charlotta ringde till Anders
Lönn och så hamnade jag helt oplanerat på en tjänst där jag har blivit kvar
sedan 1986.

Musik- och teaterbiblioteket – en nationell resurs
Som bibliotekarie på en musikhögskola kan jag inte nog understryka vilket
ovärderligt stöd man har av Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm. De
stora samlingarna gör att biblioteket kan tillgodose i stort sett alla fjärrlåne
önskemål. MTB är ett av de bibliotek som lånar ut flest fjärrlån i Sverige
och man tar gärna emot inköpsförslag. I sammanhanget bör nämnas den
stora orkestersamlingen, som inte bara musikhögskolorna har stor nytta av,
utan även landets många amatörorkestrar. Dessutom har det omfångsrika
tillskotten av pjäsmanus, teaterlitteratur och annat värdefullt material berikat biblioteket på senare år, genom införlivandet av Drottningholms teatermuseums bibliotek- och arkivsamlingar.
Vid sidan av fjärrlånen har det alltid känts tryggt att kunna luta sig mot den
stora kompetens som finns hos bibliotekets personal. I synnerhet på området
musikkatalogisering, som är omvittnat komplext. Anders Lönn brukade säga
att den som kan katalogisera musik kan katalogisera vad som helst. Kanske
den största utmaningen är de så kallade föredragna titlarna (tidigare kallade
uniforma titlar). Musikhistorien är ju full av symfonier, sonater, konserter
och annat. Dessa noter ska kunna identifieras ända ned på exemplarnivå,
vilket onekligen kräver expertkunskap. Även i arbetet med förvärv och fjärr
lån behöver man kunna specificera exakt vad man är ute efter: dirigentpartitur, studiepartitur, spelpartitur, klaverutdrag etcetera. För att inte tala om alla
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dessa transkriptioner, bearbetningar och arrangemang. På många folkbibliotek hanteras musikmaterialet av personal utan särskilda musikkunskaper.
Den engelska musikbiblioteksföreningen, IAML (UK & Irl) Branch, anordnar därför den regelbundet återkommande kursen »Music for the Terrified«.

Svenska musikbiblioteksföreningen
På många bibliotek är man ensam ansvarig för musiken eller har i bästa fall
några få kollegor som också arbetar med noter och ljudinspelningar. Behovet av att samarbeta på en nationell nivå är av denna anledning stort. Svenska musikbiblioteksföreningen SMBF, som grundades redan 1953, är därför
ett ovärderligt stöd när det gäller fortbildning och kollegialt utbyte. MTB
har hela tiden varit föreningens hemvist. Jag har haft förmånen att arbeta
som sekreterare i många år med Anders Lönn som ordförande, och därefter
hans efterträdare på posten som överbibliotekarie, Veslemøy Heintz. Senare
har jag själv tagit över rodret som ordförande.
Varje år har medlemmarna erbjudits kursdagar och studiebesök i samband
med årsmötena, som brukar äga rum i mars eller april. Flera år har det även
anordnats träffar på hösten. Träffarna är välbesökta och, enligt utvärderingsresultaten, mycket uppskattade. Då musikbibliotekariernas skrå är litet
får mötena nästan karaktär av familjesammankomster, vid sidan av det professionella inslaget. På senare tid har det skett ett närmande mellan Sveriges
musikbibliotekarier och musikarkivarier, vilket är positivt eftersom vi har
många gemensamma beröringspunkter.
Kursdagarna har haft varierande teman, men alltid med musiken i fokus.
Det har rört sig om kvinnliga tonsättare, musik under medeltiden, blåsmusik,
konstnärlig forskning med mera. Vi har också haft återkommande kurser i
musikkatalogisering, ofta i samarbete med Kungliga biblioteket. De senaste åren har det varit särskilt angeläget efter övergången till det nya sättet
att beskriva bibliografiska data, RDA (Resource Description and Access);
därtill kan nämnas lanseringen av en radikalt omarbetad version av den nationella databasen Libris samt införandet av klassifikationssystemet Dewey.
Den så kallade Musikgruppen återuppstod 2017. I gruppen sitter representanter från bibliotek med musiksamlingar runtom i landet. MTB har huvudansvaret för arbetet som fokuserar på musikbibliografiska frågor i vid
mening. I samband med införandet av diverse plattformar, verktyg och standarder måste särskilda anpassningar beträffande noter och ljudinspelningar
göras av experter. Musikens särart går inte att negligera.
Den mest ambitiösa fortbildningsinsatsen av SMBF:s styrelse var två
fempoängskurser i musikbiblioteksarbete som anordnades tillsammans med
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musikvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, höstterminen 2001
och vårterminen 2002. Kursdeltagarna träffades några helger i Uppsala och
studerade dessemellan på distans. Den första kursen hade en allmän karaktär medan den andra syftade till fördjupning. Vi hann koppla av och umgås
också, med middag på restaurangen Bill & Bull samt andra trevligheter.
SMBF:s styrelse har på senare år alltmer engagerat sig i lobbyverksamhet. Ett viktigt exempel på detta är arbetet med att argumentera för betydelsen av bra musikavdelningar på folkbiblioteken, i Sveriges första nationella biblioteksstrategi. Förslaget överlämnades till regeringen i mars 2019,
men strategin är i skrivande stund inte fastslagen. Musikbibliotekarier erfar
inte sällan att man måste hävda musikens plats i bibliotekssammanhang
även bland kollegor.

International Association of Music Libraries,
Archives and Documentation Centres
Svenska musikbiblioteksföreningen är en av tjugosex nationella föreningar
inom International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML). IAML grundades 1951 under överinseende av
UNESCO. Många bibliotek var helt eller delvis sönderbombade som ett
resultat av kriget och samlingar hade flyttats, så det fanns ett stort behov
av en genomgripande inventering och dokumentation. Musikbibliotekarier
och musikforskare gick samman och startade ett ambitiöst inventeringsprojekt, som pågår än idag: Répertoire International des Sources Musicales
(RISM). RISM var alltså upprinnelsen till IAML och samarbetet med forskarna genom International Musicological Society (IMS) är i högsta grad
levande. Vid sidan av arbetet med RISM har IAML och IMS haft flera
gemensamma konferenser. Den första ägde rum i Göteborg 2006 och den
senaste i New York 2015.
IAML har fyra så kallade R-projekt. Dessa kan betecknas som organisationens flaggskepp. Vid sidan av RISM är de tre övriga: Répertoire International de Littérature Musicale (RILM), Répertoire International de la Presse Musicale (RIPM) och Répertoire International d’Iconographie Musicale
(RIdIM). Arbetet utförs av nationella arbetsgrupper som rapporterar in till
internationella redaktioner. Den svenska arbetsgruppen för samtliga R-projekt har sitt säte på MTB och jag passar på att ge kollegorna där en eloge för
deras beundransvärda insatser.
IAML har både individuella och institutionella medlemmar. Medlems
antalet uppgår i skrivande stund till cirka 1 600. Alla som är intresserade av
föreningens verksamhet är välkomna. Bland de institutionella medlemmar-
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na finns musikavdelningar, såväl vid de stora och prestigefyllda forskningsbiblioteken som mindre folkbibliotek. Medlemmarna arbetar också vid
musikhögskolor, orkesterföreningar, operahus, radiohus och arkiv. Det finns
särskilda sektioner inom IAML för dessa olika typer av bibliotek och arkiv.
IAML har också sektioner som inte är uppdelade efter typ av institution,
utan ämnesområden: bibliografiska frågor, katalogisering och metadata, undervisning och fortbildning samt audiovisuella medier. Slutligen finns flera
kommittéer med speciellt fokus. The Publications Committee arbetar med
IAML:s tidskrift Fontes artis musicae – en kvalitetsgranskad akademisk tidskrift som utkommer med fyra nummer per år. Kommittén består också av
IAML:s Web Team, som ansvarar för den innehållsrika webbplatsen och flera
sociala kanaler. Tre kommittéer har angränsande uppgifter: Advocacy Committee, Outreach Committee och Membership Committee. Målsättningen
att nå ut till fler kollegor i länder utanför Europa och USA har hög prioritet.
Likaså arbetet med att försvara och förklara betydelsen av musikbibliotekens
och musikarkivens betydelse, kulturarvsperspektivet inte att förglömma. Jag
brukar ofta citera en av IAML:s tidigare presidenter, Roger Flury:
The music librarian is too often the unsung hero of the music profession,
but any musician or music scholar will tell you that without the library
foundation and the professional services that it provides, the platform and
pillars of music would collapse. One cannot survive without the other.

IAML har årliga kongresser och de nationella föreningarna ansöker om
värdskapet. För egen del var den mest spännande upplevelsen – tillika en
höjdpunkt i mitt arbetsliv – att få stå värd för kongressen i Göteborg 2006,
som ägde rum i huset Artisten där jag och mina kollegor arbetar med att
ge service till studenter och forskare vid Högskolan för scen och musik.
Kongressen hade lockat cirka fyrahundra deltagare från ett fyrtiotal länder.
Faktum är att förberedelsearbetet i organisationskommittén som leddes av
Veslemøy Heintz var nästan lika roligt som kongressen i sig.
I förhållande till sin storlek har Sverige haft stark representation inom
IAML genom åren. Vi kan skryta med tre presidenter: Folke Lindberg
(1959–1962), Anders Lönn (1983–1986) och Veslemøy Heinz (1995–1998).
Undertecknad är nu president och den nuvarande generalsekreteraren är
Anders Cato. Vi har dessutom haft flera personer med uppdrag i de olika
sektionerna och kommittéerna. SMBF har ett värdefullt arv att förvalta och
hemmahamnen har alltid varit Musikaliska Akademiens Bibliotek (med senare namnformer). I IAML-sammanhang är jag därför alltid stolt över att
komma från Sverige. Alla känner till Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm med samlingar som kan mäta sig med de stora biblioteken i Europa.

107

De före detta överbibliotekarierna Anders Lönn och Veslemøy Heintz, som
bägge tillhör den exklusiva skaran hedersledamöter, är välbekanta namn.
Dessutom är den svenska IAML-föreningen en av de äldsta och mest aktiva.
I sammanhanget vill jag gärna nämna den utomordentliga medlemstidningen Musikbiblioteksnytt som finns tillgänglig i digital form med länk från både
IAML:s och SMBF:s webbplatser.

•
Jag har nu arbetat som musikbibliotekarie i trettiofem år. Det har varit ett
stort privilegium att få ägna mig åt något som har kommit att intressera mig
allt mer – kombinationen musik och bibliotek. Samhörigheten musikbibliotekarier emellan är något speciellt, vågar jag påstå. Jag är mycket tacksam
över den gemenskap jag har fått ingå i och tar tillfället i akt att framföra ett
stort tack till alla fantastiska kollegor.
Nu firar Musik- och teaterbiblioteket 250-årsjubileum och jag sällar mig
till skaran som utbringar ett fyrfaldigt leve!

MAB – ett kärt
bibliotek
Bernt Malmros

Ä

nda sedan fjärde klass i Skanskvarnsskolan har ordet bibliotek klingat som ljuv musik i mina öron. Inte bara för att jag
redan då var inne i musikens och ordens värld, utan fastmer för
att skolbiblioteket var en så öppen och samtidigt omhuldande
miljö. Det som gjorde saken än bättre var förstås att vår klasslärare Rolf
Lindblad var bibliotekarie den vardagkväll som detta stora skolbibliotek var
öppet. Att komma hem med väskan full av väldoftande låneböcker var en
njutning. Nu var den kommande veckan räddad!
Under gymnasietiden tog musikintresset överhanden mer och mer. Fokus
för mig låg på 1600- och framför allt 1700-talsmusiken. Musikmuseet vid
Slottsbacken hade en fantastiskt inspirerande konsertserie med gammal musik som jag ivrigt sprang på. Museet i sig självt med alla spännande instrument som stod framme och som man, med tillstånd, även fick provspela var
otroligt inspirerande. Särskilt klaverinstrumenten fångade mig och jag föll
speciellt för en hammarflygel av Anton Walter från 1780-talet – det perfekta
instrumentet för Haydn, Mozart och Clementi.
När jag sedan hösten 1968 började på »Musikforskningen« vid Stockholms universitet, hade vi docent Martin Tegen som huvudlärare. Han entusiasmerade oss studenter att fördjupa oss i Sveriges och Stockholms musikhistoria. Detta var ju något som föll i god jord hos mig som redan var i den fållan
sedan länge. Här börjar mina återkommande besök på Musikaliska Akademiens Bibliotek som det då hette. Jag kommer fortsättningsvis skriva MAB!
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Den branta trappan upp till bibliotekets tunga entrédörrar var lite speciell.
Det fanns ingen avsats utanför dörrarna, trappan började och slutade direkt
med sitt sista eller första steg, vilket gjorde att man fick ta det varligt vid såväl ingång som utgång om man inte ville tappa fotfästet och störta handlöst
ner på Nybrokajens trottoar med den stånkande och alltid brusande trafiken
som strök förbi väggarna på den gamla Musikaliska Akademiens då 100 år
gamla byggnad och fick denna att skaka och vibrera. Man undrar hur ljudteknikerna på Sveriges Radio bar sig åt för att filtrera bort det rumblande
basljudet i husstommen vid Radioorkesterns sändningar och inspelningar
vid den tiden.
Väl vid innerentrén till »det allra heligaste« möttes man av en, i ljusgrått
målad pulpet, där man för statistiken skulle skriva in sig på biblioteket. Man
kunde då samtidigt se vilka som den dagen redan var på plats. Man kunde
alltså leta reda på någon man gärna önskade träffa för ett tyst samtal mellan
hyllorna, senare under besöket.

Första besöket på MAB
Mitt första besök på MAB gällde att finna Olof Åhlströms första två opus
Klaversonater från 1783–84 som jag hade blivit nyfiken på när jag läste om
honom i det kompendium i svensk musikhistoria som Martin Tegen hade
sammanställt. Kompendiet bestod av samlade artiklar ur nummer av den
svenska musikforskningens årstidskrift Svensk tidskrift för musikforskning
(STM). MAB:s kortkataloger över raritetsmaterial var imponerande, där
de förvarades i sina specialbyggda ek-kabinett. När man bläddrade i dem
fick man en slags samlad blick över vad som fanns i biblioteket av en bestämd tonsättare – i detta fall Olof Åhlström. Jag hyser fortfarande en stor
vördnad inför dessa handskrivna katalogkort som fortfarande är en oslagbar
uppslagskälla och som minner om de tålmodiga mödor som bibliotekarier
lagt ner genom tiderna på att katalogisera ett gigantiskt källmaterial!
Ljuskopiering var vid denna tid fortfarande tillåten. Det var väl ingen rusning till kopieringsapparaten och ingen större risk att R-märkt (raritet) originalmaterial skulle överexponeras för det skarpa ljuset. Jag har fortfarande
kvar kopiorna gjorda i folioformat av dessa Åhlströmsonater, även om de
nu har bleknat väsentligt. Folioformatet motsvarar oftast storleken av tryckt
och handskrivet originalnotmaterial från 1700- och 1800-talen – ett mycket
praktiskt format och lättare att spela efter på avstånd! Originalnoter från
dessa tider är ju anpassade efter helt andra ljusförhållanden i rummet och
skulle ofta användas av flera musiker vid varje pult. Djuptryck som skapar
relief i pappret, som i fallet med den tidens graverade noter, ger ju också en
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betydligt större läsbarhet i svagt ljus. Operans handskrivna noterstämmor
bär ofta spår av fläckar efter dropp från levande ljus (och ibland snus).
Bibliotekets personal var ett under av behjälplighet. Det dröjde sällan lång
tid att få upp det material man hade beställt upp. Väntans tider kunde man
fördriva på »hyllan«. Där stod referensmaterialet och Denkmäler-utgåvorna från förra seklets början, som till exempel Denkmäler Deutscher Tonkunst,
Denkmäler der Tonkunst in Österreich, Denkmäler der Tonkunst etcetera vilka
trängdes med alla hittills utkomna årgångar av Svensk tidskrift för musikforskning och andra länders liknande publikationer. Man var aldrig sysslolös eller
riskerade att ha det tråkigt på MAB!
Näst på min önskelista stod J. M. Kraus opus med tvenne Sonater för klaver tryckta år 1789. Dessa sonater fick följa med i bagaget när jag året därpå studerade vid Oberlin College of Music, Ohio USA. Sonaterna väckte
stort intresse, när jag, som motprestation för fria studier, gavs tillfälle att
föreläsa om svensk musikhistoria för studenter och lärare vid skolan. Det i
Kraus Ess-dur-sonat inskrivna »Parlandot«, noterat mot rytmen i förskjutna
notvärden, uppmärksammades med stort intresse av lärarna, minns jag speciellt. Även om musikbiblioteket i Oberlin hade en rik samling av modern
musikforskarlitteratur och nytryckta noter, saknade jag Stockholms gedigna
originalmaterial från gångna århundraden.
Tillbaka i Stockholm fortsatte MAB:s notmaterial att skänka mig nya
gamla verk att spela. Jag föredrar att tala om »musikforskning« framför
»musikvetenskap« för att karaktärisera min inriktning inom musiken. Att
forska innebär att leta i källorna. Vetenskap signalerar för mig något som
redan finns och ska upprätthållas. Att verkligen spela de verk som man hittar
är drivkraften för mig. Den äldre musiken som ligger bevarad som noter existerar inte så länge den inte återupplivas genom att man spelar och sjunger
den. Den blir därmed ny och samtida dessutom! Så låt mig här berätta bara
om några utvalda resultat av bibliotekets (och även andra biblioteks) betydelse för mitt musikaliska liv:
Mina biblioteksbesök under 1970-talet handlade oftast om sökande efter
ren solo-klaverrepertoar, för att på 1980-talet övergå till vokal och instrumental repertoar, främst sådan med specifik svensk koppling. Det är ju intressant att notera att »svenskt« musikliv under alla tider varit så beroende
och så sammanblandat med det internationella musiklivet genom de utländska musiker som rest fram och tillbaka mellan Sverige och kontinenten. Hela
Östersjöområdet kan under många århundraden sägas ha varit en musikalisk
och allmänkulturell region. Därifrån sträckte sig de musikaliska resorna vidare ut i Europa. Man kan med fog kalla Stockholm »Lilla Hamburg« eller
»Lilla Paris« eller »Lilla Bologna« om vi tänker på de mängder utrikesmusiker som varit verksamma här i landet, under längre eller kortare tid.
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Framföranden av äldre musik
För att kunna levandegöra den uppgrävda musiken ur bibliotekets källare
och göra gammal musik NY formerades fler olika ensembler bestående av
entusiaster för den tidiga musiken kring mig. I Affetti Musicali di Stoccolma
(1984) fokuserade vi på 1600-tal. Det var den så kallade Dübensamlingen i
Uppsala universitetsbibliotek vilken stod för huvudparten av repertoaren. I
Ensemble Pasticcio (1987) var det 1700-tal som gällde och i samarbetet mellan mitt klaver och vokala krafter var det »den gustavianska sångskatten«
som kom att odlas. Under det att Affetti Musicali kunde spela mycket musik
i originalsättning, fyr- eller femstämmigt stråk med eller utan sång, var Ensemble Pasticcio, vilket namnet ville antyda, en mindre ensemble som också
ofta spelade reduceringar från orkesterpartitur, anpassade till gruppens mer
begränsade instrumentarium, i grunden bestående av traversflöjt, violin, violoncell, cembalo (eller violone) med eller utan sång. Vi blandade också, i
»pasticcio«-form, arior och instrumentalmusik från olika operor och verk
för att med våra konsertprogram berätta en historia i känslor. Jag fick med
andra ord göra arrangemang av operaarior för gruppen, främst ur den rika
gustavianska repertoaren. Detta var ju det enda sättet att spela konsert med
just den repertoaren utan att engagera en hel operaorkester, vilket var och
är hart när omöjligt att finansiera i Sverige. Repertoaren hittade jag givetvis
i huvudsak på MAB! De två sprängfyllda katalogpärmarna med en förteckning över operans bevarade verk är en guldgruva. Där finns inte bara operor
katalogiserade, utan även mängder av andra större verk, som till exempel C.
H. Grauns passionsmusik Der Tod Jesu eller Jesu död som i Stockholm sjöngs
på svenska och Abbé Voglers Miserere – båda verken framförda vid flera tillfällen med kopior på originalnotmaterial från MAB.
Inspirerad av möten med en intresserad publik som mottagare av all denna bortglömda »svenska« musik, gjorde till sist tanken på att göra någon
av de gustavianska operorna i sin helhet oundviklig. Valet föll helt naturligt på Johann Gottlieb Naumanns första opera för Stockholm, enaktaren
Amphion med premiär 1778, som kraftfullast i tidens svenska operarepertoar förde fram humanismens, fredens och mildhetens tankar. Librettot, som
byggde på en pjäs av den franske författaren Marmontel, omarbetades av
Göran Gudmund Adlerbeth på klingande svensk vers. Budskapet kändes 210
år senare mer aktuellt än någonsin. Jag lät alltså beställa mikrofilm på allt:
Naumanns partitur, repetitionsklaverutdraget samt alla handskrivna orkesterstämmor. Den 24 januari 1989 kunde vi så ha premiär på Amphion i konsertant skick med enkelbesatt operaorkester och med tre enkelbesatta körer.
Nio så gott som utsålda föreställningar på Börssalen hann vi med under året.
Mikrofilmen donerade jag, min vana trogen, till biblioteket. Jag hade ju kvar
alla papperskopior, ordentligt bevarade för eventuella framtida uppföranden.
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¡ Amphions aria »Uti en evig fred« ur Naumanns opera Amphion (foto: Bernt Malmros).

Åhlströms kyrkokantater, autograf i MAB, avsedda för uppföranden i
St. Jacobs kyrka är tämligen unika. Det finns märkligt nog inte så många
Åhlström-autografer bevarade! Kantaterna utgjorde stommen vid många
gustavianska kyrkokonserter. Det var en speciell känsla att framföra dem
i Jacobs kyrka i samband med kyrkans 350-årsjubileum hösten 1993. Under professor Erik Kjellbergs redaktion sammanställde Kia Hagdahl, Mats
Åberg och undertecknad en skrift för jubileet: S:t Jacobs kyrka i musikhistorien
1993–1643 – 350 år i backspegeln.
SVT:s Musikspegeln var ett förtjänstfullt kulturprogram från redaktionen
i Örebro som sändes företrädesvis på söndagar 1994–2004. Åren 1994–1999
var Lars Tilling producent för programmet som speglade klassisk-, konst-,
jazz- och folkmusik från hela landet. Under Tillings tid gjordes några inslag
med mig och mina medmusiker kring några teman. »Tidstrogen musik« var
rubriken på det första inslaget, sänt den 19 april 1994. Detta inslag spelades
delvis in på MAB och innehöll några illustrativa sekvenser från kortkatalogernas värld. Dessutom gjordes det i inslaget upptagningar från repetitionerna inför en konsert i Jacobs kyrka med musik av bland andra Vincenzo
Albrici (1630–1696) och från en repetition hemma hos mig av en triosonat
av Francesco Uttini, hans Opus 1, No 1, ett stycke som visats i inslaget tidigare med vackra närbilder av det tryckta originalnotmaterialet från 1768.
Ett annat längre inslag handlade om min specielle skyddsling i den svunna
musikaliska världen, Olof Åhlström (1756–1835), organist i St. Jacob åren
1792–1835. Inslaget var ett porträtt av denne doldis i svensk musikhistoria
och innehöll en längre intervju med mig i Börssalen och här gjordes flera nya
filmsekvenser från gamla MAB vid Nybrokajen. Avslutningsvis spelade vi,
i radions Studio 2, in en mäktig genomkomponerad Åhlström-sång »Månen ej lyser« från 1806 – ur dennes periodika Musikaliskt Tidsfördrif – med
tenoren Johan Christensson och en »Marche i c-moll« för klaver ur samma
tidskrift från 1797. Detta blev startskottet till en skiva – Goda gosse glaset töm!,
med Åhlströmsånger, klaverstycken och en sonat för violin och klaver med
Sören Jansson på violin. Jag använde Sveriges Radios hammarklaver byggt
av Johan Söderberg och vi höll till i samma studio som tidigare, och skivan
blev färdig efter två år.

Uttini, Wikmansson, Simson och Mazer
. Affisch till konserten med äldre
cellomusik (foto: Bernt Malmros).

För att kunna uppmärksamma 200-årsminnet av Francesco Antonio Uttinis
död i Stockholm 1795 med manifestationskonserter i Stockholm och vid
Accademia Filarmonica di Bologna i oktober 1995, »Uttini in Memoriam«,
krävdes av mig lite nya dykningar i MAB:s samlingar av udda arior. Jag hade
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redan drygt tio år tidigare plockat fram de intressanta tolv triosonaterna av
Uttinis hand, sex av dessa tryckta i London av svenska boktryckaren Fougt
1768 (mikrofilmade). Sex av dessa tolv finns enbart i manuskript från Leufstasamlingen och jag har spelat många av dem i olika sammanhang sedan
dess. En triosonat ur det tryckta Opus 1, No 1 i G-dur hamnade på skivan
Stockholmskt 1700-tal med Trio Pasticcio 1996, som i övrigt helt och hållet
innehöll musik från MAB och Musikmuseets samlingar.
Av en lycklig slump fick jag en dag på våren 1993, i ett kulturinslag på radion, höra en intervju med MAB:s 1:e bibliotekarie Anna-Lena Holm. Hon
hade precis, i en bunt handskrivna noter ur Wallenbergsamlingen funnit,
de i No 61 (1781) av Stockholms-Posten för subskription annonserade »tvenne Violoncell-solor af Herr Casseuren Wikmansson«. Annonsören, instrumentmakaren och organisten i Storkyrkan Johan Öberg, planerade att gravera noterna i träplattor i stället för på dyr koppar och börja trycka noter i
Stockholm. Öberg avled i skörbjugg i augusti samma år, tryckningen blev
aldrig av och Wikmanssons autograf försvann därmed. Dessa sonater hade
jag drömt om att hitta i flera år, så jag rusade genast i väg till MAB, träffade
Anna-Lena som prompt på stället fixade kopior på sonaterna och fyra verk
av Johan Gustaf Simson, vilka hon hittat vid samma inventering. Jag lockade
hit barockcellisten Jaap ter Linden från Holland som med mig studerade in
de Wikmanssonska och Simsonska cellosonaterna. Vi framförde sedan tillsammans med violinisten Sören Jansson en konsert i Börssalen den 12 januari 1994, Virtuos svensk cellomusik av Wikmansson, Simson, Baumgartner, Müller
och Filtz, som sändes i Radions P2 vid flera tillfällen därefter. Några år senare,
1998, gjorde jag en edition av Wikmansson-sonaterna till Warner Chapells
notserie med äldre musik.
En gentjänst som jag är glad över att ha kunnat göra för biblioteket var
då jag och min fru Eva med vår gamla Volvo kombi och förenade krafter
i september 1998 till bibliotekets lastkaj på Lokstallsgatan kunde ha nöjet
att leverera Strängnäs Gymnasiums 1700-talsmusikalier i många tunga kartonger. Med hjälp av min i två fulla pärmar under sommaren gjorda snabbkatalog över materialet, kunde sedan Anna-Lena Holm göra sin riktiga och
viktiga officiella RISM-katalogisering. Samlingen hade legat i en garderob
i Strängnäs musikskolas lokaler! När denna garderob skulle rivas vid en ombyggnad larmade min gamla vän Britta Lundén, flöjtpedagog vid skolan, att
»Nu ska de snart börja riva en garderob som rymmer en mängd kassar och
kartonger med gamla noter – kom, snälla du och hjälp mig att se vad det är
som döljer sig där!« En smärre chock fick vi när det visade sig att det rörde
sig om Strängnäs Gymnasiums notsamling från 1769 fram till cirka 1830.
Där låg, huller om buller, 1700-talstryck av stämmor till symfonier av Filtz,
Richter, Graaf, Meder, Abel, Stamitz, Haydn, Mozart, Beethoven, Gyrowetz
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och många, många fler! Tänk om allt detta bara gått i en rivningscontainer!
Risken hade varit överhängande. Hur mycken unik musikhistoria och repertoar har inte försvunnit för alltid genom okunniga röjningar av vindar,
garderober och liknande utrymmen? Genom historien är det med andra ord
inte enbart krig och brand som skapat dessa oreparabla luckor!
Mazers samling i MAB är en imponerande manifestation i musiksamlande av en och samme svensk, Johan Mazer, som lät donera denna vackert
inbundna samling till Musikaliska Akademiens bibliotek vid sin död 1841.
För 150-års-minnesskriften 1999 till det 1849 instiftade Mazerska Kvartettsällskapet blev jag tillfrågad att skriva om den Mazerska samlingen. Ner i
MAB:s arkiv igen! Det visade sig naturligtvis att samlingen var ofantligt
stor, något jag redan visste, då jag tidigare hade beställt mikrofilmer på en
hel del stråkkvartetter i tryck från 1700-talets slut ur denna. Ämnet fick därför bli »Mazerska samlingens ABC – Mazers musikaliska världsbild och
den praktiska nyttan av hans samling idag«. Jag lät nöja mig med att skildra
samlingen med utgångspunkt från de kompositörer som fanns under A, B
och C i kortkatalogen. 300 års musikhistoria dolde sig bara i dessa alfabetets
tre första bokstäver. Det hade vid denna tid blivit vanligt att varje ny mikrofilmning som någon investerade i genast resulterade i att papperskopior
samtidigt gjordes av biblioteket. Man visste då att de mikrofilmer man hade
beställt genast kunde komma en annan besökare till del. Detta skänkte mig
en känsla av tillfredsställelse.

•
»Gammal kärlek rostar aldrig« – mina steg styr av sig själva till biblioteket
på Torsgatan när jag är i faggorna och kommer att göra så även när det flyttar … »Om än jag fore till världenes ände …« som det lyder i folkvisan.
Resultatet av mina »utgrävningar« i bibliotekets samlingar har inte bara
skapat förutsättningar för 100-tals konserter under åren, utan har också till
en viss utvald del hamnat på CD-skivor med svensk musik från tre sekler,
allt som allt elva hittills …
Med webbplatsen www.musiktresekler.se har jag tillsammans med Ingvar
Lundkvist, som också gjort layout till de senaste nio av skivorna, sammanfattat arbetet med dessa och fortsatt att i detta nya medium slå ett slag för det
stockholmska perspektivet i musikhistorien. Allt grundar sig på att källorna
finns kvar och är tillgängliga att forska i för framtida generationer.
Länge leve våra arkiv och bibliotek! Genom dessa, vår levande musik
historia!

Musik och teaterbibliotekets utveckling
och expansion
Inga Lewenhaupt

M

. Tegeluddsvägen 100,
fasadbild från år 2021.
(Foto: Tobias Danielsson)

ina första minnen av »gamla MAB« (Musikaliska Akademiens Bibliotek) är från omkring 1950, då jag fick följa med
min far, Gerhard Grabe, som skulle låna noter, antagligen till
Stockholms kammarorkester, där han var förste cellist, till
hans egen kvartett eller till något uppträdande i Mazerska kvartettsällskapet. Medan jag väntade hörde jag en organistelevs övningar i orgelsalen intill och fick min far att knacka på så jag fick se det mäktiga instrumentet. Jag
minns också att jag fick se något tryck med »konstiga« gamla noter, som
jag inte sett förut. Föga anade jag då att det skulle bli ett av mina viktigaste
»vattenhål«, inledningsvis under studierna i musikforskning under början
av 1960-talet.
Ämnet musikforskning (från 1968 musikvetenskap) företräddes vid Stockholms universitet av docent Martin Tegen, som tidigare arbetat på MAB.
Men det fanns varken institution eller bibliotek, så efter Tegens föreläsningar
i svensk musikhistoria på Fonetiska övningslaboratoriet på Uggleviksgatan
11, 3 tr, styrdes stegen ofta till Nybrokajen 11, där bland andra bibliotekarien Cari Johansson bistod med introduktion till den rika skatten av musikalier, böcker och tidskrifter. Man kunde hitta det mesta som kassan inte tillät
inköp av, men då jag skulle hålla en föreläsning om »Musiken på antikens
teatrar« vid Humanistiska föreningen fick jag styra stegen mot Slottsbacken
och Musikhistoriska museets hjälpsamme och kunnige dr Ernst Emsheimer.
Då blev jag varse att det fanns musikböcker också där, framför allt rörande
instrument och även vissa fonogram.
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Mycket grundmaterial till min doktorsavhandling om operasångerskan
Signe Hebbe kunde jag leta fram inom både bibliotek och arkiv. Särskilt
viktigt resultat av brevstudier i original var att jag på grund av ett speciellt
använt bläck kunde datera om vissa brev, något jag aldrig kunnat om jag läst
svartvita kopieringar. För att därtill få klarhet i den över hela Europa under
senare delen av 1800-talet diskuterade frågan om en »normalstämning« fick
jag möjlighet att följa de svenska ställningstagandena under flera år i Kungl.
Musikaliska Akademiens intressanta protokoll.
MAB var förstås också en guldgruva vid lexikon- och artikelarbeten
(bland annat i Nya Sohlmans musiklexikon, Pipers tyska musiklexikon, National
encyklopedin, Svenska kvinnor och Musiken i Sverige).
Under de många år jag både forskat och föreläst framför allt i operahistoria vid både musik- och teaterinstitutionerna vid SU, Operahögskolan,
Kursverksamheten vid SU och utomlands, har naturligtvis partiturstudier
ingått. När det förr kunde vara svårt eller olämpligt att ta kopior på äldre
noter fick man vackert sätta sig och skriva av de exempel man behövde för
hand. Det gör väl knappast någon idag!
Då jag åren 1997–2002 såsom första ordförande i föreningen EVTERPE
– kvinnor i musik – sökte material för våra kombinerade föreläsningskonserter minns jag särskilt hur glad jag blev över att i samlingarna finna partituret
till Helena Munktells opera I Firenze. Mitt försök då att få Operahögskolan
att göra en instudering misslyckades, men nitton år senare, i juni 2017, gav
Sveriges Radio ett fint konsertant framförande i Berwaldhallen under Tobias
Ringborg.
EVTERPE kunde 2010 huvudsakligen via material i musikbiblioteket ge ut ett häfte med 16 sånger: »Gömda skatter: sånger av kvinnor från
fem sekler«, men verksamheten övertogs successivt av den av Karin Rehnqvist 2008 startade föreningen Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare
(KVAST). Inom det KMA-initierade projektet »Levande musikarv« fullföljdes flera av både EVTERPE:s och KVAST:s ambitioner, bland annat
med förtecknande av verk av ett 70-tal svenska kvinnliga tonsättare.
Alla under åren hjälpande och synnerligen kunniga chefer och medarbetare kan jag här inte nämna. Anders Lönn och Veslemøy Heintz, Anna-Lena
Holm, Inger Ström, Henrik Jørgensen och Birgitte Horne Jensen är några
jag med stor tacksamhet »rådbråkat« genom åren. Forskarservice av kunniga bibliotekarier kan inte överskattas. Ett fantastiskt exempel är när jag
försökte få klarhet beträffande ett sånginslag i ett gammalt pjäsmanuskript.
Det stod ingen text och ingen upphovsman utan bara några notrader som
jag inte kände igen. Men se, det gjorde man på Visarkivet när jag sjöng upp
melodin! Det visade sig vara en sjömansvisa som fanns i arkivet.
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Teaterbiblioteket
I flera decennier såg föreningen Drottningholmsteaterns Vänner, bildad
1935, som en av sina främsta uppgifter att med bidrag till såväl administration som bokinköp stödja bibliotek och bildarkiv vid Drottningholms
teatermuseum, även sedan en museistiftelse med statsbidrag bildats 1945.
Den första lokalen, 1937, på Linnégatan 17 frånbyttes före krigsutbrottet
1939 mot Linnégatan 7, nedre botten. Hösten 1960 påbörjade jag där mina
studier i teaterhistoria.
Precis innanför dörren låg Pelle och bakom ett stort skrivbord satt hans
husse, dr Gustaf Hilleström som en bevakande Cerberus och DTM:s verklige »spindel i nätet«. Vid sidan av att vara intendent och arbetsledare åt
museets personal, fungerade han som teaterchef på Drottningholmsteatern,
chef för guiderna, sekreterare vid Drottningholmsteaterns Vänner, reseledare, ledamot i flera styrelser och från 1962 ordförande i Jenny Lind Sällskapet.
Agne Beijer, då 72 år, var fortfarande chef för museet, men kom mest in
och lånade böcker.
Att jag som barn lärt känna honom ute på Drottningholmsteatern och fått
äran att sitta bredvid honom under några repetitioner i början av 1950-talet
hade väckt min nyfikenhet. Beijer, som upprätthållit en personlig professur i
teaterhistoria vid Stockholms högskola 1946–1958, hade efterträtts av Gösta
M. Bergman, tidigare chef för Riksteatern. Såväl kansli som undervisningslokaler för Stockholms universitets teaterhistoriska institution rymdes i det
trånga biblioteket. Föreläsningar och seminarier ägde rum i bibliotekets läsesal, där tillgången till Beijers ingifta moster Alice Tegnérs fina Bechsteinflygel gav mig möjlighet att spela upp exempel i anslutning till seminarieuppgifter. 1962 fick institutionen sedan egna lokaler en trappa upp.
Böckerna var till stor del franska och tyska, många Beijers egna med tillskott av stora samlingar efter Ludvig Josephson, Nils Personne med flera.
Därtill ett bildarkiv med gravyrer, dekor- och kostymskisser och en fotosamling bestående av skioptikonbilder samt en omfattande deposition från
Svenska teaterförbundet.
Det var dock inte alltid lätt att hitta vad man sökte. Gustaf Hilleström
hade 1941 påbörjat en katalogisering efter mönster från New York Public
Library, men många gånger letade man förgäves och fick då uppmaningen
»fråga Beijer«. Det man sökte kunde stå antingen på pjästitel, teater, författare, tonsättare, regissör, scenograf, koreograf, land eller en persons samling.
Under 1960-talet hade den teaterhistoriska institutionen ännu inget eget
bibliotek och som student gick man i en ständig triangel mellan Drottningholmsbiblioteket på Linnégatan 7, Kungl. biblioteket i Humlegården och
Sandbergs bokhandel i hörnet Sturegatan/Humlegårdsgatan. Det kunde
vara kärvt att hinna läsa till tentamen när en obligatorisk stor bok bara
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fanns i tre exemplar i Sverige, på KB, DTM och Lunds UB. Och när en unik
fransk bok, som stod på litteraturlistan, inte kunde hittas på sin hylla, var
det bara att pallra sig ut till Beijers bostad i kyrkpaviljongen på Drottningholm. Det var ju ursprungligen hans böcker så …
En annan sorts triangel hamnade jag sedan i. Särskilt före bibliotekets och
teaterinstitutionens flytt till Filmhuset 1970 krävdes ett icke ringa mått av
diplomati att först såsom student och senare som anställd studievägledare/
studierektor tackla ständiga problem beträffande tillgången till kurslitteratur.
De tre mycket olika personligheterna, Beijer och Bergman och Hilleström
samt efter 1964 även ekonomichefen, kommendörkapten Lennart Rudling,
kunde ha helt skilda uppfattningar om hur denna skulle ordnas. Skiljelinjerna
mellan den boksamling som universitetsinstitutionen långsamt byggde upp
och den vid Drottningholms teatermuseum var inte glasklara.
Visst »triangeldrama« uppstod också i samband med min trebetygsuppsats. Professor Bergman stödde min önskan att skriva om iscensättningen av
vår svenska operas invigningsverk, Uttinis Thetis och Pelée, men det påbörjade
arbetet stoppades till min stora ledsnad av Beijer. Han sade sig sitta på eget
material och tänkte skriva själv. Det blev sedan aldrig av. Det i musikbiblioteket bevarade notmaterialet blev därefter föremål för studier av Martin Tegen.
Vid mina många besök till olika teaterbibliotek och arkiv i Europa och
USA har jag kunnat göra jämförelser och mer och mer imponerats av våra
rika samlingar i Sverige. Ett exempel på hur jag kunde gå över ån efter vatten
var när jag (före dataåldern) länge sökte en fransk 1700-talsbok i bland annat
Frankrike och Tyskland och den så småningom visade sig finnas i endast två
kända exemplar, ett i teaterbiblioteket i Stockholm och ett i New York.
Under en längre forskningsvistelse i Paris 1978 kunde jag särskilt vid Bibliothèque de l’Arsenal och dess teaterarkiv dra nytta av de svenska samlingarnas och teaterprofessorernas rykte. Personalen kände väl till 1920-talets
samarbete med Beijers internationellt mycket uppmärksammade publikation »Receuil Fossard« samt Beijers och Bergmans frekventa besök, vilket
medförde visst intresserat stöd till en efterföljande adept.
I Filmhuset blev det en tydligare uppdelning mellan teatermuseets och
teater- och filminstitutionens bibliotek. Det senare blev formellt 1971 en
filial till Stockholms universitetsbibliotek, och när teatervetenskapen flyttade till Frescati 1995 följde teaterböckerna med. Filmämnet och filmböckerna blev kvar.
Den täta kontakten mellan DTM och SU förstärktes genom bibliotekariernas delade tjänstgöring, Ursula Scheffers 1967–2007 och Magnus
Blomkvists från 1970. De första Filmhusåren, 1971–1977, svarade KB för
institutionstjänsterna. Efter Birgitta Walins pension från DTM 1995 och teaterinstitutionens flytt till Frescati övergick Blomkvist till heltid vid DTM.

124

Med posten som museichef vid Stiftelsen Drottningholms teatermuseum
1999–2006 följde ansvar både för museum, bibliotek och arkiv. Inför flytten
från Filmhuset till Gäddviken hösten 2001 måste de nya lokalerna inredas
och stora ansträngningar gjordes för att klimatanpassa biblioteksmagasin
och fototek och nya compactus-system byggdes med generösa bidrag från
Drottningholmsteaterns vänner. För accessionen avsattes medel i museets
budget, men för inköp av rariteter kunde större summor erhållas från vänföreningen. Stiftelsens ökade satsningar på föreställningsverksamheten gav
dock en knappare börs för museum och bibliotek och varken bokbindare
eller fortsatt full verksamhet vid det värdefulla klipparkivet kunde behållas.
Klipparkivet hade startats redan på 1930-talet med gåvor av klippböcker
och ända upp till 15 tidningar klipptes regelbundet av på arbetsmarknadsmedel arkivarbetande damer, först av flyktingar från Balticum och sedan av
omplacerade lärare.
Internationella förbindelser upprätthölls länge via de engelska, tyska, italienska och franska kulturinstituten i Stockholm, som förutom att förmedla
gästspel och anordna föreläsningar även hjälpte till med bokanskaffningar.
I samband med att jag höll en föreläsning på Italienska kulturhuset om de
svenska commedia dell’arte-samlingarna och gjorde en specialutställning på
Drottningholm 2006 kom jag i kontakt med den italiensk-svenske regissören/författaren/docenten Giacomo Oreglia (avliden 2007), som fått anbud
från Italien på sin unika commedia dell’arte-samling. Det krävdes två långa
luncher (med fina viner) på Grand Hotel för att övertala honom att stå fast
vid ett gammalt löfte till Beijer och testamentera allt till DTM. Utlandskontakter har i övrigt upprätthållits via NCTD (Nordiskt Centrum för Teaterdokumentation) och SIBMAS (Société Internationale des Bibliothèques
et des Musées des Arts du Spectacle), i vilka såväl min föregångare Barbro
Stribolt som jag själv hade styrelseposter i många år.

Kungl. teatrarnas arkiv (KTA)
En seminarieuppgift ledde till en första bekantskap med de Kungliga teatrarnas arkiv. Bibliotekarie Birgitta Walin letade fram en stor nyckelknippa
och förde mig tvärs över gården på Linnégatan till ett mörkt källarförråd,
där jag möttes av jättestora bundna läderband i ofattbara högar i en allt
annat än arkivanpassad miljö. Så småningom kunde vi med hjälp av ficklampa få fram de maskinmästarjournaler och räkenskaper jag behövde för min
uppgift och som jag med stor andakt gav mig i kast med.
En stor del av arkivet hade under 1940-talet på Hilleströms initiativ
flyttats dit från ännu olämpligare förvaring i Operans fuktiga källare och
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övertagits som deposition av Drottningholms teatermuseum. Hilleström
gjorde sedan en första förteckning i samarbete med Riksarkivet, men i och
med att hela arkivet, med flera kompletteringar, flyttades till en källarlokal i Filmhuset 1970 började man efterfråga en mer fullständig arkivförteckning. Via Riksarkivet anställdes den norska teaterhistorikern Bergljot
Krohn Bucht 1982 för arbetet, som hon mycket förtjänstfullt kunde avsluta
1986. Då jag hade min arbetsplats vid Institutionen för teater- och filmvetenskap högst upp i Filmhuset, tog jag mig emellanåt ner till »Baby«, som
hon kallades. Vi hade flera långa diskussioner om olika dokuments placering med mera och jag fick en grundlig kunskap i arkivhantering som jag
sedan haft stor nytta av. Som museichef fick jag därtill från 1999 ansvar för
KTA-depositionen, som följde med till Gäddviken i Nacka 2001, där sedan
Helena Iggander påbörjade sin skötsel av det. I samband med förstatligandet av teatermuseets samlingar upphörde depositionen 2010, varpå arkivet
formellt återgick till Operan respektive Dramaten.

Då och nu
Sammanslagningen av musik- och teaterbiblioteken 2010 under Statens
musiksamlingar (sedan Statens musikverk) medförde det positiva att teatersamlingen från 1912–1914 års ambitiöst startade Teaterhistoriska samfund
kunde sammanfogas med teatermuseets. Tyvärr fick det också den negativa
konsekvensen att biblioteket inte längre har Drottningholmsteaterns starka
vänförening i ryggen utan måste lita helt på statliga anslag.
Efter flytten till Torsgatan blev besöken inte lika frekventa, till stor del beroende på att jag byggt upp en stor egen boksamling med »det nödvändigaste« och att datavärlden gjort så mycket tillgängligt. Datoriseringen har fört
med sig enorma tidsvinster men boksökandet har idag tappat lite av sin doft
av upptäckarglädje och nyfikenhetslusta. Nu måste man känna till vilken titel man söker och datorer luktar inte alls som de gamla kortkatalogerna. Jag
minns att jag under min tid som chef för teaterbiblioteket kunde dra ut en
gammal kortkatalog och känna igen doften från Linnégatan och dessutom
på de många handskrivna korten se vem som skrivit dem.

•
Att själv gå och leta i bokhyllorna är något som numera till stor del är omöjligt för en låntagare. Många godbitar har jag under åren hittat bland ämnesområdesuppställda böcker som stått intill den bok jag sökt. Jag har då
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kunnat skaffa mig en bredare uppfattning om ett område, bläddra, ögna
igenom ingresser och hitta kommentarer. Möten med det oväntade öppnade
nya fönster och nya vyer.
Det kan inte nog framhållas att de alltmer datoriserade biblioteken aldrig
kan undvara en fackkunnig personal. Att Magnus Blomkvist efter pensionen
kvarhållits och kunnat fungera som länk till efterföljaren Rikard Larsson och
även arkivarierna, har varit av största värde.
Vi är många som nu ser fram emot det kloka beslutet för framtiden att
geografiskt sammanföra arkiv och bibliotek på Tegeluddsvägen 100.

Reflecting on Three
Decades of Research
at the Music Library
Ruth Tatlow

I
. J.N. Forkel, Allgemeine
Geschichte der Musik.
Leipzig, 1788, s. 30.
(MTB)

n the olden days, before any of us knew the meaning of such words
as “internet” and “digital”, rare books really were rare. Except for the
serendipitous find in an antiquarian bookshop, it was to the specialist
library that researchers went to read old sources. And that is why, one
Saturday morning in the late 1980s, I set out with a great sense of anticipation, in search of Kungliga Musikaliska Akademiens Bibliotek. Following
carefully handwritten directions, copied from maps in the Stockholm telephone directory, I found my way from the Östermalmstorg tube station to
Nybrokajen 11. I had arrived from central London, where my home since 1975
had been within walking distance of Russell Square and the British Library.
Between 1982 and 1986 I had spent countless research hours within their
hallowed walls, working through seventeenth- and early eighteenth-century
German books, striving to understand the Lutheran thought world of J. S.
Bach and his contemporaries. At that time Sweden was a distant land farther
north than I had ever been; the abbreviation S-Skma an exotic symbol of an
unlooked-for future.
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First Visit to the Library

Teaching and Researching

It was 1989 when I found myself in Stockholm, a Cambridge University
Press book contract in hand, and with a pressing need to consult rare music
publications. Everything about the city was unfamiliar and foreign. And yet
as soon as I walked through the elegant entrance portal of Musikaliska Akademiens Bibliotek – even though I had never been there before – I was in a
recognisable and reassuring world. There was the familiar grouping of wellknown reference books looking at me like old friends through the lingering
atmosphere of dusty sunbeams and sneeze-inducing draughts. There was
the hushed echo of dropped pencils, the tearing of loose-leaf paper, and muted heels on wooden floorboards. There were the customary rows of published catalogues, dog-eared with use, and lines of cabinets filled with card
index files, ready to open and release their aroma of sticky fingers and old
type-writer ribbon. And here I saw the authors and titles of the old books
that I had hoped to find. The welcome from the music librarians on those
Saturday mornings was extraordinary. The working environment for readers
was relaxed and generous. This felt like home.
In 1996 I returned to London to take up a post-doctoral fellowship, imagining I would read and work once more in the familiar rooms of the British
Library – GB-Lbm – at Russell Square. But this was not to be: the unthinkable was in process. The iconic walls of the Main Reading Room and the
North Library were being reappropriated by the British Museum, to become
the Great Court, accommodating a meeting place, an exhibition space, and
a café. Within a year Rare Books and Music would be located at the new
St Pancras building, known from then on as GB-Lbl, with computerised
catalogues, impersonal book deliveries, and vast chasms of the unfamiliar.
There was a double sense of loss when I learnt that Musikaliska Akademiens
Bibliotek too was vacating its venerated address at Nybrokajen 11. Perhaps
ironically, perhaps inevitably, this beloved reading room would also become,
in due course, a meeting place, an exhibition space, and a café.
Seven years later, in 2003, the family relocated to Stockholm. Once again
it was the music library that provided a sense of coming home. Many of the
same friendly librarians were still behind the desk with welcoming smiles.
Although the interior was sparklingly new and state-of-the-art, I was greeted by the familiar arrangement of reference works, and the hushed acoustic
that facilitated deep research and reading.

Within a short time, I found myself teaching musicology. Important to me was
to give the students a master key that would open doors to the use of any music
library world-wide, as well as to enable them to feel comfortable and confident
here in their own national music library. Lena Nettelbladt, whom I had first
met years earlier on those precious Saturday mornings, frequently hosted the
library introductions for my students. Each year there was a step-by-step explanation of the catalogues and holdings, followed by the ever-popular reward of
fika. For many of these young musicians the library had been a place to endure
rather than to enjoy. Happily, the library introductions proved to be a turning
point. In 2007 I wrote a short account of their importance. Here is an excerpt:
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Learning how to use the resources at the music and theatre library is an
essential component of the one-year curriculum for Musikskolan Lilla Akademien’s Pre-College class of twenty students (aged 19–25), whether they
are primarily classical or jazz musicians … Many of our graduates follow
well-trodden pathways to the music profession through Swedish, Nordic
and European conservatoires, sometimes via a folkhögskola. Others take the
university route, sometimes part-time in Sweden or full-time in England,
and some venture to the States, with one currently a scholarship student
of composition at UCLA [University of California, Los Angeles]. That
the students remember the hours at the music library with joy is as much a
testimony to the generosity and patience of the librarians as to the valuable
materials the library holds. During the Pre-College year our students become confident readers and users of the library resources, able to introduce
others to the reading room, and not infrequently choosing its friendly space
as a meeting place – a true indication that the music and theatre library has
become home to a new generation.1

In 2013 my association with the music library became formalised for three
years, when, with the generous encouragement of Chief Librarian Veslemøy
Heintz, I successfully applied to Vetenskapsrådet for a research project grant
(2013–2015).2 It was during this period, in the renamed Musik- och teaterbiblioteket at Torsgatan, that I made extensive use of the library’s collection
of rare, published treatises as I finalised the text for my book Bach’s Numbers.3
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Learning From Musical Predecessors
Providing a haven for inquisitive readers is of utmost long-term importance, but perhaps the greatest service the music library provides is what the
holdings enable its readers to achieve. Music books of any historical period
give an insight into the thought world of our predecessors. Although we
might consider the society that Bach lived in as rigid and repressive, there
were elements of freedom, at least by eighteenth-century Lutheran standards. Understanding the strict social orders that Bach lived and worked
within can help explain what lies behind many of his compositional choices.
We could of course choose to ignore how musicians of the past thought and
what motivated them to compose and perform, and simply use their music
as a commodity, but I feel we would lose out if we did this. The voices of our
musical forefathers have a right to be heard insofar as we can understand
and communicate them.
Hearing the voices of eighteenth-century authors and putting them into
words so that the wisdom of the past can inspire each successive generation is
what motivates me as a researcher and writer. I am grateful that the library’s
sources have enabled me to bring to life the words and thoughts of J. S. Bach’s
musical contemporaries. Many late seventeenth- and early eighteenthcentury German-language music volumes tell us about how each author
viewed music, as they grappled with age-old questions about the nature of
music and its purpose in society. They explain how music had a central position in creation, how it was integral to man’s well-being, and how fundamental it was to be able to express joy and sorrow in a dimension other than
words. Bach composed “for music lovers, for the delight of the spirits”, as
he expressed it on several of his engraved title pages.4 The aim of communicating these ideas today is not to inspire a return to eighteenth-century
Lutheran beliefs, nor to a medieval understanding of science, but rather to
remind musicians of what motivated earlier composers, and to inspire each
new generation to delight in singing, dancing, and playing music as their forefathers did. This joyful experience of music is a birthright for all humanity.

On the Road Again

. J. N. Forkel, Allgemeine Geschichte der
Musik. Leipzig, 1788. Title page. (MTB)
Hyllplacering: Litt. Rar a, b] (1).

The music librarians in Stockholm are once more packing up books and
clearing the shelves, this time at Torsgatan 19. It makes me wonder if this familiar space too is destined to become a meeting place, an exhibition space,
and a café. Time inevitably brings change. It was 1997 when the doors of the
music library were last opened on a Saturday morning, and opening hours
have since become increasingly restricted in line with financial constraints.

133

Looking back with a smile at that young British scholar climbing the steps
of Nybrokajen 11 it is easy to become nostalgic about the golden olden days.
Naturally, I welcome the digital services we now have at our fingertips, and
the 24/7 accessibility of rare books that can no longer in truth be called
“rare”. But with today’s online reading I miss the visual and spatial memories associated with the physical copies and even with the position of a
particular card in the old dusty catalogues.

•
As I conclude this reflection, I find the words of Johann Nicolaus Forkel
(1749–1818), echoing in my mind: “what happened too much in the past
happens too little today”. When Kungliga Musikaliska Akademiens Bibliotek was founded in 1771, Forkel, Bach’s first biographer, was gathering
information for his musical histories. His self-appointed task was to analyse
the changes taking place in the music world of his day, and to make sense of their impact. Perhaps the largest paradigm shift in the entire history
of Western music – the move away from almost two millennia of the allencompassing universal explanation of music as a mathematical science –
was playing out before his very eyes. Appended to an otherwise fact-filled
account, his wistful reflection speaks volumes.5

There was a time when [Canonik]6 was taken as the primary science of
music, when the whole of musical theory consisted solely of calculations,
and when it was believed that the whole expression and all the beauty of art
relied solely on mathematical proportions of tones … But these times are
now over, and what happened too much then in this [regard] happens too
little nowadays.

»Den hemlighetsfulla
balkongen«
Måns Tengnér

E

»

n hemlighetsfull balkong« var rubriken på en kort artikel,
som Ann-Christin Öhlund och jag skrev 1981 för tredje årgången
av tidskriften Tidig Musik. Vi hoppades då att den artikeln skulle
fungera som en sorts vägledning och inspiration för andra besökare på dåvarande Musikaliska Akademiens bibliotek: att inte stanna vid
lånedisken eller läsesalen på nedre plan, utan följa vårt exempel att också
söka sig en trappa upp.
Trots allt låg den hemlighetsfulla balkongen där fritt tillgänglig. Det var
bara att kliva in rakt från Nybrokajen och fortsätta rakt fram utan att ens
behöva be om lov.
Där uppe fanns ju, frestande uppställda, alla de stora vetenskapliga utgåvorna av både enskilda tonsättares samlade verk och serier ägnade åt särskilda
genrer eller handskrifter. Därtill en massa annat musikhistoriskt godis.

Tidig musik
Vid det här laget var balkongen med alla sina Monumenta- och Denkmälerserier rätt välbekant för mig. Jag hade härjat där upp både som student i
musikvetenskap och som journalist och producent på radions P2. Som ambitiös amatörmusiker med särskilt intresse för musik från medeltid, renässans och barock utövade ändå de här hyllorna en särskild lockelse. Här fanns
det ju en möjlighet att själv upptäcka och erövra repertoar som i vissa fall
yrkesmusikerna ännu knappt varit i närheten av.
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Så här fyrtio år senare är det kanske svårt att föreställa sig vilket engagemang det under några år fanns i subkulturen för så kallad tidig musik. På
ganska kort tid hade ett stort antal nyfikna lyssnare världen över upptäckt att
det fanns en värld bortom konstmusikens gängse konsertrepertoar: musik
som gjorts tillgänglig för lyssning när varje skivbolag med självaktning skaffat sig en egen specialserie ägnad åt äldre repertoar och historiskt inspirerad
uppförandepraxis.
Den här vågen gav också utrymme för mer eller mindre ambitiösa amatörmusiker att vara med om att erövra hittills okänd mark. Det var ju faktiskt
möjligt att följa författaren Sven Lindqvists tidstypiska uppmaning »Gräv
där du står!« – i en sorts konstmusikalisk parallell till de samtida rörelserna
inom folkmusik, progg och punk.
Och vägen dit gick i vårt fall via noter, som alltså låg öppet att ta del av på
vår – nu inte längre så hemlighetsfulla – balkong.
Vi kom för vår del att särskilt fascineras av den bevarade musiken från
tidigt 1400-tal, där vi gärna botaniserade bland närmast okända tonsättare
som Benoit, Grossin, Bartolomeo da Bologna och Johannes Legrant. Det
lärde oss samtidigt att upptäcka skillnaden i kvalitet i musiken mellan (de
ofta anonyma) medelmåttorna och den tidens verkliga mästare, såsom Mateo da Perugia och Johannes Ciconia.
Nördigheten i detta var förstås bara förnamnet. Men det var svårt att motstå frestelsen. När nu musiker genom århundraden, många gånger under omständigheter vi knappast kan föreställa oss, har lämnat efter sig mästerverk
för oss i eftervärlden att ta del av, och när musikforskare ägnat år åt att tolka,
värdera, jämföra och transkribera not för not för att göra dem tillgängliga och
begripliga för nutidens människor: varför då inte gå på upptäcktsfärd, och
dessutom ta vara på möjligheten att dela med sig i klingande form?

Fysisk eller digital åtkomst?
I det allra första numret av Tidig Musik skrev jag en sorts programförklaring, där jag associerade till Povel Ramels »Håll musiken igång« och hans
ord om att »inget är så trist som noter på hög«. Och det kan ju i och för sig
stämma. Däremot behöver noter i (oftast) välproducerade utgåvor, välordnat uppställda på inbjudande hyllor, inte alls vara något trist. Det är ju
snarare som att raderna med olikfärgade ryggar med lagom dunkelt formulerade, men aptitretande titlar bara ropar på att bläddras i och att omsättas
till klingande toner.
Idag finns mycket material av det här slaget lätt tillgängligt via olika
webbresurser. Det ger förstås helt andra möjligheter, och kräver inte att man
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¡»Den hemlighetsfulla
balkongen«, Tidskrift för
tidig musik [Tidig musik],
Årg. 3, 1981.

är fysiskt på plats på en balkong för att hitta fram till det. (En räddning om
inte annat i pandemitider.)
Samtidigt är det uppenbart att den artificiella intelligensen ännu bara är i
sin linda. Det ligger en enorm utmaning i att skapa en digital motsvarighet
till bläddrandet i en bokhylla – en aktivitet som ju ofta nästan alltid innebär
att man ramlar över eller lockas till också något helt annat spännande, som
råkar stå strax bredvid.
Så gott som dagligen upplever vi väl alla hur sökmotorer och e-handelssystem mer eller mindre slår knut på sig själva för att simulera något motsvarande – men oftast blir lösningen bara att relevanta sökresultat blandas med
rent ovidkommande skräp, när någon outgrundlig algoritm har fått för sig
att »du som tidigare frågat efter XXX är säkert intresserad av YYY«.
Nej, att scanna med blicken över en rad bokryggar och intuitivt sortera
nyfikenhet på det obekanta mot ens medvetenhet om vad som brukar vara
relevant, är fortfarande en betydligt mera sofistikerad mekanism än vad som
går att imitera syntetiskt.

Musikaliska möten i musikliv och musikhistoria
För att inte tala om alla personliga slumpvisa möten med mer eller mindre
likasinnade. Trots att jag inte varit disputerad forskare har jag till exempel alltid känt mig välkommen också på Kungliga Biblioteket (i synnerhet
innan de ökända bokstölderna tvingade fram mera av Fort Knox-liknande
entrésystem). Men det ligger förstås i sakens natur att besökarna där är en
oerhört mer heterogen skara än på ett specialiserat bibliotek som musikbiblioteket. Och det gäller även när det numera utökats till att omfatta även
teatersamlingar och visarkiv.
Det är verkligen en brokig skara av det offentligfinansierade musiklivet
som jag på det sättet sprungit på genom åren och fått nöjet att växla några
ord med, antingen uppe på den hemlighetsfulla balkongen eller i bibliotekets
andra utrymmen: tonsättare från Sven-Erik Bäck till Thomas Jennefelt eller
Jacob Mühlrad, dirigenter som Claude Génetay, Per Borin, Thomas Schuback och Marie Rosenmir; forskande musiker och skribenter som lutenisten Jakob Lindberg, filharmonikern Klas Gagge, Eva Öhrström, Christina
Tobeck, Viveca Servatius eller Märta Ramsten – för att bara name-droppa
några. Och att göra det med toner från Otto Olssons och Oskar Lindbergs
orgellektioner tidigare i samma lokal liksom hängande kvar som minnen i
takvalven gjorde inte saken sämre.
Genom åren har det blivit många olika anledningar att sitta på den hemlighetsfulla balkongen – och dess senare motsvarighet på Torsgatan. Där har
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jag suttit med Andres Mustonen, ledare för Hortus Musicus Tallinn, och
valt ut sällan spelade vokalverk av Samuel Scheidt för ett stort flerkörsprojekt; och med Anders-Per Jonsson för att förbereda Johann Valentin Meders
sångspel Die beständige Argenia (hans allegori över Slaget vid Lund 1676) för
ett studentprojekt vid barockfestivalen i Lund. Jag har plöjt igenom 1500- och
1600-talsmusik för skivantologin Musica Sveciae, för sommarkursprojekt
och för min undervisning på musikhögskolorna i Stockholm och Örebro,
1300-talsmusik kring den heliga Birgitta för turnéprogram med amatörensemblen Scaramella, och verk av Ferruccio Busoni för en temakväll i radio.
För att inte tala om att plocka ut sånger av 800-talspoeten Kassia att framföra tillsammans med Karin Fröléns sopransång, och florentinsk musik inför
uppdrag som musikreseledare i Florens. Liksom mycket annat.

Bibliotekets samlingar
Jag kan utan vidare konstatera att mitt yrkesliv som journalist, producent,
presentatör, pedagog med mera inom musiken skulle ha blivit helt annorlunda – och säkert mycket tråkigare – om jag inte haft den här generösa
tillgången till bibliotekets samlingar.
På senare år har det mera handlat om litteratur från boksamlingarna än om
den tidigare balkongens samlingar av partitur. Så hissen med beställningar har
gått varm, med allt från Ernst Wallmarks fantasifulla 1800-talsöversättningar av operalibretton och Richard Taruskins eldfängda debattböcker (det finns
få briljanta forskare och skribenter som jag så gillar att vara oense med), till
danske Erik Stahls jättevolymer om rysk musikhistoria, eller Juan Hidalgos
1600-talszarzuela Celos aun del aire matan.
De senaste åren på Torsgatan, när biblioteket varit granne med Bonniers
konsthall, har de stora samlingsvolymerna inte funnits på någon separat balkong, utan varit direkt synliga och nåbara på samma plan som lånedisken.
Men jag har ändå kunnat känna lite av samma känsla av att ta sig uppför
trappan till balkongen när jag har klivit uppför spiraltrappan och in till bibliotekets hyllor – där samlingsutgåvorna fortfarande står lika öppet och utan
krav ens på att fråga om lov. Vad väntar oss månntro för balkongkänsla på
Tegeluddsvägen?

Biblioteket och jag
Anna Christensson

J

ag är pianist och född 1982. Jag tillhör alltså den sista generationen som växte upp utan internet, utan känslan av ständig kontakt
med världens alla tankar och texter genom en smartphone. Nu är
det svårt att bli av med upplevelsen av att ens hjärna aldrig är helt
stängd, utan öppen någonstans, där den hela tiden kan stämma av sina resonemang mot internet. I gengäld känns den aldrig helt funktionsduglig i sig
själv, som den är. Den är van vid att själva tillvaron liksom ÄR en virvel av
text och bild. Världens omfång, som ju egentligen inte går att fatta, känns
oavbrutet närvarande fast litet och platt.

Noter
Min bana som pianist började i ett intresse för det skrivna. Hemma stod
ett stort mörkbrunt piano som mamma spelade på då och då. Hon tog då
fram en grön, porös notbok som hette Små Stycken av Stora Mästare, ofta
en struttig sonat av Clementi. Jag tog på mig en stickad ylleponcho runt
midjan och dansade runt på golvet, men så småningom växte min nyfikenhet kring noterna. Bokstäverna hade jag ju lärt mig och det här verkade vara nåt liknande, bara att det var lokalt förekommande kring pianot.
Som ett experiment tog jag bakplåtspapper och kalkerade små bitar här
och där från de Små Styckena. Mamma spelade mitt alster och jo, det gick
att känna igen nåt fragment här och där faktiskt! Bara nån minut senare
ringde hon kantorn och bokade in pianolektioner för mig. Jag var sex år,
men jag minns ännu mycket tydligt blandningen av genans och spänning.
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Hos kantorn Jennifer fick jag lära mig att läsa noterna. Agnestigs geniala
»sätt tummen på C och spela«, följdes av en bok av James Bastien med likaledes geniala, extremt lätta och korta arrangemang av kända klassiska stycken, ofta med en rolig bild till.
Min motivation under åren som följde var till stor del noterna. Att ett
papper med prickar och streck kunde läsas, spelas och bli en egen värld, en
specifik och personlig plats som både hörde till den mystiska, avlägset förflutna tid där det skrivits och till min egen barnsliga tillvaro, hur fantastiskt
var inte det! Och de olika böckernas själva karaktär, papperskvalitet, färg
och doft bidrog till upplevelsen av musiken. Men noter var sällsynta. Jag
spelade det som fanns hemma, vilket var mammas mycket begränsade utbud
av pianonoter, psalmboken, Vi gör musik och Nu ska vi sjunga. När vi besökte
mormor och morfar fick jag låna lill-morbror Olas best of-utgåvor av Beethoven, Debussy med flera. De var svåra. Man fick dra ner tempot, och sen
upp igen, när det kom lättare partier. De var riktiga praktband, med tjocka
pärmar och guldsnitt.
Nya noter kom så småningom i form av kopior från min pianolärare, eller
inköptes under något av de ytterst få (jag tror tre) Stockholmsbesök som
ägde rum under min uppväxt. Då gick vi till Eriks Noter på Sturegatan. Vad
det var för noter jag valde vid dessa tre besök var delvis en ren slump, och
delvis styrt av pris och av hur omslagen såg ut, till exempel om de var blanka.
När jag var tretton år fick jag följa med den lokala kyrkokören på bussresa
till Stockholm och då gick vi på Tennstopet (där jag för första gången åt
en inte helt genomstekt köttbit), på Kungliga Operan (där vi från billigast
tänkbara platser såg en outhärdligt lång Figaros bröllop) och så förstås till
Eriks Noter. Jag valde ut en hög, bland annat en bok som var mycket dyr
men ändå fick komma med, tack vare det underbart formgivna, abstrakta omslaget: Prokofievs Visions fugitives, Flyktiga visioner. Tjugo miniatyrstycken skrivna precis före den ryska revolutionen av en 25-åring som också
fanns avbildad i kraftig förstoring på första uppslaget.
Något år senare tog jag med mig boken till min nya pianolärare Törngren
i Skövde. Han blev till sig över den och valde genast ut några lagom svåra
stycken som jag fick i läxa. I samband med det hände något som sedan gjorde
det omöjligt, eller iallafall väldigt svårt för mig att välja något annat yrke än
musikerns. Efter en pianolektion, då jag spelat den tredje av de flyktiga visionerna, på väg över övergångsstället mot 200:ans busshållplats, upplevde
jag med hela mitt pubertala väsen en stark känsla av – ja vadå? Den hade
inget namn. Inget ord funkade på känslan. Den var inte romantisk, inte glad,
inte ledsen. Inte överdrivet njutbar men inte obehaglig. Inte nostalgisk i förhållande till något som hänt i mitt eget liv, men kanske möjligen, möjligen
nostalgisk i förhållande till något som hänt i någon annans liv. En extrem
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inspiration öppnade sig: livet kan vara vad som helst. En känsla som inte gick
att klassificera verkade finnas i just det musikstycket, och bara där. Än idag
när jag spelar det dyker en blekgrå skugga av den unika, specifika känslan
upp. Jag förstod där och då på nåt indirekt sätt att det var bara början, musik
kan vara mer än något man gör för att ha något att göra, långt mer än att öva
och bli bra och få beröm, och till och med mer än att bearbeta sina bekymmer
och redan befintliga känslor. Det kan vara vad som helst! Och för mig fanns
dörröppningen i noterna.

Musikbiblioteket
När jag var liten var det samtalet, teven, tidningen och böckerna som var
folks fönster ut mot det allmänna, det som nu är den där öppna väggen i hjärnan som aldrig stängs. Biblioteket var viktigt. På biblioteket i Skara kunde
jag låna böcker utan att behöva motivera för någon varför jag ville läsa dem,
jag behövde inte ens ha någon särskild orsak själv. Bara att lasta skolväskan.
Och jag lånade och läste, planlöst och passionerat. Alla möjliga verkligheter
och identiteter fick komma till tals, olika tider, platser och människor. Självklart gick jag väl på rekommendation någon gång, men oftast tror jag att det
var slumpen, eller kvalitén på bokomslaget, att boken till exempel var blank,
som avgjorde. Men tanken att det någonstans skulle kunna finnas ett bibliotek som lånade ut noter tänkte jag aldrig.
2001 började jag på Musikhögskolan, eller »Ackis« som alla sa. Konstigt,
för det var ju redan då jättelängesen den hette musikaliska akademien, och
det är ju också som bäddat för missförstånd eftersom Musikaliska Akademien finns kvar men är något annat. Där fanns det ett musikbibliotek. Man
kunde låna noter, spela igenom och lämna tillbaka. Man kunde boka ett
särskilt LP-rum och sitta i en bekväm skinnfåtölj och lyssna på musik från
LP-biblioteket. Ett himmelrike med andra ord.
Men det ryktades också om ett större, mer avancerat bibliotek, som världsvant benämndes MAB av mina lite mer världsvana studiekamrater. Nu är
vi ju framme vid en tid då internet ändå fanns, men det användes inte till
annat än mail och chatt, iallafall inte av mig. Så hur jag fick för mig att jag
ville spela Frank Martins »Trio över irländska folkvisor«, det kan jag inte
riktigt förstå. Någon måste ha föreslagit det. Hursomhelst, den fanns inte
på Musikhögskolans bibliotek. »Åk till MAB vid Sankt Eriksplan! De har
det mesta« föreslog min nya pianolärare Kilström. I min fantasi var MAB,
Musikaliska Akademiens Bibliotek, ett fyrkantigt pampigt stenhus vid ett
pampigt rektangulärt torg som överensstämde med det stolta namnet Sankt
Eriksplan. Jag föreställde mig en interiör med väggfasta möbler i röd sammet,
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och salar med takfönster och oändliga nothyllor där man kunde gå runt och
nypa i papperskvaliteterna. Min geografikunskap i Stockholm utsträckte sig
vid den här tiden till ett område några hundra meter runt Musikhögskolan,
samt det som gick att se med blotta ögat under pendeltågsfärden till mitt
karga studentrum i Tumba.
Sankt Eriksplan var en besvikelse. Den fanns liksom inte, utan var mer
som ett vagt avgränsat område av nästan likadana gatukorsningar. Och biblioteket låg inte ens där, utan en bit bort. Väl framme fick man inträda i det
ju faktiskt pampiga Bonnierhuset, men gå ner i en ordentligt avskild källarlokal. Därinne härskade det tidlösa lugn som man idag nästan bara kan
uppleva utomlands, eller i vissa kyrkor, eller i en del, ytterst få, ålderdomliga och dåligt skötta butiker. Inget försökte säljas på en. Ingen information
trycktes upp i ens ansikte, utan allt var gåtfullt och obegripligt. När jag vid
första besöket försökte få någon att förklara hur jag skulle bära mig åt för
komma åt min Frank Martin, var det som att ingen egentligen hade till arbetsuppgift att prata med potentiella låntagare. Alla verkade upptagna med
annat, men till slut visade en bibliotekarie hur jag skulle göra: för att hitta
noter var det kortkatalog som gällde. Och när man fyllt i sin hög med kalkerade beställningslappar, var det någon, en person, som där och då gick iväg
och hämtade just ens egen beställning. Ingen direkt effektivitet, men heller
inget säljbeteende. Jag var aldrig längre in än liksom hallen. Man anade
dunkla gångar bortåt med bokhyllor, men det jag sökte verkade inte finnas
där, utan i någon ännu dunklare korridor, som jag knappt kunde föreställa
mig. Det var svårt att planera längden på besöket. Hade man tur så fanns
det någon person som genast tog ens beställningslappar och gick iväg för
att hämta materialet. Då kunde det gå på en kvart. Hade man otur hände
ingenting på en timme. En gång försökte jag skynda på processen genom
att lite tjatigt fråga en i personalen om hur det gick med min beställning.
Det var en enorm kvinna med svarta enorma kläder, svart enormt hår och
frånvarande blick. Hon gick extremt sakta och sköt en sån där liten biblioteksbokhylla på hjul framför sig. Släpigt och med en och samma ton sa hon,
eller snarare sjöng: DU – FÅR – VÄNTA. Jag frågade inget mer sen, utan
avsatte ordentligt med tid för MAB-besöken. Å andra sidan hände inget
om man inte lämnade tillbaka noterna i tid. Vissa noter hade jag så länge,
ibland över ett år, att det började kännas som att de var mina. Inte förrän
någon annan hade beställt dem kom en påminnelse med posten. Redan då
förstod jag att jag upplevde en sista rest av något som kanske inte egentligen
längre fanns, ett gammaldags samhälle där tidsvinst inte automatiskt var av
godo. Det effektiva i sammanhanget var att de hade allt i notväg man kunde
önska sig, och bara genom att vänta och fysiskt sitta i den där hallen fick
man ta del av det.
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På senare år och i sina lokaler ovanpå Bonniers Konsthall har Musik- och
teaterbiblioteket blivit en sval oas i stan. Eftersom man nu beställer noterna i förväg på nätet, tar inte ett vanligt besök mer än några minuter. Det
finns ett underbart tyst och glest kafé på bottenvåningen, och man träffar
ofta någon man känner som också är där och lånar. Inte sällan någon som
inte synts till på åratal. Som tur är finns också goda möjligheter att snabbt
gömma sig bland hyllorna med referenslitteratur. Jag har också på senare
år upptäckt såväl fjärrlånsmöjligheter, raritetssamlingen och särskilda arkiv. Och att om någonting absolut inte verkar finnas så kan man maila en
bibliotekarie och då brukar de hitta det ändå! Helt otroligt generös service
genomsyrar hela hanteringen, trots att öppettiderna har krympt. Inte ens
systemet med att man kan ha noter oändligt länge har försämrats. Visserligen behöver man numera ge sig till känna och förnya lånen lite då och då,
men böter blir aldrig aktuellt. Inte som på vanliga bokbiblioteket, där det
känns som om de finansierar stora delen av verksamheten genom att bötfälla oss stackars slarviga.
Min senaste och kanske en av de starkaste upplevelserna från Musik- och
teaterbiblioteket hände bara för några veckor sedan. Av olika anledningar ville jag titta på två obskyra operor: Moses Pergaments Eli och Korngolds Die
Kathrin. Biblioteket ska flytta och är egentligen stängt, men man får ändå
beställa och hämta noter, om man bara bokar tid. Läsesalslån borde ju vara
uteslutna, men ändå går det att fixa. Jag bokar tid och på minuten kommer en
bibliotekarie i den idag mycket ovanliga frisyren manlig page med lugg och
släpper in mig. Han visar mig till ett rum där jag kan få studera Pergaments
Eli en stund. Den får man inte låna hem. Det är ett mycket litet rum, och där
sitter också två knäpptysta, hårt arbetande bibliotekarier. I samma ögonblick
som jag sätter mig kommer den första impulsen att hosta. Det är coronatider
och de stackars bibliotekarierna har ju inte gjort mig något ont. Men jag vill
inte ge upp så nära målet! Nu har jag noterna framför mig och vill verkligen
fota av alltihop (för privat bruk, naturligtvis!!!). Hostlusten är gräslig. Jag fotar och harklar mig, fotar och försöker tänka på annat, gråter och kämpar, det
är nästan trehundra sidor. Jag tror att bibliotekarierna går ut och då hostar jag
loss för allt vad jag är värd, men märker strax att det bara var den ena som gick
ut, och att jag nu möjligen utsatt den andra, ännu tystare, för en potentiellt
dödlig smitta. Till slut är det iallafall klart.
Kommer hem med hemlånet, Korngolds Die Kathrin. På första uppslaget
möts jag av en dedikation. Korngold själv har 1938 i Wien gett just det här
exemplaret av klaverutdrag på en politiskt omöjlig opera till en Herr Dr Ernst Benedikt och skrivit en liten gullig vers och autograf. En snabb googling
avslöjar att Ernst Benedikt liksom Korngold var jude och att han lämnade
Wien hals över huvud i maj 1939, för att bosätta sig i Stockholm. Kanske
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hade han något att göra med att Die Kathrin uruppfördes just på Stockholmsoperan? Eller så var Stockholm det enda tänkbara valet för ett uruppförande
eftersom Sverige var neutralt och inte hade något förbud mot judiska tonsättare. På något sätt har iallafall de signerade noterna hamnat på biblioteket
och tillhör nu oss medborgare gemensamt. Och det bästa är att de går att
spela ur! Mellan och under kommande dagars hostkrevader spelar jag och
dyker ner i den sockersöta musiken, som en godisaffär … Efter en genomspelning följer två veckors oavbrutet trallande på de fyndigaste melodierna.

•
Coronatestet var negativt. Tack. Och tack för att det finns bibliotek. De ligger utspridda i världens städer som ett slags civilisationens yttersta manifestationer, som fyrar, som oaser.

Nedslag i
samlingarna

Albert Lindströms
koralbok:

med hymnologisk kommentar
av Fredrik Sandberg
Mattias Lundberg

I
. Svenska psalmboken
med koraler – framsidan av första
upplagan. Andra
upplagans framsida
ser i princip likadan
ut. (MTB)
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påfallande kontrast till merparten av svenska tryckta koralböckers modesta yttre är Albert Lindströms Svenska psalmboken med
koraler från 1899 ett typografiskt praktverk på över tusen sidor, med
stora illustrationer, rikliga kommentarer och bilagor, allt sammanhållet av påkostade klädda träband med guld och silverreliefer
Verket gavs första gången ut 1892 i en upplaga med guldsnitt och titelsida i färgtryck om 10 000 exemplar. Innehållsmässigt skiljer andra upplagan
sig från den första endast genom ett utvidgat bihang. Utgåvorna har inom
och utom landet endast bevarats i ett mindre antal exemplar. Vilken intressegrupp kunde det 1880 grundade stockholmsförlaget Fröléen & Co. föreställa sig när de lät publicera denna märkliga volym?
Albert Lindström (1853–1935) var musiker, publicist, pedagog och tonsättare. Han var organist i Klara kyrka, Stockholm, under större delen av
sitt verksamma liv, men hade även goda kontakter med inflytelserika personer inom helt andra fromhetsinriktningar än Svenska kyrkans. Han efterlämnade en rik produktion av musik och musiklitteratur, främst inom
den kyrkliga sfären och inom flera av de under hans livstid framväxande
frikyrkosamfunden.
Det är egentligen missvisande att benämna denna volym som endast
koralbok, då den innehåller följande huvuddelar:
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¡Ur bihanget Stycken ur nya svenska mässan, som endast finns i andra upplagan.

¡ En av J.O. Wallins många psalmer som ingår i temaavdelningen »Kristligt sinne och förhållande med afseende
på särskilda personer m.m.« Denna »hälsopsalm« vore kanske något för nutidens frisksportare!

Haeffners koralbok
Hela Haeffners koralbok (den från och med 1819 allmänt använda), med
satserna transponerade till »en efter det allmännaste röstomfånget lämpad
tonhöjd«. Psalmerna är infogade i kategorier efter textens tematik, samt försedda med meterklass, register och Kungl. Musikaliska Akademiens så kal�lade »minimitabell« från 1844 (vilken utesluter ett stort antal melodier och
omdirigerar dessa texter till andra i koralboken förekommande melodier).

Hymnologisk kommentar
Hymnologisk kommentar av Fredrik Sandberg, inklusive ett stort antal
stuckna porträtt och biografiska uppgifter rörande psalmförfattare (bland
dessa Luther, Olaus Petri, Haquin Spegel, J.O. Wallin och E.G. Geijer).
Sandberg försvarar ståndpunkten att Gustaf II Adolf är textförfattare till
»Förfäras ej, du lilla hop«. Förutom psalmdiktare tecknas även J.C.F. Haeffners biografi. Många av Sandbergs anteckningar ger en intressant inblick i
sin tids varierande teologiska och litterära ståndpunkter. Om Frans Michaël
Franzén kan man exempelvis läsa att han stod »såsom en annan Melanchthon troget vid Wallins sida«, om Kolmodins psalmer att dessa »utmärka
sig alla för en from och mild ton, hvarigenom de […] med förkärlek omfattades af folket och länge bibehöllo sig i fattigmans boningar«, samt om
Christopher Dahl att »man trodde sig höra en profet, som invigd i högre
verldars hemligheter, sänkte rösten för att tala med jordens okunniga barn,
nedlät sig till deras begrepp, antog deras vanliga uttryck och sakbilder, men
inlade deruti så mycket de kunde följa af den höga mening, i hvilken han sjelf
fattade och översåg tingen«. Porträtten och Sandbergs kommentarer följer
inte sidnumreringen utan har bundits i separata lägg.

Evangeliebok
Evangeliebok, det vill säga två årgångar av de evangelie- och episteltexter
som läses under högmässa och aftonsång under alla årets söndagar. Förutom
dessa finns här även angivna predikotexter samt bönetexter för både gudstjänsten och hemmet.
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D Exempel på ett av bokens många
stuckna porträtt. Per Olof Nyström
(1764–1830), överkommissarie vid
flottan, skrev även poesi och är
representerad med två psalmer i denna
psalmbok. Enligt en av hans biografer
visade hans poetiska sinnelag sig även
i hans ämbetsmannaprosa och kunde
göra en annars tråkig text behagfull
och läsbar.

157

Svenska mässan
Musik till den Svenska mässan i hög och låg sättning.

Äldre tiders andliga musik
»Öfversigt af äldre tiders andliga musik och musikaliska instrument« och
»Kortfattad vägledning i musikens första grunder«, två översiktliga texter,
antingen av Lindström själv eller kompilerade från befintlig litteratur.

Kyrkosånger
»Kyrkosånger och s.k. rytmiska koraler«, ett mycket intressant avsnitt där
Lindström upptar många av de texter och melodier som kom att ingå i senare svenska koralböcker: »O du härliga, O du saliga«, »Vad ljus över griften« och Voglers »Hosianna«, men även sånger som Beethovens »I himlar!
Sjungen den eviges ära« som idag knappast skulle anses lämpade för församlingssång. Intressant nog upptar Lindström, vars far var amatörorganist
i Bethlehemskyrkan (Evangeliska fosterlandsstiftelsens kyrka, ungefär vid
platsen för de nuvarande Hötorgsskraporna i Stockholm), en hel del sånger
från den pietistiska så kallade brödraförsamlingen (Herrnhutismen), till exempel »Lova Gud i himmelshöjd« till den melodi som den nu har i 1986 års
psalmbok, samt texter och melodier av tonsättarna Per Ulrik Stenhammar
och Abraham Mankell, bägge pietister och vid denna tidpunkt långt ifrån
självklara i en koralbok för Svenska kyrkan.

Nya svenska mässan
Musik till »Nya svenska messan«, som komplement till den antagna mässmusiken.
En tänkbar användarkrets för denna praktutgåva är de relativt välbeställda familjer med visst intresse för texter och melodier från de frikyrkosångböcker i vilka Albert Lindström tidigare medverkat. Tillägget av »Kyrkosånger« kan också ha fyllt ett behov även inom Svenska kyrkans mittfåra,
och publicerade helt vid sidan av koralboken torde de inte ha utgjort något
problem i detta avseende.
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Utgåvan saknar förord, men Lindström menar i titeln att koralsatserna förutom transponering är »för sång, äfven i stämmor, och orgel eller piano
genomsedde« – alltså verkar privat fromhet i hemmets vrå vara den miljö
där boken troligtvis funnit användning. Helt klart är att den inte är något
man sätter på orgelns notställ – en trekilosklump i upprätt format (22 ×
28 cm) med illustrationer, kommentarer och böneförslag, är närmast vad
som numera skulle kallas en »coffee table publication«, eller en vacker
familje- och släktbok för välbeställda hem att plocka fram efter gudstjänsten på söndagarna.
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Autografsamlingar i
Musik- och teater
biblioteket
Inger Enquist, Kia Hedell och Marianne Seid

A

. Blaschiks autografblad,
utan Peterson-Bergers
autograf. (MTB)

tt samla autografer är inte ett nutida fenomen, som
man kanske kan tro. I Musik- och teaterbiblioteket finns närapå hundraåriga autografsamlingar. Dessa samlingar har på olika vägar letat sig in i bibliotekets bestånd. Ibland har de också
hamnat i Sverige av en slump.
Så är fallet med den autografsamling som kom hit genom PetersonBergerstiftelsen. Dess historia framgår av de brev som också finns bevarade.
För initiativet att samla in skandinaviska tonsättares autografer stod den tyske astronomen A. J. Blaschik, som planerade att skänka två autografblad till
ett icke namngivet museum i Berlin. Ett tredje blad skulle han behålla själv.
I ett av breven beskriver Blaschik att han hade sysslat med autografsamlande i 20 år och att han hade en omfångsrik samling i sin ägo. Nu gällde det
Peterson-Bergers autograf; sedan tidigare hade han fått autografer av Kurt
Atterberg, Ernst Ellberg, Oskar Lindberg, Otto Olsson, Ture Rangström
och Adolf Wiklund. Med autografbladen bifogade Blaschik detaljerade instruktioner. Han hade nogsamt markerat på bladen var Peterson-Berger
skulle skriva sitt namn och teckna början på en valfri egen komposition. Det
framgår också av skissartade blyertsanteckningar att Hugo Alfvén, Henning
Mankell och Gustaf Nordqvist samt den danskfödde men i Lund bosatte
hymnologen och tonsättaren Preben Nodermann stod näst på tur. Av någon
anledning skrev dock inte Peterson-Berger på autografbladen, åtminstone
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—Autografer i Hallströms autografsamling. (MTB)

—Autografer i Björklunds autografsamling. (MTB)

inte de två exemplar som bevarats i stiftelsens arkiv, utan de blev kvar i Sverige och hamnade sedermera här.
I Ivar Hallströms kvarlåtenskap finns också några autografalbum. De
innehåller utklippta namnteckningar från olika tider. De personer som är
företrädda är enligt påteckning på pärmarnas insida »Skalder. Författare.
Vetenskapsmän och framstående personer«. En hel del musikpersoner finns
med: A. Sax, G. Fauré, H. Berlioz, F. Berwald, F. Chopin, B. Crusell, E. Drake
med flera. Även några brev och biljetter finns inklistrade. Några brev är ställda direkt till Ivar Hallström, andra åter är låneförbindelser som speglar hans
verksamhet som bibliotekarie. De flesta breven är dock ställda till utomstående personer.
Även i teatersamlingarna finns några autografsamlingar. Bland dessa kan
nämnas Björklunds autografsamling, ett ganska slitet klippalbum fullklistrat
med namnteckningar och brev. Albumet härstammar från den hängivne autografsamlaren och bankkassören Artur Björklund och donerades troligen
till teatersamlingarna någon gång på 1930-talet. I albumet finns autografer,
brev och andra handlingar – daterade från sent 1700-tal fram till 1926 – från
skådespelare, sångare, teaterledare och författare.

Ursprungligen publicerad som
Månadens raritet, maj 2010

D Hallströms autografalbum. (MTB)

Christina Nilssons
minnesalbum
Inger Enquist

D

etta är ett påkostat läderband med guldsnitt. Albumet har
55 sidor och därpå ett antal oskrivna blad, åren löper mellan
1864 och 1917. Formatet är relativt stort, 275 × 360 mm. I minnesalbumet har mängder av tidens kända kulturpersoner skrivit:
Rossini, Verdi, Meyerbeer, Auber, Gounod, Hugo, Berlioz, Dumas med flera.
I boken varvas inskrifter med brev som klistrats in. Denna bok har en lite
annorlunda funktion än de stamböcker, resealbum i något mindre format,
som fanns vid den här tiden.
Rossini är först att skriva i boken, året är 1867, och det lägger han själv
märke till: »Vous voulez que je suis le premier a griffoner votre album …«
I stamböckernas tradition ingick sedan gammalt en rangordning där den
viktigaste personen skrev först.
Jenny Lind har bland annat noterat en hälsning på Christina Nilssons
visitkort:
Will min goda Mlle Nilsson tillåta en god vän Mr Coleridge att göra sin
uppvaktning? [Här avses säkert Arthur Coleridge (1830–1913), engelsk
tenor och amatörmusiker och bekant med Jennys make Otto Goldschmidt.]
Han är ofantligt musikalisk, en särdeles älskelig person. Han och hans Fru
äro gamla vänner till oss. Jag hoppas att Mlle Nilsson icke anstränger sig för
mycket, tänk på hur öm en röst är. Vänskapsfullt Jenny Lind-Goldschmidt.
England, Sept. 1868.
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—Hälsningar från G. Verdi och Jenny Lind i Christina Nilssons minnesalbum. (MTB)

D Blyertsteckning av Camille Corot. (MTB)

Visitkortet är insatt på samma sida som Jenny Lind har skrivit en kadens,
»Låt oss våra egna sköna visor sjunga!«, 1873 med tillskriften »Our truest
critics are the traces we leave behind us«.
Giuseppe Verdi har bidragit med noter ur La traviata, Paris 26 augusti
1867. Violetta var Christina Nilssons debutroll i Paris 1864.
I minnesalbumet finns även en blyertsteckning av Camille Corot (1796–
1875). Denna berömda och nyskapande franska konstnär var både målare
och grafiker och han förärade Christina Nilsson detta landskap från Marino
år 1873.
Ett sådant här album speglar sin ägare och bidrar till att teckna en persons
biografi. Men ett album fungerade inte som någon dagbok utan var mer en
bok att kunna visa upp; man får därför betrakta innehållet som selektivt.
Boken är inte till för kreti och pleti att skriva i utan det är tidens bemärkta
personer som får komma till uttryck. Ett och annat ännu oupptäckt verk kan
eventuellt fortfarande gömma sig bland bladen. Albumet speglar sin tid och
det är vackert både som bokband och till sitt innehåll. Verserna och musikstyckena vill erinra om band som knutits.

Ursprungligen publicerad som
Månadens raritet, sommaren 2011

Vad klotter
kan berätta
Kia Hedell

M

ånga av noterna i raritetssamlingen visar på olika sätt
spår av användning. Det kan vara att papperet är slitet eller
tummat, att inbindningen är söndrig eller att någon antecknat korrigeringar eller kompletteringar för hand i noterna.
Ibland har notbladen också använts som »kladdpapper« där man provat
pennan, övat sig i att skriva eller helt enkelt ritat bilder.
Några av de så kallade »dansböckerna« i raritetssamlingen innehåller sådant typ av klotter. Med »dansböcker« menas här handskrivna album där
samtidens populära danser har nedtecknats. Flera av dansböckerna är från
1700-talet och innehåller kontradanser, polonäser, menuetter med mera av
kända och okända tonsättare. Ett exempel på ett sådant album är J A Bills
dansbok, som har tillhört Jonas Alexander Bill. I boken ingår bland annat Johan Helmich Romans komposition »Äta lite dricka vatten«. Sången, med
ord av Olof von Dalin, lär oss hur vi ska leva för att må bra och känna oss
tillfreds. Receptet är enkelt – och mycket modernt: Äta lite, dricka vatten,
roligt sällskap, sömn om natten, käckt arbeta, lägligt bo samt stillhet någon
stund om dagen. På volymens sista blad har några medlemmar i familjen Bill
övat sin namnteckning. Där finns också en teckning av en piprökande man
med ovanligt lång hårpiska.

177

.— Första och sista sidan i en
handskriven notsamling.
Notera bilderna av den
frackklädde herren och de
upprepade orden »Jag kan
inte« på sista sidan. (Serie I
(onumererad)(MTB)).

— Näst sista uppslaget i J A Bills dansbok från 1700-talet, med bland annat Johan Helmich Romans sång »Äta lite dricka vatten«. (MTB)

— Sista uppslaget i J A Bills dansbok med en piprökande man i typisk 1700-talskostym.

— Innehållsförteckningen till Melchior Vulpius Cantiones sacrae (Jena, 1602) med handskrivna
tillägg. Trycket ingår i Tyska kyrkans samling, TyKy 3, altusstämman. (MTB)

En samling som visar många tecken på användning är den så kallade Tyska kyrkans samling med musikalier från främst senare hälften av 1500-talet
och första hälften av 1600-talet. Användarmärkena är av flera olika typer
och ger oss information om dåtida ägare och dåtidens musicerande. Ett exempel på detta finns i Melchior Vulpius Cantiones sacrae, en samling med
motetter som trycktes i Jena år 1602. I innehållsförteckningen har någon för
hand skrivit in titlarna till ytterligare två kompositioner (»Confitebor tibi«
och »Cantate Domino«) med kommentaren »hinden in buch geschriben«.
Kompositionerna återfinns som handskrivna tillägg längre fram i boken. Att
andra titlar är understrukna förklaras av kommentarerna som berättar att
»David« har skrivit av sångerna dels i sin bruna, dels i sin minsta vita bok.
Den omtalade David kan kanske identifieras som David Ebel, organist i Tyska kyrkan från 1610 till sin död 1624.
Även mer klotterartade inskrifter finns i vissa av stämböckerna i Tyska
kyrkans samling. Oftast är det pärmarnas insidor eller de första eller sista
bladen som varit utsatta. Man har provat fjäderpennan i nonsensartad text
eller skrivit ned sentensartade uttryck som hänger ihop med musiken i
böckerna. Ibland smyckade man ut själva noterna eller bättrade på texten
med sirligheter. Någon enstaka teckning finns också, till exempel av ett gambaliknande stråkinstrument i tenorstämman till Wolfgang Striccius Neue
Teutsche Lieder, utgiven i Nürnberg år 1588.
Ett nyare exempel på klotter hittar man i raritetssamlingens Serie I. Sist
i ett handskrivet häfte från 1800-talet med violinövningar, folksånger och
psalmer finns ett fullklottrat blad med bland annat flera versioner av en
frackklädd man i profil och den upprepade frasen »Jag kan inte«. Vad det är
personen som hållit i pennan inte anser sig kunna framgår dock inte.

Ursprungligen publicerad som
Månadens raritet, mars 2011

— Stråkinstrument ritat på titelsidan till Wolfgang Striccius Neue Teutsche Lieder (Nürnberg, 1588).
Tyska kyrkans samling, TyKy 11, tenorstämman. (MTB)

Musik vid kungliga bröllop:
dynastin Bernadotte
Veslemøy Heintz

. Cantat författad i anledning
af Hennes Kongl. Höghet Kron
Prinsessans ankomst till Sverige
och höga förmälning. I musik
satt och Hennes Kongl. Höghet
underdånigast tillägnad af Frz
[Franz] Berwald. (MTB)

U

nder de snart tvåhundra år som dynastin Bernadotte suttit
på Sveriges tron har endast tre bröllop där en tronarvinge eller
kung gift sig firats i Sverige: kronprins Oscar (Oskar I) den 19
juni 1823, kronprins Carl (Karl XV) den 19 juni 1850 och Carl
XVI Gustav den 19 juni 1976.
Det har alltid funnits många arrangemang och festligheter i samband med
de kungliga bröllopen: parader, mottagningar, baler och galaföreställningar
på Kungl. teatern. Även för de kronprinsar/arvprinsar som gifte sig utanför
Sverige, vidtog »bröllopsliknande« festligheter när brudparet efter vigseln
ankom till Stockholm. Och vid varje festlighet fanns det behov av musik.
Livgardes- och Livgrenadjärregementets musikkårer spelade vid paraderna
och Hovkapellet anlitades vid baler och galaföreställningar.
Inför Oskars förmälning med Josephine av Leuchtenberg skrev Franz
Berwald (1796–1868) en kantat som han dedicerade till landets nya kronprinsessa. Sannolikt uppfördes inte detta verk i samband med vigseln, utan
endast på en konsert i april 1823. Det var inte det enda verket Berwald skrev
för bröllopsfestligheterna. Han bidrog även med musik till den prolog, Frejas
Högtid, som framfördes vid en av galaföreställningarna på Kungl. teatern.
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— Jacopo Foroni (1825–1858): Marche triomphale vid H.K.H. Kronprins Carl Ludvig Eugenes Förmälning d. 19 juni 1850. (MTB)

Oscar och Josephines vigselakt var en rätt nertonad affär. Så var inte fallet
när kronprins Carl gifte sig med Louise (Lovisa) av Nederländerna. Prins
Gustaf hade skrivit en paradmarsch som framfördes av Livgardes musikkår. Jacopo Foroni (1825–1858), hovkapellmästare, hade även han skrivit en
marsch att framföras i kyrkan och slutligen hade Jan van Boom (1807–1872)
komponerat en kantat för manskör och orgel. Festligheterna efter bröllopet avlöste varandra och vid galaspektaklet på Kungl. teatern sjöng Jenny
Lind operaarior till publikens jubel. Föreställningen avslutades med »Ett
National-divertissement af Sånger och Danser hvari Kongl. Theaterns hela
Personal deltager«.
Dagen före bröllopet mellan Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath inbjöd regeringen till en galaföreställning på Kungl. teatern med ett program
sammanställt av »prima primadonnorna« Kjerstin Dellert och Elisabeth
Söderström. Framförallt väckte Kjerstin Dellerts kuplett »O, Carl Gustaf,
ljuva Carl Gustaf« stort jubel. Bröllopsceremonin den 19 juni i Storkyrkan
inleddes med ingångsmusik, Sinfonia da Chiesa, av Johan Helmich Roman
(1694–1758). Därefter spelades Festmusik av Lars-Erik Larsson (1908–1986),
medan utgångsmusiken var av Johann Sebastian Bach.

•
När kronprinsparen som gifte sig i utlandet kom hem till Sverige, reste de
till Stockholm där välkomstceremonier väntade. Kronprins Gustaf Adolf
(Gustaf VI Adolf) ankom dock inte till Stockholm utan till Göteborg tillsammans med kronprinsessan Louise efter bröllopet i England. Paret firades
med tal, parader och banket – och inte minst med en konsert med musik av
Ture Rangström, Tor Aulin, Hugo Alfvén och Wilhelm Stenhammar.
För vidare information kring kungliga bröllop se: Lena Rangström: En
brud för kung och fosterland: kungliga svenska bröllop från Gustav Vasa till Carl
XVI Gustaf.

Ursprungligen publicerad som
Månadens raritet, juni 2010

D Johan Helmich Roman
(1694–1758): »Introduzzione«
ur Sinfonia di Chiesa g-moll.
(MTB)
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Om cyklar och
andra färdmedel
Kia Hedell

. Vorwärts-Voran Bicycle-Galopp
(MTB).

U

nder den senaste tiden har man kunnat läsa i dagstidningarna om att svenskarna är ett cyklande folk. Antalet cyklister
i exempelvis Stockholm har nästan fördubblats på tio år. Med
anledning av detta passar det bra att uppmärksamma en äldre
repertoar som finns i bibliotekets samlingar med koppling till olika transportmedel. Inte minst cykeltemat var populärt från 1860-talet och framåt i
galopper, marscher, polkor och valser.
Ett exempel på cykelanknuten musik är Vorwärts-Voran Bicycle-Galopp,
komponerad av Ludwig André (1858–1924). Denna cykelgalopp gavs ut av
förlaget Johann André i Offenbach am Main i två versioner (piano solo och
fyrhändigt piano) med omslag i två olika koloreringar. För den svenska distributionen stod Abraham Lundquists musikhandel. Galoppen, som ingick i
Lundquists sortiment år 1889, är försedd med en text som uttrycker cyklandets fröjd och fartens tjusning; återkommande utropas »Vorwärts-Voran«
(ungefär »Full fart framåt!«). Kompositionen är tillägnad det tyska och
tysk-österrikiska velocipedförbundet.
I biblioteket finns två exemplar av denna galopp. Det ena exemplaret är
sammanbundet med andra salongsstycken för piano i en notbok. Boken är
intressant i sig då den speglar det förra sekelskiftets smak när det gäller musik av det lättare slaget. Här ingår stycken av bland annat fransmannen Emil
Waldteufel (1837–1915), mexikanaren Juventino Rosas (1868–94), tysken
Heinrich Lichner (1829–98) och ungraren Josef Gung’l (1810–89). Dessutom
ingår Svenska Dagbladets Bostonvals, komponerad av Ellen Sandels (1859–1930)
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och belönad med pris vid Svenska Dagbladets Boston-valstävlan år 1908. Notboken har tillhört Louise Aspegren (1844–?), orgelelev vid Kungl. Musikaliska Akademiens konservatorium år 1870–73.
Musik med koppling till transportmedel framfördes inte sällan vid invigningar av till exempel järnvägar (till exempel Otto Lindblads Jernbane
sång vid invigningen av järnvägen mellan Malmö och Lund) eller i samband
med resor. Vid avresan från studentmötet 1845 i Visby stämde Uppsalas
studentsångare upp Otto Lindblads »Ångbåtssång« (»Sätt machinen i gång,
Herr Kapten …«) när båten lämnade kajen. Detta hindrade inte att denna
musik även kunde framföras i rena konsertsammanhang. Vid en soaré som
hölls på teatern i Uppsala år 1852 i syfte att stödja tryckningen av musikpedagogen Johan Fröbergs Harmonilära framfördes Ångbåtssång i sällskap med
bland annat en norsk folkvisa i arrangemang av Ludvig Mathias Lindeman,
ouvertyrerna till Mozarts Figaros bröllop och Boieldieus Vita frun samt en
symfoni av Mozart.

— Detaljer från omslaget till Vorwärts-Voran
Bicycle-Galopp.

D Texten till Vorwärts-Voran Bicycle-Galopp.

Ursprungligen publicerad som
Månadens raritet, juli–augusti 2010
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— Vorwärts-Voran Bicycle-Galopp, 4-händigt piano (MTB).

— Otto Lindblads Ångbåtssång i en Hirsch-utgåva från år 1849 (MTB).

Piae Cantiones
ecclesiasticae et
scholasticae
(Fromma kyrkooch skolsånger)
Veslemøy Heintz

Å

r 1582 utgav den finländska studenten Theodoricus Petri
Rutha sångboken Piae Cantiones i Greifswald. Sångerna anges
vara skrivna av »gamla tiders biskopar« och användes runtom
i det svenska riket. Boken med sångtexter på latin innehöll även
melodier. Av samlingens totalt 74 sånger var hälften avsedda för kyrkoåret.
Däribland finns 24 julsånger.
En andra upplaga med enbart texter utgavs i Stockholm 1616 av Jacob
Finno, rektor för skolan i Åbo. Texterna var översatta till finska och sångerna
återges i en annan ordning än i första upplagan. Fem nya sånger har tillkommit, medan fem av första upplagans sånger saknas. I sin bok om latinska
skolsånger i Sverige och Finland framlägger Tobias Norlind hypotesen att
det är Finno och inte Rutha som är Piae Cantiones egentliga utgivare.
1625 utgavs en tredje, utvidgad upplaga av Piae Cantiones i Rostock
huvudsakligen baserad på första upplagan. Musiken är dock reviderad och
delvis nyskriven av Daniel Friderici, kantor i Rostock. Theodoricus Petri
Rutha var död, och upplagan gavs ut av hans två bröder samt tre brorsöner.
Att det fanns behov av en ny upplaga framgår av förordet: första upplagan
hade spridits och använts så flitigt att den inte längre gick att få tag i. Antalet sånger i tredje upplagan är 90, elva av dessa finns inte med i den första
eller andra upplagan.

— Bild 1. Teckning ur bibliotekets exemplar av Piae Cantiones från 1625 (MTB).

203

. Bild 2. Titelsidan ur bibliotekets
exemplar av Piae Cantiones från
1625 (MTB).

Ungefär hälften av sångerna i Piae Cantiones är kända från den inter
nationella medeltidsrepertoaren, resten anses vara av svenskt/finskt ursprung.
Samlingen innehåller både enstämmiga och flerstämmiga sånger. Senare
upplagor är alla baserade på de tre första upplagorna.
I Musik- och teaterbibliotekets samlingar finns ett defekt exemplar av
tredje upplagan, där åtta av sångerna saknas. Volymen har bundits om, sannolikt två gånger. Den nuvarande bindningen i kalvskinn tycks vara från
1800-talet. Fyra ursprungligen blanka sidor, titelsidan och de första 82 sångerna med sångregister har bundits ihop med 160 sidor utan tryck. Både de
första fyra sidorna och de tillagda blanka har senare fyllts av olika handskrivna texter och teckningar (se bild 1). Det framgår av anteckningar på titelsidan att volymen haft åtminstone två ägare. På sida fyra har Musikaliska
Akademiens ständiga sekreterare Pehr Frigel (1750–1842) skrivit sitt namn.
Sannolikt har Frigel, som även ansvarade för akademibiblioteket, överlämnat boken till biblioteket som gåva.
Biblioteket har även en senare upplaga av Piae Cantiones, utgiven i Visingsborg år 1679 av boktryckaren Johannes Kankel. Denna utgåva har notsystem
men saknar noter, man skulle tydligen skriva dit dem själv. Boken inleds med
ett långt förord.
I första och tredje upplagan är sångtexterna på latin. Det finns dock ett
undantag: julsången »In dulci jubilo« som har blandat latinsk/svensk text
och »Psallite unigenito« där det i tredje upplagan finns en underliggande
svensk översättning.
Akademisekreteraren Pehr Frigel ägde två exemplar av Piae Cantiones, det
andra – som var ett exemplar av första upplagan – skickade han som gåva
till England där den engelska hymndiktaren J. M. Neale fick tillgång till
boken i mitten av 1800-talet. Han lånade åtskilliga melodier ur Piae Cantiones till sina utgåvor av engelska julsånger (carols). Den kanske mest kända
är »Good King Wenceslas looked out on the eve of Stephen«. Att melodin
till denna populära carol har sitt ursprung i en svensk sångbok från 1500talet är det nog ytterst få engelsmän som är medvetna om!

Ursprungligen publicerad som
Månadens raritet, december 2011

— Bild 3–4. Förordet ur bibliotekets exemplar av Piae Cantiones från 1679 (MTB). Transkription av förordet: Gunstige och wäl-affectionerade läsare/
etc. Thesse cantiones eller Gudeliga Hymni, äro för många åhr här uthi Swerige och Fin[land]h aff Ungdomen i Scholerna brukade / [här?] före
äro the icke allena fordom tryckte? inne i Rijket / uthan ock i Tysklandh. [Men?] effter nu inga Exemplaria äro mehr [i] tr[y]cken här eller annorstädes till at be[kom]ma / och the lijkwäl äro högt-nyttige / eff[ter] the medh then Hel: Skrifft och wår Augspurgiske Confession komma wäl
öfwereens / Så hafwer Hans Hög-Grefl: Nåde Herr Rijks Drotzeten Grefwe Peer Brahe / etc. uthaff een serdeels Gunst och Benägenheet som han

til Undgomens rätta och sanna Uptuchtelse / Gudzfruchtan och frija Konster så ock Musiken drager mig som Hans Nåd:s Booktryckare befallat
samma Cantilener på Hans Nåd:s Bekostnat låta komma på Tryck igen / på det at ett sådant wälmeent Arbete igenom Tijden / som alt förtärar / icke
måtte uthgå. Ock att Effterkommanderna må hafwa Anledning til at träda i the Gamblas Gudelig[e] Footspoor. GUDH i Himmelen / han wille Han[s]
Hög-Grefl: Nåde så wäl för detta / som al[th] annat Prijsswerdigt / som han emoot Studerande Ungdomen / så wäl ock the Fattige be[?]teer / med ett
här långsampt / och sedan påfölgande Ewigt Lijff / nådeligen wedergälla / AMEN

— Bild 5–6. »In dulci jubilo« i 1625 års och 1679 års upplaga (MTB). Den svenska texten är inte identisk i de två upplagorna. Att på detta sätt
blanda latin och ett inhemskt språk kallas macaronic och var en relativt vanlig företeelse under medeltiden.

»Äta litet,
dricka vatten«:
en fastlagsvisa
i bibliotekets Roman-samling
Veslemøy Heintz

Den utskrivna texten till J. H. Romans fastlagsvisa »Äta litet, dricka vatten« lyder som följer:
Äta litet, dricka vatten
roligt sällskap, sömn om natten
käckt arbeta, lägligt bo
stillhet någon tid på dagen,
där är Lagen, där är Lagen
för min hälsa och min ro

D

et är en liten »bantningsvisa« som har sin plats under årets
fastlagstider. Det är askonsdagen som inleder årets påskfasta
vilken fortfarande är en del av det katolska kyrkoåret, men som
försvann ur svenska kyrkan i samband med reformationen på
1500-talet. Trots att fastetraditionen med att äta lite och bara en viss typ av
mat försvann för mer än 400 år sedan, har fastan fortsatt att vara försakelsernas tid på många håll i Sverige ända in på 1900-talet. Det ansågs olämpligt
med kalas, dans och bröllop under de 46 dagar som föregick påskfirandet.
Visan det här är fråga om ingår i Musik- och teaterbibliotekets stora samling
av musikalier efter »den svenska musikens fader« Johan Helmich Roman
(1694–1758). Roman var violinist, hovkapellmästare och tonsättare. Bibliotekets samling omfattar nästan allt av Romans kända produktion. Bland
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verken finns denna sång med en text som känns förvånansvärt modern. Texten är skriven av författaren Olof von Dalin (1708–1763). Dalin, mest känd
för sin tidskrift Den svenska Argus och det historiska verket Sagan om hästen,
skrev även visor och tillfällighetsvers. Roman tonsatte i allt fyra sånger till
texter av Dalin.
Sången, som inte har någon titel, börjar med texten »Äta litet, dricka
vatten …«. Melodin är identisk med sats fyra ur Romans Sinfonia D-dur
(BeRI 14).
När sången skrevs är emellertid okänt. I den ena av de två Roman-autografer av verket som finns i Musik- och teaterbiblioteket står det att texten
är av »von Dalin«. Dalin adlades 1751, men så sent kan sången inte ha varit skriven. Den finns nämligen med i en handskriven sångbok som tillhört
Anders Crispin Lindberg och där själva avskriften av sången är daterad 23
november [17]48.
Sången finns förutom i de två autograferna också i tre avskrifter i vårt
bibliotek, i Kalmar läns museum samt i Lunds respektive Uppsalas universitetsbibliotek. Handskriften i Kalmar är en sångbok, Svebilii visbok (1756), där
sången fått titeln »Diaetisk Lefnad«!
Musik- och teaterbiblioteket digitaliserade hela sin Romansamling
för några år sedan. Databasen innehåller cirka 1 000 verk, både originalkompositioner och arrangemang. Där finns bland annat det Te Deum som
framfördes i Slottskyrkan vid tacksägelsegudstjänsten för prinsessan Estelle
24 februari 2012.

Ursprungligen publicerad som
Månadens raritet, mars 2012

D J. H. Romans »Äta litet,
dricka vatten«, HRV 949
(MTB).
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— Bilden visar bibliotekets andra Romanautograf av »Äta lite, dricka vatten«. Den ingår
i ett häfte med flera verk, bland annat alla fyra sånger med text av Dalin som Roman
tonsatt. (MTB)
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ildandet av Kungl. Musikaliska akademien ägde rum år 1771 på
initiativ av Gustav III. Enligt instiftelsebrevet fick en »archivarius«
i uppgift att ordna akademiens handlingar och musikalier genom
att förteckna och registrera det material som fanns och det som
sedermera inkom. Detta var början till det som under många år var känt som
Musikaliska Akademiens bibliotek och som från 2010 heter Musik- och teaterbiblioteket. Det har nu gått 250 år sedan dess tillblivelse.
Än idag är det ett enastående bibliotek, ett specialbibliotek inom musik,
dans och teater. Vem som helst kan besöka biblioteket för att ta del av de unika
samlingarna. Och att biblioteket får ta emot, tillgängliggöra och beforska arkiv
och material efter institutioner, utövare, tonsättare, skådespelare, regissörer
med mera gör att kulturarvet lever vidare och bidrar till förståelse av både
samtid, framtid och den tid som redan har varit.

232

