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Kortbrev från 1921. 
Med början på Knuts sång ”På stranden” Op. 5. 
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Kapitel 1 
 
 

Introduktion. 
 

Min avsikt med denna skrift är att ge en bild av Knut Håkanson 
från de sista åren av hans liv. Fram till en kort tid före sin död höll 
han ett intensivt tempo på sin musikbevakning i Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning (GHT). När han gör uppehåll beror 
det på hans dirigentuppdrag, resor eller perioder av sjukdom.  

Med urvalet av Knuts journalistik försöker jag först och främst 
ge en bild av hans åsikter om tonsättare och musikaliska tolk-
ningar. Mina kommentarer och reflexioner har jag koncentrerat till 
kapitel 3. Flera av hans längre artiklar och recensioner finns i hel-
het i kapitel 4. Där finns också några artiklar av andra musikskri-
benter från samma tid. Dels är det artiklar om Knut Håkanson, 
dels artiklar där man kan jämföra tidens skrivstil och åsikter. Jag 
har inte gjort några ändringar vid användandet av Knut texter, vid 
skanningen kan dock misstag ha skett. I några fall förekommer 
ovanliga eller felaktiga stavningar på namn. Personregistret inne-
håller därför några alternativa stavningar. I Litteratur-, bild- och 
skivförteckningen finns uppgifter om bilderna, dessa är ofta place-
rade utan samband med näraliggande texter. 
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Både symfoniorkestern och den förening som ansvarade för 
verksamheten kallades från början för Göteborgs Orkester-
förening. Från 1910 hette orkestern Göteborgs Symfoniorkester 
(GSO), men Knut använder båda benämningarna på orkestern.  

Som hjälp har jag främst använt de recensioner och artiklar han 
skrev från december 1927 till sin död i december 1929. Allt av 
Knuts musikskriftställeri i GHT finns i universitetens tidningsbiblio-
tek. Jag har också läst de brev Knut skrivit till sin vän Hanna 
Wahlborg. Dessa är främst skrivna under den uppslitande skils-
mässan från Omon. De finns på Musikmuseet i Stockholm, där 
finns även några få brev från Omon till samma adressat. För öv-
rigt har jag främst läst artiklar skrivna av Ola Allard, Rolf Haglund 
och Per-Anders Löthman. Uppsatsen ”Knut Håkansons komposi-
tionsförteckning” av Per-Anders har varit till stor hjälp. Jag har 
också haft nytta av Robert Robertssons uppsats ”Knut Håkanson: 
1887-1929: svensk folkmusik och polyfoni”. (Se Litteraturförteck-
ningen, s. 185.) 

Med kulturvärnare menar jag att Knut som recensent hade 
stränga krav på skickligt hantverk både när det gällde skapande 
och utförande av musik. Han värnade också om att nyskapad mu-
sik skulle hålla sig inom kända formschema och att harmoniken 
skulle gå att analysera inom dur- och molltonaliteten. Knut försök-
te även värna om att konserterna skulle innehålla mindre av 
underhållnings- och dansmusik. Han ansåg att den musiken ändå 
fanns tillgänglig i många sammanhang, vid ett tillfälle skrev han 
(s. 63) att en del av konsertrepertoaren verkade vara ”finare 
kafémusik och kunde för den del lika gärna ha exekverats till lätt-
grogg-servering.” 

Knut Håkansons värnande och krävande inställning riktade han 
säkert också mot sitt eget komponerande, det kan förklara varför 
han inte brytt sig om att publicera eller opusnumrera många av 
sina verk. Det är inte ovanligt att en del tonsättare under en peri-
od, när de hittat vad de anser vara sin ”rätta stil”, är mycket kri-
tiska mot sin tidigare produktion. Jag har själv erfarenhet av 
Hilding Hallnäs, som äldre modererade han sin mittenperiods 
”stränga” kompositionsstil. Han blev då mer uppskattande mot 
sina tidiga verk och var tacksam när dessa spelades. 

Knut Håkanson fann omkring 1923 sin kontrapunktiska komposi-
tionsteknik. Den gjorde honom originell, i synnerhet tillsammans 
med hans folkmusikaliska temamaterial. Den stränga tekniken 
blev honom till hjälp när han p.g.a. sjukdom och skilsmässa kände 
sig nedstämd för att inte säga deprimerad, se Livskronologin 
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1927. Men under hans sista två år kan man bl.a. i recensioner och 
brev se tecken på hans känslomässiga tillfrisknande. I en recen-
sion (s. 151) skriver han: 

Men lördagen lärde också att problemet polyfoni-homofoni ej 
prompt behöver lösas i Enten-Ellers tecken – de två formerna 
kunna också sammansmältas, och nå då kanske tillsammans 
musikens högsta rymder.  

I Livskronologin 1929 kan vi i ett brev till W. Seymer läsa om 
Knuts psykiska återhämtning. Han började åter kunna använda 
sig av ”lyrisk”, d.v.s. homofon teknik, men med en helt annan, 
mera ”objektiv ton”. Med det ovan sagda vill jag påstå att om 
Knuts liv hade fått fortsätta hade han med glädje uppskattat att 
även hans tidigare produktion spelats. Redan i unga år hade han 
tillägnats sig mycket stora kunskaper i komposition.  

William Seymer satte etiketten ”En Bach i vadmalskläder” på 
Knut Håkanson. Jag tror att Robert Robertsson har rätt när han i 
sin uppsats skriver att detta epitet:  

…har gjort mer skada än nytta. Det man framför allt missar är ori-
ginaliteten. K H låter inte som Bach, lika lite som Telemann eller 
Hindemith gör det. Även dessa tonsättare går ju att koppla ihop 
med kantorn i Leipzig.  
Det finns också något löjligt i bilden av en perukförsedd person i 
svenskt gammaldags grovt valkat ylletyg. Och K H har ju inte 
heller tagits riktigt på allvar utan avfärdats som en knätofsfigur 
med uppvärmd folkmusik. 

En liknande, avsiktligt förlöjligande etikett försökte f.ö. Wilhelm 
Peterson-Berger sätta på Knut i en recension (Livskronologin 1923). 

Knut Håkanson förtjänar att snarast få en egen biografi. Det fin-
ns ymniga källor att ösa ur, t.ex. var han en flitig brevskrivare och 
det finns massvis med brev till hans tonsättande vänner, främst 
Josef Eriksson men också till William Seymer. Och många av 
Knuts kompositioner finns i manuskript på Statens Musiksamlingar 
och på Svensk Musik. 
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Text på fotots baksida: 

Rydboholm. Omon Håkanson med sonen Börje (kallad Pim)  
och vovven. 
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Kapitel 2 
 
 

Livskronologi över Knut Håkanson (1887–
1929) med klipp ur brev och artiklar. 
 
1887 Knut Algot Håkanson föddes på Rättaregården i Kinna den 4 
november. Fadern Johan Algot Håkanson var textilfabrikant och 
grundade Kinnaströms Väveri. Håkansons var släkt med Sven 
Erikson (1801-66), grundaren av svensk textilindustri. Modern 
Agda, född Engzell, var släkt med poeten Stagnelius. Den 
Engzellska släkten hade även avlägset italienskt påbrå. 

Cirka två år efter Knuts födelse avled hans far av en njursjuk-
dom. Agda flyttade därefter med sin son till Stockholm. Hon tog 
så småningom med Knut på konserter, han fick också möjlighet 
att studera piano. 

1898 Vid 11 års ålder lyssnade och dansade Knut till folkmusik på 
Skansen. Den musiken gav honom bestående intryck, speciellt när 
den spelades på nyckelharpa. 

Förutom piano lärde han sig att spela fiol, altfiol och nyckel-
harpa. Fram till 1915 studerade han även musikteori, komposition 
och kontrapunkt. 
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1903 började Knut arrangera och komponera instrumentalmusik, 
solosånger och körverk. 

1906 avlade Knut studentexamen. Från höstterminen studerade 
han språk och filosofi vid Uppsala Universitet till år 1913. 

1913 Knut gifte sig med Jenny Olsson, de fick ett barn, Boel.  

1915 flyttade Knut med sin familj till Rydboholm. På en höjd på 
andra sidan Viskan lät han bygga en paviljong för arbete och nöje, 
kallad Skogstemplet. En pianokomposition från 1922 fick namnet 
”Från Skogstemplet” (op. 13). 

1916-25 var Knut en av dirigenterna för Borås Orkesterförening, 
fram till sin död 1929 dirigerade han även orkestrarna i Gävle, 
Göteborg, Helsingborg, och Stockholm. På programmen fanns då 
oftast något av hans egna orkesterverk.  

Knut spelade altfiol i en stråkkvartett tillsammans med musiker 
från Borås (foto s. 177). Han började på allvar känna av de njur-
besvär han haft sedan pojkåren.  

 

 
 

”Vi Ha Väntat Blott På Er”, väggmålning från Skogstemplet. 
Troligen målat av Torsten Wessberg (s. 186). 

 
 

1921 Knuts äktenskap med Jenny upplöstes. Samma år gifte han 
sig med Omon Richter (foto s. 8). Hon var född på Sumatra och 
hade en japansk mor och en dansk far. Knut och Omon fick två 
barn, Börje kallad ”Pim” och Agda Yvonne kallad ”Lillan”.  
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1922 Under sommarmånaderna 1922–25, studerade Knut kon-
trapunkt i Dresden för den berömde Johannes Schreyer. Knut be-
arbetade folkmusik från Marks härad som han gav ut i noter för 
piano eller fiol. Musiken hade han upptecknat efter traktens spel-
män och han kallade verket Marbolåtar (bild s. 120). 

Knut som ärvt ett ekonomiskt oberoende förlorade sin förmö-
genhet p.g.a. ekonomiska kriser i skuggan av 1:a världskriget. 
Han tog då anställningar, bl.a. som lärare i musikteori vid Borås 
Musikinstitut.  
Ture Rangström skriver 1942 i Nya Dagligt Allehanda (NDA):  

En dag slog kraschen ner och han förlorade alla sina pengar. I det 
ögonblicket blev han en man. Han släppte inte taget. Han kno-
gade och stretade, gav lektioner och tog lektioner, han lät sig inte 
imponeras av ödet. Det var också under den tiden han själv blev 
en musikalisk karaktär, värd att minnas.  

1923 Knut bearbetade Marbolåtar i en färgrik version för symfo-
niorkester. Verket uruppfördes av dirigenten Tor Mann och Göte-
borgs Symfoniorkester (GSO). 

Knut var verksam i en musikalisk brytningstid. Den nationalroman-
tiska stilen, dit Hugo Alfvén och Wilhelm Peterson-Berger hörde, höll 
på att ersättas av den s.k. nyklassiska musiken. Knut utvecklade 
den nya stilen genom att kontrapunktiskt, som i fugor, använda 
svenska folklåtar eller liknande teman. Han kallade tekniken för att 
komponera linjärt. Med ”Svensk svit i kontrapunktisk stil” (op. 18) 
fick han stor framgång. Verket spelades i Sverige och Tyskland, 
det sändes i radio även i Österrike och Australien.  

En del nationalromantiker lämnade inte över budkavlen till ny-
klassikerna utan strid. Som de flesta tonsättare, vilka kompone-
rade i nyare stilar än den nationalromantiska, fick Knut ta emot en 
kritisk recension av Wilhelm Peterson-Berger (kallad Peterson-
Arger) i DN. 1925 gjorde han ett mycket hätskt utfall, det gällde 
då hans ”Svensk svit nr 2” (op 27):  

Gårdagens opus visade honom från en ny sida: den lärde bond-
musikanten, fader Bach kostymerad á la dalkarl, i skinnpäls, 
beckskor och rättarkrans, idisslande Sollerösdialekt! Om det ens 
varit fader Bach – nej, men det var en död, snustorr akademi-
professor av anno dazumal – den rena akademiska skråmusiken i 
dess mest renodlade form! 

1924 Men en tonsättare kan få kritik för att inte vara tillräckligt 
”uppdaterad”. Det fick Knut Håkanson också känna på därför att 
han fortsatte att komponera även i romantisk stil. Han satte 
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samman satser ur pianoverket ”Från skogstemplet” till en svit för 
orkester. Den presenterades med titeln ”Från Hembygden” (op. 
13) på en konsert med Göteborgs Symfoniorkester som han själv 
dirigerade. Verket fick beröm av flera recensenter, i Aftonbladet 
önskades t.ex. fler framföranden i Stockholm av tonsättarens 
orkesterverk. Men Julius Rabe i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
tidning (GHT) beklagade sig över: 

...att Knut Håkanson, som skrivit något så bra, så i bästa mening 
stilfullt som den kontrapunktiska sviten för stråktrio, plottrar bort 
sin talang på sådant krafs som denna klichéartade hembygds-
musik.  

Rabe var en man med stort inflytande och hans ord var värda 
att begrundas av Knut. Han var ju beroende av framgång, inte 
minst av ekonomiska skäl, han fick också bekymmer p.g.a. ökan-
de besvär med njurarna.  
Apropå Knuts dirigerande skriver Omon i ett odaterat brev till 
familjevännen Hanna Wahlborg:  

Käraste Hanna! Lyckönskningar med inflyttningen. Jag vill skriva 
och fråga om du vill göra oss den kolossala glädjen att gästa oss. 
Knut skall dirigera den 7de Mars och så tänker vi att du kunde 
komma ned den veckan och vara med på konserten. Vi skall be-
handla dig snällt. 

Men vi kan lägga märke till att Omon skriver i ett brev till Hanna 
daterat Rydboholm, 10 3 1924:  

Människorna här har inget sinne för det sköna, inget verkligt sinne 
därför, och naturligtvis förstår vi inte varandra. Men vad gör det? 
Jag lever hellre i ensamhet och i frid, än med dem och evigt 
otillfreds. 

Nog signalerar dessa rader att allt inte var idyll, åtminstone inte 
för Omon. 

1925 Knut flyttade med familjen till Helsingborg för en anställning 
som recensent vid Helsingborgs-Posten. En orsak var också att 
öka på avståndet till tonsättarkollegan och vännen Ture Rang-
ström (T.R.) som uppvaktade fru Omon ogenerat och intensivt. 
T.R. var verksam som dirigent i Göteborgs Orkesterförening. 
Knut skriver i ett brev till Hanna, daterat Mellbystrand, 26 6 1925: 

Det är lite bekymmersamt här. Det vill säga först trodde jag det 
skulle bli så bra, men ingenting blir som man tänkt. T.R. är ju av-
lägsnad – som jag hoppas för alltid – men Omon kan ej – eller vill 
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ej återgå till det gamla goda förhållandet – utan vi vandrar i en 
underlig, nervös atmosfär.  

1926 Omon flyttade ihop med Ture Rangström. Knut skriver i ett 
brev till Hanna, daterat Kullagården, 4 Juni 1926:  

Denna Omons framtvungna resa till T.R. skulle ju vara ett experi-
ment, med förhoppning att hon därigenom skulle bli botad. Ju fler 
personer som får äga kunskap om saken – ju svårare får hon att 
gå tillbaka, om hon möjligen kan komma på den tanken. 

Knut insjuknade på hösten och var sjuk även under en stor del 
av 1927. Han skriver i ett brev till Hanna, daterat Helsingborgs 
Lasarett, 31 10 26:  

Jag ligger nu sedan en vecka här på Lasarettet för observation. 
De har röntgat, fotograferat mig och undersökt mig på alla upp-
tänkliga plågsamma sätt men ej hittat något fel, efter någon di-
rekt orsak till njurblödningen ännu. Jag hade hög feber ett slag 
och var eländig men är nu ’normal’ och blödningen har nästan 
upphört… Innan jag blev sjuk harmoniserade jag sex av Lomjans-
gutens valser och sände Turesson som blev stormförtjust. 

1927 Knut skriver i ett brev till Hanna, daterat Rydboholm den 7 
jan 1927:  

I förrgår var societetsbal på Statt, jag följde Boel och Greta dit 
samt superade med Ernst och Edit samt några till. Var t.o.m. uppe 
och dansade några gånger för att visa boråsarna att ’ont krut för-
gås ej så lätt’. Och att alla rykten om att jag ’vore när döden’ etc, 
äro grundlösa!! 

Knut och Omon skilde sig formellt och samma år gifte hon sig 
med Ture Rangström. Knut hade inställningen att låta sitt kompo-
nerande stå ovanför sina privata problem och känslolägen. I det 
avseendet var han en klar företrädare för nyklassikerna. Trots 
denna inställning fick skilsmässan och sjukdomen mycket stor be-
tydelse för Knuts komponerande.  
I juni skriver han ett brev till William Seymer som visar att han 
var deprimerad:  

Ja, jag skriver verkligen mest linjärt, och lyriken har jag f.n. 
skrinlagt. Jag har blivit så fruktansvärt skeptisk mot känslor och 
känslolivet. Vad är en dikt, en romans? I lyckligaste fall: en pres-
sad blomma, ett förstenat ögonblick. Men ännu oftare: en likkista. 
Eller än värre en förevigad jättelögn! 

Knut skriver också i ett brev till författaren Fredrik Vetterlund att 
den tidigare vännen T.R. spelar ”livsförstörarens roll”.  
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Hans ena njure bortopererades på hösten. Ett brev till Hanna, da-
terat Helsingborgs lasarett 8 november, visar att Knut trots hans 
”misär” fortsätter att komponera:  

En sak tycks du ha missuppfattat, jag har aldrig haft några plågor 
utom möjligen värkarna närmast efter operationen. Utan min 
härvaro har endast varit en kurs i tålamod i att övervinna ledan, 
enformigheten och hopplösheten. Bifogar en recension över mitt 
Divertimento som Lidner dirigerade här nyligen. Jag komponerade 
det här på Lasarettet i februari i sängen på fem dagar. 

1928 Vid årsskiftet flyttade Knut till Göteborg, han tillträdde en 
anställning som musikskribent vid Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning (GHT). Redan i slutet av december 1927 börjar 
han tjänsten med att recensera några böcker. 
Knut fungerade som en vital och uppskattad medarbetare på tid-
ningen, han komponerade också storartad musik som t.ex. orkes-
terverket ”Variationer och final över ett tema av Lomjansguten”. 
Detta trots att en journalistkollega i en dödsruna över Knut skrev: 

Redan då han för ett par år sedan gjorde sitt inträde i denna tid-
nings redaktion, var han en av sjukdom märkt man. (S. 183). 

Att han under sin första tid i Göteborg längtade till Rydboholm 
visar ett brev till Hanna, daterat 6.3. 1928:  

Att vara i möjligheternas vackra stad låter ju rätt vackert. Men, 
men, fy, fy fan för storstäder, deras tomma flabbighet och ofrukt-
bart kritiska människor! Göteborg är ju bara en stor småstad. Men 
ändå äcklar den mig. Allting rinner bort eller smulas sönder i prat, 
skvaller, hånfull kriticism och förtal. Nej, tacka vet jag landets en-
samhet, vid forsens brus i barrskogarna, i ’Templets’ skugga, un-
der stjärneljuset. ’Das war etwas andres’. 

1929 Allt tyder på att Knut trivs bättre i Göteborg. Hans verk-
samhet som musikrecensent gör honom gott och nedstämdheten 
verkar ge vika. Han komponerar några av sina bästa verk, bl.a. 
”Variationer och fuga för piano över en svensk folkvisa”, op. 37 
(En gång i bredd med mig). Han skriver även flera sånger och 
körsatser med texter av Karlfeldt.  

Knuts musik framfördes allt oftare, han dirigerade själv urupp-
förandet av sitt orkesterverk med variationer över temat av 
”Lomjansguten”. Det skedde 20 februari med Göteborgs Symfoni-
orkester och fyra dagar senare dirigerade han verket med 
Konsertföreningen i Stockholm.  
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Ett tecken på att Knut mår psykiskt bättre visas av att han 27 
oktober, en och en halv månad före sin död, skriver till tonsättar-
vännen W. Seymer att hans ”lyriska musa” återkommit:  

Nu har hon i det undermedvetna repat sig – trots monsieur 
Corpus misär – och börjar sjunga på nytt, men med en helt annan 
ton, en mera ’objektiv ton’. 

Men Knuts njursjukdom ger sig dock starkt till känna och han 
skriver i ett brev till vännen Josef Eriksson:  

Ingen förstår livets fest såsom den, som kanske snart får lämna 
den. Jag har haft tre attacker på 14 dagar och ligger därför till 
sängs halva dagarna. Larvar dock med i konsertlivet ännu, men 
när väl min konsert den 15 nov. är överstökad får jag väl upp på 
bordet igen under kniven. 

Den 15 november genomförde Knut konserten med egna verk 
på Valand. Pianisten och tonsättaren Gustav Paulson spelade då 
bl.a. Knuts Variationer och fuga för piano. Till ackompanjemang 
av Knut sjöng, blivande norska världsartisten, Kirsten Flagstad 
några av hans sånger. Under sin karriär fortsatte fru Flagstad f.ö. 
att sjunga hans sånger, t.ex. på turnéer i USA.  
På konserten spelade också tre framstående musiker från GSO 
flera kammarmusikverk. 

Knut sköt upp en fjärde njuroperation för att göra färdigt kom-
positionen ”Fem Fridavisor, försök i Birger Sjöbergs stil”. Dessa 
Fridadikter hade getts ut efter Birger Sjöbergs död, ungefär ett 
halvår tidigare. Dagen före operationen hann Knut även avsluta sat-
sen ”Kornknarr, sänghalm”, för kör och barytonsolo. Denna 
gripande sats ingår i de nämnda körsångerna med Karlfeldts tex-
ter och den blev hans sista komposition. Texten handlar om livs-
mystik och älskog. 

Operationen misslyckades och Knut Håkanson avled på lucia-
dagen 1929, nyss fyllda 42 år.  
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Knut Håkansons autograf till sats 1 ur Stråkkvartett i a-moll. 

Signerat: Rydboholm d. 15 aug. 1917. 
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Kapitel 3 
 
 

Utdrag ur Knut Håkansons musikjournalistik 
i GHT 1928-29 med kommentarer. 

 
En musikskribent kunde ha det ansträngande. Recensioner mås-

te skapas på kvällen eller natten efter konserterna och de publi-
cerades i regel dagen efter. GHT kom ut på eftermiddagen. När 
inget meddelas om platsen för Knut Håkansons journalistik fanns 
dessa under rubriken Teater och musik. Tidningens datum är an-
given men konserten som recenseras har i regel skett dagen 
innan. För längre artiklar och recensioner, av politisk, ekonomisk 
och kulturell karaktär, fanns mer förberedelsetid. De publicerades 
oftast på s.k. ”Tredje sidan” som hade introducerats av tidningens 
chefredaktör Torgny Segerstedt. Han hade tjänat tidningen sedan 
1917.  

I samband med Knut Håkansons tjänst finns det anledning att 
uppehålla sig vid Segerstedt. Han hade studerat i Tyskland, liksom 
många svenskar runt sekelskiftet 1900, och han hade bra kun-
skaper om och bra kontakter i det landet. I början på 20-talet 
stödde han i tidningen kraftfullt Tysklands begäran att få lindring i 
västmakternas katastrofalt hårda krigsskadeståndskrav. 
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Segerstedt varnade för hur lätt tyskarna kunde få en ledare som 
hetsar dem till en blodig motreaktion. Den 7 november 1923 skri-
ver han att man kan ana: ”...att det till sist ur detta kaos pressas 
fram någon som förmår tygla de lössläppta krafterna…”, han fort-
sätter: ”…det blir då en vild, blodig och ohygglig hymn till rättens 
och folkfrihetens skymfande gudom.” Några dagar därefter gör 
Hitler sig känd genom sin ”ölkällarkupp” i München. I takt med 
Segerstedts berömda, och i Sverige ganska ensamma, kamp mot 
Hitler och andra nazister går GHT alltmer mot en västmaktsvänlig 
riktning. 

 
 
 
 

 
 
 
 

1927 
 

 
Onsdag 28 december. Redan innan nyårsklockorna ringer in 
året 1928 gör Knut Håkanson sin debut som anställd på GHT. Han 
skriver då på Tredje sidan en recension med rubriken EN NY 
MUSIKHISTORIA. Den gäller del 1 av boken ”Musiken genom ti-
derna” skriven av Gunnar Jeanson och Julius Rabe. Recensionen 
finns i helhet i kap. 4. Knut Håkanson är överlag mycket positiv:  

Jeansons och Rabes med så stort intresse emotsedda musik-
historia är icke någon sådan av den traditionellt vedertagna typen 
med dess torrt schematiska framställning och med dess anhop-
ning av ofta likgiltiga eller osmältbara fakta. Denna bok – som 
själv kallar sig ’populär framställning’ – och i själva verket är en 
förfinad sådan, ehuru stundom ställande rätt stora krav på läsa-
rens allmänbildning och förkunskaper –… 

Knut citerar säkert gärna Jeansons ”förstående och sympatise-
rande skildring” och ”sanna slutord” om de s.k. nederländarnas 
verk: 
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I nederländarnas polyfona musik – den stolta upptakten till den 
europeiska musikens storhetstid – finner man väl misstag, 
felgrepp och ofruktbara experiment, karakteristiska för ett ung-
domligt stadium, men också dettas sunda, organiska kraft uti den 
konstruktivt formade stilen. Matematik och logik bli i sista hand 
medel att uppnå en vad Worringer kallar »överlogisk« verkan. 
Detta är viktigt att betona, då senare tiders generationer stirrat 
sig blinda på det kontrapunktiskt komplicerade i denna stil utan 
att förstå dess inre uttryckssträvan, dess metafysik, eller om man 
så vill, romantik. 

Knut Håkanson känner säkert att de sista raderna styrker hans 
eget komponerande där polyfonin har en stor plats. Han visar stor 
beundran för Julius Rabes Bachframställning. Rabe hade varit 
Knuts företrädare som recensent i GHT och han skrev fortfarande 
”musikaliska resebrev” från Stockholm i tidningen. Knut skriver: 

Arbetet har som helhet framgått ur ett intimt samarbete mellan 
de båda författarna, dock har Jeanson författat samtliga kapitel i 
föreliggande del utom kapitlet om Bach, viket skrivits av Rabe. 
Detta senare är av en välgörande klarhet och åskådlighet i upp-
ställningen, och vittnar om stor förtrogenhet med dess föremål. 

Men Knut väjer inte för att ha några invändningar trots att Rabe, 
bl.a. som chef för Svensk Riksradio, var en av de stora maktha-
varna i svenskt musikliv. Men då gällde den ena invändningen en 
viktig fråga för Knut, värderingen Bach visavi Vivaldi:  

Bachs auktorskap till de tjugo s.k. Vivaldibearbetningarna torde 
även vara starkt tvivel underkastat. För det första är originalen till 
hälften av dessa bearbetningar icke av Vivaldi utan av Benedetto 
Marcello, Telemann och hertig Johan Ernst av Weimar, och även 
för övrigt kan det av stilkritiska och andra grunder starkt ifråga-
sättas om Bach verkligen funnit något att lära för sig och sin 
konst hos den obetydlige och dilettantiske Vivaldi –… 

I de följande recensionerna upprepar Knut flera gånger sin kritik 
av Vivaldis musik. 1928-29 hade man säkerligen ännu inte upp-
täckt flera av de mest betydande verken av tonsättaren. Kanske 
var ”nyklassikern” Knut Håkanson inte heller mottaglig för den 
sötma för att inte säga sensualism som ofta ersätter konstfärdig-
het i Antonio Vivaldis verk. 
Som så ofta kan man utläsa Knuts egna erfarenheter och åsikter:  

Det är en ej blott lärorik utan även högst underhållande lektyr, 
denna musikhistoria, och den ger upphov till många reflexioner – 
ej minst hur allt upprepar sig, går igen. Intet nytt under solen! 
Följande passus kunde lika gärna gälla som karakteristik över 
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nutidens musikliv, åtminstone förkrigstidens: »Den romerska mu-
siken (vid antikens slut) är produkten av en storstadsmiljö, den 
har förlorat sin inre, organiska livsmöjlighet och urartar till det 
rent tekniskt virtuosa, samtidigt som den finner en enorm utbred-
ning. Den blir en ytlig förströelsekonst av starkt sensuell anstryk-
ning, en konst som roar överklassen och förstår att fängsla mas-
san med grova materiella effekter». Vem erinras ej inför barock-
mästaren Benevolis i partitur reproducerade, 55–stämmiga mässa 
om Richard Strauss`, Mahlers och Schönbergs vokala och instru-
mentala jätteuppbåd? Och vilken musiker igenkänner ej greve 
Bardis – låt vara för sin tid högst berättigade – klagosång över 
kontrapunkten som musikens dödsfiende? Det är ju fortfarande 
den homofone Chronschoughs stora bekymmer! 

Vi vet att Knut var kritisk till storstadsmiljön, se brevcitat i Livs-
kronologin 1928. Brevet skrevs den 6 mars, då han ännu var ny-
inflyttad till Göteborg: ”Att vara i möjligheternas vackra stad låter 
ju rätt vackert. Men, men, fy, fy fan för storstäder” och Knut före-
drog: ”landets ensamhet, vid forsens brus i barrskogarna,...”.  
I recensionen möter vi också hans syn på ”vokala och instrumen-
tala jätteuppbåd”. 

Apropå Chronschough innebar det när det skrevs en besser-
wisser med begränsade kunskaper, det får nog läsas som Knuts 
kritik av motståndare till linjär musik (kontrapunkt). Knuts slut-
kläm är välformulerad:  

Svensk musikvetenskap har hittills ej varit av alltför imponerande 
mått, och det har ofta över detsamma vilat något tråkigt, andra-
handsmässigt. Det är glädjande att nu en forskargeneration är i 
anryckande som vet att lufta upp i arkivdammet och kan i den eu-
ropeiska kören föra våra runor med den äran. Gunnar Jeansons 
och Julius Rabes musikhistoria är en vårsvala, ett löfte om nya 
och friskare tider. 

Lördag 31 december. Under rubriken ”Jenny Lind skildrad av sin 
dotter” recenserar Knut den nyutkomna boken ”Jenny Lind”, 
skriven av Jenny Maude. I stort sett är Knut positiv till dotterns 
skildring av sin mor, i synnerhet som: 

Särskilt av det 1920 firade 100-årsminnet av hennes födelse an-
tog trycksvärtans bidrag kvantitativt imponerande former – 
kvalitativt däremot icke alltid så givande. På sina håll tog fram-
ställningen de mest kritiklöst överdrivna och översvinnliga former, 
som man skulle vara frestad rubricera som en art av modern 
helgondyrkan. Jenny Lind själv – den fina, blygsamma, tillbaka-
dragna och rättrådiga människan och konstnärinnan – skulle sä-
kert varit bland de första att reagera mot detta överdrivna syss-
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lande med hennes person och framgångar, och hon skulle säkert 
också vetat att angiva andra arbetsmål för all denna ensidigt in-
riktade kraft – t.ex. biografier över hennes samtida vänner, kom-
ponisterna A.F. Lindblad, F. Berwald och J.A. Josephson, vars 
sånger hon älskade att framföra. 

Han skriver sedan:  

Författarinnans namn gör att man väntar sig en mera personligt 
färgad skildring fylld av minnen och hågkomster, men härav ges 
ej mycket, och den som rentav fruktat en släkt-panegyrik blir 
angenämt besviken. Miss Maude inskränker sig till att fjät för fjät 
följa och notera sin berömda moders levnadsbana alltifrån ung-
domsåren i Stockholm, genom ”den europeiska diva-perioden” – 
avslutad redan i 29 års ålder – genom ’konsert-perioden’ – 
kulminerande i det Barnumska Amerika-engagemanget – fram till 
’oratorie-perioden’ och åldrandet i England. 

Och Knut drar en parallell mellan två av 1800-talets största mu-
sikkonstnärer:  

Det finns en dåtida, eller något senare konstnär vars liv och 
konstuppfattning osökt erbjuder vissa paralleller med Jenny Linds 
– nämligen Frans Liszt. Bägge vunno de redan tidigt sina största 
triumfer som utövande konstnärer och hälsades som sin tids här-
skare, på resp. sångens och pianoteknikens område, och bägge 
kommo de tidigt till insikt om det tomma och tragiska i virtuosens 
och divans efemära dagsländetillvaro, Liszt flydde till sin kompo-
nist- och pedagogverksamhet, och Jenny Lind fann en glädje i att 
osjälviskt ställa sin förmåga i tjänst hos de stora mästarna, fram-
förallt Mendelsohn, Händel och Bach, vilkas oratorier Otto 
Goldsmidt – en duktig och fint bildad musiker, och ingalunda blott 
”sin hustrus man” – var den ofta förste att framföra i England. (Så 
var t.ex. fallet med Bachs h-mollmässa.) 

Han avrundar med de vackra slutorden:  

Fonogrammens och filmarkivens ’odödlighet’ existerade ej på 
Jenny Linds tid. Ingen skildring, om än så målande, kan för oss 
återuppväcka ens en doft av allt det välljud, den renhet och 
charme som måste hava utströmmat från hennes röst och person-
lighet. Minnets snart bleknande immorteller och eterneller på hen-
nes grav är det enda som återstår. Där har också hennes dotter 
nedlagt sin sympatiska och vördnadsfyllda hyllning. 
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1928 

 
 

Lördag 14 januari får Knut Håkanson den tunga uppgiften att 
skriva ett ”In memoriam” med anledning av konserthusbranden 
den 12 januari, se i helhet i kapitel 4. Som ofta visar Knut sin 
stora beundran av Wilhelm Stenhammar. Denne hade länge varit 
en uppskattad chefdirigent för Göteborgsorkestern (1907-22) och 
under denna tid hade Göteborg nått den storhetstid då staden fick 
sitt rykte som Nordens förnämsta musikstad. Wilhelm Stenham-
mar hade avlidit i november 1927. Knut skriver: 

Nyss stupade hövdingen – nu står hans gamla borg skövlad och 
bränd. Det är med verkligt vemod man minns alla de otaliga hög-
tidsstunder man upplevt i den stora vita hallen med dess enkla, 
men dock så smakfulla och karakteristiska interiör. Det var något 
trivsamt och hemmavant med Konserthuset, och göteborgarna 
trivdes i dess miljö. Åtminstone tidvis – det har ju funnits ned-
gångstider, men därom är icke skäl att tala, allra minst nu. 

Med nedgångstid tänker Knut troligen bl.a. på åren 1922-25 då 
Ture Rangström ersatte Stenhammar som chefdirigent. Det finns 
delade meningar om T.R:s insats i Göteborgsorkestern men han 
ombads efter tre års tjänst att säga upp sig. Det var under denna 
tid han lärde känna och började uppvakta Omon Håkanson.  
Ture Rangström hade varit Knuts vän, men i brev 4 juni 1926 till 
Hanna Wahlborg skriver han: ”Ty det säger jag Hanna: den 
mannen blir min fiende, så länge han eller jag lefver, hvad så än 
sker!” T.R. var från 1927 gift med Omon, detta var en tragedi för 
Knut som också påverkade hans komponerande (se Livskronologin 
1927).  
I artikeln skriver Knut även:  

Man har talat om en musikens svunna guldålder i Göteborg – och 
det var en guldålder! – Och man har talat om en av radio och jazz 
framtvingad nergångsperiod – och det var nog också i viss mån 
en sådan.  

Knut var personligen negativ till musiklyssnande via radio. Och 
vi kan föreställa oss att högtalarljudet i slutet av 1920-talet inte 
hade en kvalitet lämpad för musik. Som vi kommer att läsa även 
senare, hade Knut mycket svårt att förlika sig med jazzen. Han 
påminner vidare om att:  
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Bland dess gästdirigenter har allt vad Europa och Norden haft att 
uppvisa av talang och ryktbarhet – vi erinra t.ex. om de tre nor-
diska stormästarna Jean Sibelius, Carl Nielsen och Christian 
Sinding. 

Knut slutar artikeln med:  

När därför Tor Mann i morgon å Stora Teatern modigt samlar sina 
skingrade skaror till en improviserad tonernas fest är det ingen 
slagen fältherre man möter – han bör kunna vara viss om att mö-
tas av en fulltalig och enstämmig hyllning, som i detta fall bör tol-
kas som ett Bragelöfte och en borgen för vårt musiklivs orubbade 
och förhoppningsfyllda fortväxt. 

Konserthuset invigdes i februari 1905 och var alltså i bruk i bara 
23 år. Symfoniorkesterns konserter flyttades snart efter branden 
över till Lorensbergsteatern. Göteborgarna fick vänta till 1935 
innan de kunde inviga sitt fina Konserthus vid Götaplatsen. 

Måndagen 16 januari kommer Knuts första orkesterrecension. 
Dessa recensioner finns i regel på en av GHT:s mittsidor och då 
under rubriken ”Teater och musik”, där fanns också ”Litteratur och 
konst” samt sedan 1926 vinjetten ”I dag”. Den rubriken var ska-
pad av Torgny Segerstedt och den blev hans personliga spalt, där 
skrev han senare de avslöjande ord som så retade de tyska nazi-
ledarna.  

Knut Håkansons första orkesterrecension i GHT, se i helhet i 
kap. 4, visar att de musikälskande göteborgare ställde upp solida-
riskt i krisläget efter branden. Knut skriver: 

Redan vid sitt inträde hälsades Tor Mann med långvariga applå-
der, och bifallet hade under hela kvällen en påfallande hjärtlig och 
intensiv karaktär. Det program som Mann i flygande fläng impro-
viserat gällde å affischen för ’populär konsert’, men kunde gott ha 
dugt vid vilken symfonikonsert som helst.  

Efter Wilhelm Stenhammars död var Tor Mann troligen den bäste 
svenske dirigenten. Han föddes 1895 och var anställd i GSO sedan 
1922, från 1925 till 1939 var han orkesterns chefdirigent. Han 
hade en stor bredd i sin repertoar och han framförde ofta ny-
skriven svensk musik, däribland verk av Knut Håkanson. Mann var 
känd för sitt historieberättande och sin rappa tunga. Jag hade 
själv glädjen av att få spela med Tor Mann innan han ”lade takt-
pinnen på hyllan”.  

På programmet stod förutom standardverk, även Robert Volk-
mans Serenad i d-moll för stråkar och obligat cello. Om solisten 
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får vi veta att: ”Magnus Jensen utförde i går cellopartiet synner-
ligen musikaliskt och smakfullt.” Magnus Jensen tillhörde orkes-
terns cellostämma och Knut var, som oftast, mycket positiv när 
orkestermedlemmarna framträdde som solister. 

Min egen första ordinarie anställning som musiker fick jag 1962 i 
just GSO. Det känns spännande att i Knut Håkansons recensioner 
få läsa om fina solistiska prestationer av flera av de musiker jag 
fick som kollegor ca 30 år senare. Magnus Jensen var en av dem. 
Knut konstaterar att ”Redan i inledningsstycket kunde man göra 
vissa iakttagelser om akustiken, som ej var helt till sin fördel”. 
Han skriver också:  

Säkert bör man med tillfredställelse hälsa styrelsens välbetänkta 
åtgärd att hädanefter förlägga konserterna till Lorensbergs-
teatern, vars proportioner och akustik mera lämpar sig för ända-
målet. 

Tisdag 17 januari. På Tredje sidan skriver Knut en recension av 
tre notutgåvor: Hugo Alfvéns ”Kantat vid Uppsala Universitets 
450-årsjubileum”, Josef Erikssons ”Skånska melodier och andra 
dikter” op. 26 (texten av Ola Hansson) för sång och piano och 
”Exotisk svit” för piano op 40. Recensionen finns i helhet i kap. 4. 
Knut ger direkt sin syn på de två tonsättarna:  

Uppsala är ingalunda den ringaste av Sveriges städer, ur musik-
synpunkt sett. Där bo och verka två av våra gedignaste musiker: 
Hugo Alfvén – efter Stenhammars död vår obestridligen förnämste 
symfoniker och skapare i de stora formerna – samt Josef Eriks-
son, den intressante, mångsidige och finkänslige lyrikern och dyr-
karen av de små formerna. 

Det har sitt intresse att läsa vad Knut skriver om Alfvén: 

Många vänner till de bästa alstren av Alfvéns musa – då främst 
andra och tredje symfonierna – ha kanske under senaste åren 
med oro tyckt sig märka en nedgång i hans produktion, såväl 
kvantitativt som kvalitativt sett. Säkert är att komponistens se-
naste älsklingsbarn, den wagneristiskt osjälvständiga och med 
stor apparat arbetande 4:de symfonin – ’I havsbandet’ – i ytterst 
ringa mån bidragit till att stärka hans aktier och sympatier.  

Men Knut påminner också om att: ”Alfvén dock är vår kontra-
punktiskt bäst skolade och tekniskt mest gedigna musiker!”  
Om sin nära vän skriver Knut:  

Josef Eriksson är visserligen ingen universell lyriker, av en Schu-
berts eller Hugo Wolfs mått, men hans tanke- och känslovärld 



Kap 3 – Utdrag ur KH:s musikjournalistik 
 

 25 

omspänner ett betydligt större område än många mera rent 
’lyriska’, d.v.s. romantiskt lyriska komponister – t.ex. Sjögren.  

Som så ofta får vi på köpet Knuts åsikter om andra tonsättare i 
ett och samma stycke. Josef Eriksson får mer beröm ”I sanning en 
respektingivande mångsidighet! Och som krona och insegel finns 
där humorn, den stora, varma och äkta humorn”.  

Vännen Josef får även beröm för sina Ola Hansson-sånger. Knut 
Håkanson kände mycket väl till den numera bortglömde eller åt-
minstone ifrågasatte författaren och poeten Ola Hansson. Han 
tonsatte själv många av dennes dikter och vi får senare läsa (s. 
35) om Hanssons betydelse för Knut personligen. Exotisk svit får 
kritik men artikeln slutar positivt:  

Vad handlar den rentav ’fula’, besynnerliga mellansatsen i nästa 
avdelning om? Är det Jobs klagan på askhögen, eller predikarens 
meditationer över alltings fåfänglighet? Då är finalen – åter en 
exotisk dans – bra mycket lättillgängligare, ja kanske en smula för 
mycket. Deras österländska indolens brytes snart av ett furiöst 
Presto, som smakar negerdans, ej blott ironiskt menad sådan. 
Man må ställa sig till denna svit hur som helst, ingen lär kunna 
förneka att Josef Eriksson här lämnat ett nytt prov på upp-
finningsrikedomen och originaliteten i sin begåvning.  

Tisdagen 17 januari presenterar Knut Håkanson den Musikaliska 
Konstföreningens ”Årspublikation för 1927”. I den fanns två verk 
av Yngve Sköld och dessa beströs med både ros och ris. 
Recensionen finns i helhet i kap. 4. 

Torsdag 19 januari. Vid symfoniorkesterns första konsert på 
Lorensbergsteatern var Hilding Rosenberg gäst i egenskap av 
både tonsättare och dirigent. Det ger Knut anledning till en lång 
recension. Den finns i helhet i kap. 4. 

Rosenberg dirigerade sin Violinkonsert nr 1, Schuberts Symfoni 
nr 4 och Nardinis Violinkonsert. I bedömning av Rosenbergs diri-
gering får vi veta att:  

Han bjöd icke på några märkvärdigheter eller pockade på person-
lig uppmärksamhet – det var lugnt, sakligt musicerande för musi-
kens egen skull, icke så vidare temperamentsfullt eller med-
ryckande, men smidigt stiltroget och säkert. 

I sitt allmänna omdöme om Rosenberg som komponist skriver 
Knut: 

Hans musik får lätt över sig något blodlöst, abstrakt, skrivbords-
mässigt – det förefaller som om han ofta skrev ner och utvecklar 
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första bästa stundens infall, utan att bekymra sig om dess 
kvalitet, mening, och den ’faustska’ skaparvåndan. Det mödo-
samma utformandet av motivet till adekvat gestalt med uridén, är 
honom säkert tämligen främmande. Den nya violinkonserten är 
icke fri från svagheter av antydd art, den tillhör säker icke sin 
upphovsmans märkligaste saker, och man kan – trots det myckna 
och skäligen omotiverade rabalder, den väckte i Stockholm i 
somras – egentligen icke påstå att den är något i svensk eller än 
mindre i nordisk musik epokgörande verk – om man då frånser 
dess för resten varken vidare särpräglade eller utmanande ato-
nalism.  

Men Knut som själv undervisade i musikteori ville också upp-
muntra unga tonsättare:  

På verkets inkomstsida bör skrivas en uppfinningsrik, omväxlande 
rytmik samt en fint individualiserad instrumentation. Soloviolinen 
spelar endast en relativt självständig roll, i själva verket utgör den 
endast en integrerande del av det stora hela (ehuru den på ett 
par ställen lösgör sig till regelrätta kadenser – sic!). 
Den tekniskt osedvanligt krävande stämman förefaller ibland 
skriven mera för det abstrakta violinbegrepp som föresvävade 
Beethoven då han till Schuppanzig fällde sitt bekanta yttrande: 
’Tror han jag tänker på en eländig fiol, då jag skriver?’, än för ett 
vanligt, fyrsträngat människoinstrument. 

Violinsolisten Tobias Wilhelmi: 

klarade de tekniska vanskligheterna och intonationssvårigheterna 
med säkerhet och stor bravur, och i Nardinis lilla konsert lät han 
oss njuta av sin klassiskt rena och sångbara ton.  

Till sist skriver Knut om konsertens inledning:  

Tor Mann invigde den nya lokalen med en tolkning av tredje 
Leonoraovertyren, som förlänades en osedvanlig grad av klarhet 
och genomskinlighet. Denna var till stor del att skriva på teater-
salongens konto – dess akustik visade sig utomordentligt gynn-
sam för konsertändamål – allt smälte vackert samman. 

Måndag 23 januari skriver Knut om söndagens Populärkonsert. 
Recensionen finns i helhet i kap. 4. Konserten dirigerades av Tor 
Mann och bjöd på fem solister ur orkestern. Knut var, med någon 
liten invändning, positivt inställd till deras prestationer.  

Däremot får vi genom kritiken av Kurt Attebergs balettmusik till 
”De fåvitska jungfrurna” veta Knuts uppfattning om hur man inte 
bör behandla svensk folkmusik:  
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I sanningens intresse bör en gång för alla fastslås att denna 
atterbergska s.k. komposition intet annat är än en serie bredvid 
varandra uppradade folklåtar, här och var nödtorftigt förenade 
genom några överledande takter men ibland inte ens det.  

Knut skriver också:  

Som ballettmusik må denna ’selection’ ha sitt berättigande – men 
som fristående konsertnummer knappast. Atterberg har gjort så 
många andra och bättre saker – låt oss höra dem!  

Knut hade 1924 själv i orkesterverket ”Marbolåtar”, skickligt och 
genomarbetat, sammanfogat svensk folkmusik. 
Torsdag 26 januari. Onsdagens symfonikonsert innehöll musik 
av J.S. Bach och Robert Schumann. Recensionen finns i helhet i 
kap. 4. Knut skriver:  

Mendelsohn och Schumann var det ju som väckte romantikens 
Bach-intresse till livs, även om Mendelsohns roll därvidlag var den 
egentliga återuppväckarens, praktikerns, får Schumanns huvud-
sakligen mera teoretiskt propagerande betydelse därför ej under-
skattas. Schumanns Bachbegeistring var stor och äkta, den lyser 
igenom överallt i hans skrifter och den har satt sin prägel på en 
stor del av hans skapande.  

I Rehnsymfonin som var konsertens huvudnummer spårar Knut:  
…Bachinflytandet tydligast i den fjärde, långsamma satsen, som 
är skriven helt i Bachs anda – sådan nu Schumann förstod och 
uppskattade den.  

Trots att Knut älskar sina klassiker sväljer han inte deras alster 
med hull och hår:  

Denna sats är avgjort verkets tyngdpunkt, och de övriga satserna 
är i jämförelse därmed betydligt mattare – de lida av en viss 
rytmisk och harmonisk enformighet och saknar verkligt kontraste-
rande element. 

Han skriver också:  

Symfonin är komponerad under Schumanns nedgångsperiod, spå-
ren innan vansinnet bröt ut, och en viss psykisk avmattning är 
flerstädes märkbar. Särskilt är Schumanns instrumentation här 
valhäntare än någonsin, tröstlöst enformig med ideliga fördub-
blingar i stämmorna, särskilt träblåsarna. 

Även Knuts favorit bestås vissa invändningar: 

Det är icke så mycket den lärde Bach, fugamästaren, vi möter i C-
dursviten som snarare den folklige Bach, musikanten, ättlingen av 
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stadspipare och spelmän. Lärdomen spåras egentligen endast i 
den inledande franska ouvertyren med dess fugerade allegron – 
eljest är det hela en serie folkligt friska och robusta danser. Det 
behövs onekligen en viss historisk inställning för att ej tröttas av 
den för våra bortskämda öron rätt enahanda orkesterklangen och 
uniformiteten i tonart och sats. 

Det är istället konsertens tredje komponist som denna gång får 
Knuts odelade gillande:  

Konsertens portal var Glucks Ifigenia in Aulis-ouvertyr, i Richard 
Wagners bearbetning. Vilken kontrast till Schumann. Det finns 
inga mörka slagskuggor inga vinklar och vrår, inga dämoner eller 
spökgestalter i denna musik – allt, även smärtan och lidandet, är 
genomstrålat av medvetandets skarpa ljus och däröver välver sig 
Apollons och musernas klara och blåa himmel. I sanning, om 
någon, ’klassisk’ konst! 

Måndag 30 januari var det igen dags att skriva om söndagens 
Populärkonsert vars titel var ”Dansen genom tiderna”. Lorens-
bergsteatern var slutsåld till sista plats och programmet omfat-
tade tre avdelningar: 1700-hundratalsdanser, Strauss-epoken och 
den moderna dansen. I den sistnämnda ingick vad Knut kallade 
jazz. Starkast intryck gjorde:  

Strauss´ effektfullt ’pampiga’ Kaiservals som igår slog mest an av 
hela programmet. Tor Mann och den fulltaliga symfoniorkestern 
utförde den med brio och bravur, och skördade ett varmt bifall. 

Knuts fortsättning har sitt intresse som exempel på hur svårt 
den tidens ”kulturvärnare” hade att ta emot jazzen. Här får vi ren 
information, men vi får också läsa om Knuts ofta återkommande 
aversion mot vad han kallar ”dollarlandet” (USA):  

Efter pausen kom emellertid tydligen pudelns kärna. När ridån 
ånyo gick upp hade halva orkestern gått sin väg, en flygel var 
inflyttad och en regelrätt jazzorkester hade etablerat sig, försedd 
med diverse mystiska och respektinbjudande instrument. Största 
uppmärksamheten bland dessa tilldrog sig den nyimporterade 
Sousaphonen, en för den amerikanske marschkomponisten Sou-
sas orkester enkom byggd heliconliknande bastuba med jättelik 
tratt – dess klangeffekt stod emellertid ej i någon rimlig pro-
portion till dess storlek. Då gjorde saxofonerna mera väsen av sig. 
Detta tonverktyg, som många tror en amerikansk uppfinning, 
konstruerades redan 1844 av Adolphe Sax i Bryssel, och har för 
länge sedan använts av flera europeiska komponister, bl.a. av 
Bizet i ’l`Arlesienne’. Dess ton är rätt tröttande, aggressiv och 
vacklande, och det eviga glissandomaneret bidrager i sin mån till 
enformigheten. I går tyckte man sig ibland höra en flock jamande 
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marskattor eller en urskogskör av tjutande vildar. Denna sista bild 
accepterades nog tacksamt av amerikanismens apologeter! Väl 
bekomme! 
Varje ny tid har den dansmusik den förtjänar. Det skulle dock stå 
ganska hopplöst till med vår nutidskultur om man dömde den 
enbart efter jazzen. Den är en ren importvara med rötter långt 
ner i dollarlandets psyke. En tysk har karakteriserat den som 
yankee-parvenyns sena reaktion mot gångna tiders puritanism, 
övermodig och överspänd som all reaktion – och säkert är det 
något i detta. Genom ett oändligt upprepande av samma små 
schematiska tricks – det eviga pianodunkandet t.ex. – verkar den 
också onekligen högst monoton och själsförslöande. Vad tiden går 
fort, föresten! – Nyss representerade detta melankoliska sugande 
glid och dess ryckiga negersynkoper höjden av vad som var 
modernt och pikant – eller shocking –, nu verkar det redan går-
dag och tempi passati! Världen är redan mogen för en ny sort 
dans och dansmusik – vi får hoppas den blir av ett annat bättre 
slag! 
Herr Asti anförde med violinen i hand den moderna avdelningen – 
vars bästa nummer var en harmoniskt och melodiöst intressant 
tango av dansken Emil Reesen – och förlänade orkestern den 
rätta, danseggande svikten. Men här är det kanske bäst att uttala 
sig försiktigt. All den nackfagra och benostyriga sakkunskap som 
igår var så rikhaltigt företrädd i salongen är därvidlag mycket, 
mycket mera kompetent än K. H–n.  

3 februari recenserar Knut Storans premiär på Otto Nicolais 
”Muntra fruarna i Windsor” i en lång och positiv artikel på Tredje 
sidan. Den finns i helhet i kap. 4. Recensionen tyder på att Knut 
är väl förtrogen även med musikteater. Storan får beröm för sitt 
val:  

...icke blott med hänsyn till det konstnärliga värdet – ett oefter-
givligt villkor! – utan lika mycket med tanke på deras livsmöjlig-
heter och bärande förmåga. Ett enbart ’konstnärligt’ skäl utan 
hänsyn till publikresonans vore här en tom demonstration. Låtom 
oss med detta för ögonen så gott först som sist fastslå att ett 
lämpligare val än nu knappt kunde träffats. 

Nedan får vi veta Knuts syn på konstnärligt skapande: 

Nicolai är intet nyskapande geni, och hans musik var troligen re-
dan vid dess framträdande ej helt up to date, men här besannar 
sig åter satsen att det vid ett konstverk ej så mycket kommer an 
på vad som göres, utan hur  det göres. 

Knut uppskattar tonsättaren:  
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...i fråga om utarbetningens renhet och gedigenhet kan Nicolai 
tävla med de största, och det är ej förmätet att nämna honom 
visserligen efter men dock i samma andedrag som Mozart och 
Rossini. ’Muntra fruarna’ är en låt vara lätt borgerlig pendang till 
Figaro och Barberaren, och i ren komik står den dem ingalunda 
efter. – Nicolai representerar en egendomlig sammansmältning av 
italiensk opera och tysk romantik.  

Efter ytterligare beröm till tonsättaren utbrister han: ”Och detta 
har kallats kapellmästarmusik! Får vi be om flera sådana kapell-
mästare!” Vi som sitter med senare decenniers musikfacit vet att 
t.ex. Gustaf Mahlers musik, som också kallades kapellmästar-
musik, numera har fått högsta status.  

Knut är i stort sett nöjd med de flesta medverkandes presta-
tioner, bl.a. skriver han: ”Det är synnerligen uppfriskande att höra 
en tenor som icke är mjäkigt lyrisk utan sjunger riktigt, friskt och 
energiskt!” Och på slutet tycker han att:  

Det var något ungt, vaket och uppfriskande över gårdagens 
föreställning på Storan, den visar att där arbetas och att man vill 
något. Käckt och friskt var det hela och publiken visste också att 
sentera vad som bjöds... 

Måndag 13 februari är Knut tillbaka i GHT:s spalter efter tio 
dagars frånvaro. Under tiden skrevs recensionerna av signaturen 
K.B. d.v.s. pianisten och pedagogen Knut Bäck.  

Nu gällde det söndagens konsert med symfoniorkestern och diri-
genten Armas Järnefelt. Recensionen finns i helhet i kap. 4. Knut 
ansåg kvällens solist, mezzosopranen Sigrid Lithzéus, som samma 
år gästspelade i Bayreuth, vara en:  

...ganska angenäm bekantskap. Hon äger ett praktfullt material, 
kanske ej så tilltalande i timbren, men voluminös och bärig, en 
god vokal utbildning och en tydlig diktion.  

Men han anser att: ”...de saker hon framträdde i voro ej riktigt 
lyckligt valda och läto säkert ej hennes bästa egenskaper komma 
fullt till sin rätt.” ”De saker” som stod på programmet var: 
”Massenets quasi dramatiska och sötsliskiga Salomearia ur Héro-
diade” samt:  

Oskar Lindbergs två tonsättningar av ett par synnerligen svaga 
feminina diktsynder måste tas mera intensivt för att ej total-
intrycket av deras diffusa impressionism ska bli enbart tråkig. 
(Den första var dock rätt fin.) 
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I recensionen kan det vara värt att lägga märke till några saker 
som återkommer i Knuts skrivande. Han tycks ibland ha svårt 
med fransk musik, här är det Massenet men det gäller t.ex. även 
Berlioz. Han använder också ofta ordet impressionism i negativ 
bemärkelse.  

Knut använder ofta ordet feminint i negativt betydelse, däremot 
har uttrycket kvinnligt positiv mening. Manligt har god innebörd 
för Knut, på den tidens manér bland män, ofta i förening med 
ordet kärvt.  

På tal om Knut Håkansons användande av dessa ord kan det 
vara värt att reflektera över var han stod i förhållande till sin tids 
sociala och politiska frågor. Säkerligen finns svaren på flera av 
dessa frågor i alla de personliga brev han efterlämnat.  
En av de få gånger jag sett Knut yttra sig om aktuella tendenser 
är i ett brev till Hanna Wahlborg, daterat Rydboholm den 7 januari 
1927:  

Det var en hemsk nyhet denna om din tyska väninnas självmord. 
Men det förvånar mig ej så mycket efter vad du berättade sist. Du 
skall ej göra dig några förebråelser ty allt dylikt, just nu, är ej så 
individuellt utan mera symtomatiskt för det vacklande, skeva och 
snedvridna i tiden och dess världsåskådning. Och dit hör också 
sådana extrema ytterligheter som t.ex. fallet Omon och T.R. (Ture 
Rangström). 
Allt dylikt är ett utslag av den romantiska individualismen som 
utbildades under 1800-talet och alltmer och mer stegrade sina 
pretentioner och anspråk på ’den högsta lyckan för individen och 
realiserandet av personlighetens idé’ utan hänsyn till det stora 
hela och överindividuella lagar och makter.  
Men detta har hämmat sig, den i sig självtillräcklige individen 
förlorar fästet i tillvaron i verkligheten, och reaktionen kommer 
osvikligt ofta i rent katastrofala former som det hände din Heidi. 
Hon var ett offer för den uppfostran på den livsåskådningen som 
hon och otaliga unga kvinnor i vår tid fått och gjort levande inom 
sig. Nämligen den ytterligt gående romantiska individualisationen 
ehuru hon nog lika lite som Omon själv förstod detta. De har på 
kvinnors vis omformat denna livsåskådning till omedvetenhet, till 
känsla och kunna nog ej revidera den eller se världen på annat 
vis. Just därför äro de naturligtvis djupt beklagliga offer för dem 
övermäktiga psykiska makter och suggestioner.  

Hela vår tids själsliga oro och ångest är förresten, enligt min 
åsikt, ej annat än kampen mellan den döende romantiska indi-
vidualismen, som överlevt sig själv och därav självförgiftning, och 
det nya. Vi veta ej ännu rätt vad som arbetar sig fram. 
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Knuts samhällskritik sker här i form av en uppgörelse med vad 
han kallar 1800-talets romantiska, individualistiska världsåskåd-
ning. Han ger denna ansvaret för det aktuella självmordet och att 
Omon bröt upp ur deras äktenskap. Knuts formuleringar visar inte 
på att han tilltror yngre kvinnor någon större förmåga att se klart 
på sin egen situation. Jag tycker att han med dessa ord visar en 
patriarkalisk inställning som, även om den var tidstypisk, kan ha 
försvårat Omons trivsel i sin isolerade miljö i Rydboholm (se 
Livskronologin 1924).  

Hovkapellmästare Järnefelt gästade Göteborg under någon 
vecka och Knut behandlar den finske dirigenten med respektfull 
vördnad: 

Programmet omfattade för övrigt tre gamla välkända dirigent-
käpphästar som gåvo hr Järnefelt tillfälle att visa sin virtuos-
mässiga rutin och sin överlägsna behärskning av orkesterinstru-
mentet. Först Griegs Per Gynt – Svit n:o 1: fåglarnas kvittrande, 
daggpärlorna glittrade och morgonsolen strålade precis som tusen 
gånger förut, mor Aase dog om möjligt ännu mera pppp än sed-
vanligt, och Anitra krumbuktade och svansade inför ’selvets 
kejser’ med ett raffinemang som kom en att misstänka att hon 
övade sig till det snart stundande Ibsen-jubileet. Men Trolldansen 
i Dovre var allt väl städad och ’hövisk’! – efter programnotisens 
naturalistiska upplysningar hade man extra rätt att vänta sig 
något noch nie dagewesenes ifråga om nordisk-norsk bondskhet 
och ’vaere sig selv nok’. – Mendelsohns eleganta älv-scherzo ur 
’Midsommarnattsdrömmen’ trippade luftigare och koncisare än 
någonsin och till slut kom Liszts första Ungerska rapsodi – behövs 
där adjektiv och epitet? Den vill rycka med publiken, och det 
gjorde den. Och Järnefelt.  

K. H–n. 

 
Jag utläser en del ironi i Knuts formuleringar rörande Griegs 

Peer Gynt, men den är nog mer riktad mot verket än mot hov-
kapellmästare Järnefelt. 
Torsdag 16 februari. Onsdagens symfonikonsert presenterar 
Knut i en lång recension som ”En svensk impressionist”. Den finns 
i helhet i kap. 4.  

Impressionisten är Gösta Nystroem med sin ”Ishavssymfoni”, 
och det är Armas Järnefelt som dirigerar även denna konsert. 
Gösta Nystroem kom att höra till de ”nyklassiska” tonsättarna 
precis som Knut själv. När denna recension skrevs levde Gösta 
sedan nio år i Paris för att studera komposition, så det var förklar-
ligt att han var och förblev, påverkad av fransk impressionism: 
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Hovkapellmästare Järnefelt programval i går uppvisade effektfulla 
kontraster, – men det var kanske inte riktigt vänligt mot ’Ishavet’, 
ty det lär vara svårt att uppleta upp något stycke som så per 
kontrastverkan framhäver och understryker den moderna impres-
sionismens lyten och svagheter som Mozarts Jupitersymfoni, 
denna den apolliniska konstens högsta triumf.  

Knut gör en analys av den nya symfonin och kommer fram till 
att:  

’Ishavet’ är, det måste sägas, inget moget eller avslutat konstverk 
– det är ett enda stort experiment, ett arktiskt monster – en 
valfisk eller ett isberg, vars enorma proportioner och överkompli-
cerade faktur trotsar de mest beredvilliga försök att få en över-
skådlig blick och komma till en helhetsbild av verket. 

Knut fortsätter med ett erkännande:  

På samma gång som man tyvärr nödgas konstatera detta slutfacit 
måste man också fastslå komponistens stora och odisputabla för-
tjänster. Man får verkligen intrycket att Gösta Nystroem är en 
talang, en begåvning som en dag skall ha något att ge, ehuru det 
ännu tycks vara långt tills utkristalliserandet. Han har vilja och 
äregirighet – eller skola vi säga ambition.  

Och han slutar bedömningen av ”Ishavssymfoni” med: 

Det är både vanskligt och förmätet att vilja föreskriva andra ’hur 
de skola komponera’ – dock vore det synnerligen frestande att här 
påminna om några gamla truismer: ’Det enkla är det svåra’ och 
’in der Beschränkung zeigt sich der Meister.’ Den dag Gösta 
Nystroem ej söker sitt ideal i Kosmopolis och dess ’modernaste’ 
moderiktning – som i morgon är ’omodern’! – utan hos sig själv, i 
sitt inre, besinnande sina naturliga rötter och sitt ursprung – den 
dagen vilja vi alla som tror på hans talang och begåvning vänta 
oss något stort av honom och hans ärliga uppsåt. 

I Knut Håkansons bedömning av Ishavssymfonin känner vi igen 
flera element i hans syn på musik. Kanske kan vi därigenom också 
skapa oss en bild av Knuts personlighet.  
I Nystroems symfoni kan han inte ”...få en överskådlig blick och 
komma till en helhetsbild av verket.”  
Han gillar inte musik när:  

’Den blir en ytlig förströelsekonst av starkt sensuell anstrykning, 
en konst som roar överklassen och förstår att fängsla massan 
med grova materiella effekter.’  

Vem påminns då inte om: ”…Richard Strauss`, Mahlers och 
Schönbergs vokala och instrumentala jätteuppbåd?” (s. 92).  
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Han kunde uppskatta Wagner och Tchaikovskys orkesterverk när 
dirigenten (Franz Schalk) tolkade musiken så att: ”Allt psykologi-
serande djupsinne hölls fjärran och melodierna och klangmassor-
na fingo tala fritt, för sig själva” (s. 87).  

Och Glucks Ifigenia in Aulis-ouvertyr ger Knut en starkt positiv 
upplevelse när: 

... – allt, även smärtan och lidandet, är genomstrålat av med-
vetandets skarpa ljus och däröver välver sig Apollons och muser-
nas klara och blåa himmel (s. 104). 

Musiken måste alltså hålla sig inom ”överskådlig” form, ”få tala, 
fritt för sig själv” och med de ackordsamman-sättningar Knut kan 
analysera.  

Med risk att ”få på nöten” vill jag påstå att Knuts krav på musik, 
förutom att vara de kriterier som gäller för en ”nyklassisk” kom-
ponist, också visar på de förutsättningar hans liv gett honom. Vårt 
genetiska arv och vår livssituation formar oss och t.ex. tidig sorg, 
rädsla och oro påverkar ofta vår personlighet. De sistnämnda fak-
torerna kan dra oss mot ett mer kaotiska liv, men oftare får det 
oss att försöka nå trygghet bl.a. genom en regelbunden livsföring. 

Vi vet att Knuts far avled i en njursjukdom när Knut var omkring 
två år och vi vet att en njursjukdom började besvära Knut redan i 
unga år. Det är en rimlig förmodan att dessa faktorer har 
påverkat Knut, med sin både känsliga och intellektuella läggning, 
till att söka fasthet och trygghet i sin livssituation. Denna trygghet 
sökte han då även i musiken. Att min gissning kan vara riktig vi-
sas av att han från omkring 1925 koncentrerade sin komposi-
tionsstil mot ännu mer regelbundenhet, d.v.s. mot kontrapunk-
tisk, ”linjär” stil. Vid denna tid inleddes skilsmässan från Omon 
och då ökade också hans njurbesvär. 

Knut visar i ett brev att han var mycket nerstämd för att inte sä-
ga deprimerad, och i brevet framgår att detta påverkar hans 
komponerande:  

Ja, jag skriver verkligen mest linjärt, och lyriken har jag f.n. 
skrinlagt. Jag har blivit så fruktansvärt skeptisk mot känslor och 
känslolivet. Vad är en dikt, en romans? I lyckligaste fall: en pres-
sad blomma, ett förstenat ögonblick. Men ännu oftare: en likkista. 
Eller än värre en förevigad jättelögn! (Livskronologin 1927).  

Det är en ödets ironi att Knuts ”lyriska musa” återkommit 
knappt två månader före hans död den 13 december:  
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Nu har hon i det undermedvetna repat sig – trots monsieur 
Corpus misär – och börjar sjunga på nytt, men med en helt annan 
ton, en mera ’objektiv ton’. (Livskronologin 1929). 

För att återvända till recensionen så avslutar Knut med ett stort 
erkännande till kvällens dirigent: 

Hovkapellmästare Järnefelt hade tydligen lagt ner mycket omsorg 
på instuderingen av det komplicerade och trots allt intressanta 
partituret, och gav det en god gestaltning som särskilt verknings-
fullt tillvaratog de dynamiska möjligheterna. I Mozartsymfonins 
förnäma och aristokratiska konst var han fullkomligt chezsoy, och 
genomlyste även de avlägsnaste vinklar och vrår av densamma 
med sin fina och klara intellektualitets strålknippen. Till sist dan-
sade Berlioz` romerska karnevalståg genom salen i ivrigt eldiga 
tarantella- och saltarellorytmer – för en gångs skull en ovanligt 
sympatisk Berlioz. Särskilt den passus nära slutet, då dans-
rytmerna höras i fjärran och introduktionens långsamma tema 
oförmodat smyger sig in bland dem, är både fint tänkt och 
slutfört. 

Knut generösa beröm till Armas Järnefelt väcker intresse för 
denna musikerpersonlighet. Sohlmans lexikon ger en bild av 
Järnefelt som visar att han var en dirigent av stort internationellt 
mått. Dessutom framgår det att han hade stor aptit på att fram-
föra nya verk både från Skandinavien och övriga Europa. 

Onsdag 22 februari skriver Knut en lång artikel på Tredje sidan 
kallad ”Musikaliska livsdagrar”. Den finns i helhet i kap. 4 och 
handlar om en essä ur en samling med ”Kåserier i mystik” (1897) 
av författaren och diktaren Ola Hanson. Knut tonsatte ofta poesi 
av O.H. och han har beskrivit dennes betydelse, bl.a. vid hans död 
1925: 

Ola Hanson dog ju i lördags. Det kom ju ej helt oväntat, men 
ändå blev jag så underligt gripen. Där försvann ett stycke av ens 
ungdom – ja för mig den diktare, som innerligast och själfullast 
lärt mig förstå, vad dikt och dröm är. (ur föredrag av Märta 
Söderberg, Musikkultur 1968: nr 5). 

Artikeln den 22 februari börjar:  

Ola Hansson har i sina ’kåserier i mystik’ ett avsnitt som han 
kallar ’Livsdagrar’. Det handlar om det inre livets, den psykiska 
vitalitetens variationer och fluktuationer hos individerna och 
släkterna, om striden mellan mörker och ljus, mellan ’död och för-
nyelse’, ’Den moderna människans väsen är som en ytterst fin 
våg med känsligt, skälvande tunga, vilken aldrig bringas att helt 
stanna, det liknar ett av dessa landskap från den tidiga våren och 
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den sena hösten, vilka ständigt skifta ljus och ilande skugga.’ Där 
pågår ’en kamp mellan spleen såsom drivande tung dimma’ och 
’solskensdagern’ – ... 

Knut skriver vidare: 

Han observerar hos sig själv, analyserar och söker i ord fånga 
detta själslivets sällsamma dagrars spel med dess ogripbara, 
’psyko-fysiska’ processer, och särskilt tröttnar han ej att om och 
om igen, nästan tantologiskt omständligt, försöka skildra sina 
egna livsupplevelser av livsförnyelse och pånyttfödelse – häri en 
äkta mystiker och föregångare till psykoanalytikerna. 

Knut för sedan över Ola Hanssons tankar till den kreativa musik-
skaparens liknande problem:  

De stora skapande musikerna ha alla vetat vad produktiviteten 
betyder: de har våndats i olust när den uteblivit och Beethoven 
har brummat, tjutit och ’begått vattenorgier’ för att sporra sin 
motsträvige Pegasus och övervinna det kroppsliga motståndet – 
eller de ha, då den återvänt, i extatiska ögonblick upplevt nästan 
övermänskliga lyckotillstånd. ’Störe mich nicht, ich bin in Brunst!’ 
ropade Richard Wagner med glänsande ögon och feberrodnad på 
kinderna till en besökare som överraskade honom under en 
förmiddag komponerande. – Det från nyare tid mest kända exem-
plet för dylika antitetiska tillstånd är sångkomponisten Hugo Wolf, 
och Romain Rolland ger i ett ’Musiciens d`anjourd`hui`’ en gri-
pande bild av hans tragiska livsöde, hans kamp för produktivitet 
och hans beständigt slungande mellan polära motsatser – 
’himmelhoch jauchzend - zu Tode betrübt’. För honom betydde 
skapandet i toner allt, hela livet, gudars fröjd! – och när den 
magiska strängen ej mera kunde förmås att ljuda inom honom 
ingick hans ande i vansinne, i mörkret och ensamheten. 

För att sammanfatta Knuts långa artikel tycks Ola Hansson 
efterfråga och söka en formel för den skapande människan att 
hitta en teknik för att försätta sig kreativ sinnesstämning. Han vill 
hitta:  

...en vetenskap om sättet att gynna framkomsten av de solskens-
bringande momenten, ansa dem när de visat sig, uttänja dem, 
sammanknyta dem med varandra, bringa dem att avkasta tusen-
falt i livsvinst. 

Men Knut ställer sig tveksam trots sitt intresse och sin förståelse 
för Ola Hanssons funderingar: 

Den själshygieniska majeutik och dietik som Ola Hansson här 
skisserat kunde man naturligtvis då också tänka sig använda för 
att frambringa och vårda musikalitetens lyckodagar och lycko-
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stunder, och vissa moderna musikpedagogiska rörelser och 
discipliner syfta ju också häråt, ehuru ej så medvetet. Den stora 
frågan är dock hur långt detta är möjligt. I sista hand kanske man 
ändå får stanna vid den gamla horatianska visdomen: ’Carpe 
diem’ – grip och fånga din musikaliska lyckodag, njut den till sista 
droppen och gör det bästa möjliga av den! 

En detalj att märka är att Knut i sina första artiklar och recen-
sioner helt håller sig till svenska språket samt italienska musik-
uttryck. Så småningom använder han sig också av ord och uttryck 
på andra språk, oftast tyska, danska och norska. Men han skriver 
även på latin, franska och engelska, och då oftast utan svensk 
översättning.  
Torsdag 23 februari skriver Knut om onsdagens Symfoni-
konsert. Recensionen finns i helhet i kap. 4. Han skriver:  

Johannes Brahms symfoniska skapande var huvudtemat för det 
förnäma program Tor Mann i går uppsatt: Första symfonien och 
Dubbelkonserten för violin och violoncell samt som inledning 
Beethovens Coriolanus. 

Knut var nöjd med musiken, dirigenten och orkestern:  

Det var en fröjd igår att lyssna till symfonin och konstatera det 
fasta grepp man hade om uppgiften. Lorensbergsteaterns akustik 
gjorde särskild rättvisa åt det kammarmusikaliska detaljarbetet, 
och jag har sällan hört allegrettots filigran och guirlander framstå i 
sådan klarhet och ädel simplicitas – ... 

Han konstaterar att:  

Brahms Dubbelkonsert spelas ganska sällan, och åtnjuter ett visst 
vanrykte, icke blott tack vare sina svårspelta solostämmor – utan 
t.o.m. hos tyska musikskriftställare”.  

Men han inser att:  

”Den polyfont komplicerade ’konstruktiva’ struktur, som man förr 
förebrådde verket, blir för våra mer linjärt inställda öron snarare 
en förtjänst. 

När Knut känner ”rasfrändskap” med det germanska blir han 
närmast euforisk:  

Det är nordtysken, hamburgaren Johannes Brahms som skrivit 
detta verk, som åter och åter minner om den germanska ras-
frändskapen med Skandinavien. Första satsens balladartade tema 
är av en folkviseartad melodi som man ville kalla ej blott nordisk, 
utan rent av svensk – dess ’spetsmotiv’ (a, g, e) som spelar en så 
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viktig tematiskt välkänd och återkommande formel i våra vallåtar 
och visor. Även finalens lustiga, lite tungt dansanta huvudtema 
har en påtagligt nordisk karaktär, under det att den sångbara 
mellansatsen är mera romantiskt befryndad. 

Knut var, som de flesta kulturellt verksamma vid den tiden, 
starkt påverkad av Tyskland. Tyska var det dominerande språket 
inom kulturlivet, och det var till Tyskland man reste för t.ex. mu-
sikstudier. Det var också där den viktigaste musikforskningen på-
gick. Många svenskar hade svårt för att i tid vilja förstå den 
skrämmande utveckling som höll på att ske strax söder om Öster-
sjön vid denna tid. För att återvända till Knuts recension så är han 
som oftast positiv till orkesterns egna solister:  

De två dialogstämmorna är som nämnts synnerligen svåra och 
otacksamt skrivna – härav märktes dock ej så mycket i går, tack 
vare de två förträffliga solisterna, konsertmästare Garaguly och 
cellisten Elov Levén, som kappades i ädel tävlan att förläna sina 
fraser den största naturlighet och självfallenhet. 

Knut avslutar mycket nöjd:  

Gårdagens långa program i idel moll, med två stora Brahms-
nummer, såg nog för en och annan vid första påseendet ganska 
påfrestande ut. Men skenet bedrog – när man bjudes på så äkta 
musicerande, fullt av liv och intresse som det Tor Mann och hans 
musici i går presterade, då visar sig att receptiviteten är om ej 
obegränsad, så dock mäktig mycket större expansion än man 
kunnat förmoda. Var det redan slut? – Gårdagens konsert blev en 
stor upplevelse, den intressantaste aftonen på detta året, och den 
väcker bl.a. den reflektionen: varför gå över ån efter vatten när 
så friskt och porlande finns här hemma? 

Knut Håkanson hade lyssnat till många konserter både i Sverige 
och Tyskland och vi kan utgå ifrån att hans positiva omdömen var 
välgrundade. Knut värderade Tor Mann högt och han berömde 
ofta Göteborgs Symfoniorkester liksom orkesterns egna solister. 

Lördag 25 februari recenserar Knut den ”Tredje Kammarmu-
sikkonserten” där Buxbaumkvartetten och Salomon Smith med-
verkade. På programmet stod Beethovens Stråkkvartett opus 127, 
det ger Knut orsak att reflektera:  

De sista kvartetterna av Beethoven motsvarar föga den gängse, 
populära bilden av tonskalden och musikens störste individualist 
och ’personlighets’-hävdare – geniet, titanen, övermänniskan och 
gud vet vad allt för vackra ord och imposanta epitet. Mån-
skenssonatens och femte symfoniens diktare m.a.o. – idealiserad i 
Max Klingers skulpturverk och otaliga romantiserade ’porträtt’ och 
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situationsbilder: ’mästaren’ spelande för den blinda flickan, 
’mästaren’ vakande i genialt grubbel över sina skriftböcker, eller 
helt enkelt ’mästarens’ dämoniska huvud, ett par brinnande ögon 
under en yvig hårman. 

Och Knut fortsätter:  

...denna bild kongruerar som sagts med de sista sonaternas och 
kvartetternas skapare, från tiden efter nionde symfonin. 
Individualismen finns kvar men den är luttrad och renad och på 
samma gång driven till en spets där den så att säga slår över i sin 
motsats: ett överpersonligt tonspråk. Det ’dramatiskt’ effektfulla 
arrangemanget av kontraster och motsättningar är försvunnet och 
har lämnat rum för ett förfinat raffinemang, fullt av dagrar, 
nyanser och schatteringar. Detta envisa motivspel, i dess böljande 
linjegångar i dubbel kontrapunkt med terzer och sexter, i dessa 
översinnliga och oändliga kantilenor lever ett subtilt, modernt 
känsloliv av nästan transcendental prägel. De sista kvartetterna 
kunde med mycket större fog än det sibelianska verket bära 
titeln: ’Voces intimae’. 

Torsdag 1 mars. Knut Håkanson fortsätter vitalt och med gott 
humör som tidningsman. Detta trots sin sviktande hälsa och svåra 
personliga situation. Under tiden hade han dessutom en del 
elever. 

I denna recension verkade Knut närmast vara förälskad i den 
unga tyska pianisten Gerda Nette som gästade Göteborgsorkes-
tern under en vecka. Han kallar recensionen ”Skönhet och karak-
tär”. Visserligen tyckte Knut inte om konsertens start med Gades 
ouvertyr Hamlet. Den ger honom t.o.m. anledning att citera ett 
elakt rykte som gör gällande att Hamlets grav i Helsingör ska 
”…vara en smart krögares turistspekulation och endast innehålla 
liket av en vovve.” Och i ouvertyrens allegro ”…låg inte ens en 
hund begraven – möjligen en Leipziger konservatorieelev.” Men 
Knut anser att:  

Kvällens sensation var den unga tyska pianisten Gerda Nette och 
hennes tolkning av Schumanns välkända a-mollkonsert. Man 
behövde ej höra så många takter förrän man fick klart för sig att 
här stod man inför en verkligt betydande konstnärinna, som med 
en gudabenådad lätthet för det rent tekniska förenar denna 
spontana, rent instinktiva musikalika känsla som är icke blott ett 
naturens lyckokast utan även de summerade erfarenheterna från 
gångna släktled, ett rasarv.  

Knut eldar upp sig och upplever att ena stunden spelar Gerda 
ungdomligt och kvinnligt sensitivt: ”…och i nästa ögonblick visar 
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hon sig mäktig en mans gestaltningsförmåga och kraftutbrott,...” 
Han skriver vidare att när den hänförda publiken pockade på ex-
tranummer:  

Dock, lilla Gerda var lika klok och förnuftig som söt och duktig – 
…men aktade sig att förstöra helhetsintrycket med några solo-
nummer. Hon har ungdomen och framtiden för sig – ...Den unga 
smidiga flickgestalten där uppe på estraden visuellt så till-
talande,... 

Trots Gerda Nette och Schumann blev Berwalds ”Sinfonie sing-
uliere” aftonens största ”inre” upplevelse för Knut. Han motiverar 
varför: ”Så sant som karaktär och uttryck är förmer än skönhet.” 
Tor Mann får beröm för sin tolkning av symfonin och i sin mycket 
positiva beskrivning av verket hittar Knut likheter mellan Frans 
Berwald och sin husgud J.S. Bach samt med Carl Nielsen. 

Måndag 5 mars spelar pianisten Gerda Nette åter med symfo-
niorkestern. Denna gång är det Ivar Hellman som dirigerar. Rach-
maninovs Pianokonsert i c-moll var:  

...effektfull virtuosmusik... ställvis riktigt god musik – särskilt i 
mittelsatsen – men föga originell, trampande i Tschaikowskys 
fotspår. 

Gerda Nette tolkade verket med ”en suverän brio och lätthet...”, 
och Knut hoppas att ”... – hennes återkomst är väl självskriven? –
…” Han ansåg också att ”Ivar Hellman ackompanjerade så följ-
samt man efter en repetition kan begära,...” 

Knut brukar inte alltid vara positiv till Max Regers kompositioner 
trots att han hade påverkats starkt av denne både vad det gäller 
harmonik och form. Men nu öser han ett översvallande beröm 
över Regers Balletsvit op 130. Knut hade förväntat sig tung björn-
dans i detta sent komponerade verk, men fick höra musik med 
”den äkta dansanta undertonen”. 

Reger blev 43 år gammal och Knut noterar Tysklands stora för-
lust när den ”nye Bach” avled så ung. Hellman får beröm för sin 
tolkning av Regerverket ”Men varför skulle han plåga oss med 
Franz Liszts Les preludes, denna öken av banalitet…” 

 
I en kort notis om ett nytt nummer av tidningen Vår sång ut-

trycker Knut sin glädje över: ”den blandade körsångens land-
vinningar”.  

På flera sätt verkade Knut för folklig spridning av både folkmusik 
och klassisk musik. Han trodde mycket på den blandade kör-
sången, även bland amatörer, och han påpekade flera gånger den 
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blandade körklangens större möjligheter jämfört med den tidigare 
dominerande manskörsången. Knut fick även GHT att i sin lör-
dagsbilaga ta in noter på kortare ”klassiska” sånger eller piano-
stycken.  
Måndag 12 mars. På Tredje sidan recenserar Knut andra häftet 
av Nils Anderssons Svenska låtar. Ämnesområdet intresserar ju 
Knut i högsta grad och han skriver en lång, initierad och mycket 
positiv artikel, se kap. 4. Arbetet har tillkommit på Folkmusik-
kommissionens beställning. Nils har lämnat över arbetet till sin 
”unge släkting” Olof Andersson och häftet ägnas åt folkmusik från 
Jämtland och Härjedalen.  
Som tidigare sagts var Knut mycket förtjust i svensk folkmusik, 
han kunde inte tänka sig att något land hade folkmusik som över-
träffade den svenska. Bara medel ställs till förfogande kommer vi:  

...att äga ett samlingsverk som blir enastående icke blott i 
Europa, utan i hela världen – långt överträffande ungraren Bela 
Bartoks samlingar – och som kan för alltid tysta munnen på de 
belackare som tala om Sverige och svenskarna som ett i grunden 
omusikaliskt land och folk. Här ha vi dokument, ovedersägliga 
bevis – var så god! 

Måndag 12 mars recenserar Knut söndagens Populärkonsert 
med Symfoniorkestern där Simon Edward som i sin: ”…dubbla 
egenskap av lyriskt ’hjerteknusende’ tenor och f.d. göteborgare 
hade samlat en talrik åhörarskara, kvinnor mest.” 

Edward sjöng kända operaarior av Mozart, Puccini och Verdi. Tor 
Mann presenterade en Haydnsymfoni som var: ”en synnerligen 
angenäm bekantskap”. Symfonin ger Knut anledning att ge några 
åsiktsmotståndare en ”känga”, säkerligen i polemik, han:  

…ägnade en tyst beklagande tanke åt de moderna herrar musik-
fenomenologer, vilka på pragmatiska grunder och sina förmod-
ligen ’nygotiska’ stilideal anser sig förhindrade att sentera denna 
klassiska, förlåt ’klassicistiska’ statik annat än som ett historiskt 
dokument. Men de har ju andra njutningar, vilka man sannerligen 
ej missunnar dem.  

På 1920-talet börjat fenomenologin att sätta spår inom musik-
forskningen, framförallt i Tyskland. 
Torsdag 15 mars. Vid onsdagens symfonikonsert stod bl.a. en 
Vivaldikonsert för tre violiner på programmet. Som vi vet upp-
skattade inte Knut i någon högre grad: ”Antonio Vivaldi, den röde 
prästen, som han för sitt hår och sin abbévärdighets skull kalla-
des.” Och han tar expertis till hjälp:  
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...så särdeles högt sattes han ej av sin samtid, den något senare 
musikhistorikern Hawkins, en fin kännare av det italienska violin-
spelet, kallar honom ’wild and irregular’.  

Möjligen hoppar Knut här i galen tunna för John Hawkins (1719-
89) som var känd för att vara noggrann i sin källforskning var 
också känd för att inte fälla några värdeomdömen. Det är inte 
säkert att ”wild and irregular” om det nu gällde Vivaldis kompone-
rande, och inte hans violinspel, hade negativ innebörd för Hawkins 
liksom det inte har det för nutida öron. 
Knut erkänner dock ändå att: ”i bästa fall blir det geniala impro-
visationer.” Men så var den presenterade trippelkonserten enligt 
Knut mindre schablonartat än vanligt och: ”en pärla är onekligen 
det lilla, så konsekvent genomförda Andantet med dess aparta 
klanger...” 
Solisterna från orkestern får beröm: ”Herrarna Garaguly, Asti och 
Fermaeus som utförde denna sats synnerligen läckert liksom hela 
konserten”. 

Knut som hade anammat sin tids uppfattning om riktigt barock-
spel föredrog ett något mer enhetligt, objektivt spelsätt. Han hade 
också önskat en klarare genomförd terrassdynamik med mindre 
av crescendo och diminuendo. Knut var inte nöjd med den cem-
balo man använde och hoppades att man skulle finna en donator 
så Konserthuset kunde köpa en ny Pleyelcembalo. I synnerhet 
som man hade en väl utbildad cembalist i fru Gyllencreutz. Knut 
skrev vidare att:  

Det välkända Mozartdiverimentot i D-dur med dess celebra menu-
ett – en äkta dansmenuett, som i går fick ett alldeles för uppjagat 
tempo – skall man kalla det ’ett radiotempo’? Konserten ’kring-
kastades’ ju, vilket även märktes på den rätt fåtaliga publiken. 
Eller avskräcktes man kanske av konsertens huvudnummer, 
Nielsens symfoni ’Det Uudslukkelige’.  

Vi märker här något av Knuts aversion mot radioutsänd musik, 
denna åsikt modererar han dock ett år senare. Han gör en mycket 
positiv analys av Nielsen symfoni men tycker dock att:  

Tor Mann gav symfonien en tolkning som i sin stundom lite 
gåpåaraktiga käckhet och temperamentsfullhet kanske inte var 
riktigt Carl Nielsensk -... 

När Knut avslutar med att i samband med publikovationer och 
blommor nämna den ”patriarkaliske herr Garaguly” så yttrar han 
sig på kornet. Jag hade nöjet att spela med Carl Garaguly som 
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dirigent ca 40 år senare och kunde konstatera att denne hade 
även då en påfallande ”patriarkalisk” framtoning.  

Lördag 17 mars, recenserade Knut fredagens konsert på Valand 
med violinisten Julius Ruthström och pianisten Anita von Hillen-
Dunbar. Knut konstaterar att: ”...förmodligen tyckte dock violi-
nisten att Göteborg behövde en påminnelse om att han är vår för-
nämste tekniker,...”  

Knut tyckte också att det var synd att pianisten spelade så till-
bakahållet, kanske misstog hon sig på Valandssalens akustik. Han 
ansåg även att förutom Brahms Sonat i d-moll, var programmet 
väl mycket inriktat på virtuosa violinstycken, där Kreislers ar-
rangemang av barockmusik hade alltför smaklösa pianostämmor.  

Måndag 19 mars. Populärkonserten med Symfoniorkestern dir-
igerad av Tor Mann recenserades av Knut Håkanson. Han skriver 
att Ruth Althén som medverkade: ”är en sångerska av den blont 
nordiska typen, vekt lyrisk och en smula odeciderad i mera tem-
peramentsfulla saker.”  
Knut ansåg att:  

Natanael Bergs körverk var – ett stycke fin och intim lyrik, som 
visade den jagdyrkande svenske Richard Strauss från en ny och 
mera sympatisk sida. 

Knut uppskattade också två andra ”mindre svenska saker” näm-
ligen:  

Alfvéns Lohengrininspirerade, celesta Intermezzo ur Uppen-
barelsekantaten samt Lindbergs frodigt melodiska och saftigt 
instrumenterade Festpolonäs. 

Och han passade på tillfället att dra en lans för samtida svensk 
musik: 

Rätt så – om vår nu levande tonkonst också ej har precis någon 
uppsjö på stora, bärande symfoniska verk, så finns det dock gott 
om dylika mindre saker, vilka äro intressanta och underhållande 
nog för att ej läggas på hyllan såsom ofta sker. 

”...för andra gången” påpekade Knut nonchalansen med program-
mens slarviga texthäften.  

Torsdag 22 mars. På onsdagens symfonikonsert framträdde 
återigen orkestermedlemmen Elov Levén som: ”...är en utom-
ordentlig teknisk förmåga, denne unge cellist, och torde rent av i 
detta hänseendet ha få inhemska konkurrenter.” och ”Hans kanti-
lena blommade också i går vackrare och sångbarare än sist i 
Brahmskonserten. 
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Dvořákkonserten är en smula långtråkig, den tillhör den: 
”...tjeckiske nationalgudens... svagare verk.” och Knut konsta-
terar att bristen på koncentration är påfallande i detta verk av: 
”Detta musikens söndagsbarn,...”.  
I Beethovens fjärde symfoni underströk Tor Mann, genom lätta 
och dansant rörliga tempi, det Mozart – Haydn – betonade 
elementet. Knut konstaterar att detta säkert är en stilriktig 
tolkning, i motsats till vissa dirigenters försök att i t.ex. första 
satsen visa den Beethovenska ”...subjektiva lejonklon...”  
Knut som annars håller Brahms mycket högt drar sig inte för att 
banna även sina idoler: 

Brahms hög-akademiska Festouvertyr avslutade. Det är mera av 
’molestam senectutam’ än av juvenal i denna underliga hybrid av 
studentvisepotpourri och klassisk ouvertyrform. Icke blott 
Homeros, utan även Orfevs kan sova ibland.  

”molestam senectutem” betyder enligt Google en besvärlig 
ålderdom. 

Fredag 23 mars. Igen en initierad recension på Tredje sidan av 
Knut rörande Nils Anderssons ”Svenska låtar”. Denna gång hand-
lar häftet om låtar och låtspel i Medelpad. Artikeln finns i helhet i 
kap. 4.  

Lördag 24 mars. Pianogiganten Wilhelm Kempf har gett en kon-
sert och besöket ger Knut anledning att reflektera över ”...Bach-
föredragets problem.” Han skriver att uppfattningarna är:  

…legio som havets sand, så kan dock i sista hand varje Bach-före-
drag återföras till en av två stora huvudtyper. Den ena – och den 
äldsta – är det historiskt stiltrogna, ’objektiva’ föredraget, med 
manligt osentimental, opersonlig klavérton och en s.k. terrass-
dynamik, som, imiterande orgelns och cembalons manual- och 
koppelväxlingar, endast opererar med stora, kontrasterande om-
byten av forte-piano, där på sin höjd den stigande eller fallande 
melodin motiverar ett omärkligt crescendo-diminuendo inom hu-
vudnyansens ram. Detta är det ’historiska’ Bach-spelet, eller 
Bach-spelet rätt och slätt, vars förnämste förkämpe är Albert 
Schweitzer. Mot detta ställer sig en mera ’modern’ subjektiv, 
introspektiv tolkning, som i Bach ser ej blott den store ’absolute’ 
musikern utan även den ’personlige’ uttryckskonstnären, 
Beethovens eller t.o.m. Wagners föregångare. 

Knut fortsätter: 
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Detta är den ’introspektiva’ Bachtolkningen, eller helt enkelt Bach-
tolkningen, sådan den exempelvis manifesterar sig i Carl Straubes 
orgelbearbetningar och i Ferrucio Busonis pianotranskriptioner. 

Knut anser att båda betraktelsesätten är möjliga och kanske 
likaberättigade, eller skulle medelvägen vara lösningen? Även om 
han föredrar s.k. stiltrogen tolkning, måste bedömningen vara 
vars och ens sak att avgöra. Wilhelm Kempff har modet att vara 
en subjektiv Bachtolkare. Han är över huvud en starkt subjektiv 
musiker i den romantiskt geniala stilen. Av Bach spelade Kempff 
på ett ”Lautenklavier” (av Bach själv uppfunnet) en partita som 
han gjorde: 

...till en serie moderna karaktärsstudier – fugan t.ex. blev en 
starkt dramatisk spänningsstegring och urladdning och sara-
banden gavs med delikata pianonyanser, nästan Schumannskt 
’verträumt’ – likaså largot ur f-mollkonserten.  

Om ”subjektiviteten dominerade väl mycket” så blev i:  

den följande Beethovensonaten (opus 101) vad som möjligen var 
en last nu en avgjord dygd. Denna sonat gestaltade han med en 
storstilad överlägsenhet och frihet som ibland nästan kom en att 
tro att man bevistade en verklig Beethovenimprovisation. 

Trots sina överdrifter lämnar Kempff ingen lyssnare likgiltig:  

Man märkte det i går i den fullsatta Valandssalen – det var inte 
den vanliga, stundom något slöa konsertstämningen, utan spän-
ning och uppmärksamhet. Här och var såg man åtskilliga huvud-
skakningar och bekymrade miner, men än oftare strålande ögon 
och halvöppna munnar,… 

Till slut konstaterar Knut Håkanson:  

När Wilhelm Kempff är som bäst då ger han nytt liv och verklighet 
åt två av mänsklighetens vackraste gamla romantiska drömmar: 
drömmen om människoanden som en gäst på jorden, och dröm-
men om konsten som tillvarons högsta mening och förklaring, en 
hälsning från Psykes rena urhem. De drömmarna kunna icke 
skada. Så länge Wilhelm Kempff kan ge dem skall han alltid vara 
en välkommen gäst också här hos oss.  

Torsdag 29 mars skriver Knut om onsdagens konsert med 
Bruckners Symfoni nr 8 dirigerad av Tor Mann. Han tycker att 
framförandet var en stor prestation av både dirigenten och orkes-
tern. Symfonin hade tidigare bara spelats en gång i Göteborg, det 
var för sex år sedan och:  



Knut Håkanson som musikrecensent 
 

 46 

…till den fulla förståelsen gives här endast en väg: genom trägna, 
ödmjuka studier av verket självt och genom många och intensiva 
åhöranden. – Man bör vara Tor Mann oändligt tacksam att han nu 
dock bragte ett uppförande till stånd, men vilja samtidigt uttala 
som önskemål att det ej skall dröja lika länge till nästa repris som 
det denna gång, gjort. 

Knut finner att vackra detaljer kan man uppleva men för att fat-
ta den gigantiska arkitektoniska ”katedralens” proportioner krävs 
många åhöranden: 

Att inom ramen av en tidningsrecension eller ens en – artikel söka 
ge ens en antydan om verkets karaktär och uppbyggnad är 
nästan ogörligt. Den tyske Brucknerentusiasten och biografen 
Ernst Kurth ägnar i sitt 1350 sidor digra arbete om mästaren icke 
mindre än sextifyra sidor åt en analys av symfonien i fråga, vilken 
i tysk grundlighet och djupsinne icke lämnar något övrigt att 
önska.  

Lördag 31 mars recenserar Knut en konsert med cembalisten 
och pianisten Wanda Landowska och symfoniorkestern dirigerad 
av Tor Mann. Recensionen finns i helhet i kap. 4. 

Liksom Wilhelm Kempff blir fru Landowska en överväldigande 
upplevelse för Knut. Hon uppträdde på samma konsert som både 
pianist (Mozarts Pianokonsert nr 22) och som cembalist. Knut 
tycker att hon i båda rollerna och med musik både från barocken 
och rokokon kunde omsätta sitt stora stilhistoriska kunnande i ett 
spel av underbar dimension. Han gläds åt att detta också upp-
skattades av publiken som gav Wanda Landowska ett närmast 
extatiskt bifall.  

Knut finner att även Tor Mann och orkestern verkade mycket in-
spirerade. För att ge möjlighet att jämföra intryck och skrivsätt 
hos recensenter finns i kap. 4 en större del av ett ”Resebrev från 
Stockholm”. Det var infört i GHT onsdagen 28 mars och är skrivet 
av Julius Rabe. Han berättar i brevet bl.a. om Wanda Landowskas 
konsert i huvudstaden.  

Lördag 31 mars skriver Knut i GHT:s Lördagsbilaga en lång, 
initierad artikel om Mozarts Don Juan som snart kommer på Stora 
teatern. Den finns i helhet i kap. 4. Knut går igenom Don Juan-
gestaltens historiska ursprung och citerar en studie i ämnet av 
den franske musikskriftställaren Scudo. Denne skriver bl.a:  

Tre faktorer finner han nödvändiga för att Don Juan-karaktären 
skall kunna uppstå: I:o) en dogm, som fördömer köttets lustar 
och gör äktenskapet till en himmelsk institution, II:o) aktning för 
kvinnan, anbefalld av religionen och sanktionerad av lagarna och 
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sederna, och III:o) passionens stormar, begärens befallande liv-
lighet, som finner sitt nöje och sin raison d'être i att trotsa dessa 
lagar och dessa seder – i den förbjudna fruktens tjusning m.a.o. 
Don Juan är en karaktär som är otänkbar hos romarna och 
grekerna, den är en produkt av kristendomens poetik och av dess 
fördömande av köttets fröjder. 

Bland mycket annat berättar Knut om Søren Kierkegaards stora 
förtjusning i, för att inte säga intima relation till, Mozartoperan.  

Måndag 2 april Knut refererar kort en pågående diskussion där 
Radiotjänst kritiseras hårt för sin utökade sändning av klassisk 
musik. Kritiken riktas mot Riksradiochefen, göteborgaren Julius 
Rabe, han hade tillträtt tjänsten 1927. Vi känner honom som 
Knuts företrädare på GHT:s recensentstol. 

Emil Hansen, musiker i Göteborgs Symfoniorkester, tar Rabe och 
musiksändningarna i försvar i tidningen Musikern. Han jämför 
med Tyskland där det allmänna musikintresset är mycket stort, 
både skomakaren och brevbäraren går på konserter och på opera. 
Hansen rekommenderar att man för en tid slutar med sändningar 
av all symfoni- och kammarmusik.  
Knut tycker att den hästkuren är väl kraftig men skriver att: ”... 
vem vet om ej en sådan svältkur till sist dock bara skulle stärka 
fru Musicas välde...”  

I samma tidning skriver Knut om att Allmänna körförbundets 
konsert visar det positiva tidens tecken att de blandade körerna 
gör en sådan frammarsch. Knut skriver senare en lång artikel i 
detta ämne.  

Onsdag 4 april recenserade Knut fjärde kammarmusikkonserten:  

Det trollades i Valands bägge ordenssalar i går, i den ena skapa-
des illusioner medelst kort, kulor, mynt och bägare, i den andra 
bara genom toner. 

Kammarmusikföreningen hade: ”...strukit på foten för sin mäkti-
ge konkurrent, och höll sig självt blygsamt i lilla ordenssalen.” (En 
trappa ned.)  

Nåja, en god illusionist är icke att förakta, och under första satsen 
av Max Trapps stråkkvartett op. 22 i C-dur (?) anfäktades anmä-
laren stundom av en syndigt barnslig och okulturell lust att rym-
ma till salen en trappa högre upp. Denna upprörda sats, med sina 
ovanliga intervall och sin Nebenton-harmonik verkade nämligen 
vid det första åhörandet icke blott förvirrande utan rent av för-
virrad. Det var svårt att få någon hållpunkt på den. Dess extrema 
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modernism stack stilistiskt även tämligen starkt av mot de två 
följande, mer moderata och överskådliga satserna.  

Vi möter igen de krav Knut Håkanson ställde på musik, den skul-
le hålla sig inom klara ”överskådliga” former och följa ett harmo-
niskt mönster som ryms, om än avancerat, inom dur- och moll to-
naliteten. 
Knut som annars var nyfiken och uppskattande, t.ex. gentemot 
svenskt dåtida musikskapande, fick med dessa krav svårighet 
med att uppskatta nyare musikaliska utvecklingar som t.ex. im-
pressionism och tolvtonsmusik. Man kunde då tro att han skulle 
uppskatta Paul Hindemith, båda verkar ju komponera efter likar-
tade neoklassicistiskt, ”nysakliga” normer där t.ex. kontrapunk-
tiken hade en stor roll. Men Knut hade förmodligen svårighet med 
den intervall- och ackordlära Hindemith utvecklade.  

Vi påminns om Knuts aversion mot, som han tycker, sin tids het-
siga sökande efter nya uppseendeväckande kompositionstekniker. 
Han reagerade därför att han tyckte detta sökande oftast var 
förenat med förakt för de tonsättare som använde sig av ett be-
prövat tonspråk. Detta ämne tar Knut senare (s. 153) upp när han 
recenserar ett verk just av Paul Hindemith.  

Max Trapps musik är numera helt bortglömd och H. Marteaus 
Terzetto för flöjt, violin och altfiol som också framfördes på kon-
serten spelas numera mycket sällan. Den sistnämnda komposi-
tionen tilltalade Knut, den var av: ”…den lätta och anspråkslösa 
art som genren kräver”.  

Knut var nöjd med Göteborgskvartettens prestationer, de ansva-
rade för spelet tillsammans med orkesterns förstaflöjtist Herman 
Muchow som spelade: ”...synnerligen läckert...”. 
Som den altfiolspelare Knut var observerade han att Dick Pot, som 
hade efterträtt altfiolisten Sven Blomqvist i Göteborgskvartetten, 
hade en osedvanligt stor ton som ”…avsticker ibland väl starkt 
mot medspelarnas,...”  

Torsdag 5 april. Onsdagens symfonikonsert med verk av Bach 
och Tjajkovskij ger Knut anledning att göra en ganska rolig men 
ironisk beskrivning av Pathétiquesymfonin som om den vore 
operan Eugen Onegin nr 2. Knut höll inte den, som han tyckte, 
alltför känslosamme Tjajkovskijs musik så högt.  

Lördag 7 april innehöll tidningen på Tredje sidan en recension av 
Stora Teaterns premiär på Mozarts Don Juan. Liksom i Knuts 
artikel om Don Juan i GHT:s Lördagsbilaga den 31 mars (s. 131) 
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och i hans recension 3 februari av Storans premiär på ”Muntra 
fruarna i Windsor” visar han ett stort kunnande om opera.  

Det märks att Knut har sett många operaföreställningar, han 
skriver bl.a. om flera tyska experimentlystna versioner av Don 
Juan och är glad att Storans version följde originalet. Han är ändå 
kritisk till det mesta och skulle ha önskat att teatern hade anlitat 
gästartister. Han upplevde att den dåliga regin ofta gav en känsla 
av att det var ett konsertframförande.  

Scenografin fick godkänt men av sångarna var det endast Inga-
lill Söderman som fick odelat beröm. Trots Knuts invändningar om 
tempoval uppskattade han dock dirigenten Matti Rubensteins ido-
ga repeterande som hade möjliggjort föreställningen. 

Lördag 7 april innehöll lördagsbilagan noterna på en sång av 
Knuts vän Josef Eriksson, säkerligen var det på Knuts initiativ. 
Sången heter ”Pagernas visa” och texten består av fyra verser ur 
Shakespeares ”Som ni behagar”. 

Fredag 13 april. Pianisten Knut Bäck hade sin årliga elev-
uppvisning. Knut skriver att: ”den unge Sten Frykberg spelade 
med avundsvärd säkerhet och lugn.” Sten Frykberg var Knuts elev 
i musikteori och blev senare en betydande dirigent som ofta 
framförde svensk musik, däribland verk av Knut Håkanson.  

Måndag 16 april har GHT en recension av Populärkonserten med 
Tor Mann och sopranen Ingalill Söderman i operaarior av Mozart 
och Puccini. Månaden var ju april och man kan fråga sig om Knut 
drabbats av vårkänslor: 

Ingalill är ju ett vackert och poetiskt namn, men det väcker så 
sorgsna och vemodiga Fröding-hågkommelser. – Sylvia borde hon 
heta – Sylvia, den nordiska och topelianska sångfågeln vid blå-
nande, löfskogskransade insjöar! En sommarfrisk, naturbegåvad 
liten sångerska är hon som den, och det lilla stänk av en viss 
omedelbarhet som ibland vidlåter hennes sång är endast ett extra 
plus i charm och attraktion. 

Man spelade också Nils Björkanders ”Skärgårdsskisser” instru-
menterade av Tor Mann. Knut uppskattade den unge tonsättaren 
som ”är begåvad, särskilt klangligt och harmoniskt.” En nyhet för 
Göteborg var Knut Håkansons egen fyrsatsiga Svenskt Diverti-
mento op 31. Knut skriver:  

Jävig som bedömare p.g.a. av alltför intima förbindelser med 
komponisten ifråga, har jag endast att framföra dennes tack till 
dirigent och orkester för en kraftfull och naturlig tolkning som väl 
motsvarade hans intensioner. The rest is silence –... 
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Torsdag 19 april skriver Knut om konsertsäsongens sista abon-
nemangskonsert. På den spelar orkestern Mahlers Symfoni nr 1 
med Tor Mann som dirigent. Mann var en ”hängiven Mahlerdyr-
kare” och Knut anser att dagens verk fick ett mycket bra fram-
förande som t.o.m. förbättrade symfonins svagare partier. Han 
skriver att:  

...Mahler sedan länge är vorden klassiker och får dela en sådans 
hemska öde att begravas under biografernas jättefolianter eller 
sönderdelas under privatdocenters och musikdoktorernas lik-
karvarfingrar. 

Knut hade invändningar mot att Mahler ofta är mastodontisk och 
avviker från den symfoniska formen, Men han förstår kompo-
nistens storhet, Mahler ”...tvingar till vördnad och respekt för 
denne den moderna musikens Prometeus,...”  
Knut finner att den första symfonin ”...har emellertid föga av det 
problematiska element...” som finns i Mahlers senare verk. Och 
även om den är ”...rätt så bizarr och osedvanlig genom sitt 
enorma omfång...” finner han att den melodiska stilen klingar 
”...välbekant med sin Schubert-Brucknerska landskapsroman-
tik,...”.  
Hos Mahler finner Knut också ”...ett medvetet användande av mo-
notonin som konstmedel.” 

Måndag 23 april. Knut recenserar sångsällskapet Sjung, Sjungs 
vårkonsert. Sällskapet är en manskör och den bedöms efter sina 
förutsättningar och får en del ord på vägen:  

Solisten sjöng allt bra i överkant! – Den sista avdelningen gjordes 
dock riktigt tilltalande, särskilt Reissigers Olav Tryggvason, där 
kören liksom i en extra given sjömansvisa presterade vackra ny-
anseringseffekter och pianissimon à la kosackkör... 

Och Knut anser att dirigenten:  

...är en säker och energisk dirigent – ibland väl energisk, i plasti-
ken åtminstone. Lite mindre väderkvarnsartade slag kunna säkert 
göra lika bra effekt vid forteställena. 

GHT visar en beundransvärd vilja att bevaka det ”klassiska” mu-
siklivet, både lokalt, nationellt och internationellt. Tidningen fick 
regelbundet musikrapporter från, som tidigare nämnts, Julius 
Rabe i Stockholm, samt från Paul Stefan i Wien. Nästan varje 
nummer av tidningen har musiknotiser och ofta kortare eller 
längre recensioner. Det kan gälla såväl amatörkörers vårkonser-
ter, kyrkokonserter, musikteaterföreställningar som kammar-
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musik- och orkesterkonserter. Samtidigt fanns i Göteborg ytter-
ligare en eller två tidningar som hade viss musikbevakning. En 
jämförelse med vår tids dagstidningar (första decenniet av 2000-
talet) inger betänkligheter. Vi kan dock trösta oss med att chefs-
redaktionerna numera misstar sig på aktualitetsvärdet, det ”klas-
siska” musikintresset är stort och minsta lilla lunchkonsert, i t.ex. 
kyrkor, brukar få många åhörare. 

Onsdag 25 april. Jag rekommenderar läsning av Knuts recension 
på Tredje sidan av Alf Nymans bok ”Musikalisk intelligens”. 
Recensionen, som är ett stycke svensk kulturhistoria, finns i hel-
het i kap. 4. 
Alf Nyman, docent i filosofi vid Lunds universitet, hade i boken 
sammanställt en serie av sin musikjournalistik. Där fanns bl.a. 
uppsatser, artiklar och recensioner från olika tidskrifter samt tid-
ningarna Stockholms Dagblad och Sydsvenska Dagbladet Snäll-
posten.  
Knut förstod risken av att recensera recensenter: ”Med fog kan 
man kanske sedan vänta ytterligare en kritik över denna kritik av 
musikkritik, o.s.v., o.s.v.” Och att finna invändningar mot något i 
Alf Nymans skrivande kunde just innebära en risk:  

...att råka ut för hans som bekant mer än villigt kämpande 
intelligens. Han är ju en mäkta beläst och mångbevandrad man, 
och han sätter ingalunda sitt ljus under ena skäppo – han brinner 
snarare av en osläcklig lust att var, när och hur som helst en 
passant inslunga allusioner och binotiser – ... 

Knut kommer ändå med åtskilliga invändningar och kritik mot 
boken. Men Alf Nyman får ett erkännande när Knut Håkanson 
avslutar med att:  

...Alf Nymans intressanta bok förtjänar verkligen att läsas, och 
kommer också säkert att så göras. Som ett exempel på hans 
stilkonst och förmåga av vackra och träffande liknelser må an-
föras slutorden i Bach-essäen: ’Om bekännelseinnehållet i Bachs 
Magnificat kan envar tänka och mena vad han önskar; det blir han 
icke bränd för. Men om den konstnärligt ädla form, vari Jungfru-
kulten här gjutits, måste meningen bliva en enda: den består. 
Den är snäckan, som vi beundrande hålla i handen, långt sedan 
snigeln multnat. Den är korallrevet, vars fina havsgotik och konst-
rika flätverk står glimmande kvar ute i djupen, långt sedan det liv, 
som avsatte den, för alltid slutat att bygga.’ En smidig, konst-
närlig form är också huvudintrycket av Nymans bok, och minnet 
därav kvarstår när de mera oväsentliga intrycken – intelligens-
koketteri och -snobbism – sjunkit undan och försvunnit. 
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Tisdag 24 och onsdag 25 april recenserade Knut i GHT två av 
tre minneskonserter som GSO genomförde till minne av dirigenten 
och pianisten Wilhelm Stenhammar (1871–1927). Dessa finns i 
helhet i kap. 4, han hade laga förhinder att avbryta recenserandet 
av konserterna för han reste till Hälsingborg. Där skulle han delta 
i den Sydsvenska musikfesten.  

Ofta skriver Knut med stor beundran om Wilhelm Stenhammar. 
Tydligen var denne uppskattad i hela Sverige, han blev känd inte 
minst då han som pianist gjorde många turnéer tillsammans med 
Aulinkvartetten. Att han efter 19 år som chefdirigent för Göte-
borgsorkestern, fortfarande tycktes ha varit älskad av musikerna 
är ett mycket gott betyg. Det kan jag själv intyga, efter att ha 
fullgjort en lång tids tjänst som musiker i orkestrar. 

På den första konserten medverkade GSO och Konserthuskören 
dirigerade av Tor Mann. Sångarnestorn John Forsell var solist. 
Knut ansåg att konserten fick ”ett utförande som i gripenhet och 
pietetsfyllda stiltrohet nådde mycket högt,...” Han tycker att så 
mycket redan är skrivet om den store mästaren att han frågar sig 
om det:  

...finnes något nytt att tillägga? Dock förvisso! – den store ska-
pande konstnären, geniet – och dit måste man räkna Sten-
hammar – är ju en hel värld, en källa till nya intryck, till nya 
synpunkter, till ny begrundan. 

Knut skriver också att:  

Stenhammar var ingen spontant och sångfågelsartat lätt ska-
pande konstnär av Mozarts eller Schuberts typ – ehuru han säkert 
skulle velat vara det hellre än något annat – han hade ej heller 
den primitiva vitalitetens rent fysiskt överströmmande kraftflöde 
som t.ex. rytmiskt och klangligt så medryckande karakteriserar 
Jean Sibelius och Carl Nielsens skapande. Men till gengäld hade 
han det mest överlägsna intellekt, den mest förfinade andlighet 
och det högsta artistiska ideal som kanske någon nordisk konst-
när överhuvud kunnat uppvisa, de två nyssnämnda samtida icke 
ens undantagna. Sökande irrar minnet genom tiderna för att helt 
rättfärdiga det nyss sagda – så stannar det vid en ädel och 
befryndad ljusgestalt: Franz Berwalds. 

Man kan förstå att Knut kände sig djupt befryndad med Sten-
hammars person och utveckling. Dennes ideal tog ju enligt Knut 
samma inriktning mot ”en rent musikantisk, linjärt-polyfon och 
’saklig’ musik” som Knut själv: 
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Så blev en stor del av Stenhammars produktion tillkommen delvis 
genom intellektuella viljeakter, sit venia verbo, om också även där 
konstverkets grundstämningar och bärande känsloflöden ström-
mat ur djupa, hemliga och skygga upplevelser... Men tiden har 
där gett honom rätt och skiftat mening, och vid Stenhammars 
frånfälle står vårt lands musikliv inför ett tydligt omsving i riktning 
mot de ideal som föresvävat honom: en rent musikantisk, linjärt-
polyfon och 'saklig’ musik, sådan vi möta den i hans sista 
stråkkvartett. 

Stenhammars g-mollsymfoni var kvällens huvudnummer: 

Den är ju oförtydbart tillkommen under upplevelsen av Jean 
Sibelius starka och suggestiva personlighet – där finns icke blott 
överallt små ’finska’ tonfall och melodireminiscenser, men även 
stämningen kan ofta minna om den store Kalevaladiktaren, sär-
skilt då i första satsens ’hedniska’ ödemarkssaga.  

Som oftast berömmer Knut den lokala prestationen: 

Tor Manns och orkesterns framförande av det stora verket var 
också det under nuvarande förhållanden tänkbarast bästa, även 
om det naturligtvis ej nådde helt upp till det fria musicerande som 
vi i oförglömlig upplevelse minnas från komponistens egen tolk-
ning. 

Beröm även till John Forsell när han sjöng: 

...det drömska ungdomsverket Florez och Blanzeflor och herdens 
högdramatiska kväde ur Tirfing. Forsells framträdande blev nog 
för mången aftonens mest givande moment, och han hyllades sär-
deles hjärtligt, en hyllning vari kritiken imponerad ber att få 
instämma. 

Allt skedde ju till Wilhelm Stenhammars minne och Knut 
Håkanson avslutar med Runebergs välkända och högstämda ord: 

Ej med klagan skall ditt minne firas,  

ej likt dens, som går och snart skall glömmas  
så skall fosterlandet dig begråta,  
som en afton gråter dagg om sommarn,  
full av glädje, ljus och lugn och sånger  
och med famnen sträckt mot morgonrodnan. 

Andra minneskonserten bestod av kammarmusik. Knut skriver 
bl.a. 

…denna afton dominerade Stenhammar lyrikern, både såväl bok-
stavligen, genom de åtta romanser som John Forsell föredrog, 
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som även genom de två instrumentalverken: den ungdomligt 
stormande violinsonaten i a-moll och den underbara sista stråk-
kvartetten i d-moll, ehuru denna sista onekligen är en god expo-
nent för den intellektualistiska sidan av Stenhammars konst-
närskap. Ty det är just denna egendomliga blandning av i svensk 
folkton rotad, nordiskt vemodig lyrism och intellektuellt genom-
arbetad form och faktur à la Beethovens sista kvartetter som ger 
denna komposition dess säregna tjusning. 

Han fortsätter: ”Göteborgskvartetten – herrar Garaguly, Ferm-
aeus, Pot och Claëson ha ju spelat denna kvartett åtskilliga 
gånger, och deras framförande kan väl göra anspråk på att be-
traktas som fullt auktorativt.” Men Knut konstaterar att:  

”Än en gång måste påpekas hur alltför kraftigt hr Pots instrument 
är för kvartettspel – i fyrstämmiga ackord hör man det som ett 
cantus firmus överdöva t.o.m. cellon.” 

Violaspelaren Dick Pot slutade i kvartetten under året och ersattes 
med Heinz Freudenthal som blivit stämledare för orkesterns viola-
grupp. Dick Pot hade en egen underhållningsensemble som bl.a. 
framträdde på Meeths thésalong. 
Orkestersäsongen var kort och man fick bara lön när man tjänst-
gjorde. Många av de anställda symfonikerna spelade även i flera 
andra sammanhang för att kunna överleva. Man spelade t.ex. på 
sommarsäsongen på Liseberg.  

Vi vet från recensionen av första minneskonserten att Knut 
Håkanson själv känner släktskap med tonspråket i Stenhammars 
sjätte stråkkvartett och det kan förklara att han först beskriver 
det verket trots att det ligger sist på programmet. Konserten 
inleddes med Violinsonaten i a-moll och: 

Den intima anknytning till och det beroende av svenska folk-
visan... är ett av grunddragen i Stenhammars musik, och det 
återfinnes också fullt utbildat i den rätt tidiga violinsonaten, 
särskilt i dess svärmiska mellansats. Herr Astis utomordentligt 
lugna, behärskade och osvikligt rena violinspel var här utom-
ordentligt till sin fördel – han har den tonens rena skönhet som är 
så väl i stil med detta verks anda, och han aktade sig klokt för 
överdrifter eller sentimentalisering.  

Men som upplevelse sparar Knut det bästa till sist: 

Och så var det naturligtvis John Forsell! – och åter John Forsell, 
för att tala i stil med publikens applåder! Han var helt enkelt 
makalös, och det hade kommit något nytt i hans föredrag: en 
äkta lyrisk underton som man förr ofta saknat. Särskilt den första 
sången ’I skogen’ sjöng han med en gripande innerlighet och 
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värme som helt betog. Men även de övriga romanserna gjordes 
med en mogen fulländning och målmedvetenhet vars make man 
sällan påträffar hos oss. 

Lördag 28, 30 april och 1 maj skriver Knut Håkanson rese-
rapporter och recensioner från fyra konserter som ingick i Syd-
svenska musikfesten i Helsingborg. På den fjärde konserten diri-
gerar han sin komposition ”Skåne” från 1927. Knut verkar glad 
över resan, han hade bott i staden och ger den en förälskad be-
skrivning:  

Det vårades i Skåne då jag å dragande kall och ämbetets vägnar 
reste till Hälsingborg. ’Sundets pärla’ visade sig från sin kanske 
allra fördelaktigaste sida: i den allra första grönskans skira vår-
skrud. 

Dessutom hade han genom sin mor bindningar till Skåne:  

Sundet strålade i all sin prakt, med gyllne solglitter över djupblå 
vågor, där danska landet och Kronborgs ärggröna tak och spiror 
skymtade i drömblå solrök, lockande som ett äventyrens Fata 
Morgana och återuppväckande all ungdomens oro och reslust. 

Det skulle bli musikfest i staden:  

...och den skulle som ett äkta skånegille stånda i dagarna tre, 
med fyra konserter, vars program i längd och massivitet också 
påminde om att man befann sig i landet Gosen, som flyter av 
mjölk och honung, Initiativet till festen kom från Svenska 
Musikerförbundets lokalavdelning, med dess ordförande, violi-
nisten och tonsättaren John Fernström, vilken även varit den 
ledande och drivande kraften i det krävande och föga tacksamma 
organisationsarbete som föregått. Avsikten med denna fest – som 
kallats ’sydsvensk’ – har varit att söka ge en om ock ofullkomlig 
bild av dagens musikliv i och kring Hälsingborg, sådant det ut-
formats av i Skåne födda eller verkande musiker. Alla program-
men upptaga sålunda endast ’inhemska’ komponister – låt vara 
med en viss marginal – och de utförande: kör, orkester, dirigenter 
och solister, höra alla på ett eller annat vis samman med dessa 
landamären. 

Knut skriver vidare:  

Det är här icke precis meningen att även musikaliskt underblåsa 
skåningarnas separatistiska rörelse ’Los von Stockholm’, men man 
kan ej underlåta att glädja sig åt varje, om än så anspråkslöst 
konstcentrum och konstriktning som vill stå på egna ben, och ej 
blott ängsligt söker ansluta till eller kopiera den mäktiga huvud-
staden. 'Varje äkta kultur och bildning är provinsiell’, säger 
Wilhelm Ekelund – eller något ditåt – och det kan ingalunda vara 
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till fromma för landets musikliv i dess helhet att högre konstut-
övning samlar sig på en enda plats. 

Den första konserten inleddes med Ewald Holmquists Elegiska 
Symfoni i c-moll, komponerad 1920–22.  

Den påminner en smula om Lange-Müller och med honom samtida 
danska musiker, rätt så naturligt och typiskt för en hel del 
’skånsk’ musik, vilken självfallet ej kan jäva det bekanta kultur-
bandet med Danmark. 

Nästa nummer på programmet var en svit för stråkorkester av 
Waldemar Rudolf, han var musiklärare i staden. 

Konserten avslutades med Hilding Rosenbergs Sinfonia da chiesa 
N:o II, under 'komponistens egen vana och säkra ledning. Han 
tillhör ju numera, ehuru född skåning – från Bosjökloster – Stock-
holms, för att icke säga hela Sveriges musikliv, och är icke minst 
välkänd i Göteborg, varför en presentation är helt obehövlig. 
Detsamma torde gälla denna symfoni som ju nyligen spelats i 
Göteborg, och då bedömts i denna tidning. Undertecknad har 
därför endast att här så gott som reservationslöst uttala min stora 
sympati för verket, vilket torde vara ett av komponistens allra 
bästa,... 

Knut avslutar avsnittet: ”Ack, att Rosenberg alltid ville skriva så 
som här – då behövde man ej ta fram symaskinen och adress-
kalendern som buse!” Kanske någon vet vad det sista talesättet 
innebär?  

30 april recenserar Knut två kammarmusikkonserter som ingår i 
den Sydsvenska musikfesten. Han nämner också den sista orkes-
terkonserten: 

Lördagskonserten inleddes med Hilding Rosenbergs svit för violin 
och piano i ett idealiskt framförande av komponisten själv och 
malmöviolinisten Mario Galli, en både tekniskt och konstnärligt 
synnerligen högtstående spelare, vars föredrag förenar det 
germanska med det romanska violinspelets bästa sidor. Denna 
svit tillhör sin mångfrestande upphovsmans tidigare alstring, då 
han ännu rörde sig mera på allfarvägar och ingalunda föraktade 
den ”sinnliga klangen" – ibland överraskar man sig själv med att 
syndigt tänka på namn sådana som Zdenko Fibich, Drdla m.fl. 
kontinentala och populära violinkoryféer! 

Därefter följde en vokalavdelning. ”Den utomordentliga romans-
sångerskan Carin Edelberg sjöng först tre sånger av den i Paris 
bosatte komponisten greve A.R. Wachtmeister...” Sångerna gjor-
de inte något större intryck på Knut.  
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Carin Edelberg fortsatte med fyra sånger av Knut Håkanson, till 
texter av Ullman, Norlind och Vetterlund: 

...en uppvisning av undertecknads bättre, lyriska jag, vilket i frö-
ken Edelbergs skonsamma och förskönande framställning kom en 
att imponerad tänka: ’Potz tausend, haben wir alles das gethan’. 

Carin Edelberg sjunger så fint att Knut får associationer: 

Hon är därvidlag en äkta Skånes dotter, en ättling av det slätt-
landskap som frambragt Victoria Benedictssons och Hans Larssons 
fina och intima psykologi. – Hon ackompanjerades känsligt och 
diskret av fröken Hilma Wengberg, en av de mest verksamma 
krafterna i stadens musikliv, med rent personliga traditioner från 
bl.a. Ludvig Norman och Neruda. 

Konserten avslutades med tre sånger och en stråkkvartett av 
John Fernström.  

Vid den andra kammarmusikkonserten spelades bl.a. en violin-
sonat av Edwin Kallstenius. Sonaten gav Knut ett ”rätt tråkigt” 
helhetsintryck men:  

Den utfördes med intresse och förståelse av fröken Wengberg och 
universitetskapellmästaren Gerhard Lundkvist, som bekant en sä-
ker och temperamentsfull violinist. Det tycks vara rätt gott om 
goda violinister i Skåne – i Viking Dahls Bröllopssvit över melodier 
ur Nils Anderssons Svenska låtar fick man höra ännu en förträfflig 
sådan: helsingborgsorkesterns konsertmästare Oswald Wolff, en 
stor teknisk begåvning,... 

Men Bröllopssviten:  

är emellertid föga typisk för sin upphovsman, som avgjort bort 
vara representerad med något större verk, i hans karakte-
ristiska expressionistiska stil.  

Knut upplever att: 

Musikfestens stora överraskning var en stråkkvartett av den unge 
hälsingborgaren Gustaf Paulson... I denna stråkkvartett, som 
endast till namnet ansluter till den klassiska formen, avslöjade 
han sig som en fint kunnig musiker av stor formal klarhet och 
tydligt utpräglad stilkänsla – i anmälarens tycke avgjort den in-
tressantaste begåvningen bland de unga skånemusikerna. 

Som oftast under dessa ”festkonserter” är Knut nöjd med de so-
listiska insatserna: ”Kvartetten spelades även alldeles förträffligt 
av herrar Galli, Nilsson, Sundkvist och Renard. Knut gör sedan en 
allmän reflektion:  
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Vid de tre konserter som förevarit ha redan tio skånekomponister 
presenterats, och man kan därför redan nu få en tydlig uppfatt-
ning av deras läggning som i stort sett är avgjort mera allmän-
europeiskt och internationellt betonad än övrig svensk musik, och 
visar en tydlig dragning åt Danmark och dess moderna stora, 
namn, Carl Nielsen (en hel del av komponisterna ha studerat i 
Köpenhamn, hos Peder Gram), intet ont häri, tvärtom, men man 
ville gärna önska att den skånska musiken därför ej ville förgäta 
sitt ursprung och sina rötter. Den stora skånska 80-talslittera-
turen uppväxte ju i intimt beroende av dansk kultur och diktning, 
men den fann snart sig själv, som det heter, och man behöver 
blott nämna dess främsta namn: A.U. Bååth, Ola Hansson, Emil 
Kleen, Axel Wallengren, Knut Ahlgren, Vilhelm Ekelund, Anders 
Österling och Ernst Norlind, för att genast få en tydlig och utpräg-
lad bild av en enhetlig och trots alla individuella differenser land-
skapets lynne och natur djupt rotfästad konst. Dithän har musiken 
ännu ej hunnit, på långa vägar, och där ha Skånes musiker ett 
högt ideal att eftersträva, ett stolt förflutet att söka efterlikna. 
Man måste för resten – i likhet med Alf Nyman – i hög grad för-
vånas över att de skånska musikerna ej mer än som skett till-
godogjort sig och tonsatt de nyss nämnda diktarnas ofta så 
musikaliska och innerligt sjungande lyrik. Härvidlag fattas det 
dem säkert över lag en hel del i rent kulturella och litterära in-
tressen. Gustav Mahler vågade ju en gång paradoxen att Ibsen 
och Dostojewski äro mycket viktigare för en ung komponist än 
kontrapunkt och teori, och det ligger en djup sanning häri som 
Skånes musiker ej böra förglömma. 

Knut nämner också kort att den:  

Sista festkonserten ägde rum i går på teatern och inleddes med 
en novitet: en rytmiskt kraftfylld och väl instrumenterad symfoni 
av Gunnar Ek under komponistens ledning. Därefter följde några 
finstämda sånger med orkester av Ewald Holmquist, tolkade av 
Carin Edelberg, och den symfoniska dikten En riddarsaga av 
Edwin Witt, dirigerad av tonsättaren. Avslutningen utgjordes av 
Knut Håkansons hymn Skåne för kör, soli och orkester, vilken 
bisserades. 

1 maj skriver Knut en ”Epilog” över konserterna i Hälsingborg. 
Där recenserar han också mer utförligt de två första verken från 
sista festkonserten. Om sitt eget verk skriver han: 

Till sist fick man höra den utmärkta symfonikör vilken Hälsingborg 
förfogar – den utförde med orkester, och med Carin Edelberg och 
Ragnar Blennow som solister Knut Håkansons körverk "Skåne”, till 
ord av Ola Hansson. Som undertecknad vid tillfället var sysselsatt 
å dirigentpulten bör jag icke publicistiskt yttra mig om fram-
förandet eller än mindre om verket. 
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Måndag 7 maj. På Tredje sidan finns en recensionen med titeln 
NY LYRIK. Den finns i helhet i kap. 4. Knut börjar med att ge 
Nordiska Musikförlaget ett erkännande, företaget:  

...tyckes verkligen känna en musikförläggares förpliktelser mot 
landets högre tonkonst, och det utger vissa av våra svenska 
musikers alster i en utsträckning som klart ger vid handen att det 
här ej är blott fråga om så att säga en ’konstnärlig’ gest, utan 
även om en viss idealitet och tro på, denna musiks framtid och 
förblivande värden. 

Som i recensionen 23 april kan vi igen se hur allvarligt GHT tar 
sin uppgift att informera läsarna om musikaliska nyheter. När 
läser vi i 2010-talets GP om nyutgivna nothäften? Knut fortsätter:  

Men lejonparten är som sagt sånger, för en röst med piano, samt 
för blandad kör eller manskör. Först nämna vi då Josef Jonsson, 
som tonsatt tre sånger av Dan Andersson – den senare en äkta 
representant för det romantiskt individualistiska skaldesläkte, det 
genus irritabile vatum som bl.a. Vilhelm Ekelund ägnat en hel del, 
på besk självkännedom grundad kritik. Dan Andersson tog också 
han lyriken på bittert allvar, som livs- och hjärtesak, och han fick 
också röna denna livsåskådnings konsekvenser. 
Han brann och förbrann i sin egen låga, och då döden så tidigt 
skördade honom var han redan lika invärtes tom och utbrunnen 
som de flesta andra stora lyriker: en Baudelaire, en Poe, en 
Lenau, en Fröding. Dessa tre dikter vittna tydligt om att även han 
delat denna "Los des Lyrikers" – de äro av en morbid och bekläm-
mande brustenhet, fylld av dödsaningar och avskedsstämning mot 
livet, vars fröjder och känslorus han druckit till sista droppen, till 
dess intet var kvar. 
Josef Jonsson tar också han lyriken som en hög livsangelägenhet, 
och hans tonsättningar av dessa dikter visa en intim frändskap 
med, eller åtminstone förståelse för denna nyss skildrade livs-
stämning – lyrikerna räfst- och rättarting med sig själv före 
domedagen. 
 

Knut brukar uppskatta när musiken har kontrapunktiska inslag, 
men han anser att den tekniken bör användas med urskillning. Så 
när Josef Jonsson låter psalmmelodin spelas samtidigt med sin 
egen komponerade sång blir verkan enbart störande:  

Den andra sången – ’God natt – god sömn jag önskar er’, – 
ackompanjeras i pianot av koralen ’Jag går mot Döden’ ett påfund 
som applåderats i den övriga pressen, men som undertecknad alls 
ej senterar – denna kontrapunktering verkar ’laved’, och tjänar 
endast att distrahera och leda uppmärksamheten från huvud-
saken: dikten. Recitation hade i så fall varit att föredraga, och av 
en helt annan effekt. 



Knut Håkanson som musikrecensent 
 

 60 

Knut avslutar med att han hittat en gemensam nämnare för fler-
talet recenserade sånger. Det gemensamma ligger i valet av tex-
ter och de påverkar förstås också kompositionernas karaktär. 
Texturvalet bekymrar honom och de råd han ger är nog typiska 
för hans tids nyklassiska tonsättare: 

Det är ju skönt och poetiskt med all denna blomsterfagra lyrik, för 
all del. Den överraskar icke, och visar icke de svenska nutids-
musikerna från någon ny sida. Tröttna de dock aldrig på all denna 
själsbikt, på allt detta dissekerande av jagets fröjder och bekym-
mer? Man kan snart allt det där, och den ena katten liknar som 
bekant betydligt den andra i mörkret, eller rättare i det lyriska 
skumrasket. Och dock skulle det ju vara fråga om att visa var och 
ens högst speciella ’personlighet’, själens fina Q! En högst be-
synnerlig contradictio in adjecto! Skulle den där bokstaven kanske 
rentav inte finnas, eller i alla fall inte vara så mycket att bråka för 
eller göra väsen av? Saken tål att tänka på! I alla händelser tycks 
de flesta av nämnda komponister sväva i en viss okunnighet om 
att musik också kan skapas och bedrivas på ett helt annat sätt: 
objektivt, i glömska av det kära ego, och med spelmansfriskt 
uppgående i musiken själv och dess omätliga möjligheter. 

Lördag 26 maj. Lördagsbilagan innehåller noterna på Ruben 
Liljefors pianostycke, Moment musical.  

 

Bortsett från Lisebergskonserterna, som ofta recenseras, gör de 
”klassiska” evenemangen i Göteborg en paus från maj till oktober. 

 
Lördag 23 juni. I Lördagsbilagan har GHT en sida med noter 
under rubriken ”TRE LÅTAR”. Den inledande texten lyder:  

”Midsommartid, o ljuvliga tid, med syrén och peoner!” – "Nu 
klingar sång, nu stäms fiol, nu dansas hela natten", som Strind-
berg sjunger i Stadsresan. – Som ett bidrag till midsommar-
musiken bjuder HT idag på tre förut okända folkmelodier, vilka 
upptecknats och arrangerats för piano i lätt sättning av kompo-
sitören Knut Håkanson, Handelstidningens musikkritiker. 

De okända folkmelodierna är Brudmarsch från Hållnäs i Uppland 
samt två låtar från Virestad i Småland. Knut skriver att han upp-
tecknade musiken ca 25 år tidigare. Se notbild på nästa sida. 
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Lördag 23 juni 1928  En av de tre låtarna i GHT:s 

Lördagsbilaga. 
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Lördag 22 september. Under rubriken GAMLA SJÖMANSVISOR 
finns i Lördagsbilagan noter och texter på två visor. De är arrang-
erade av Knut Håkanson för blandad kör.  
 
I början av höstterminen har Knut nedanstående annons i ett lör-
dagsnummer av GHT: 

 
 
 

Onsdag 3 oktober. Violinvirtuosen Mischa Weisbord (1907-91) 
ger en konsert i Göteborg. Knut skriver en recension där han ger 
ros men mest ris. Knut anser att Mischa spelar alldeles för många 
virtuosnummer och vad vi idag kallar örongodis. 

Konserterade i går å Valand inför en, mirabile dictu, till sista plats 
slutsåld salong. Redan efter första numret gjorde blommorna sin 
entré i salen och aftonen fick även i övrigt ett traditionellt virtuos-
förlopp, med fyra extranummer och kvardröjande åhörarskaror. 

Han konstaterar att: 

Tekniskt står han nu höjd över allt beröm, det är perfektionens 
perfektion vad han presterar. Han gör allt så lugnt, smidigt natur-
ligt och självfallet att man snart alldeles lägger bort all tanke på 
utförandets manuella sida. Renheten är osviklig, stråken flyger i 
spiccato och saltato med en makalös elegans och flageoletterna 
klicka så gott som aldrig, även i de svåraste dubbelgrepp. 

Knut anser dock: 

Att han trots alla dessa positiva dygder icke verkar helt med-
ryckande måste dock konstateras. Hans spel har, med all sin 
otroliga tekniska perfektion, en viss juvenil svalhet och återhål-
lenhet – det saknas honom den yttersta överlägsenhet och fri-
gjordhet som endast årens erfarenhet och därvid förvärvad män-
sklig vidsynthet kan skänka. – Han föreföll dessutom att i går icke 
vara helt i sitt esse, vad det nu var som felade. Kanske var över-
gången frän Amerikas kritiklösa förgudning till det reserverade 
’lilla London’ alltför brådstörtad? 



Kap 3 – Utdrag ur KH:s musikjournalistik 
 

 63 

Med viss reservation tyckte Knut att ”Aftonens konstnärliga be-
hållning blev Cèsar Francks välkända violinsonat...” 

Men vad i programmet i övrigt beträffar måste man verkligen re-
servera sig. Det var nämligen högst amerikanskt, detta program, 
och vittnade föga gott om konstnärens – eller kanske hans upp-
dragsgivares? – smak. Idel gamla dragplåster, välkända från tu-
sen virtuoskonserter, och där lika obligatoriska som amen i kyr-
kan eller som consommén, kycklingen, laxen och glacen vid tusen 
festmiddagar. Där saknades varken Vitalis Chaconne, Souvenir de 
Moscou, Paganinis Palpiti eller ’klassiska’ transkriptioner – Mozart-
rondot var en svår försyndelse mot smak och vett! – och extra-
numren sjönko ner till det rent triviala.  

Pianoackompanjatören ”Herr Witkowsky var en utmärkt partner i 
sonaten och en följsam ehuru stundom något hårdhänt ackom-
pagnatör.” 

Måndag 15 oktober. Vid Mischa Weisbords återbesök två veckor 
senare var Knut mycket kort och mot den 21-årige violin-
mästaren. Knut tyckte att Mischa och/eller konsertarrangören 
borde tagit hänsyn till den kritik av repertoarvalet han fått i 
Göteborg vid förra besöket:  

Violinvirtuosen Weisbord uppträdde i lördags ånyo å Valand inför 
en någorlunda talrik publik. Man kunde åter konstatera hans 
utomordentliga, överlägsna teknik och – dåliga smak. Hur han 
efter de grava anmärkningar som förra gången riktats mot hans 
repertoirval haft mage att återkomma med ett program sådant 
som gårdagens är en ren gåta. Heter lösningen självrådighet eller 
något som vi med ett milt uttryck kunna kalla naivitet? Jag åhörde 
det ena Paganininumret, den skinntorra och benrangelslustiga D-
dur-konserten samt en tråkigt spelad Siciliano av Bach – af-
tonens, nästan enda ’anständiga’ nummer – och fann sedan ingen 
anledning befatta mig med resten av programmet. Det hela ver-
kade finare kafémusik och kunde för den del lika gärna ha exe-
kverats till lättgrogg-servering. Den drycken ginge i stil med herr 
Weisbords gårdagsförkunnelse. 

Mischa Weisbord (1907-91) levde som vi ser länge. Men på 
Google kan man läsa att han blev helt bortglömd, t.ex. fann man 
honom först flera dagar efter det att han avlidit.  
Att Knut tyckte att Mishas spel ”icke verkar helt medryckande” 
och icke ”helt i sitt esse”, kan ha haft sina inte helt ovanliga skäl. 
Mischa hörde troligen till alla dessa musiker som redan från sin 
tidiga barndom tvingades till långa övningspass av sina 
beschäftiga föräldrar. Själv skall Mischa Weisbord med bitterhet 
ha berättat att han tvingades öva även när han ”satt på pottan”. 
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Måndag 22 oktober. Knut recenserar för första gången en s.k. 
Folkkonsert. Dessa hade sedan 1895 regelbundet getts i Göte-
borg. Biljettpriset var lågt och konserterna var ett led i att försöka 
lyfta arbetarbefolkningen i riktning mot borgerskapets kulturella 
intressen. Konserterna var en frukt av de s.k. Göteborgslibera-
lernas verksamhet och en av initiativtagarna var den legendariske 
chefredaktören vid GHT, framlidne S.A. Hedlund.  
Staden hade en stor arbetarbefolkning och även om liberalernas 
verksamhet t.ex. ledde till att arbetarbostäder byggdes var de 
fattigas misstänksamhet stor. Nöden var oftast svår och arbetar-
ledarna ansåg att liberalernas olika initiativ mycket var ett försök 
att hindra radikala politiska strömningar att slå rot. 

Formellt leddes verksamheten med Folkkonserter sedan 1897 av 
Elfrida Andrée (född 1841) men p.g.a. åldersskäl var det hennes 
systerdotter Elsa Stenhammar som hade tagit över ansvaret.  
Knut Håkanson som hörde till det ”yngre gardet” hade andra ideal 
än de som Elfrida Andrée hade, detta märks i recensionen. Som 
regel recenserades inte Folkkonserterna i Göteborgs tidningar, 
man gjorde bara en allmänt positiv notis. Nu skriver Knut under 
rubriken ”En Viktor Rydbergkonsert” att konserten: 

...ägde rum å K.F.U.M. vars stora sal var fylld till sista plats. 
Programmet upptog, förutom ett föredrag, endast dikter av Viktor 
Rydberg, tonsatta för blandad kör och soli. Där fanns Elfrida 
Andrées Snöfrid och hennes sättning av den ’oldnordiska’ dikten 
Vaknen, vidare slutkören av Josephsons jubelkantat och Sibelius' 
Atenarnas sång. Skada att man så begränsat urvalet – om man 
som kontrast medtagit även en del solosånger till Rydbergs 
texter, av exempelvis Sibelius och Liljefors, hade programmet 
säkert bjudit på mera omväxling och större musikaliskt värde. Ty 
det lär ej kunna förnekas att Josephsonkantaten är rätt matt, och 
Elfrida Andrées glatt melodiösa Vaknen visar ej heller den mycken 
förståelse för diktens majestätiska, upphöjda stämning. (Då har 
denna bra mycket säkrare träffats i den sättning för stor manskör, 
som har till upphovsman Wilhelm Lundgren, – under ett Inter-
regnum 1903-10 O. D:s anförare.) 
Den blandade kören klingade rätt bra, men kom aldrig upp till 
något verkligt forte. Den anfördes av Elsa Stenhammar, vars 
insats som mångårig körledare härstädes är värd all aktning och 
respekt. Men någon dirigent är hon nu inte – vad hon presterar 
blir bara ett nervöst pådrivande upp och ner med taktpinnen à la 
metronom. Av den finare musikaliteten, som yttrar sig bl.a. i 
lyhörd känslighet för tempomodifikationer, omärkliga ritenutos 
och accelerandon, agogiska accenter o.dyl. märktes ej ett spår, 
och de atenska ynglingarna jäktades nästan till språngmarsch. 
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Här fanns ingen faustisk lust att säga till ögonblicket: ’Verweile 
doch, du bist so schön!’. 
Anmälaren var endast i tillfälle att bevista halva konserten – de 
tre första körerna och docenten Lindströms sympatiska föredrag 
om Viktor Rydberg, i anslutning till programmets dikter – och 
måste sen cedera Snöfrid – vilken lär vara en av Elfrida Andrées 
bättre tonsättningar – och skynda till... 

Denna Folkkonsert med anknytning till Viktor Rydberg hade så 
många besökare att den fick dubbleras. Knut trampade ”som kat-
ten runt het gröt” för att hitta något positivt att säga om Elfridas 
musik, ändå hade de intresset för svensk folkmusik gemensamt. 
Men kanske hade Elfrida inte sagt något vackert om nyklassikern 
Knuts musik, hon kunde säkert vara besk. Hon var vid detta till-
fälle 87 år gammal och avled i januari 1929. Det var alltså vikti-
gare för Knut att ”skynda till” söndagens konsert med GSO.  

Måndag 5 november. Palestrinakören gav en konsert i Göteborg 
under sin ledare Mogens Wöldike, konserten skedde i Kristine kyr-
ka. Knut får då sitt lystmäte på polyfon musik. I kap. 4 (s. 147) 
finns hans introduktionsartikel, publicerad på Tredje sidan den 1 
november. Knut konstaterar i sin recension: 

Finns det något naivare än tron på mänsklighetens och kulturens 
eviga framåtskridande från klarhet till klarhet – den optimistiska 
evolutionstro, som fylld av självmedveten stolthet över ’wie herr-
lich weit wir es gebracht’ ser ner på det förflutnas andeliv och 
dess uttrycksformer med oförstående förakt, eller på sin höjd med 
nedlåtande välvilja. En dylik ’up to date-människa’ – och sådana 
finns det gott om på musikens område – borde vid lördagens 
kyrkokonsert ha fått sig en svidande bakläxa, eller åtminstone ett 
tvivlets grundskott. För dem som icke ha en sådan inställning blev 
saken snart nog klar: i fråga om körsång och körkomposition står 
vår tid 14-, 15- och 1600-talen oändligt efter. 

Knut föredrar polyfonin framför homofonin, men erkänner att en 
kombination ”kanske” kan nå ”musikens högsta rymder”. 

Den genomsnittlige nutidsåhöraren smälter ’harmonier’ utan 
svårighet och t.o.m. den musikaliske analfabeten tar tämligen 
oklanderligt ut de rätta ’basarna’ på ett handklaver – men får han 
höra flera verkliga (reala) stämmor på en gång känner han sig 
förvirrad och under medeltiden var det säkert tvärtemot. Medel-
tiden var polyfonins epok, vår tid är homofonins. Den äkta musi-
kern behöver ej tveka vilken av dessa stilformer som är att ge 
företrädet – och så får framstegsreligionen ännu ett grundskott. – 
Men lördagen lärde också att problemet polyfoni-homofoni ej 
prompt behöver lösas i Enten-Ellers tecken – de två formerna 
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kunna också sammansmältas, och nå då kanske tillsammans 
musikens högsta rymder. Det var J.S. Bachs lösning och den siste 
Beethovens, och det var också Giovanni Pierluigi da Palestrinas. 

Torsdag 15 november. Knut skriver en recension titulerad 
”Hindemiths violinkonsert” och han ger där en kritisk beskrivning 
av verket och dess tonsättare. Recensionen finns i helhet i kap. 4.  

Det är troligt att Knut blivit politiskt påverkad i borgerlig riktning 
av den välbeställda fabriksägarsläkt där han hade sina rötter. Men 
i Knuts artiklar och recensioner i GHT finns sällan några politiska 
ställningstaganden. Här gör Knut ett av sina få kritiska yttranden 
om en nations ”mentalitet”, annars är det bara USA han brukar 
beskriva med liknande kritiska tonfall: 

Den nu trettiotreårige Paul Hindemith är det unga Tysklands stora 
hopp och fantecknet för den extrema falang som kännetecknas av 
namnen Baden-Baden och Donau-Eschingen. Han är nyligen också 
vorden s.a.s. statsauktoriserad – kompositionsprofessor vid Ber-
lins Hochschule –, vilket faktum man dock knappast behöver upp-
ta alltför respektfullt – det utsäger nog mera om den nya repub-
likens mentalitet än det ger någon absolut borgen för hans kapa-
citet. 

”Den nya” Weimar-republiken hade sedan tillkomsten styrts och 
styrdes även 1928 av regeringar där majoriteten var socialdemo-
krater. Det var på många sätt en kaotisk tid i Tyskland, se s. 17. 
Men konstnärligt förekom en spännande, mångsidig utvecklig som 
hade plats för ”den extrema falang” som Knut tydligen ogillade. 
Fem år senare kom nazisterna till makten och lade gradvis locket 
på bl.a. genom beteckningen "Entartete Kunst" (Degenererad 
konst). 
Knut ger ett kort referat av violinkonsertens musikaliska förlopp, 
han förklarar: 

Att det blir lätt karikatyriskt betonat är endast i den ironiske 
komponistens stil. Alltnog, Hindemith skall harangera publiken 
och det gäller att förskaffa sig lystring hos våra dagars förströdda 
nevropater. Han uppger ett vrålande, slår på stora trumman, 
trumpetar ilsket hit och dit och räcker ut tungan åt publiken. 
Detta lilla dissonanshelvete kallas ’Signal’ och är ett slags inled-
ning, en intrada, avsedd att förbereda vad komma skall. Oljudet 
utmynnar i en unison ton – bravo! – och så sätter soloviolinisten 
in och därmed styckets egentliga första sats – dess mest vä-
gande.  

Recensionen innehåller fortsatt vass kritik men Knut finner dock 
att:  
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...det finns hos Hindemith också ett stycke av en gedigen, ärlig 
musiker, och när denna får komma helt till orda, när han glömmer 
bort det röda programmet, så åstadkommer han tidtals rätt 
frapperande saker, framför allt då i första allegrot. Det torde bli 
rätt svårt för atonalist-klicken att helt ta intäkten av Hindemiths 
stil. 

Det inte känt att Paul Hindemith visade någon politisk åsikt. Men 
i sitt engagemang för ny tysk musik kom han att under 1920-talet 
samarbeta med musiker som var uttalade socialister. Möjligen är 
det därför Knut talar om ”det röda programmet”. Han avslutar be-
dömningen av Hindemiths musik med att: 

Överhuvud finnes det mycken anknytning till gammal god 
musikerpraxis i Hindemiths stycke – där finns imitation och ka-
non, där finns löpande basar och ostinato. Ack, om denne Hinde-
mith, musikanten, bara ville låta denna sida av sin begåvning 
komma mera till heders! Kanske skall framtiden här bringa mog-
nad och klarhet – han är ju ung ännu. 

Paul Hindemith skulle sju år senare skapa mogna verk som t.ex. 
symfonin Mathis der Maler. Han blev motarbetad av nazisterna 
och lämnade Tyskland 1938.  

Violinsolisten, konsertmästare Garaguly, får liksom dirigenten 
Tor Mann och orkestern beröm för utförandet av det svårspelade 
verket. Och ”Beethovens femma göt olja på vågorna och balsam i 
såren.” 

Tisdag 20 november Hundraårsdagen av Franz Schuberts död 
högtidlighölls i Göteborg. I kap. 4 (s. 155) finns en informativ ar-
tikel av Knut Håkanson, den var publicerad på Tredje sidan. 

Knut recenserade också GSO:s konsert med Tor Mann och solis-
terna Kirsten Flagstad och tyske barytonsångaren Rudolf Watzke. 
Knut skriver i sin recension av ”Schubertkonserten” att: 

Mirjams Siegesgesang är i huvudsak ett verk av klassicisten 
Schubert – det finns föga romantik i detsamma. Ibland tycker 
man sig rentav höra händelsk monumentalitet. Intressantast äro 
de polyfona partierna, slutfugan och det kanoniska körstället 
’Schrecklich hat das Meer vollzogen’. Kirsten Flagstad-Hall sjöng 
Mirjam sobert och genommusikaliskt som alltid, och konserthus-
kören skötte – så långt man kunde höra – sin uppgift fullt till-
fredsställande. Så länge man kunde höra, ja – ty denna festkon-
sert gav en påminnelse om under vilka skriande missförhållanden 
vårt musikliv arbetar. För ren orkestermusik kan Lorensbergs-
teatern passera – när det kommer en kör med i spelet blir loka-
lens akustiska olämplighet alltför påtaglig. Trots rätt ingående 
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bekantskap med verket förmådde anmälaren från sin plats i sa-
lens mitt ej uppfatta åtskilliga stäminsatser. Och fru Flagstad-
Halls eljest så voluminösa och praktfulla röst klingade ofta så un-
derligt matt och beslöjad. – Var och när skall Göteborg få höra 
oratorier etc. hädanefter? 

Och Knut slutar recensionen med att:  

Det borde nu vara på tiden att definitivt skrinlägga binamnet ’den 
ofullbordade’. Ju mera man hör denna symfoni, dess mer måste 
man ge Walter Dahm rätt i att detta ej är någon torso, utan ett 
avrundat, helgjutet konstverk, byggt på kontrastmotivet. Mörker 
– ljus; per aspera ad astra. Schubert har påbörjat en tredje sats – 
men släppt den. Hans konstnärliga instinkt övervann tidens form-
schematism – han insåg att det huvudsakliga redan var sagt. 

Måndag 26 november ges en Schubertkonsert i Kristine kyrka. 
Att Frans Schubert hör till Knuts favoriter vet vi sen tidigare och 
han skriver här mycket positivt:  

Det var ett synnerligen lyckligt grepp av Sven Körling att ta upp 
Schubert G-durmässa. Det är ett av de verk som gått mest obe-
rörda av tidens härjningar och smakens skiftningar. Den har ännu 
helt kvar sin oemotståndliga ungdomliga friskhet och vissa ställen 
framkalla ännu de rysningar, den betagna gripenhet som den 
unge mästaren-skolläraren måste ha känt då ha i sin fattiga kam-
mare under fem marsdagar och -nätter i rasande tempo på 
papperet nedslungade detta helgjutna verk. Ty det är fött under 
en lycklig stjärna och jämnmått, formrenhet och harmoni äro dess 
yttre kännetecken lika väl som värme, älsklighet och behag dess 
inre. Den saknar ingalunda sin storhet – man tänker på Gloria 
satsen eller på det majestätiska Sanctus – men dess djupaste 
värde rör vid något annat än det i yttre mening grandiosa. Jag 
känner nästan ingen musik som så som denna mässa predikar 
Godhetens evangelium – hjärtlighetens, innerlighetens och upp-
riktighetens barnafromma visdom. Det är naturligtvis omedvetet 
mycket av detta, men just därför så mycket mera intagande. Vem 
med öron och hjärta för musik kan här stå emot? – underlåta att 
älska dessa toner och dess försynte, hjärtegode skapare?  

Knut skriver vidare att:  

Mässan fick ett rent av förträffligt utförande, ett litet missöde 
frånräknat... Men eljest gick allt med en klangfyllighet, renhet och 
precision som vittna om vilket omsorgsfullt och hängivet arbete 
här blivit nerlagt. Herman Asplöf assisterade vid orgeln – vackra 
registreringar – och dir. Körling ledde det hela säkert och med 
känsligt sinne för tempi. (Credot togs dock något för långsamt).  
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 Konserten inleddes med tre satser ur Schuberts Deutsche Messe, 
vackert sjungna av en tillfällig goss- och manskör – tenorerna do-
minerade dock ibland otillbörligt. Gossröster ha en säregen 
charme, och för kyrkomusik äro de avgjort att föredraga. När skall 
Göteborg få sin stående gosskör? En sådan har en stor mission att 
fylla. Kanske dir. Körling är mannen som skall göra det? 

Knut avslutar: 

Det bästa till sist, Kirsten Flagstad-Hall och hennes föredrag av 
Die Allmacht. Man hade nyss hört henne å Lorensbergsteatern i 
körverket – och nu, vilken skillnad! Här först kom hennes stämma 
till sin rätt, ja, anmälaren har icke någon gång hört den klinga så 
betagande praktfull som i detta Te Deum, som nu blev en hymn 
också till sångens allmakt. Slutets expansiva fras tycktes vilja 
spränga materialets gränser, utan att därför inkräkta på dess 
skönhet. En stor sångerska. 

Det är tydligt att Knut Håkanson blir alltmer förtjust i den unga 
Kirsten Flagstads sång, hon hade nyligen anställts vid Stora Tea-
tern. Så kom hon också att framträda med flera av Knut sånger 
på den konsert, med egna verk, han anordnade i Göteborg en må-
nad före sin död.  

I recensionens PS ser vi att Knut var på gott humör. Det finn 
skäl att tro att Knut tyckte om sin roll som recensent och att han 
trivdes allt bättre i Göteborg Skämtar vår tids recensenter på lik-
nande sätt? 

P.S. Konsertens förlopp stördes – som alltid i denna lokal – av 
varje kvart återkommande ’silvertoner’ från en i kyrkans hörn pla-
cerad klocka. Vilken uppgift fylla dessa klockslag? Att man vid 
mången predikan kan vara tacksam att ha en klocka att snegla 
på, det är en sak för sig. Men vad kan detta profana pinglande ha 
för annan funktion än den att störa andakten – i vilka former den 
än förekommer? Stoppa slagverket! 

Fredag 30 november innehåller Knuts recension av Stora Tea-
terns påkostade föreställning av Carl Nielsens Saul och David. 
Recensionen har titeln ETT NORDISKT OPERAEVENEMANG, med 
underrubriken SAUL OCH DAVID EN STOR FRAMGÅNG. I kap. 4 
(s. 162) finns en intressant, osignerad intervju med Carl Nielsen 
införd i GHT 27 november. Den har titeln: ”Carl Nielsen om Saul 
och Davids tillkomst och första framförande.” 

Komponisten Carl Nielsen hör till Knuts favorittonsättare och re-
censionen är utförlig: 
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Denna säsongs största musikaliska evenemang gick av stapeln in-
för en fulltalig, representativ publik som bland sig rymde flera av 
de konstnärliga och intellektuella spetsarna i Norden. Så gott först 
som sist: aftonen formade sig till en utomordentlig framgång, 
naturligtvis först och främst för Carl Nielsen som nu sent omsider 
fick full upprättelse för sitt hemlands likgiltighet, men även för 
Stora Teatern vilken gått i elden för den stora uppgiften med en 
entusiasm och arbetsvillighet som förde verket till seger och 
oftast kom en att glömma att teatern icke helt äger de förutsätt-
ningar som här krävas. Ett vågstycke som lyckades till nittiofem 
procent, och som uppbars av ungdomlig hänförelse och fram-
åtanda. En stor seger för göteborgskt musikliv och konstintresse. 

När man med sinnet ännu dallrande av det mäktiga intrycket, 
med de fugerade körernas prakt ännu klingande i öronen, vill re-
dogöra för totalintrycket av operan så är det en fråga som åter 
och åter dyker upp: Hur är det möjligt att ett verk som detta ej 
helt slog igenom vid sitt första framförande och att det i tjugofem 
år kunnat ligga dött och obeaktat? Frågan må psykologerna och 
musikhistorikerna söka besvara, för oss faller det sig icke lätt. 
Operans musik uppskattades ju då av fackmännen, men därvid 
stannade det – den stora publiken blev kallsinnig. Just detta är 
det obegripliga. Ty Saul och David har allt som man kan fordra av 
en nutida opera ifråga om tillgänglighet, varken dess handling 
eller musik omgärdar sig med några exklusiva skrankor. Detta är 
ej ett drama för finsmakarna eller esteterna, utan för alla, för fol-
ket. Det har något av de händelska oratoriernas monumentala 
storhet, öppenhet, självklarhet och episka bredd. Redan ämnet 
som sådant är ett genigrepp – alla känna dess förutsättningar och 
dess huvuddrag, och dock hålla detaljerna hela tiden intresset 
vaket. Och Einar Christiansens omdikning är en libretto som fyller 
alla rimliga anspråk i fråga om scenisk verkningsfullhet, och vars 
österländska bildprakt tolkar så väl Höga Visans glöd som Predi-
karens vanitas vanitatum. Endast sista akten röjer kanske en viss 
avmattning i händelseförloppet. 
Och så är det musiken. Carl Nielsens underbara musik. Den 
trettiofemårige komponisten hade vid detta opera-oratoriums till-
blivelse redan bakom sig en ansenlig produktion, bl.a. de första 
symfonierna, och han hade redan visat öppet visir: front mot 
romantikens känslosamma och klangliga överdrifter och istället 
musik för musikens egen skull, musik fylld med melodiskt liv och 
spänning, av glädje över intervall och rytmer. Men Carl Nielsen 
från anno damals är icke komponisten av i dag, och Ispahan-
torgets omdebatterade och problematiske "linjära atonalist”. Hans 
musik var redan originell och egenvillig ofta ända till excentricitet 
men den rör sig på andra, mera tillgängliga banor än nu. Den är 
oftast starkt harmoniskt betonad och även de rent polyfona 
ställena röra sig i de harmoniska funktionerna. Den rena tre-
klangen, grundvalen för Carl Nielsens så personliga och egen-
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artade modulationer, dominerar, och melodierna, vilka ofta äro 
betagande uttrycksfulla, förlöpa övervägande diatoniskt – kro-
matiken spelar mera underordnad roll. – I instrumentationen är 
Carl Nielsen här redan mästare och vissa partier – Davids och 
Mikals kärleksduett och segerkörerna t.ex. – nå en klangfyllighet 
och väldighet som torde vara svår att överträffa, och vars makt 
inte beror blott på den rent yttre klangen utan på deras logiska 
stämföring och inre halt. Mot dessa storslagna, överväldigande 
ställen kontrastera vackert vissa innerliga, intima partier – 
förspelet till och början på tredje akten t.ex. – vilkas varma, blida 
lyrik mera minner om bleka fynska vårkvällar än om österns 
praktfulla stjärnenätter. 
Alltså: klangprakt och lyrik? hos den ’asketiske’ Carl Nielsen? Jo, 
det lär ingen kunna förneka. Naturam furca pellas ex – hun 
kommer dog igen den Hex! Men det blir inte den gamla, ljumma 
och fadda romantiken och klangsaligheten, det blir en ung, frisk 
och ny konst, nytt vin på de gamla läglarna. Fågel Fenix dör icke, 
och de som tro sig i vissa Carl Nielsenska uttalanden och speku-
lationer finna välbehövliga skyddsargument för sin från all roman-
tik och lyrism kemiskt rensade, abstrakta konst bita sig säkert i 
tummen. Saul och David är ett än i dag nytt och modernt verk, 
men det är också präglat av gammal förnäm formkultur och 
anknytning till mästarnas tradition. Endast barbarer och uppkom-
lingar uppskatta enbart det nya, som Levertin säger. 

Bland de medverkande får Eric Åby beröm: 

Den stora monologen i den första akten – med dess geniala 
fagottsolon – gjorde han verkligt gripande. Den musikaliska ka-
raktärsskildringen är här, som i hela operan, sällsynt uttrycksfull 
och förtjänade ett eget kapitel – men allt kan nu icke vara i en 
recension.  

Men två sångare höjde sig över alla övriga enligt Knut: 

Conrad Arnesens David var en av denne sångares allra bästa 
prestationer. Höjden strålade med en intensiv glans, och hans 
spontant medryckande sångarglädje bar väg över alla hinder och 
svårigheter. Den kvinnliga huvudrollen, Mikal, framställdes av fru 
Flagstad-Hall – behöver man säga mera? Hon var åter den över-
lägsna, situationernas härskarinna, och särskilt den stora kärleks-
duetten med David formades med en vokal glans och brio vartill 
man blir sällan hört maken. En underbar sak förresten, denna 
duett, denna Hymnus Amoris, som med sina extatiska stegringar 
och sin sublima lidelse tycktes syfta långt högre än till blott en 
kyss, ett famntag – till släktets och livets evighet. 

Stora Teaterns kör får också mycket beröm:  
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Dramats viktigaste roll omhänderhades emellertid ej utav en utan 
flera. Jag syftar på kören och körpartierna vilka dominera hand-
lingens viktigaste punkter – offerscenen, växelsången mellan 
Mikal och hennes tärnor, segerhymnerna, den fugerade kören i 
tredje akten och sluthymnen. Vissa av dessa körer äro oerhört 
krävande och om också verkets svåraste parti, fugatot i tredje 
akten, ej gick alldeles som det borde, så var dock körens insats 
som helhet betraktad aftonens kanske mest imponerande presta-
tion. Olav Kielland hade här tydligen nedlagt ett jättearbete – 
liksom på verket i sin helhet. 

Och Knut Håkanson avslutar lycklig: 

När dramat var slut började en annan föreställning – hyllning-
arnas och applådernas. Carl Nielsen lagerkröntes och touchades 
under stormande begeistring – om och om igen måste han in, 
först ensam, men sedan samman med de uppträdande, kapell-
mästare och regissör. Inropningarna voro många ty de voro legio. 
Aldrig har väl en hyllning varit mera motiverad än i detta fall. En 
opera – nej, en nyskapelse: ett symfoniskt oratoriedrama av 
Nordens kanske störste tondiktare fick här genom vår lyriska 
teater en sen men så mycket mera glänsande rehabilitering. Vi 
kunna vara stolta att vara göteborgare – och nordbor. 

Knuts slutord var rätt valda: Saul och David var verkligen en 
samproduktion av nordbor.  
Som tonsättare hade Carl Nielsen upplevt motstånd i hemlandet, 
men mött uppskattning i Sverige, och han kände sig hemma i 
Göteborg. Under en lång personlig kris fungerade staden som ett 
andra hem, mycket tack vare vännen Wilhelm Stenhammar. För 
regi och dekorationer svarade dansken Poul Kanneworff, han var 
en trotjänare på ”Storan”, anställd mellan 1920-36. Dirigent Olav 
Kielland var liksom Kirsten Flagstad från Norge.  
Kirsten Flagstads år på Stora Teatern var mycket viktiga för tea-
terns utveckling. Dessa år var viktiga även för den blivande 
världsstjärnan enligt en notis på Flagstadmuseets hemsida: 

Genom rekommendationer och audition blev det på Stora Teatern 
i Göteborg som Kirsten Flagstad från 1928 kom att inleda nästa 
förlösande fas i sin märkliga och äventyrliga karriär. Här kunde 
hon utveckla sin stämma i det dramatiska rollfacket och här hade 
hon frihet att få utlopp för sin inneboende teatraliska talang. Här 
fick hon dessutom den konstnärliga bekräftelse som en konstnär 
behöver.  
När den store danske kompositören Carl Nielsen tog del i fram-
förandet av hans opera Saul och David på Storan Teatern använ-
de han ordet genialitet om hennes tolkning, ett begrepp som se-
nare ofta kom att beskriva hennes konst. 



Kap 3 – Utdrag ur KH:s musikjournalistik 
 

 73 

För Knut kom Kirsten Flagstad också att betyda mycket. 
Förutom medverkan vid konserten med Knuts verk i Göteborg 
fortsatte hon att ofta sjunga hans sånger. T.ex. på flera turnéer i 
USA hade hon hans sånger som de enda svenska bland sånger av 
t.ex. Nielsen, Sibelius och ”klassikerna”. 

3 december visar Knut Håkanson sin syn på populärmusiken i 
recensionen av söndagens populärkonsert: 

I så gott som alla städer med stående orkester brukar det då och 
då uppstämmas en veklagan över att orkesterprogrammen äro för 
tunga, för svårbegripliga för menige man. Här gör man det inte – 
helt enkelt därför att den s.k. populära musiken inom vår orkes-
terförenings spelplan intar en rätt bred plats, ja, i undertecknads 
mening väl bred. Gårdagens ’dansafton’ var den tredje på ett år 
och dessutom har det ju varit flera ’operaaftnar’ med populärt 
småplock. Skall det verkligen vara nödvändigt att presentera allt 
detta krafs? Stadens alla biografer, krogar och danslokaler sörja 
ju eljest mer än väl för den lätta musans existens. 

Måndag 17 december. Tor Mann delar dirigerandet med Marta 
Linz från Ungern, som också är violinsolist. Marta som väckt be-
röm som solist, bl.a. i Stockholm, gör inte så stort intryck på 
Knut. Värt att notera är att han ömmar om orkestermusikernas 
och även recensenters behov av juluppehåll: 

Orkesterföreningen tar sig nu en välbehövlig julferie. Frånsett en 
konsert på annandagen få vi alltså ej höra orkestermusik på fjor-
ton dagar. Ett både ur rent praktiska och psykologiska synpunkter 
högst förnuftigt arrangemang som säkert hälsas med lika mycken 
tillfredsställelse av den julklappsköpande och julfirande allmän-
heten som av mer eller mindre tröttkörda orkestermusici och – 
recensenter. 

Orkestern behövde säkert vila men frågan är om de fick lön 
under ledigheten. Och även om detta med recensentens behov av 
vila väl får ses som ett skämt så kan det säkert stämma, Knuts 
hälsa sviktade betänkligt.  

Lördag 22 december skriver Knut att till föreställningen, kvällen 
innan, hade Stora Teatern ”...lyckats övertala Carl Nielsen att 
själv dirigera ’Saul och Davids’ sista framförande före jul”:  

…hela den lyckade serien av Saul och David-aftnarna fördes där-
med till en ny höjdpunkt. Det visade sig också, att musikvännerna 
uppskattat teaterns initiativ. Trots julstöket hade man infunnit sig 
mangrant, och teaterns salong var så gott som fullsatt. 
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Lördag 22 december innehöll Lördagsbilagan ”En julsång” av 
Ivar Widén. 
 
 
 

 
 

En lyssnande, inte sovande Knut Håkanson.  
Ur GHT 1928. 
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1929 
 
 

Knut Håkanson fick möta ett intensivt nytt år, med många fram-
gångar. Kända artister framförde hans kompositioner och redan i 
februari dirigerade han själv uruppförandet av sitt senaste (och 
sista) orkesterverk. Det skedde i Göteborg och han upprepade 
några dagar senare framförandet på en konsert med Konsert-
föreningen (nuvarande Kungl. Filharmonikerna) i Stockholm. Hans 
krafter räckte dock inte, när slutackordet klingat ut fick han ut-
mattad och febrig omhändertas och föras till sjukvård. 

Men Knut höll fortsatt högt tempo på sitt skrivande. Var han av 
hälsoskäl hemma eller på sjukhus så sände han ändå artiklar om 
t.ex. noter eller musiklitteratur för publicering i GHT. Vi vet också 
att han komponerade i sjuksängen, se Livskronologin åren 1927 
och 1929. 

Under det nya året gick Göteborgs musikliv vidare med stora och 
intressanta händelser. Stora Teatern fortsatte med succéer, t.ex. 
hade man i mars premiär på Verdis Aida. Knut skrev som vanligt 
en informerande artikel om både komponisten och operan, han 
recenserade även föreställningen mycket positivt. 
Hans recenserande under 1929 tyder på att han trivdes allt bättre 
med sin verksamhet, kanske bidrog det till att han mildrades 
något i sin bedömning av vissa tonsättare. Av utrymmesskäl finns 
dock mycket av hans skrivande under 1929 inte med i denna 
skrift. 
 
Onsdag 2 januari. Knut Håkanson recenserade Nyårsdagens 
Populärkonsert med GSO. Tor Mann dirigerade, solister var 
Kirsten Flagstad-Hall och Heinz Freudenthal. Knut tyckte att Tor 
Mann:  

…hade sammansatt ett program som man väl kan betrakta som 
mönstergillt för en populärkonsert, och som fick ett alltigenom 
förstklassigt utförande.  

Så hade man också:  

...assistans av två förnäma solister. Altviolinisten Heinz Freuden-
thal är en verklig ackvisition för orkestern, det märkes mer och 
mer, och hans utsökt musikaliska och klassiskt rena föredrag av 
Händels violakonsert blev en hel liten upplevelse. 
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Denne altviolinist hade bara varit stämledare i GSO ett knappt 
halvår men hade redan positivt uppmärksammats i Knuts recen-
sioner. Freudenthal, som kom från Tyskland, blev senare en upp-
skattad dirigent. Knut var också mycket nöjd med kvällens andra 
solist, Kirsten Flagstad-Hall:  

Beethovens ’Ah perfido’ blev i hennes tolkning något mer än ett 
storstilat uppvisningsnummer och Griegs ’Våren’ bars av just den 
svällande, sjudande, brytande underström som är det stora natur-
mysteriets särtecknande innebörd.  

Lördag 12 januari. Under Teater och musik recenserar Knut en 
radioutsändning. Det var ett inspelat framförande av den ”Dollar-
symfoni” med vilken Kurt Atterberg skapade sensation. Symfonin 
vann nämligen första priset i en pristävlig anordnad av grammo-
fonbolaget Columbia. Pristävlingen skedde med anledning av 
Schubertjubileet år 1928. Knut skriver i recensionen bl.a: 

Kurt Atterbergs symfoni nr. 6 i C-dur utsändes i går afton genom 
Radiotjänsts försorg till den på grund av allt pristagandet, ’skämt-
andet’ och tidningsskrivandet förmodligen fruktansvärt nyfikna 
allmänheten. Det satt nog många reminiscensjägare vid lurarna i 
går! – Då det lär vara ovisst huruvida symfonin kommer att fram-
föras här i vår hos Orkesterföreningen torde ett omnämnande av 
radioreprisen ha sitt berättigande. Att i detta fall representera vox 
popoli faller sig dock icke så lätt. ’Folket’ lyssnade nog mest på 
symfonin med diverse profana bitankar i hågen, såsom exem-
pelvis: ’Är detta värt 10,000 dollars?’ – ’Är detta skämt eller all-
var?’ – ’Är detta i Schuberts anda?’ m.fl. saker, d.v.s. komposi-
tionen som sådan fruktansvärt ovidkommande synpunkter. Nåja, 
den Kungliga Svenska Allmänheten är i hög grad ursäktad om 
dessa bihänsyn göra sig gällande: kompositören har icke minst 
själv genom sin tämligen okontrollerade lösmynthet bidragit till 
att röra upp allt det damm som här stundom förmörkat förstånd 
och omdömen. Här, om någonsin, är det gamla utslitna Goethe-
ordet på sin plats: ’Bilde Künstler, rede nicht!’ 

Och han konstaterar att: 

Radio kan vara utmärkt då del gäller sång eller soloinstrument, 
kammarmusik och dylikt, men den stora, fylliga symfoni-
orkesterns olika klanger och nyanser förmå ännu endast undan-
tagsvis presentera sig i acceptabel gestalt. För en musiker har 
radion mest värde som s.a.s. musikalisk nyhetsförmedlare. 

Knut ser här trots allt mer positivt på musik via radio än han 
gjorde under 1928. Kanske hade ljudkvalitén förbättrats. Vidare 
skriver Knut att: 
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En analys av verket torde vara överflödig – tonsättaren har själv 
publicerat en dylik i Radiolyssnaren och hallåmannen repeterade 
densamma. Symfonien är gjord av en tekniskt sett eminent 
skicklig musiker, lika hemma i kontrapunkt, som i instrumentering 
och formbyggnad. Den första satsen är efter endast ett åhörande 
svårast att överskåda, utan att därför rymma några ’moderna' 
märkvärdigheter. Mellansatsen är en folkviseparafras, ett ’Skogen 
sover’, närmast befryndat med adagiot i tonsättarens andra 
symfoni, men även med Alfvéns Midsommarvaka m.m. Den tema-
tiska konsekvensen och enhetligheten förefaller här driven in ab-
surdum, till urvattning. Friskast, muntrast, mest ogenerad och 
medryckande verkar vid ett första åhörande onekligen finalron-
dots vitsiga rytmer och instrumentala buffonerier. Till remini-
scensjagarnas hugnad meddelas här den största ’begravda hun-
den’, – där fanns också gott om småvovvar – hämtad från finalen 
i Schuberts C-durkvintett.  

Han slutar med att: 

...i Atterbergs produktion intar denna C-dursymfoni dock en 
rangplats, och att den är ett förbålt skicklig gjort verk lär ingen 
kunna förneka. Att den sen kanske inte tål att mätas med världs-
mått, etc. etc. – det är en annan historia, och till att reda ut den 
härvan erfordras en sådan mängd distinktioner och begrepps-
fixeringar att det åtminstone för ögonblicket, ej kunna åstad-
kommas av 

K. H–n 

Som Knut skriver talades och skrevs det mycket om Atterbergs 
symfoni och komponisten bidrog själv till debatten genom att först 
påstå att den delvis var ett skämt för att senare ta tillbaka sitt på-
stående. Jag citerar nedan fler kommentarer till den så kallade 
Dollarsymfonin. 

8 december 1928 fanns en rapport under Teater och musik med 
titeln ”Atterbergs symfoni i Wien” från Paul Stefan, daterad i 
Wien. Han skriver:  

Enligt allehanda tidningsuppgifter på sista tiden lär en bekant engelsk 
musikkritiker ha uttalat som sin åsikt, att Atterberg i sin prisbelönta 
symfoni begått en hel del plagiat eller åtminstone tillåtit sig ett litet 
skämt med juryn – uppgifter som emellertid omedelbart dementerats 
både av symfonins wienerförläggare och av juryn härstädes. I 
söndags framfördes nu denna Atterbergs sjätte symfoni… 

 
Symfonin blev väl mottagen av wienarna: 

Det allmänna omdömet här var: ett verk av stort formellt kvalitets-
värde och verklig melodisk uppfinningsrikedom, utomordentligt väl 
instrumenterat och utarbetat. Helt naturligt märktes inte det ringaste 
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spår av plagiat eller illvilligt skämt, något som för övrigt ingen vettig 
människa ens ett ögonblick trott på. Verket mottogs med berättigat 
och ärligt menat bifall.  

 
Knut Håkanson kollega och ersättare, Knut Bäck, recenserade 

verket måndag 25 mars 1929 då Kurt Atterberg hade dirigerat 
symfonin med GSO. Då skrev K.B. bl.a: 

Den yttre fasaden är vällyckad. Intellektuellt ger också musiken 
åtskilligt. Än djärvt polyfonal, än naturligt enkel, är den mycket 
underhållande, stundom fängslande, aldrig – gripande. Och där 
blottas, synes mig, den inre svagheten. I själ och hjärta kommer oss 
denna musik ej vid. Den är för kall och för utåtriktad. I ej ringa mån 
torde denna svaghet bero på bristande lödighet hos temata och 
melodier. 

 
Måndag 14 januari. Knut recenserar söndagens Populärkonsert. 
Den leddes av generalmusikdirektör Erich Band från Hall:  

Denne visade sig vara en sadelfast och genomrutinerad anförare 
av den gamla goda tyska skolan. Han bjöd icke på några märk-
värdigheter i form av dirigentchoser eller persönliche Auffass-
ungen, utan gav programmet en koncis, korrekt och traditions-
betonad utformning, där man särskilt lade märke till den strama 
rytmiken, och den genomtänkta fraseringen. Orkestern tycktes 
trivas mycket bra under denne säkre och precise gästdirigent, och 
gjorde sitt allra bästa. 

Knut var ofta nöjd när tyska eller österrikiska dirigenter äntrade 
dirigentpulten. Jag kan från mina år i symfoniorkester verifiera att 
många ”generalmusikdirektörer” från de nämnda länderna kunde 
sitt hantverk och visste vad bra orkesterspel innebar. Däremot 
hade inte alla den personlighet som gjorde att tolkningarna 
”lyfte”.  
Utan överdrift kan man säga att det var i Tyskland/Österrike som 
traditionellt orkesterspel hade utvecklats till stor konst. Även den 
rumänske stjärndirigenten Sergiu Celibidache var en produkt av 
tysk musiktradition. Han var chefdirigent för Sveriges Radios 
Symfoniorkester åren 1962 till 1971 och jag hade glädjen av att 
få spela med honom under de sista tre åren av hans chefskap. 

För att återvända till recensionen, så tyckte Knut att konsertpro-
grammet var för schablonartat och önskade nyare verk. Han 
ansåg att vissa satser spelades i alltför hastigt tempo, men avslut-
ningens tidsangivelse tyder på att recensenten var på gott humör: 

Just nu skrives det i Tyskland så mycken intressant musik i små 
och koncisa former. – Som programmet nu var sammanställt blev 
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Siegfried-idyllen aftonens bästa behållning. Glucksviten gavs även 
stilenligt och med god rytmisk precision. Hos Midsommarouver-
tyren betonades genom starka tempoväxlingar, från presto till 
ungefär sostenuto, väl mycket kompositionens s.a.s. potpourri-
artade sida – det blev älvlek, Rüppeltanz, etc. Mendelsohn före-
skriver dock här ett grundtempo: Allegro di molto, och man var 
ofta allt för långt borta från detta. – Konsertmästare Garaguly 
spelade Beethovens F-dur-romans (un poco troppo mosso e senza 
sentimento) och Mästersångarförspelet gavs även med väl rörliga 
tempi. Men så slutade det också precis 7,30. 

Måndag 21 januari. Under titeln ”En folkmusikafton” recenserar 
Knut söndagens populärkonsert. Jag kan tänka mig att han själv 
hör till initiativtagarna till den konserten. Han är i vart fall mycket 
positiv: 

Orkesterföreningen hade ägnat hela gårdagskonserten åt svensk 
folkmusik – ett i hög grad lovvärt och motiverat företag. Wilhelm 
Stenhammar gav på sin tid en konsert i den finska folktonens 
tecken – med uppträdande av en kantelespelare – och den ameri-
kanska dansmusiken, jazzen, har ju även befunnits färdig en ex-
ponering i sånggudinnans tempel. Skulle då icke vår musikaliska 
utgångspunkt, vår folksjäls tonande manifestationer också vara 
värda en helafton? Förvisso! 

Och Knut som är inblandad som arrangör av andraviolinstämmor 
anser att musiken: 

presenterades igår på det mest stiltrogna sätt av Olof Andersson, 
vilken dels ensam utförde några låtar, dels tillsammans med den 
talenterade unge violinisten Einar Jakobson spelade sex folk-
melodier, vartill en andra violinstämma – med växlande framgång 
– komponerats av hrr Tirén, Peterson-Berger och Håkanson. 

Knut är inblandad även som komponist: 

Resten av programmet upptog sedan folkmusik för orkester, be-
arbetad av tre svenska komponister. Här skulle vara mycket att 
säga, och särskilt skulle det vara av värde och intresse att an-
ställa jämförelser över de olika bearbetningsmetoder som kommit 
till användning. Men då undertecknad var en av de tre repre-
senterade torde det vara lämpligast lämna åsido alla jämförelser 
kompositionerna emellan, och endast säga några ord om deras 
förhållande till källorna, folkmelodierna. 
Atterbergs svit De fåvitska jungfrurna har närmast karaktären av 
ett rent potpourri – han har tagit melodierna sådana de äro, har-
moniserat dem smakfullt och givit dem en klädsam orkesterskrud. 
Detta är samma metod som t ex. Söderman använt i sina 
Svenska danser och visor. Håkansons Svenska svit söker 
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polyfont-tematiskt utspinna ett kort folkmusikaliskt uppslag över 
en hel sats. Alfvéns Midsommarvaka är närmast en rapsodi, en 
hybrid av de två nyssnämnda formerna – ibland har den ren pot-
pourri-prägel, ibland åter, såsom i den långsamma mellansatsen, 
gestaltar den sig mera utfört, mera enhetligt slutet. Genom sin 
virtuosa orkesterprakt för den i tankarna Zorns målarmanér och 
uppfattning av det folkliga. Det är bländande, men en smula ytligt 
och kyligt. 

Knut är också nöjd med övriga medverkande:  

Tor Mann och orkestern musicerade med verklig spelmansglädje, 
och särskilt minna man Frans Hons fagottsoli i Midsommarvakan 
och annorstädes. Denna folkmusikafton tål säkert vid att upp-
repas, och vid en repris borde man då även låta folkvisan och 
vallåtarna komma till tals.  

En av kvällens solister, Einar Jakobson, blev min kollega när jag 
började min tjänst i GSO 1962. Einar Jakobson betydde mycket 
även i övrigt västsvenskt musikliv, bl.a. var han ibland konsert-
mästare i Borås Orkesterförening. 

Torsdag 24 januari. På onsdagskonserten dirigerar Tor Mann 
GSO i en nyhet för Göteborg. Knut skriver bl.a.:  

Bror Beckmans Divertimento giocoso framfördes eljest för första 
gången i höstas i Stockholm och mottogs då mycket välvilligt. 
Man kan gott förstå detta. Den lilla sviten rymmer nämligen 
mycken god musik, både av humoristisk och lyrisk natur, och den 
är tillskuren och formad med en lätt och säker hand som alldeles 
särskilt ger sig tillkänna i den ofta nästan utstuderat raffinerade 
instrumenteringen. 

Numera spelas Bror Beckmans musik mycket sällan. 

Måndag 28 januari recenserar Knut söndagens Populärkonsert: 

Olof Lidner gästdirigerade vid gårdagens populärkonsert. Han är 
ju en veteran i svenskt musikliv, grånad i fru Musicas tjänst, men 
ännu till det yttre lika ungdomlig och spänstig. Redan långt innan 
Göteborg och Stockholm fått sina fasta orkesterinstitutioner uppe-
höll han i Hälsingborg en regelbunden konsertverksamhet, och 
han har varit en trägnare arbetare i vingården än kanske någon 
bland sina kollegor i staden. 

För att vara musik skapad i Frankrike var Knut ovanligt positiv: 

Den intressantaste av dessa var Vincent d`Indys koralvariationer 
(fransmännens begrepp koral är rätt vagt och besynnerligt). Rent 
kompositionstekniskt sett var detta ett stycke god musik av en för 
fransk sådan rätt sällsynt kärvhet och stränghet.  
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Om det andra franska verket skriver Knut: 

Massenets orkestersvit Bilder från Elsass visade sig vara en 
nästan operamässig illustrationsmusik, med en rätt insmickrande 
men ofta också rätt banal melodik. Den var dock iscensatt med 
stor regissörsskicklighet och iklädd en både raffinerad och impo-
sant orkesterskrud. 

Sen våren 1928 har Knut blivit mer positiv till saxofonens möj-
ligheter: 

Ett extra intresse fick stycket genom det ovanliga och nu så om-
debatterade soloinstrumentet, saxofonen. Denna blåstes mycket 
klangfagert och smakfullt av klarinettisten Edwin Andersson, 
vilken trots att han ej helt avhöll sig från saxofonisternas sköte-
synd, portando-manéret, dock satte dess möjligheter i bästa be-
lysning. Sanningen om detta instrument lyder ungefär så här: 
som soloinstrument för partier av mera cantabel läggning kan det 
vara mycket lyckat, och det kan väl även användas i orkestern för 
mera speciella effekter. Till att ingå som ordinarie instrument i 
symfoniorkestern är det däremot föga skickat. Dess liksom pres-
sade ton verkar alltför påfallande och aggressiv, och låtar sig säl-
lan dämpas till ett verkligt piano, samt sammansmälter ingalunda 
med de övriga blåsarna. 

För mig är det en märklig känsla att få läsa om de musiker som 
fortfarande spelade i GSO när jag 33 år senare (1962) började 
min första tjänst där. Då spelade fortfarande klarinettisten Edwin 
Andersson. 

Måndag 4 februari. Populärkonserten dirigerades av en för Knut 
kär gäst: 

Nu har vi Armas Järnefelt här igen. Mitt opp i värsta kölden och 
deklarationsbråket kommer han som en säker och kär påminnelse 
om att Nu det våras. Det är dock icke enbart som almanacks-
fenomen vi hälsa honom välkommen – den grånade hovkapell-
mästaren är också som fru Musicas undersåte en dyrkare och 
tolkare av det unga, ljusa, lätta, leende minst lika frisk och levan-
de som någon vårens ynglingatrubadur. Det visade han genast i 
inledningsnumret, Mozarts mera sällan spelade B-dursymfoni, 
som fick ett lika graciöst och ömsint som värdigt och aristokratiskt 
återgivande. 

Vi får veta att redan 1929 hade man bekymmer över skatte-
deklarationen. Och Knut fortsätter att skämta för meningens tre 
sista ord är namnet på hans sång som sjöngs på konserten. ”Nu 
det våras” hade han komponerat 1920 för sång och piano till text 
av Fredrik Vetterlund. Han gjorde också en version av sången 
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med orkesterackompanjemang och den sjöngs på denna konsert 
av aftonens solist, sopranen Carin Edelberg. 

Det känns välgörande att läsa att även för Knut Håkanson kan 
musik bli alltför följsam ett traditionellt formschema:  

Gentemot denna förnäma och förfinade konst verkade kvällens 
andra orkestenummer, Fini Henriques svit "Völund smed”, betyd-
ligt svag. Något gemensamt med Mozart har ju denna kompo-
sition: en visa avslipad, rent formell elegans och välgjordhet – 
särskilt vittnar instrumentationen om den erfarne och rutinerade 
orkesterpraktikern. Men i övrigt, hur tom, hur slickat konven-
tionell, hur osjälvständig är icke denna musik! Vad som mest tröt-
tar är väl periodikens genomgående alltför regelbundna och ’fyr-
kantiga’ tillsnitt. Ofta verkar det som om meningen vore att ge 
några riktigt regelrätta skolexempel ur kompositionsläran: här ha 
vi enkel tredelad form: A+B+C, (8+8+8 takter) här ha vi två-
delad, A+B, etc. etc. Allt förlöper precis som sig bör. Icke en av-
vikelse från allfarvägen. 

Måndag 4 februari. Knut recenserar söndagens kammarmusik-
konsert. Recensionen finns i helhet i kap. 4. Knut skriver: 

Göteborgs alltmera glesnande kammarmusik-sekt samlades i går 
till en stilla bekännelsestund i sitt sedvanliga kapell, Valands min-
sta sal. Officianter voro två ordinarie klerici, hrr Garaguly och 
Freudenthal, samt en novis, hr von Heijne, vilken dock icke var 
konvertit utan en gammal dyrkare i det stilla av sånggudinnan, 
som nu velat deltaga även i en offentlig gudstjänst. Han visade 
sig ha goda anlag därför och hans spel utmärktes av en viss bra-
vurös säkerhet och rytmisk energi, särskilt i Jarnachs sonat, där 
han hade mycket att göra, och där han tog på uppgiften med ett 
stort grepp. 
Det ömsinta detaljutmejslandet, den stilla blommande kantilenan 
är däremot ej hans sak, och i själva samspelet underordnar han 
sig icke alltid tillräckligt, utan trampar ofta på i storstövlarna. Så 
skedde tyvärr i slutnumret, Leclairs förnäma lilla trio, och häri-
genom förleddes hans medspelare att även de gnida på som ett 
par ryska bågfilare. Den gamle Leclair hade nog bett ett ’un peu 
de discrétion et de sentiment messieurs, s`il vous plait’. Men 
eljest visade sig dessa två herrar i går från sin allra fördelak-
tigaste sida. Heinz Freudenthal kom med en verklig kraftpresta-
tion: Hindemiths säkert avsevärt svårspelta solosonat för viola. 

I kap. 4 (s. 153) kan man läsa mer angående Knuts åsikter om 
Hindemiths verk. 
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Torsdag 7 februari. Knut recenserar en konsert dirigerad av 
Armas Järnefelt med Gerda Nette som pianosolist. Knut som ofta 
varit kritisk mot Richard Strauss berömmer här hans ungdoms-
verk: 

Som avslutning kom Richard Strauss` Don Juan. Det är nu bruk-
ligt att förakta Strauss, det nyss avlagda modet. Denna symfoni-
ska dikt, som så sjuder av brusande vitalitet och passion, borde 
dock lära de tanklöst eftersägande belackarna något om Strauss' 
sanna väsen, då han är som bäst – eller rättare var, ty ’det var i 
hans ungdoms fagraste vår’.  

Onsdagen 20 februari dirigerar Knut sin senaste (och sista) or-
kesterkomposition. Se recension av Knut Bäck i kap. 4 (s. 172).  
 

  
Annons ur GHT. 

 
Torsdag 7 mars. På onsdagskonserten spelade GSO under Tor 
Mann. Knut gav sin kärleksrival en känga när: ”Som mellanrätt 
serverades hr Ture Rangströms stråksvit, Divertimento elegiaco.” 
Knut tycker att: 

...dess ’stämningsfullhet’ och sinnliga välklang förmå ej överskyla 
styckets påtagliga kompositoriska blottor: dess genomgående allt-
för homofona stil, som är helt renons på t.o.m. polyfona ansatser, 
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och dess ofria orkesterfaktur, som utgöres av nästan direkt över-
flyttad pianosats. 

Från flera håll talades det om Ture Rangströms brister i polyfont, 
d.v.s. fugerat, ”linjärt” kunnande. 
 

 

 
 

 
 
 
Måndag 4 november. Söndagens Populärkonsert recenserade 
Knut under titeln ”Gerda Lundequist läser ’Näktergalen’.” 

Den pliktbundne musikbedömarens konsertupplevelser kunna allt 
som oftast gestalta sig rätt vardagliga och långtråkiga. Men ibland 
ställes han oförmodat inför något som direkt kan kallas en sensa-
tion. Så var fallet med populärkonserten i går, och upphovet till 
den angenäma överraskningen voro Gerda Lundequist samt herrar 
H.C. Andersen och Arnold Winternitz. 

Sensationen föregicks:  

...av lite vanlig orkestermusik. Kurt Atterbergs förspel till operan 
’Harvard Harpolekare’ har undertecknad genom slumpens tillskyn-
dan råkat höra minst ett tiotal gånger, men trots den vänligaste 
inställning har den ej förmått uppväcka några ömmare känslor. 

Kanske ger Knut nedan ett repertoartips för framtiden. Den om-
talade musiken heter Die Nachtigall, den finns i version för upp-
läsning tillsammans med piano eller orkester. Komponisten heter 
alltså Arnold Winternitz (1872-1938). Jag har åtskilliga gånger 
upplevt att bland all bortglömd musik gömmer sig faktiskt mycket 
bra och användbar musik:  

Nu kom sensationen: österrikaren Winternitz melodram till H.C. 
Andersens saga ’Näktergalen’. Melodramen är som bekant en 
mycket omstridd hybridform, och den kräver av sin handhavare 
stor intuition och konstnärlig takt för att ej bliva långtråkig eller 
tomt teatralisk. Winternitz har i föreliggande fall löst den prekära 
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uppgiften med ovanligt lätt och lycklig hand. Hans musik fram-
träder endast sällan i första planet, utan håller sig för det mesta i 
bakgrunden, lätt pointerande diktverkets stämningar och karak-
tärer. Denna knappa och diskreta musik är dock full av raffine-
mang och konstnärlig medvetenhet, och den fyller förträffligt sin 
uppgift: att tjäna och framhålla det stora konstverk den illu-
strerar. 
Ty H.C. Andersens saga är ett stort, ett beundransvärt konstverk. 
Den har en till synes enkel fabel med lätt genomskådlig allegori – 
om den levande och den konstgjorda näktergalen och om den 
sanna poesiens allmakt, om dess livsnödvändighet lika mycket för 
kejsaren som för den fattige fiskaren och flickan i köket. Men 
denna fabel är berättad på ett sätt, vilket samtidigt med att det 
strålar av äkta dansk underfundighet, av Vid og Lune, också vet 
att, när så gäller, spela på hjärtats hemligaste strängar, att öppna 
rymder mot evigheten och oändligheten. l Andersens sagopro-
duktion har den blott en jämbörding i djup och genialitet: Snö-
drottningen. Gerda Lundequists uppläsning kan man ej karak-
terisera med mindre än kongenial.  

Recensionen avslutas:  

Tor Manns påpassliga ackompanjemang bör ej förglömmas. 
Näktergalen förtjänar, obetingat en repris, och en sådan lär också 
komma till stånd.  

Måndag 11 november. Knut recenserar söndagens populärkon-
sert. GSO hade fint främmande för den wienfödde professor Franz 
Schalk var en av sin tids främsta dirigenter. Han hade studerat för 
Anton Bruckner och redan som ung haft viktiga framträdanden i 
Europa och USA.  

Tillsammans med Richard Strauss var han 1919-24, och därefter 
ensam, ledare för Wiens statsopera. Franz Schalk spelade också 
en viktig roll vid Mozart-festspelen Salzburg. Bland hans elever 
fanns Herbert Karajan. Schalk föddes 1863 och avled två år efter 
Göteborgsbesöket. Han lär ha yttrat: ”Varje teater är ett dårhus, 
men en operateater är avdelningen för de obotliga."  

Recensionen är en av de sista Knut skriver, därför får den vara 
med i sin helhet, den är dessutom kort och har sina poänger. Knut 
hade nog anledning att skriva kort. Han hade mycket stora besvär 
med hälsan, han skulle snarast möjligt in på operation av sin enda 
njure, se Livskronologin 1929. Trots detta hade han fullt upp med 
att göra, kommande fredag (15 november) skulle han ha sin 
kompositionsafton, där han själv medverkar som ackompanjatör 
på piano.  
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Franz Schalk hade åter samlat fullt hus vid söndagskonserten. 
D.v.s. Donauvalsen hade nog lika stor andel i saken, ty den har 
nu en gång för alla osvikligt blivit den patenterade livsglädjens 
symbol. – Angående aftonens program och förlopp få vi notera: 

l:o) att Schuberts Rosamundaouvertyr togs i ett lugnt och mått-
fullt tempo, som uteslutande var till fördel för verket.  
2:o) att Mozarts concertone i C-dur spelades sobert och tonskönt 
av hrr Garaguly och Asti, till ett stundtals rätt orytmiskt och so-
vande ackompanjemang. Med all aktning för Mozart: vilken vörd-
nadsvärd långtråkighet! 
3:o) att Erich Wolfgang Korngolds svit ur musiken till Shake-
speares ’Mycket väsen för ingenting’ var rätt lustig och under-
hållande, ehuru i avsaknad av s.k. djupare värden. Eventuella så-
dana hade förresten nog gamle Willy bett dra för hin i våld i detta 
sammanhang! Instrumentationen fångade största intresset: den 
uppbjöd stora medel, onödigt stora tyckte man stundtals, men var 
synnerligen färgrik och karakteristisk. Programöversättningen av 
titlarna på svitens satser uppvisade ett komiskt misstag – tredje 
satsen kallades nämligen där för ’Vildäpple och slånbärsvin’. Detta 
kunde rent av förleda åhörarna att förmoda någon slags anvisning 
för hemjäsning av fruktvin! Satsen skall emellertid helt enkelt 
skildra de två enfaldiga och komiska typer, vilka i Hagbergs över-
sättning heta rättstjänarna Nypon och Surkart (hos Shakespeare: 
Dogberry och Verges).  
4:o) att Donauvalsen – – ja, den recenserade publiken själv så 
handfast och hänfört att intet lär vara att tillägga. 

K. H–n. 

Torsdag 14 november. Knut skriver sin sista orkesterrecension. 
Den finns här i helhet. Han kan uppskatta även musik av Pyotr 
Ilyich Tchaikovsky. Men då krävs det en tolkning som Knut kan 
”sentera”, för att använda hans eget språkbruk.  

Franz Schalk tog i går avsked av den göteborgska musikpubliken, 
vilken slutit upp vid samtliga hans gästkonserter med en sällspord 
och rörande endräkt. Avskedsprogrammet var på intet sätt märk-
ligt, men det gav Schalk tillfälle att visa nya sidor av sin dirigent-
begåvning. En kvasinovitet förekom ju, nämligen ett av Richard 
Strauss ungdomsverk, den en smula vulgärmelodiösa och roman-
tiskt klangsaliga serenaden för blåsare i Ess-dur. Den ’låter’ bra 
men intresserar ej djupare. 
Resten av programmet var rena temperamentskonstverk: Tschai-
kowskys femma och Wagners – förlåt, Isoldes Liebestod. Ingen av 
dessa saker tillhör anmälarens hjärtemusik, och de ha visst vid 
några tillfällen avlockat honom en del fula ord – men i går kommo 
de genom Schalks åtgörande att framstå i en delvis annorlunda 
dager, ja, att ställvis verka riktigt sympatiska. Schalk betonade i 
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dessa verk framför allt de ursprungliga, friskt musikantiska dra-
gen, motivens genesis och utveckling, och förmådde så hela tiden 
hålla uppmärksamheten spänd. Allt psykologiserande djupsinne 
hölls fjärran och melodierna och klangmassorna fingo tala fritt, för 
sig själva. På det viset glömde man bort såväl det tomt teatraliska 
som den stämning av borgerligt överlastad 1800-talssalong vilka 
utgöra denna musiks svaga sidor. 
Franz Schalks gästbesök motsvarade som helhet sett kanske icke 
riktigt de högt spända förväntningarna, men man får ändå vara 
Orkesterföreningen tacksam för att den låtit oss stifta bekantskap 
med denne förnäme representant för den fina gamla wienska mu-
sikkultur som har sina rötter djupt nere i det förgångna, som 
fostrat några av konstens väldigaste heroer och som kanske snart 
är en saga blott. Ty Amerika och dollarn ha längesedan börjat sitt 
undermineringsarbete även i mästarnas stad. 

K. H–n. 
 

”Amerika och dollarn” har, enligt Knut Håkanson, mycket på sitt 
samvete. 
 

  
Annons ur GHT 

Se recension av Knut Bäck i kap.4.
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Tisdag 3 december. Som vanligt skriver Knut artiklar från sjuk-
bädden, nedan finns hans sista. Den återges här i sin helhet. 

Sven Kjellström direktör för konservatoriet. 

Ett TT-telegram har meddelat att Sven Kjellström nu enhälligt av 
Musik. Akademien valts till direktör för Kungl. Musikkonservatoriet 
i Stockholm. Som någon egentlig överraskning kom detta val icke. 
Kjellström har ända från Bror Beckmans död som tillförordnad 
uppehållit platsen ifråga, och ansågs väl som nu tämligen själv-
skriven, men andra namn, icke alltid så lämpliga, ha dock ryktes-
vis cirkulerat. Man har all anledning hälsa detta definitiva val med 
stor tillfredsställelse. Få nu levande svenska musiker torde äga en 
så omfattande och på egen erfarenhet grundad kännedom om 
praktiskt svenskt musikliv som Sven Kjellström. Det är icke blott 
huvudstadens musikliv han så ingående känner – han har under 
årens lopp som enskild konsertgivare och kvartettprimarie berest 
hela landet in i dess mest avlägsna vrår och överallt skaffat sig 
vänner och förbindelser. Han torde minst av allt bli frestad att 
identifiera svenskt musikliv med Stockholms. Kjellström är visser-
ligen icke skapande musiker, komponist, men han torde just däri-
genom kunna stå självständig och oberoende gentemot huvud-
stadens kotterier och stormar i ett vattenglas – den högviktiga 
s.k. musikpolitiken. Och Sven Kjellström har en vid och rik musik-
kännedom, såväl internationellt betonad – från Pariseråren –, som 
i grund och botten svensk. Vår folkmusik har alltid legat honom 
varmt om hjärtat. Den nye direktören bör kunna vara en enande 
och samlande kraft för alla strömningar i vårt musikliv – såväl en 
sköld och värn för allt gammalt, värdefullt och anstarkt som en 
murbräcka för det unga och framtidsdugliga. 

K. H–n. 
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Kapitel 4 
 
 

Några av Knut Håkansons längre artiklar och 
recensioner i GHT 1928-29 i helhet. 

 
Dessa fanns att läsa på GHT:s Sidan tre när inget annat anges. 
Konsertrecensionerna handlar i regel om en konsert dagen före. 
Noga räknat började Knut skriva redan i slutet av december 1927. 
I kapitel 4 finns även recensioner och artiklar av andra skribenter 
än Knut Håkanson. Det förekommer också några artiklar ur andra 
tidningar. Ett av skälen till detta är att ge möjlighet till jämförelse 
mellan tidens olika skrivstilar. Här finns även artiklar i samband 
med Knuts död. 
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1927 
 
 
Torsdag 28 december.  
EN NY MUSIKHISTORIA. 
GUNNAR JEANSON och JULIUS RABE: Musiken genom tiderna. En 
populär framställning av den västerländska tonkonstens historia, 
1. Hugo Gebers förlag. 

Jeansons och Rabes med så stort intresse emotsedda musikhi-
storia är icke någon sådan av den traditionellt vedertagna typen 
med dess torrt schematiska framställning och med dess anhop-
ning av ofta likgiltiga eller osmältbara fakta. Denna bok – som 
själv kallar sig ”populär framställning” – och i själva verket är en 
förfinad sådan, ehuru stundom ställande rätt stora krav på läsa-
rens allmänbildning och förkunskaper – vänder sig icke direkt till 
fackmannen, utan av de i vårt land numera så talrika amatörer 
som genom upplevelse lärt sig att älska och förstå musik, men 
som ofta sakna den kunskap om gångna tiders stil och musikideal 
som först kan göra konstverket helt levande. Framställningen är 
med tanke härpå lagd på ett i stort sett fullkomligt nytt sätt. Den 
koncentrerar sig, åtminstone att börja med, på behandlingen av 
de olika epokernas allmänna stiltendenser och konstriktningar och 
söker begripliggöra deras ursprung och drivfjädrar – då framförallt 
deras sammanhang med respektive tiders övriga strävanden av 
politisk, religiös och konstnärlig art. Men den söker också genom 
notexempel och analyser göra dessa olika stilar levande och kling-
ande, liksom den aldrig försummar att betona det levande mo-
mentet, skapardriftens, formdriftens genetiska betydelse. 

Av skäl, begripliga med hänsyn till verkets rent praktiska syfte, 
begränsar sig framställningen till den europeiska musiken, vår 
musik, med förbigående av exotiken. En kortfattad presentation 
av den grekiska musiken gives först, och därefter sätter den 
egentliga framställningen in vid vår tonkonsts enkla, mäktiga och 
imponerande portal: den gregorianska sången – ett av bokens 
allra bästa partier, baserat på Peter Wagners epokgörande forsk-
ningar. Överhuvud visar arbetet att författarna grundligt tillgodo-
gjort sig de allra nyaste forskningsresultaten, musikaliska och an-
dra – därom vittna citat och tankegångar från t.ex. Adler, Wellesz, 
Schweitzer, Leichenritt, Spengler, Worringer m.fl. Utan att onödigt 
belastats av namn och data fortskrider skildringen sedan fram 
t.o.m. Bach och Händel, vilka vardera ägnas en tjugo sidor stark 
monografi. Men även de föregående tidernas ledande män – en 
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Palestrina, en Lassus, en Lully – träda ut ur sin miljö och bli före-
mål för en relativt fyllig teckning. – Det skulle vara frestande att 
anföra några av verkets stundom helt radikala omvärderingar och 
nya synpunkter, men utrymmet förbjuder det. Dock kan man ej 
underlåta att särskilt peka på Jeansons förstående och sym-
patiserande skildring av Okeghems, Dufays och Josquin de Près 
»linjära«, »gotiska« konst, med dess vackra och sanna slutord: ”I 
nederländarnas polyfona musik – den stolta upptakten till den 
europeiska musikens storhetstid – finner man väl misstag, fel-
grepp och ofruktbara experiment, karakteristiska för ett ung-
domligt stadium, men också dettas sunda, organiska kraft uti den 
konstruktivt formade stilen. Matematik och logik bli i sista hand 
medel att uppnå en vad Worringer kallar »överlogisk» verkan. 
Detta är viktigt att betona, då senare tiders generationer stirrat 
sig blinda på det kontrapunktiskt komplicerade i denna stil utan 
att förstå dess inre uttryckssträvan, dess metafysik, eller om man 
så vill, romantik”. 

Utomordentligt intressant och välskrivet är också kapitlet om 
operans uppkomst och utveckling, med dess karakteristik av den 
musikaliska barocken. Kanske har framställningen dock här något 
svällt över sina bräddar, om man tänker på arbetets proportioner. 
Lite mera plats kunde t.ex. gärna ha unnats en del äldre mästare 
som ännu i dag ha sin aktualitet: H.L. Hassler, François Couperin, 
Buxtehude m.fl. – Arbetet har som helhet framgått ur ett intimt 
samarbete mellan de båda författarna, dock har Jeansen författat 
samtliga kapitel i föreliggande del utom kapitlet om Bach, viket 
skrivits av Rabe. Detta senare är av en välgörande klarhet och 
åskådlighet i uppställningen, och vittnar om stor förtrogenhet med 
dess föremål. Rabe har väl huvudsakligen baserat sin framställ-
ning på Spitta och Schweitzer – alla deras forskningsresultat 
kunna dock ej utan vidare godtagas, och Johannes Schreyer har i 
sina »Beiträge zur Bach-Kritik» gjort skarpa attacker mot flera 
efter dem allmänt upprepade «fakta». Så, t.ex. mot påståendet 
om de förlorade 105 kantaterna, vartill enda källan är den ur flera 
synpunkter ganska otillförlitliga s.k. Mizlerska nekrologen (för-
fattad av Agricola och Philipp Emanuel). Bachs auktorskap till de 
tjugo s.k. Vivaldibearbetningarna torde även vara starkt tvivel 
underkastat. För det första är originalen till hälften av dessa be-
arbetningar icke av Vivaldi utan av Benedetto Marcello, Telemann 
och hertig Johan Ernst av Weimar, och även för övrigt kan det av 
stilkritiska och andra grunder starkt ifrågasättas om Bach 
verkligen funnit något att lära för sig och sin konst hos den obety-
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dlige och dilettantiske Vivaldi – vars sena berömmelse egentligen 
bör tillskrivas Arnold Scherings överskattande omdömen. 

Dessa små anmärkningar väger emellertid fjunlätt gentemot ar-
betets stora och osedvanliga förtjänster, som göra det – detta 
måste betonas – till ett standardverk i svensk musiklitteratur. Det 
Geberska förlaget har bestått en mycket förnäm utstyrsel, där 
intet sparats ifråga om vare sig illustrationsmaterial – ofta av helt 
ny och originell art – eller i fråga om notexempel, varav de största 
(delvis från Riemann och Einstein) sammanförts på slutet i en sär-
skild bilaga. – Ett namnregister vore synnerligen välbehövligt, 
men kommer kanske i andra delen? – Jeansons frikostiga använ-
dande av adjektivet »hövisk« i dess ursprungliga betydelse: till 
hov och hovlivsanknuten, är en ej helt tilltalande germanism som i 
viss mån strider mot nutida språkbruk (jfr Rabe!). 

Det är en ej blott lärorik utan även högst underhållande lektyr, 
denna musikhistoria, och den ger upphov till många reflexioner – 
ej minst hur allt upprepar sig, går igen. Intet nytt under solen! 
Följande passus kunde lika gärna gälla som karakteristik över nu-
tidens musikliv, åtminstone förkrigstidens: »Den romerska musi-
ken (vid antikens slut) är produkten av en storstadsmiljö, den har 
förlorat sin inre, organiska livsmöjlighet och urartar till det rent 
tekniskt virtuosa, samtidigt som den finner en enorm utbredning. 
Den blir en ytlig förströelsekonst av starkt sensuell anstrykning, 
en konst som roar överklassen och förstår att fängsla massan 
med grova materiella effekter». Vem erinras ej inför barockmäs-
taren Benevolis i partitur reproducerade, 55–stämmiga mässa om 
Richard Strauss`, Mahlers och Schönbergs vokala och instrumen-
tala jätteuppbåd? Och vilken musiker igenkänner ej greve Bardis – 
låt vara för sin tid högst berättigade – klagosång över kontra-
punkten som musikens dödsfiende? Det är ju fortfarande den ho-
mofone Chronschoughs stora bekymmer! 

Svensk musikvetenskap har hittills ej varit av alltför impone-
rande mått, och det har ofta över detsamma vilat något tråkigt, 
andrahandsmässigt. Det är glädjande att nu en forskargeneration 
är i anryckande som vet att lufta upp i arkivdammet och kan i den 
europeiska kören föra våra runor med den äran. Gunnar 
Jeanssons och Julius Rabes musikhistoria är en vårsvala, ett löfte 
om nya och friskare tider. 

Knut Håkanson. 
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1928 
 
 
Lördag 14 januari. Teater och musik, apropå Konserthusbranden 
12 januari.  
Göteborgskonserthus 
In memoriam. 

Det nu brunna Konserthuset och dess historia är väl i allmänna 
uppfattningen intimt och oupplösligt förknippat med Wilh. Sten-
hammars namn. Det var under hans accepter det hade sin stor-
hetstid, då Göteborg fick rykte som Nordens förnämsta musikstad. 
Nyss stupade hövdingen – nu står hans gamla borg skövlad och 
bränd. Det är med verkligt vemod man minns alla de otaliga hög-
tidsstunder man upplevt i den stora vita hallen med dess enkla, 
men dock så smakfulla och karakteristiska interiör. Det var något 
trivsamt och hemmavant med Konserthuset, och göteborgarna 
trivdes i dess miljö. Åtminstone tidvis – det har ju funnits ned-
gångstider, men därom är icke skäl att tala, allra minst nu. –  

När man nu med anledning av det timade ger sig anledning till 
att i korta drag rekapitulera det brunna musiktemplets historia 
möter man där om och om igen namnen på allt vad Göteborg ägt 
och äger av intelligens och musikalisk och konstnärlig elit. Redan 
år 1900 uppstodo de första planerna till ett konserthus, men de 
strandade, och först några år senare kom – väl huvudsakligen 
tack vare bankdirektör Herman Mannheimers initiativ och assi-
stens – byggnaden till stånd. I juli 1904 lades grunden till huset 
och i januari 1905 reste sig det vita templet färdigt på Heden. Det 
var som bekant arkitektoniskt en skapelse av Ernst Krüger och 
byggnadsarbetet utfördes av A. Krüger & Son. Den stora salen 
rymde 1,294 åhörare. För några år sedan tillkom ett utbygge på 
sydsidan, inrymmande bl.a. en välbehövlig repetitionssal, även 
använd vid mindre konserter, kammarmusik och dyl. – men eljest 
har byggnaden förblivit oförändrad. 

Konserthuset invigdes lördagen den 11 febr. 1905 med en kon-
sert av Filharmoniska Sällskapets kör samt en tillfällig 55 mans 
orkester under Tor Aulins ledning. Inledningsprogrammet omfat-
tade Wagners Mästersångarförspel och Beethovens sjunde symfo-
ni och av ett svenskt körverk: Ludvig Normans kantat till Mus. 
Akademins invigning – (ett ädelt, fint format verk), som vid till-
fälle vore väl värt en repris. När Konserthuset nu blivit en levande 
verklighet var orkesterfrågan ej så svår att lösa. Ett upprop 



Knut Håkanson som musikrecensent 
 

 94 

utkom, undertecknat, förutom av en mängd kända musikvänner 
av Göteborgs Musikförening, Eugène Sundbergs kvartettsällskap, 
Filharmoniska sällskapet och styrelserna för Eduard Magnus 
Musikfond, Göteborg Orkesterkassa m.m. Den 26 april 1905 var 
Göteborgs Orkesterförening klar, och till dess första styrelse val-
des rådman P. Lambert, landskamrer H.N. Lundin, bankdir. Herm. 
Mannheimer, grosshandlare Gustaf S. Bratt samt bankdir. J.O. 
Jacobsson. Suppleanter blevo Hjalmar Wijk och skeppsredare 
Ossian Ahrenberg. Nu rekryterades en orkester, varav en kärn-
trupp än i dag äger bestånd och som kapellmästare engagerades 
tysken Heinrich Hammer samt herr Olallo Morales. Den nyenga-
gerade orkesterns debut ägde rum den 11 oktober 1905. Det är 
onödigt att i detta sammanhang erinra om Orkesterföreningens 
alla öden under den nu tilländalupna perioden – det skulle också 
bliva alltför vidlyftigt. Konserthusets musikaliska härskare ha, för-
utom de nyss nämnda varit Wilh. Stenhammar, Tor Aulin, Dirk 
Fock, Hjalmar Meissner, Michael Press, Ture Rangström och sist 
Tor Mann. Bland dess gästdirigenter har allt vad Europa och 
Norden haft att uppvisa av talang och ryktbarhet – vi erinra t.ex. 
om de tre nordiska stormästarna Jean Sibelius, Carl Nielsen och 
Christian Sinding. 

Det skedda har åtminstone, som vi hoppas, ett gott med sig: att 
det framtvingar en Konserthusfrågans slutliga lösning. För den 
närmaste framtiden blir ju orkestern husvill och får nöja sig med 
provisorier i mer eller mindre tillfälliga lokaler. Men man skulle bra 
illa känna göteborgarna om man tror att gårdagens jobspost 
väcker blott missmod och håglöshet! Man har talat om en musi-
kens svunna guldålder i Göteborg – och det var en guldålder! – 
och man har talat om en av radio och jazz framtvingad nergångs-
period – och det var nog också i viss mån en sådan. Men säkert 
var allt detta av rent övergående natur – under den tillfälliga lik-
giltighetens yta doldes det gamla intensiva musikintresset, och 
det har endast behövts en verklig uppryckning för att få det att 
flamma upp på nytt – en påminnelse om vad musiken och dess 
högtidsstunder betytt för vår stad och dess innevånare. Säkert 
bör eldsvådan bli en sådan uppryckning och påminnelse – en ma-
ning till allt vad Göteborg äger av idealism och hänförelse för 
tonernas sköna konst att värna och vårda dennas framtid! När 
därför Tor Mann i morgon å Stora Teatern modigt samlar sina 
skingrade skaror till en improviserad tonernas fest är det ingen 
slagen fältherre man möter – han bör kunna vara viss om att 
mötas av en fulltalig och enstämmig hyllning, som i detta fall bör 
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tolkas som ett Bragelöfte och en borgen för vårt musiklivs orub-
bade och förhoppningsfyllda fortväxt.  

K. H. 

Måndag 16 januari. Teater och musik. 
Orkesterföreningens söndagskonsert 
å Stora teatern hade samlats en talrik, representativ publik, som 
oförtydbart lade i dagen sitt varma intresse och sin sympati för 
Orkesterföreningen under den svåra och prekära situation den så 
oförmodat försatts i. Redan vid sitt inträde hälsades Tor Mann 
med långvariga applåder, och bifallet hade under hela kvällen en 
påfallande hjärtlig och intensiv karaktär. 

Det program som Mann i flygande fläng improviserat gällde å 
affischen för ”populär konsert”, men kunde gott ha dugt vid vilken 
symfonikonsert som helst. Det bestod av ett inledningsnummer – 
Cherubinis strängt klassicistiska Anacreon-overtyr –, en symfoni – 
Sibelius välkända tvåa –, och ett mindre mellannummer med so-
list – Robert Volkmans Serenad i d-moll för stråkar och obligat 
cello. – Redan i inledningsstycket kunde man göra vissa iakttagel-
ser om akustiken, som ej var helt till sin fördel. Orkestern kom 
alltför tätt inpå åhöraren, och trots detta blev dess klang ingalun-
da överväldigande, utan tunn, kammarmusikaliskt spröd och ge-
nomskinlig. I overtyren kunde det för en gångs skull ha sitt behag 
att kunna minutiöst följa stämföring och motivspel, – i den moder-
na symfonin åter saknades verklig resonansbakgrund för särskilt 
de stora patetiska bleckblåsarepisoderna. Orkestern föreföll en 
smula ovan vid miljön, vilket märktes på en viss vacklan i intona-
tion och rytmik. Säkert bör man med tillfredställelse hälsa styrel-
sens välbetänkta åtgärd att hädanefter förlägga konserterna till 
Lorensbergsteatern, vars proportioner och akustik mera lämpar 
sig för ändamålet. 

Det har länge varit på modet att se ned på de s.k. romantiska 
epigonerna. I viss mån begripligt – deras melodi och ingivelse 
kunde ofta, t.ex. hos en Bargiel eller Reinecke få något tröstlöst 
urvattnat och intetsägande över sig. Men det fanns också bland 
dem gedignare begåvningar, och en sak måste man hålla dem 
räkning för: de vårdade sig samt och synnerligen om formens ren-
het och prutade aldrig av en tum ifråga om fakturens genom-
arbetning och klarhet. Den igår spelade Volkmanska serenaden är 
ett synnerligen tilltalande prov på just detta. Dess med Schumann 
och Brahms befryndade tonspråk är också friskt, melodiöst och o-
konstlat. Stycket består av en serie rapsodieliknande episoder av 
skiftande stämningsinnehåll, än vemodiga, än smäktande, än upp-
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sluppet humoristiska à la Hugo Wolfs italienska serenad. De för-
bindas av recitativartade cellosolon – som träffande liknats vid en 
obotlig melankolikers monotona reflexioner. Magnus Jensen utför-
de i går cellopartiet synnerligen musikaliskt och smakfullt. 

Sibelius symfoni hör ju till våra symfoniorkestrars standard-
repertoir, den är välkänd och genomarbetad för orkestern, och Tor 
Mann kunde därför i går ge den en fritt improvisatorisk gestalt-
ning. Särskilt vackert gjordes andantet, denna finsk-finska, öde-
markshemska tragedi – ett värdigt motstycke till ”En saga” – och 
finalens strålande, kraftmättade avslutning. 

K. H–n. 

Tisdag 17 januari.  
SYMFONIKER OCH LYRIKER. 
Hugo Alfvén: Kantat vid Uppsala Universitets 450-årsjubileum 
(Abr. Hirch).  
Josef Eriksson: Skånska melodier (Ola Hansson) för sång och 
piano, op. 26.  
Josef Eriksson: Exotisk svit för piano op 40. (Bägge hos 
Lundeqvistska bokhandeln) 

Uppsala är ingalunda den ringaste av Sveriges städer, ur musik-
synpunkt sett. Där bo och verka två av våra gedignaste musiker: 
Hugo Alfvén – efter Stenhammars död vår obestridligen förnämste 
symfoniker och skapare i de stora formerna – samt Josef Eriksson, 
den intressante, mångsidige och finkänslige lyrikern och dyrkaren 
av de små formerna. Bägge ha de nyligen publicerat några verk, 
som markant framträda ur den eljest skäligen tunna och intetsä-
gande musikaliska höstfloden, och som vart och ett kunna göra 
anspråk på uppmärksamhet och studier. 

Hugo Alfvéns bidrag är den i september i Uppsala givna 
Kantaten till universitetets 450 års-jubileum, vilken nu i ett för-
nämligt klavérutdrag offentliggjorts av Abr. Hirsch. – Många vän-
ner till de bästa alstren av Alfvéns musa – då främst andra och 
tredje symfonierna – ha kanske under senaste åren med oro tyckt 
sig märka en nedgång i hans produktion, såväl kvantitativt som 
kvalitativt sett. Säkert är att komponistens eget älsklingsbarn, 
den wagneristiskt osjälvständiga och med stor apparat arbetande 
4:de symfonin – ”I havsbandet” – i ytterst ringa mån bidragit att 
stärka hans aktier och sympatier. (Säkert då mera ”Reformations-
kantaten”, vars lärda, djupsinniga och imposant inledningskör i 
viss mån försonade med verkets övriga, teatraliska svagheter och 
kom en att minnas att Alfvén dock är vår kontrapunktiskt bäst 
skolade och tekniskt mest gedigna musiker!) – Den nu publice-
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rade kantaten – till ord av Gunnar Mascoll Silfverstolpe – är en 
angenäm dementi för pessimisterna – den är ett barn av frisk och 
äkta ingivelse parad med klok disposition och arkitektonik – en 
Alfvén av bästa årgång. Den är tekniskt sett, betydligt enklare och 
mera lättillgänglig än vad fallet brukar vara vid tonsättarens 
större verk, och avstår nästan helt från mera komplicerad poly-
foni. – Under mörka, högtidliga klockklanger tåga de döda ung-
domsskarorna fram genom Minnets port, i tunga, kompakta 
ackord – ungdomen, som än ”talade med klangen av harnesk hårt 
latin” än vakade en morgon ”med blicken blank och lycklig av nya 
tankars rus” och än ”tumlade i visor och i svärmisk dikt”. Den 
hyllas ytterligare i ett följande barytonsolo, och därefter följer 
kantatens onekligen mest inspirerade parti, en kör som minner 
om allt vad dessa lärdomsskaror uträttat i svenska bygder, i 
”luthersk anda” under ”rättens klinga” eller i ”en enkel skola”. Den 
energiska, kraftigt polyfona satsen avbrytes plötsligt och liksom 
från fjärran klinga folkviseartat enkla, sibelianskt vildmarksmy-
stiska toner:  

”Seger vanns i ödemarker, och där restes inga vårdar 
åt den tro som brann i stormen, och den vilja som höll ut,  
Så flyg bort, vår sång, och klinga över fjärran kyrkogårdar,  
där den tysta hjältesagan stupade i mull till slut”. 

De dö bort pianissimo och en repris av den kraftfulla inledningen 
avslutar den gripande satsen. – Kantatens senare avdelning be-
står av ytterligare ett barytonsolo – som onekligen såväl poetiskt 
som musikaliskt verkar skapat en smula invita Minerva – samt en 
majestätisk slutkör, nu åter under högtidliga klockklanger, men 
mera ljusa, durbetonade, som utmynnar i en hymnartad bön till 
framtiden och festliga trumpetfanfarer till Alma Maters ära. – 
Ingen kan som Alfvén skriva en fylligt mättad körsats och hans 
ackordval är lika originellt som logiskt och karakteriserande. 
Instrumentationen finns ej ens antydd i klavérutdraget – varför? – 
men efter pålitliga öronvittnens utsago lär Alfvéns instru-
mentationskonst där ha firat stora triumfer, särskilt i framkallande 
av egenartade klockklanger. – Skall denna kantat få förbli blott en 
tillfällighetskomposition, och sedan sänkas i glömskans famn? Det 
är en fråga till dem det vederbör, och vi vilja hoppas att så ej blir 
fallet. Vår körverkslitteratur är ej så rik att vi kunna avstå från ett 
sådant tillskott – ett i bästa mening populärt, d.v.s. folkligt verk. 

Lyrikens vida rike omfattar ju hela människohjärtats horisont, 
och vad där rymmes av alla känslans nyanser och skiftningar. 
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Josef Eriksson är visserligen ingen universell lyriker, av en 
Schuberts eller Hugo Wolfs mått, men hans tanke- och känslo-
värld omspänner ett betydligt större område än många mera rent 
”lyriska”, d.v.s. romantiskt lyriska komponister – t.ex. Sjögren. 
Han har många strängar på sin lyra: där ryms både Agrell-
dikternas transcendentala oändlighetsstämningar, Fjellner-sånger-
nas friska försommarlyrik, Vilh. Ekelunds klassicistiska ljushymner 
och Karlfeldts kärva manlighet. I sanning en respektingivande 
mångsidighet! Och som krona och insegel finns där humorn, den 
stora, varma och äkta humorn. Det är särskilt i sina manskvar-
tetter han nedlagt denna, i den dråpliga ”Selinda och Leander”, i 
Obstfelder-humoresken ”Vaar” samt framför allt i den Ola 
Hanssonska cykeln ”Gamla gardet” – detta lundabohemens bell-
manskt vinlövskransade och vemodigt-glada momentum ære 
perennina. Blott ett par strängar saknas på lyran: de som av en 
sångare huvudsakligen fordra rusig trubadur-erotik eller patetisk 
självbespegling böra vända sig annorstädes hän. Josef Eriksson 
försmår dessa grumliga källor, och hans känsla iakttager alltid ett 
stundom kanske skyggt och reserverat, men oändligt fint och 
sympatiskt decorum. – Skånes och Sydsveriges skalder har Josef 
Eriksson omfattat med en förkärlek som säkert beror på en viss 
samhörighetskänsla med deras ofta inåtvända och psykolo-
giserande natureller. Det häfte Ola Hansson-sånger han nu utgivit 
under titeln ”Skånska melodier” är just av en sådan stillsam, intim 
art, som så mjukt och smidigt ansluter till dikternas lågmälda, 
innerliga poesi och deras mollstämda bilder från Skånes slätter. 
Sådana sånger som den inledande ”folkvisan”: ”Nu vissna mina 
blommor”, ”Spleen”, den skogsdoftande ”Sommarblund”, eller 
”Vårbräckning” äro icke blott i all sin formella knapphet tekniskt 
fulländade små konstverk – de rymma även en hel del av Ola 
Hanssons stolta och exklusiva psyke, – ett ”noli me tangere”, som 
borg kring en kärna av varm och drömsk innerlighet. – Av en helt 
annan art äro de fem pianostycken, som sammanförts under den 
ej helt karakteriserande titeln ”Exotisk svit”. Där ha vi Josef 
Eriksson från en helt annan sida – där finns icke blott lyriken utan 
också ironikern satirikern, och där finns den harmoniske experi-
mentatorn och nydanaren. Kanske något brokig till innehållet och 
ej fullt avrundad som helhet betraktad rymmer dock denna svit så 
mycket egenartat och nytt att den hela tiden fångar intresset och i 
varje takt eller åtminstone på varje sida har att bjuda på någon 
överraskning, ofta av extravagant-bisarr art. Den inledes av en 
ironiserande ”Morihan-dans”, vars groteska trivialitet knappast 
kan hänföra den till ens ”anständig musik”, så följer en ”Mån-
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skensdröm” i mjuka, glidande heltons-terzer. Den nästa lilla f-
moll-bagatellen är ett stycke ”douce musique” av en obeskrivlig 
charme – en tanke-lyrisk aforism. Vad handlar den rentav ”fula”, 
besynnerliga mellansatsen i nästa avdelning om? Är det Jobs kla-
gan på askhögen, eller predikarens meditationer över alltings få-
fänglighet? Då är finalen – åter en exotisk dans – bra mycket 
lättillgängligare, ja kanske en smula för mycket. Dess österländ-
ska indolens brytes snart av ett furiöst Presto, som smakar neger-
dans, ej blott ironiskt menad sådan. Man må ställa sig till denna 
svit hur som helst, ingen lär kunna förneka att Josef Eriksson här 
lämnat ett nytt prov på uppfinningsrikedomen och originaliteten i 
sin begåvning. 

Knut Håkanson. 

Tisdag 17 januari. Teater och musik. 
Musikaliska konstföreningens årspublikation  
för 1927 består av två verk av Yngve Sköld, förut känd bl.a. ge-
nom några fint formade och pianistiskt tacksamma variationer för 
piano. Det ena av nyssnämnda verk är också en pianokomposi-
tion: Preludio e fuga, vartill dock tonsättaren fogat reservationen 
quasi una fantasia – en reservation som för fugan förefaller syn-
nerligen välbetänkt. Den är hållen i en från åtskilliga moderna 
klavérverk välkänd stil, som utgör ett mellanting av homofoni och 
poyfoni, en hybridform som i själva verket ej låter något av dess 
båda element komma till sin fulla rätt – allra minst det polyfona. 
Den enformiga, oktav- och ackordöverlastade pianosatsen, som 
staplar Pelion och Ossa i krampartade försök att åstadkomma 
konsertmässigt-orkestrala verkningar och stegringar, bidrager ej 
heller till ett gynnsamt helhetsintryck. – Då är det andra bidraget, 
en sonatin för violin och piano, betydligt mera sympatiskt, i trots 
av – eller rättare tack vare – att det framträder med mycket min-
dre anspråk. Stilen är kanske inte så originell, påverkad som den 
är av Sjögren, Reger och Fryklöf, men det lilla fyrsatsiga verket 
har en klar, överskådlig form och sober, detaljgenomarbetad 
faktur som borde göra det spelat och känt. Särskilt det lilla 
knappa scherzot är av en graciös och intagande luftighet.  

K. H–n. 
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Torsdag 19 januari. Teater och musik.  
Hilding Rosenberg 
som ansvarade för lejonparten av onsdagens symfonikonsert, 
visade sig som dirigent från en mycket fördelaktig sida. Han bjöd 
icke på några märkvärdigheter eller pockade på personlig upp-
märksamhet – det var lugnt, sakligt musicerande för musikens 
egen skull, icke så vidare temperamentsfullt eller medryckande, 
men smidigt stiltroget och säkert. För den klassiskt romantiska 
dubbeltonen i Schubertssymfonin hade han ett fint öra, Nardinis 
konsert ackompanjerades mycket följsamt och att han gjorde sitt 
eget nya verk con amore behöver då ej knappast omtalas. 

Det skulle vara både malplacerat och orätt att efter endast ett á 
två åhöranden fälla ett kategoriskt värdeomdöme om ett musik-
stycke av den Rosenbergska violinkonsertens komplicerade, nya 
och ovanliga art – vad man kan ge är endast ett första intryck – 
möjligen ”sanningens liknelse”. – Rosenberg har ju icke blott den 
en smula diskutabla äran att vara en av våra mest omdebatterade 
modernister, för att inte säga vår ende ”problematiske” – han är 
också något annat och mera: en osedvanligt kunnig och mång-
sidig musikernatur, som sätter sitt mål högt och ständigt är ajour 
med de nyaste strömningarna i samtidens musikliv. Hans lätthet 
att skriva, hans egenskap av ”absolut” musiker med linjära ten-
denser, hans böjelse att attrappera gångna tiders stilarter av 
skilda slag gör att allt vad han producerar stundom blir av en 
ganska heterogen beskaffenhet, som minst av allt kan fångas i en 
formel, ett lösenord – vare sig ”atonalist” eller annat. Hans musik 
får lätt över sig något blodlöst, abstrakt, skrivbordsmässigt – det 
förefaller som om han ofta skrev ner och utvecklar första bästa 
stundens infall, utan att bekymra sig om dess kvalitet eller me-
ning, och den faustiska skaparvåndan, det mödosamma utforman-
det av motivet till adekvat gestalt med uridéen, är honom säkert 
tämligen främmande. Den nya violinkonserten är icke fri från 
svagheter av antydd art, den tillhör säker icke sin upphovsmans 
märkligaste saker, och man kan – trots det myckna och skäligen 
omotiverade rabalder den väckte i Stockholm i våras – egentligen 
icke påstå att den är något i svensk eller än mindre i nordisk 
musik epokgörande verk – om man då frånser dess för resten 
varken vidare särpräglade eller utmanande atonalism. Konserten 
består av fem satser, fullkomligt lösgjorda från all anslutning till 
kända klassiska schemata och utvecklande sig i fri symfonisk – 
eller rättare kammarmusikalisk gestaltning utur det givna motivet. 
På verkets inkomstsida bör skrivas en uppfinningsrik, omväxlande 
rytmik samt en fint individualiserad instrumentation. Soloviolinen 
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spelar endast en relativt självständig roll, i själva verket utgör den 
endast en integrerande del av det stora hela (ehuru den på ett par 
ställen lösgör sig till regelrätta kadenser – sic!). Den tekniskt 
osedvanligt krävande stämman förefaller ibland skriven mera för 
det abstrakta violinbegrepp som föresvävade Beethoven då han 
till Schuppanzig fällde sitt bekanta yttrande: ”Tror han jag tänker 
på en eländig fiol, då jag skriver?”, än för ett vanligt, fyrsträngat 
människoinstrument. Tobias Wilhelmi klarade de tekniska van-
skligheterna och intonationssvårigheterna med säkerhet och stor 
bravur, och i Nardinis lilla konsert lät han oss njuta av sin klas-
siskt rena och sångbara ton.  

Det apropås dessa två konserter aktuella problem om atonalis-
mens raison d´etre är säkert icke löst i ett nafs. Dock en invänd-
ning. Programmet lyder ju: stämmorna skola föras atonalt, d.v.s. 
oberoende av ett tonartscentrum, samt linjärt, ”horisontellt”, utan 
hänsyn till det harmoniska ”vertikala” resultatet. Gott, vi accep-
tera detta! Men vad skall då sammanhålla satsen och stämmorna? 
Väl icke rytmik och tematik? Ett motiviskt -tematiskt arbete är ju 
sedan länge gammalmodigt, och det bör även vara en lättnad att 
få luckra upp i taktstreckens stränga herravälde. Alltså: en linjärt 
– tonal musik med fullkomligt självständiga stämmor, oberoende 
av alla takthänsyn. Frågan är om icke då det rena kaos ligger 
snubblande nära, och den tyske futurist som komponerat en trio 
för violoncell, symaskin och högläsning av adresskalender har en-
dast dragit konsekvenserna av riktningens etiska premisser.  

De mera konservativa åhörarna som till äventyrs förfasat sig 
över Rosenbergs dock icke så livsfarliga atonalism kunde ta ska-
dan igen i Schubertsymfonin. Vilken vårlig, ljuvligt ren och natur-
lig musik, detta! I det långa, äkt-romantiska andantet möta vi 
vackrast dess nittonårige skapares svärmiska, troskyldiga yng-
lingasjäl. I yttersatserna anslår han upprörda, ej så ”tragiska”, 
men smärtsamt - elegiska toner – de samma toner vars höga visa 
han senare, mera fulltonigt, skulle låta klinga i ”den ofullbor-
dades” ödesresignerade stämning. 

Tor Mann invigde den nya lokalen med en tolkning av tredje 
Leonoraovertyren, som förlänades en osedvanlig grad av klarhet 
och genomskinlighet. Denna var till stor del att skriva på teater-
salongens konto – dess akustik visade sig utomordentligt gynn-
sam för konsertändamål – allt smälte vackert samman. Publiken 
föreföll i bästa stämning, var ovanligt ”med på noterna”, samt hyl-
lade komponist, dirigenter och solist med livliga applåder och 
blommor.  

K. H–n. 
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Måndag 23 januari. Teater och musik. 
Söndagens Populärkonsert 
bjöd på fem solister ur orkestern. Lars Fermaeus kanske bör näm-
nas först av dem, då han uppträdde ensam, som tolk av Sten-
hammars två sentimentala romanser. – De vinna och intaga mer 
och mer för varje gång man hör dem, därför att vår bortgångne 
stormästares anspråkslösa och skyggt reserverade saker – vem 
annan hade behövt krypa bakom det älskvärt ironiska förbehållet 
”sentimentala?” och Fermaeus uppbjöd sitt bästa för att göra dem 
full rättvisa. Särskilt vackert gjorde han A-durromansens ljusa och 
lugna folkvisestämning. Den upprörda f-mollromansen satte han 
in med en abrupt våldsamhet i tonen och tempo som inte var rik-
tigt smakfullt, men så småningom balanserades tempot och allt 
ställds till rätta. Blommor, mycket blommor. 

De fyra andra solisterna uppträdde tillsammans, som concertino 
i Haydns Sinfonia Concertante. Från stråkarna hade hämtats ett 
diskantinstrument, violin, samt ett basinstrument, violoncell, sköt-
ta av respektive herrar Asti och Claëson, och med dem kom-
binerades två träblåsinstrument, oboe och fagott, – herrarna 
Trulleman och Hon. Det var mycket lustigt att lyssna till de fyra 
stämmornas muntra och spirituella konversation – mest intressant 
genomförd i första satsen med dess vackra kadens. Andantet har 
den borgerliga altvatertonen, och finalen inleds med patetiska, 
operamässiga recitativ som sedan lämnar plats för ett livligt alle-
gro med mera solistisk behandling av de fyra instrumenten. Dessa 
sköttes con amore av de förträffliga solisterna – särskilt var det 
ett nöje att lyssna till herr Hons som alltid så genomtänkta 
frasering. 

Konserten inleddes med Mozarts lilla uvertyr till ”Teaterdi-
rektören” – ett vanligt symfoniallegro, utan några som helst skil-
drande tendenser – och avslutads med Nielsens Hanedans ur 
Maskerade. Dessutom bjöds på Attebergs balettmusik till ”De 
fåvitska jungfrurna”. I sanningens intresse bör en gång för alla 
fastslås att denna atterbergska s.k. komposition intet annat är än 
en serie bredvid varandra uppradade folklåtar, här och var nöd-
torftigt förenade genom några överledande takter men ibland inte 
ens det. Alltså rätt och slätt ”potpurri över svenska national-
melodier” och som sådant naturligtvis bättre arrangerat och in-
strumenterat än Emmerik Sandells och konsorters men dock. Som 
ballettmusik må denna ”selection” ha sitt berättigande – men som 
fristående konsertnummer knappast. Atterberg har gjort så 
många andra och bättre saker – låt oss höra dem!         K. H–n.  
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Torsdag 26 januari. Teater och musik.  
Symfonikonserten. 

Bach – Schumann var den stjärnkonstellation som lyste över 
gårdagens symfonikonsert. Den är välkänd ur musikhistorien, 
denna konstellation. Mendelsohn och Schumann var det ju som 
väckte romantikens Bach-intresse till livs, även om Mendelsohns 
roll därvidlag var den egentliga återuppväckarens, praktikerns, får 
Schumanns huvudsakligen mera teoretiskt propagerande bety-
delse därför ej underskattas. Schumanns Bachbegeistring var stor 
och äkta, den lyser igenom överallt i hans skrifter och den har satt 
sin prägel på en stor del av hans skapande. Nutida linje-esoteriker 
finna nog hans Bachuppfattning en smula ytlig, romantiskt och 
harmoniskt betonad som den var, och t.ex. hans ackompanje-
rande pianostämma till soloviolinsonaterna betraktas säkert som 
en synd mot den helige ande varför ingen förlåtelse gives, men 
allt detta bör ej få undanskymma den eminenta historiska be-
tydelsen av Schumanns insats. 

I Rehnsymfonin spåras Bachinflytandet tydligast i den fjärde, 
långsamma satsen, som är skriven helt i Bachs anda – sådan nu 
Schumann förstod och uppskattade den. Det korta, uppåtsträ-
vande temat behandlas helt polyfont, imitatoriskt, och stegrar sig 
i orgelliknande basunklanger till en storhet och höghet som verk-
ligen för i tankarna den gotiska domens sublima majestät. Denna 
sats är avgjort verkets tyngdpunkt, och de övriga satserna är i 
jämförelse därmed betydligt mattare – de lida av en viss rytmisk 
och harmonisk enformighet och saknar verkligt kontrasterande 
element. Bäst är den friska, energiska första satsen, med sitt 
livfulla huvudtema och det vemodiga sångtemat – de övriga äro 
knappast av de mått och dimensioner man brukar fodra av 
symfoniska satser. – Symfonin är komponerad under Schumanns 
nedgångsperiod, åren innan vansinnet bröt ut, och en viss psykisk 
avmattning är flerstädes märkbar. Särskilt är Schumanns instru-
mentation här valhäntare än någonsin, tröstlös enfomig med 
ideliga fördubblingar i stämmorna, särskilt träblåsarna. Tor Mann 
hade med Felix Weingartners benägna assistans gjort sitt bästa 
för att råda bot för de värsta bristerna, och företagit en grundlig 
revidering av partituret, vilket nogsamt märktes här och var, sär-
skilt i första satsen. Han förlänade symfonin en genomtänkt 
gestaltning, och försökte med livfulla tempi och energiska accen-
ter motverka enformigheten.  

Det är icke så mycket den lärde Bach, fugamästaren, vi möter i 
C-dursviten som snarare den folklige Bach, musikanten, ättlingen 
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av stadspipare och spelmän. Lärdomen spåras egentligen endast i 
den inledande franska ouvertyren med dess fugerade allegro – 
eljest är det hela en serie folkligt friska och robusta danser. Det 
behövs onekligen en viss historisk inställning för att ej tröttas av 
den för våra bortskämda öron rätt enahanda orkesterklangen och 
uniformiteten i tonart och sats. De små trioepisoderna för två 
oboer och fagott äro välkomna avbrott och utfördes helt för-
tjusande, särskilt i ouvertyren och i Bourrée II. Fråga är om icke 
Tor Mann där, modifierat tempot väl mycket – i alternativen – det 
är dock samma dans, och helhetsintrycket äventyrades.  

Konsertens portal var Glucks Iphigenia in Aulis-ouvertyr, i 
Richard Wagners bearbetning. Vilken kontrast till Schumann? Det 
finns inga mörka slagskuggor inga vinklar och vrår, inga dämoner 
eller spökgestalter i denna musik – allt, även smärtan och lidan-
det, är genomstrålat av medvetandets skarpa ljus och däröver 
välver sig apollons och musernas klara och blåa himmel. I san-
ning, om någon, ”klassisk” konst!  

K. H–n. 

Fredag 3 februari.  
En lyckad operapremiär på Stora Teatern.  
Nicolais ”Muntra fruarna i Windsor”. 

Rikedom förpliktigar – men det gör fattigdom också, åtminstone 
i Storans kasus. När man som vår lyriska scen p.g.a. praktiska 
och ekonomiska hänsyn anser sig tvungen att inskränka antalet 
givna operor till tre à fyra per spelår så har man rätt att fodra att 
dessa utväljas med en alldeles särskild omsorg, icke blott med 
hänsyn till det konstnärliga värdet – ett oeftergivligt villkor! – 
utan lika mycket med tanke på deras livsmöjligheter och bärande 
förmåga. En enbart ”konstnärlig” gest utan hänsyn till pub-
likresonans vore här en tom demonstration. Låtom oss med detta 
för ögonen så gott först som sist fastslå att ett lämpligare val än 
nu knappt kunde träffats. Nicolais buffaopera har inte blott tack 
vare sin allbekanta, renässansfriska handling och sin shake-
speareska vis comica en verkligt underhållande och attraheran-
de förmåga – den vittnar även om sin upphovsmans starkt musik-
dramatiska läggning och träffsäkra uppfinning. Nicolai är intet ny-
skapande geni, och hans musik var troligen redan vid dess fram-
trädande ej helt up to date, men här besannar sig åter satsen att 
det vid ett konstverk ej så mycket kommer an på vad som göres, 
utan hur det göres. I fråga om ingivelsens friskhet, och ”ut-
hållighet”, och i fråga om utarbetningens renhet och gedigenhet 
kan Nicolai tävla med de största, och det är ej förmätet att nämna 
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honom visserligen efter men dock i samma andedrag som Mozart 
och Rossini. ”Muntra fruarna” är en låt vara lätt borgerlig pendang 
till Figaro och Barberaren, och i ren komik står den dem ingalunda 
efter. – Nicolai representerar en egendomlig sammansmältning av 
italiensk opera och tysk romantik. Det italienska elementet mär-
kes bl.a. i de ideliga koloraturrulladerna, klokt nog dock mest pa-
rodiskt använda, och i hela den lätta, eleganta tonen och an-
läggningen – det tyska åter mest i vissa solopartier, särskilt i sista 
akten såsom i den valdthornsfriska visan om jägaren Herne, i 
Annas stora, månnattsomstrålade kärleksaria och i slutscenens 
mendelsohnska älvupptåg. Finalerna äro över huvud mästerligt 
uppbyggda och visa allra bäst Nicolais dramatiskt konstruktiva 
förmåga som också får ett vackert uttryck i Falstaffs och Ström-
Bäcks recitativ och duett i andra aktens första tablå. Och detta 
har kallats kapellmästarmusik! Får vi be om flera sådana kapell-
mästare! 

Gårdagens föreställning gjorde i hög grad rättvisa åt verket och 
visade stora prestationer från dess allra bästa sida, och vad som 
bjöds var ofta en verklig fest för så väl öga som öra. Poul Kanne-
worff stod för regien och dekorationerna, och hade skapat en serie 
vackra tablåer, vilka både ur kompositorisk och än mer ur kolo-
ristisk synpunkt voro av förträfflig art. Särskilt läckra voro första 
aktens rumsinteriör och andra aktens sommarligt ljusa trädgårds-
dekoration. De agerandes dräkter voro beräknade att effektfullt 
kontrastera mot bakgrunden, och särskilt den nyss omtalade träd-
gårdsscenen bjöd härvidlag och ur regisynpunkt på vackra och 
lustiga episoder. Andra aktens sluttablå var rätt tråkig, och det 
här och i de andra interiörerna använda manéret att placera 
rumskuben fristående, så att man ser de uppträdande springa ut 
och in genom väggarna, tycktes vara tillkommet mera för att ge 
dekorationerna deras ”moderna” firmamärke än för att verkligen 
tjäna något förnuftigt praktiskt eller estetiskt ändamål.  

Kapellmästare Kielland svarade för den musikaliska ledningen 
och visade ett fast grepp om uppgiften, även om ha här och var 
tog lite för tungt på det hela. Särskilt den lustiga, sprudlande 
lustiga ouvertyren togs alltför långsamt och segt, utan sinne för 
de finare temponyanserna, och även finalen i Windsors park kun-
de ha gått både lättare och med mera precision. Denna anmärk-
ning gäller här även regin och dansen. 

Om de uppträdande är i stort sett endast gott att säga. Huvud-
rollen i stycket är ju John Falstaff, ”Sir John av hela Europa”, och 
även om Erik Åby ej skämde bort rollen, långt därifrån, så brast 
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det honom likväl en hel del både i spel och än mer sång för att 
han skulle kunnat ge full illusion. Min bäste Sir John, varför så 
flegmatiskt föresten? Visserligen har ni en isterbuk som mest be-
står av plumpuddingar, men ni har ju också ett ”kärligt blod”, och 
er kärvänlighet och slagslystnad borde ta sig lite livligare uttryck! 
Minns att efter alla damers erfarenhet pläga tjockisar vara ut-
märkta dansörer! Och inte behöver ni vräka er i länsstol a l l t id, 
även när ni går? – Falstaffs två plågoandar, fruarna Ström och 
Page, inkarnerades av Inga Peters och Sigrid Eklöf-Trobäck på ett 
både vokalt och dramatiskt synnerligen intalande sätt, särskilt var 
fru Peters ovanligt till sin fördel. I Anna Pages-Fentons skepnader 
gåvo Ingalill Söderman och Konrad Arnesen för en gångs skull den 
fulla operaillusionen av ungdom och skönhet, i gestalt, stämma 
och spel. Det är synnerligen uppfriskande att höra en tenor som 
icke är mjäkigt lyrisk utan sjunger riktigt, friskt och energiskt! De 
två muntra fruarnas män kreeras av herr Zetterman och Laurent 
– den förre var helt enkelt förträfflig som den svartsjuke herr 
Ström. Sist är att nämna de båda snöpliga friarna Spinker och 
Cajus, hrr Kinch och Larsson – den förre excellerade i en dråplig 
mask och dito spel, och den senare var ej heller dålig, dock väl 
sprattlegubbsartad. 

Det var något ungt, vaket och uppfriskande över gårdagens fö-
reställning på Storan, den visar att där arbetas och att man vill 
något. Käckt och friskt var det hela och publiken visste också att 
sentera vad som bjöds – det var intet slut på inropningarna och 
blommorna. Förhandsnotiserna har förutspått en livslängd av tio 
föreställningar. Det bör det bli allra minst, och mer till! 

K. H–n. 

Måndag 13 februari. Teater och musik. 
Sigrid Lithzéus 
som svarade för det solistiska inslaget i gårdagens populärkonsert 
var en ganska angenäm bekantskap. Hon äger ett praktfullt mate-
rial, kanske ej så tilltalande i timbren, men voluminös och bärig, 
en god vokal utbildning och en tydlig diktion. Om hennes tempe-
rament och konstnärliga möjligheter är det efter gårdagens prov 
rätt svårt att yttra sig – de saker hon framträdde i voro ej riktigt 
lyckligt valda och läto säkert ej hennes bästa egenskaper komma 
fullt till sin rätt. Massenets quasi dramatiska och sötsliskiga 
Salomearia ur ”Hérodiade” kräver en helt annan galliskt sydländsk 
smidighet och passion för att över huvud taget bli njutbar, och 
även Oskar Lindbergs två tonsättningar av ett par synnerligen 
svaga feminina diktsynder måste tas mera intensivt för att ej 
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totalintrycket av deras diffusa impressionism ska bli enbart tråkig. 
(Den första var dock rätt fin.) Det var skada med detta pro-
gramval, och det vore intressant att höra den sympatiska 
sångerskan i andra uppgifter – man fick ett intryck att hon kan ha 
betydligt mera att ge. – Blommor och applåder. 

Programmet omfattade för övrigt tre gamla välkända dirigent-
käpphästar som gåvo hr. Järnefelt tillfälle att visa sin virtuos-
mässiga rutin och sin överlägsna behärskning av orkesterinstru-
mentet. Först Griegs Peer Gynt-Svit no. 1: fåglarna kvittrande, 
daggpärlorna glittrade och morgonsolen strålade precis som tusen 
gånger förut, mor Åse dog om möjligt ännu mera pppp än sed-
vanligt, och Anitra krumbuktade och svansade inför ”Selvets 
Kejser” med ett raffinemang som kom en att misstänka att hon 
övade sig till det snart stundande Ibsen-jubiléet. Men Trolldansen 
i Dovre var allt väl städad och ”hövisk”! – efter programnotisens 
naturalistiska upplysningar hade man extra rätt att vänta sig 
något noch nie dagewesenes ifråga om nordisk-norsk bondskhet 
och ”vaere sig selv nok”. – Mendelsohns eleganta älv-scherzo ur 
”Midsommarnattsdrömmen” trippade luftigare och koncisare än 
någonsin och till slut kom Liszts första Ungerska rapsodi – behövs 
där adjektiv och epitet? Den vill rycka med publiken, och det 
gjorde den. Och Järnefelt.  

K. H–n. 

Torsdag 16 februari. Teater och musik.  
Symfonikonserten. 
En svensk impressionist.  

Hovkapellmästare Järnefelt programval i går uppvisade effekt-
fulla kontraster, – men det var kanske inte riktigt vänligt mot ”Is-
havet”, ty det lär vara svårt att uppleta upp något stycke som så 
per kontrastverkan framhäver och understryker den moderna im-
pressionismens lyten och svagheter som Mozarts Jupitersymfoni, 
denna den apolliniska konstens högsta triumf. Ty säga vad man 
vill om Nystroems tondikt – apollinisk lär ingen vara frestad att 
kalla den! Möjligen då snarare dionysisk, om nu lejontämjaren – 
vinguden kan trivas på så kalla breddgrader! Det brusar och 
sjuder häftigt i denna musik, orkestergrytan kokar som en häx-
kittel full av dämonisk brygd, ilsket dissonerande septim- och 
nonackord fara om varandra, alla instrumentens andar äro lösa 
och föra sitt ofog, likt kvastkäpparna i ”L`apprenti sorcier” – och 
liksom där låta de tonflöden stiga över sina bräddar och hota att 
översvämma allt. Mästaren som med sitt trollspråk kan behärska 
dem och bjuda dem stanna är fjärran faren, och de rebelliska och 
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härsklystna små gastarna uppföra ett egenvilligt och öronpinande 
spektakel. – ”Ishavet” är, det måste sägas, inget moget eller av-
slutat konstverk – det är ett enda stort experiment, ett arktiskt 
monster – en valfisk eller ett isberg, vars enorma proportioner och 
överkomplicerade faktur trotsar de mest beredvilliga försök att få 
en överskådlig blick och komma till en helhetsbild av verket. 
Visserligen vill väl denna musik egentligen ej låta sig ”analyseras” 
eller begreppsmässigt redas upp – den är ju rent impressionistisk, 
målande och skildrande, vill verka med klanger, färger och antyd-
ningar – men den glömmer eller nonchalerar den mänskliga 
receptivitetens psykologiska begränsning. – På samma gång som 
man tyvärr nödgas konstatera detta slutfacit måste man också 
fastslå komponistens stora och odisputabla förtjänster. Man får 
verkligen intrycket att Gösta Nystroem är en talang, en begåvning 
som en dag skall ha något att ge, ehuru det ännu tycks vara långt 
till utkristalliserandet. Han har vilja och äregirighet – eller skola vi 
säga ambition. Det fodras dock en icke ringa behärskning och 
psykisk överlägsenhet för att genomföra och slutföra ett verk av 
”Ishavets” mått! Och stor instrumentatorisk begåvning lär ingen 
kunna frånkänna honom – han söker ständigt efter nya och ori-
ginella klangverkningar, och finner också ofta sådana, t.ex. i den 
avslutande eskimådansen med dess imiterande träblåsare över 
mystiska stråkackord. Ej heller lär man kunna bortresonera hans 
starka harmoniska sinne och anlag för stämföring, ehuru resul-
tatet av de linjära och polytona ackordsammanstötningarna för 
det mesta är sådant att man vid de enstaka, mera tonala ställena 
erinras om Hamsums definition på livets blida stunder: ”En Fange 
sitter paa sin Kjärre og körer till skafotet, en Spiker gnager ham i 
sätet, han flytter sig och föler det mera behagelig. ” – Det är både 
vanskligt och förmätet att vilja föreskriva andra ”hur de skola 
komponera” – dock vore det synnerligen frestande att här på-
minna om några gamla truismer: ”Det enkla är det svåra” och ”in 
der Beschränkung erst zeigt sich der Meister”. Den dag Gösta 
Nystroem ej söker sitt ideal i Kosmopolis och dess ”modernaste” 
moderiktning – som i morgon är ”omodern”! – utan hos sig själv, i 
sitt inre, besinnande sina naturliga rötter och sitt ursprung – den 
dagen vilja vi alla som tror på hans talang och begåvning vänta 
oss något stort av honom och hans ärliga uppsåt. 

Hovkapellmästare Järnefelt hade tydligen lagt ner mycket om-
sorg på instuderingen av det komplicerade och trots allt mycket 
intressanta partituret, och gav det en god gestaltning som särskilt 
verkningsfull tillvaratog de dynamiska möjligheterna. I Mozart-
symfonins förnäma och aristokratiska konst var han fullkomligt 
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chez soi, och genomlyste även de avlägsnaste vinklar och vrår av 
densamma med sin fina och klara intellektualitets strålknippen. 
Till sist dansade Berlioz` romerska karnevalståg genom salen i 
eldiga tarantella- och saltarellorytmer – för en gångs skull en 
ovanligt sympatisk Berlioz. Särskilt den passus nära slutet, då 
dansrytmerna liksom höras i fjärran och introduktionens långsam-
ma tema oförmodat smyger sig in bland dem, är både fint tänkt 
och utfört. 

K. H–n. 

Onsdag 22 februari.  
Musikaliska livsdagrar 

Ola Hansson har i sina ”Kåserier i mystik” ett avsnitt som han 
kallar ”Livsdagrar”. Det handlar om det inre livets, den psykiska 
vitalitetens variationer och fluktuationer hos individerna och släk-
terna, om striden mellan mörker och ljus, mellan ”död och 
förnyelse”. ”Den moderna människans väsen är som en ytterst fin 
våg med känslig, skälvande tunga, vilken aldrig bringas att helt 
stanna, det liknar ett av dessa landskap från den tidiga våren och 
den sena hösten, vilka ständigt skifta i ljus och ilande skugga.” 
Där pågår ”en kamp mellan spleen såsom drivande skum dimma” 
och ”solskensdagern” – ”En kamp, vilken pågår och pågått icke 
mindre inom folkens än inom den enskilda människans liv, med 
skiftningar i än hastigare än långsammare tempo, brytande sig 
upp genom seklerna i sällsamma färgspel eller följande på varan-
dra som breda bälten, nu helt dunkelt, nu helt ljust, – bådadera 
mörkret, som solskensdagern, spleenen och livsdagern, vältrande 
fram ur detta ena och samma hemlighetsfulla allsköte, som är 
människosläktets omedvetna.” Han observerar hos sig själv, ana-
lyserar och söker i ord fånga detta själslivets sällsamma dagerspel 
med dess ogripbara, ”psyko-fysiska” processer, och särskilt 
tröttnar han ej att om och om igen, nästan tantologiskt omstän-
digt, försöka skildra sina egna upplevelser av livsförnyelse och 
pånyttfödelse – häri en äkta mystiker och föregångare till psyko-
analytikerna. I sällsynt betagna, poetiskt levande och mänskligt 
gripande ord berättar Ola Hansson om hur han efter en period av 
tyngd, olust och nedslagenhet, ”då hela hans väsen ej kunde 
andas utan han flög med tröttade vingar inne i sin bur”, hur han 
då ”med ens, i ett ögonblick, som under inverkan av en trollstav” 
kunde helt förvandlas, och med honom omvärlden. ”Jag hade 
plötsligt vaknat upp ur min letargiska sömn; jag rätade på mig 
rent kroppsligt, mekaniskt, liksom en människa, vilken alltför 
länge suttit i sammankrupen ställning; det kom glans i min blick 
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som i min själ; det föll en annan, en ny, en okänd belysning över 
alltsammans, vari det helt och hållet skiftade både utseende och 
invärtes art.” Och orsaken, primus motor till denna förnyelse-
process kan vara av skiftande slag. Det kan vara ett konstverk 
eller ett diktverk vars förtätade spänning utlöser dessa starka, 
förfinade lustförnimmelser, eller mötet med en ny människa, 
”kvinnans smeksamma lockljud”. Men det kan också vara ett 
plötsligt minne, hembygdsminnet eller barndomsminnet – ”minnet 
av slätten vid havet, slätten vid sädesrik sommarråga, slätten i 
höstrusk och vintersnö, med råkbon i almtopparna och vipskri 
över de sanka ängarna” eller minnet av barndomens julfirande 
”med gudstjänststillhet, med helgdagskläder, med nysandade och 
granrisbeströdda golv och med skenet från trearmade ljus över en 
snövit bordsduk”. Och stundom åter upplever han vad den danske 
själsforskaren Gunnar Feilberg kallat ”Lycken uden Anledning”, då 
den lyckliga stämningen ”har legat på ens säng när man vaknat; 
man har fått den till skänks på samma outgrundliga vis, varpå vi 
såsom små funno tuppen ha värpt sina goda ting mellan sista 
bladet och bandet i vår abc-bok. – Naturen och människorna är 
icke mer detsamma som de varit förut och senast i går, utan 
något helt annat, något som man aldrig känt förut och vars tusen 
oanade små hemligheter man nu upptäcker och njuter. Denna 
värld, om vilken man för 12 timmar sedan visste allt annat än att 
den vore den bästa av världar, är med ens vorden till paradiset; 
och man själv lustvandrar däri som ett barn, med nya, obrukade 
sinnen. Man har vaknat upp till en av sina lyckliga dagar”. –  

Vad Ola Hansson här berättar om refererar naturligtvis till själs-
livet i sin helhet, ”den subjektiva totalsynen” på tillvaron. Men det 
är intet som hindrar att man ur denna synpunkt betraktar även 
delområden av detsamma. ”Musikaliteten” är ett sådant, väl värt 
att studera. Varje människas inre musikaliska liv, det som man 
plägar sammanfatta i det vidsträckta begreppet ”musikalitet”, har 
att uppvisa sådana fluktuationer och variationer, samma växlan 
mellan vågberg och dalar, samma strid mellan ljus och skugga, 
mellan död och förnyelse. Detta gäller ej blott förmågan att upp-
leva och tillgodogöra sig musik, det receptiva sinnet, som lika 
mycket den produktiva och reproduktiva begåvningen – ja, man 
kunde rent av utsträcka analysen till alla musikalitetens integre-
rande beståndsdelar: gehöret, sinnet för intervallen och deras 
betydelse, för rytmik och dynamik, för harmonik och melodik, 
musikminnet etc. etc. Allt detta är hos individen underkastat 
fluktuationer och växlingar, större eller smärre, mer eller mindre 
genomgripande, allt efter arten och storleken av hans musikaliska 
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begåvning. Icke ens den högsta musikaliska genialitet, sådan vi 
möta denna hos en Palestrina, en Bach, en Mozart, är helt fritagen 
från denna förändringens lag, som ofta kanske just hos dem kan 
ta sig särskilt kritiska och betydelsefulla uttryck. 

Lättast att iakttaga och kanske allmänt bekanta äro den repro-
ducerande musikalitetens växlingar – man kan studera den vid 
varje konsert, och varje utövande konstnär vet nog vad de be-
tyda. Det är här naturligtvis icke fråga om den fysiska eller mate-
riella ”dispositionen”, ehuru denna ju kan spela en stor predis-
ponerande roll, utan om den rent psykiska vigören, förmågan att 
behärska materialet, att musikaliskt gestalta och suggestivt 
påverka åhörarna – hur kan ej allt detta växla och variera, icke 
blott individerna sinsemellan utan även på samma konstnär, och 
ofta inom den korta tidsrymden av en konsert! En konstnär kan 
icke blott ha sina ”lyckliga dagar” – och sina Tycho Brahedagar 
med, vad det beträffar – han kan också inom loppet av en timme 
”sjunga upp sig” eller ”spela sig varm” – att det sista också kan 
äga rum med en så kollektiv personlighet som en orkester är ju 
också nogsamt bekant. Hur ofta har man icke efter en konsert 
hört utropet: ”nu först skulle jag egentligen velat börja sjunga!” 
Eller ”nu skulle jag vilja spela om hela programmet!” Alla häm-
ningar ha försvunnit, musik har väckt musik, och konstnären kän-
ner sig först nu mäktig att låta all sin musikalitets rika och levan-
de flöden i fullt och ohejdat lopp strömma ut över de lyssnande 
skarorna. 

Ty musik väcker musik – det är en psykologisk regel som nästan 
alltid håller streck – till en viss grad, nota bene, ty undantag gi-
vas. Mottagligheten för musik, den musikaliska recept iv i teten, 
kan dock som bekant variera oerhört. Dels individerna emellan – 
från den högsta kosmiska allkänsla ned till den absoluta oemot-
tagligheten, vilken senare av Carl Nielsen förnekas existera – dock 
torde lite var ha mött exemplar av species homo vilka åtminstone 
praktiskt taget tyvärr närmar sig detta begrepp. Men även hos 
den enskilde – samme konstnär som förut gripit honom ända in i 
hjärterötterna kan nästa gång lämna honom kall och oberörd, 
utan att därför felet ligger hos exekutören, – och han som nyss 
lyssnat till ett symfoniskt mästerverk, vilket han följde visserligen 
intresserad och vaket akustiskt analyserande, men dock i grunden 
mekaniskt och livlöst – han kan plötsligt på hemvägen väckas till 
verkl igt musikaliskt liv av några toner inifrån ett upplyst fönster 
– några fraser ur en romans eller en tonföljd på pianot kan plöt-
sligt låta honom uppleva det säreget gripande i ett visst intervall 
eller tonfall, öppna de stängda inre källorna, ge honom helt i fru 
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Musicas våld, och för honom tyda tonernas dunkla symbolskrift, 
genom ”naturens sanskrit”, som E.T.A. Hoffman kallar den. Ty 
musik är – det lär ej kunna förnekas – en konst som i hög grad är 
beroende av stämning och accessoirer. Ernst Norlind ger i ”Inter-
mezzon och bagateller” några vackra exempel härpå. Han talar 
t.ex. om hur han en mörk förhöstkväll uppifrån sitt rum hörde 
någon spela dragharmonika nere i stallet. ”Jag vet att det är ett 
dåligt instrument och en ynklig melodi, men i denna kväll och på 
detta avstånd förefaller det mig som det underbaraste konstverk. 
Vinden förflyktigas då och då, och tonen tyckes understundom 
glömma bort sig själv eller för några sekunder leva i en annan 
värld av sagolik förklaring; den blir ett med suset i träden och 
tyckes för ögonblicket drunkna i portvalvet för att komma igen 
som ett sakta crescendo, ur vilket man kan ana en rytm i dans...” 
Vid sådana tillfällen kan musiken komma som ”en förlossning av 
det outsagda och outsägbara”. – Att musik väcker musik det 
visste bl. a. J.S. Bach som enligt flera samtidas utsago alltid 
brukade börja sina berömda orgelförspel och – improvisationer 
med främmande stycken, för att väcka sin musikalitet och sätta 
ingivelsens hjul i rörelse. Men det gives som sagt undantag – man 
kan t.ex. också få för mycket av musik, så att en reaktion och 
förslappning inträder. De flesta yrkesmusici, särskilt pedagoger 
och orkestermän, känna nog till den vid säsongssluten upp-
dykande ”musikförgiftningen”, då åhörandet eller utförandet av 
musik kan vara inte blott tomt och likgiltigt, utan rent av en fysisk 
pina. Efter sådana ebb-perioder, eller rättare perioder av över-
mättnad, brukar – särskilt om de åtföljas av en tids vila från toner 
– musikaliteten en vacker dag med nyvaknad, eruptiv kraft ström-
ma i dagen, meningsfullare och friskare än någonsin förr. 

Av största praktiska, ja stundom rent av livsavgörande betydelse 
äro den produkt iva musikalitetens ”livsdagrar” och växlingar. 
Även om man är aldrig så skeptisk mot det vulgärromantiska 
begreppet ”inspiration” och dess betydelse, och hävdar den med-
vetna viljans och det beräknade förståndets supremati vid ett 
konstverks tillblivelse – man lär dock aldrig komma ifrån att själva 
rötterna och urdrivfjädrarna till skapandet ligga långt nere i det 
”omedvetnas hemlighetsfulla allsköte”, på hinsidan om beräkning 
och avsikt. Naturligtvis kunna verk skapas rent ut ifrån ett teo-
retiskt program, men sådana homunkler pläga sällan ha någon 
livskraft, det äkta konstverket växer organiskt upp ur sin jord och 
sin miljö, som ett träd, en blomma – eller som Kölnerdômen. De 
stora skapande musikerna ha alla vetat vad produktiviteten 
betyder: de har våndats i olust när den uteblivit och Beethoven 
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har brummat, tjutit och ”begått vattenorgier” för att sporra sin 
motsträvige Pegasus och övervinna det kroppsliga motståndet – 
eller de ha, då den återvänt, i extatiska ögonblick upplevt nästan 
övermänskliga lyckotillstånd. ”Störe mich nicht, ich bin in Brunst!” 
ropade Richard Wagner med glänsande ögon och feberrodnad på 
kinderna till en besökare som överraskade honom under en för-
middagskomponerande. – Det från nyare tid mest kända exemplet 
på dylika antitetiska tillstånd är sångkomponisten Hugo Wolff, och 
Romain Rolland ger i ett ”Musiciens d´ anjourd´ hui” en gripande 
bild av hans tragiska livsöde, hans kamp för produktivitet och 
hans beständiga slungande mellan polära motsatser – ”himmels-
hoch jauchzend - zum Tode betrübt”. För honom betydde skapan-
det i toner allt, hela livet, gudars fröjd! – Och när den magiska 
strängen ej mera kunde fömås att ljuda inom honom ingick hans 
ande i vansinnet, i mörkret och ensamheten. 

Ola Hansson slutar sitt kåseri med följande ord: ”När det omed-
vetna hos den enskilde eller hos en generation, ännu kan åter-
upprepa Kosmos´ självskapelse ur Kaos i avbilden av denna den 
primitivaste av all kamp: kampen mellan mörkret och ljuset, – då 
allenast är nyskapelse, individuell livsformning, kulturell ut-
veckling möjlig. Omedvetenhetens kaotiska ymnighet, barnets 
onötta sinnen gent emot idel föremål i relief, ung minnessötma, 
gärningsdiger längtan, förnimmelse av alltets navelsträng, – det 
är alltsammans ett, vilket finns eller är borta. I samma basis 
skulle man även kunna finna grundvalen till en gemytets hygien 
av större bärvidd och större betydelse för livsförelsen än alla 
världsåskådningar och etiska system, – en vetenskap om sättet 
att gynna framkomsten av de solskensbringande momenten, ansa 
dem när de visat sig, uttänja dem, sammanknyta dem med varan-
dra, bringa dem att avkasta tusenfalt i livsvinst.” Den själshygi-
eniska majeutik och dietik som Ola Hansson här skisserat kunde 
man naturligtvis då också tänka sig använda för att frambringa 
och vårda musikalitetens lyckodagar och lyckostunder, och vissa 
moderna musikpedagogiska rörelser och discipliner syfta ju också 
i viss mån häråt, ehuru ej så medvetet. Den stora frågan är dock 
hur långt detta är möjligt. I sista hand kanske man ändå får stan-
na vid den gamla horatianska visdomen: ”Carpe diem” – grip och 
fånga din musikaliska lyckodag, njut den till sista droppen och gör 
det bästa möjliga av den! 

Knut Håkanson. 
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Torsdag 23 februari. Teater och musik.  
Symfonikonserten 

Johannes Brahms symfoniska skapande var huvudtemat för det 
förnäma program Tor Mann i går uppsatt: Första symfonien och 
Dubbelkonserten för violin och violoncell – samt som inledning 
Beethovens Coriolanus. Denna sistnämndas placering var symbo-
lisk, ty symfonikern Brahms har ju sin utgångspunkt hos den tra-
giskt-patetiske Beethoven, så typiskt koncentrerad i just denna 
ouvertur. Det är mest i symfonins två väldiga yttersatser man 
märker detta inflytande, som ofta yttrar sig i rent bokstavliga citat 
– i finalen bl. a. som just Coriolanus –: i mellansatserna möta vi 
åter Brahms idyllikern, lyrikern – ehuru en idyll som blommar på 
vulkanisk mark. Men, Beethoveninflytandet till trots vilken ”mo-
dern” emancipation från det klassiska stilidealet ryms dock ej i 
denna symfoni! Inledningarnas smärtsamt sugande förhållnings- 
och bitonskromatik härstammar visserligen i sista hand från Sonat 
patétique, men den leder eljest närmast i tankarna Brahms’ stora 
antagonist Wagner och hans Tristanmusik. – Det var en fröjd igår 
att lyssna till symfonin och konstatera det fasta grepp Mann hade 
om uppgiften. Lorensbergsteaterns akustik gjorde särskild rättvisa 
åt det kammarmusikaliska detaljarbetet, och jag har sällan hört 
allegrettots filigran och guirlander framstå i sådan klarhet och ädel 
simplicitas – även om en obetydlig modifikation av tempot kunde 
ha tänkts förstärka detta intryck. Vackert gjordes även den gigan-
tiska finalen och dess glädjetumult. Dock borde införandet av den 
stora C-durhymnen ha förberetts mera – den kom nu liksom plöt-
sligt fallen ifrån himlen. Det föregående andantet – där Brahms 
tvingar icke blott hornet utan även den svaga flöjten att i pate-
tiska lockrop triumferande höja sig över orkesterbakgrunden av 
basunackord, mullrande pukor och böljande stråkar – har dock 
antytt lösningen på det kromatiska ”c-mollproblemets” nattmara – 
så bör en stor paus följa, för att riktigt verkningsfullt kunna låta 
stråkarnas lovmättade lovsång – komma som befrielse och för-
lossning.  

Brahms Dubbelkonsert spelas ganska sällan, och åtnjuter ett 
visst vanrykte, icke blott tack vare sina svårspelta solostämmor – 
utan t.o.m. hos tyska musikskriftställare – Brahmsbeundraren 
Walter Nieman t.ex. Intet kan dock vara orättvisare, det vill man 
efter gårdagens stora upplevelse kraftigt betona. Den polyfont 
komplicerade ”konstruktiva” struktur, som man förr förebrådde 
verket, blir för våra mer linjärt inställda öron snarare en förtjänst. 
Det är nordtysken, hamburgaren Johannes Brahms som skrivit 
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detta verk, som åter och åter minner om den germanska ras-
frändskapen med Skandinavien. Första satsens balladartade tema 
är av en folkviseartad melodik, som man ville kalla ej blott nor-
disk, utan rent av svensk – dess ”spetsmotiv” (a,g,e) som spelar 
en så viktig tematisk roll, utgör ju en välkänd och ideligen åter-
kommande formel i våra vallåtar och visor. Även finalens lustiga, 
lite tungt dansanta huvudtema har en påtagligt nordisk karaktär, 
under det att den sångbara mellansatsen är mera romantiskt 
Schumann-befryndad. – De två dialogstämmorna är som nämnts 
synnerligen svåra och otacksamt skrivna – härav märktes dock ej 
så mycket i går, tack vare de två förträffliga solisterna: konsert-
mästare Garaguly och cellisten Elov Levén, som kappades i ädel 
tävlan att förläna sina fraser den största naturlighet och själv-
fallenhet. Särskilt cellopartiet, som än rör sig i Brahmska djupa 
register och än i violinlikt imiterande sin kollega, erbjuder, även i 
sin dubbelgreppsteknik, en mycket vansklig uppgift. Det bemäs-
trades emellertid mycket framgångsrikt av herr Levén, som tyd-
ligen är en stor teknisk begåvning. Dock bör han vårda sig om att 
ej nonchalera tonskönheten och ansatsen – i första satsen ras-
pade det betänkligt ibland! – I andantet visade han sig dock mäk-
tig en verklig kantilena. – Blommor och mycket bifall blev solis-
ternas välförtjänta lön för det stora arbetet de nedlagt.  

Gårdagens långa program i idel moll, med två stora Brahms-
nummer, såg nog för en och annan vid första påseendet ganska 
påfrestande ut. Men skenet bedrog – när man bjudes på så äkta 
musicerande, fullt av liv och intresse som det Tor Mann och hans 
musici i går presterade, då visar sig att receptiviteten är om ej o-
begränsad, så dock mäktig mycket större expansion än man 
kunnat förmoda. Var det redan slut? – Gårdagens konsert blev en 
stor upplevelse, den intressantaste aftonen på detta året, och den 
väcker bl.a. den reflektionen: varför gå över ån efter vatten när 
så friskt och porlande finns här hemma? 

K. H–n. 
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Måndag 12 mars. 
I 

NILS ANDERSSON: Svenska låtar. Jämtland och Härjedalen. 
Andra häftet. Alb. Bonnier. 

”Vad stort sker, sker tyst”, heter det ju, och denna sats är en 
sällsynt träffande devis för folkmusikkommissionens arbete: utgiv-
andet av de Anderssonska låtsamlingarna. Ty denna stora kultur-
gärning, vars betydelse knappast kan skattas högt nog, sker utan 
buller, brak och reklam, och den har – kanske just därför – ej på 
långa vägar rönt den uppmärksamhet den förtjänar. Särskilt har 
pressen varit tämligen likgiltig, och frånsett enstaka artiklar i 
några stockholmsorgan och på ett par andra håll har Julius Rabe 
egentligen varit den ende som – i denna tidning – gjort arbetet 
full rättvisa och pekat på dess unika och storslagna karaktär. Man 
vill bara hoppas att, den journalistiska uraktlåtenheten till trots, 
våra statsmakter och övriga vederbörande ändå komma till insikt 
om den eminenta betydelsen av detta äkta svenska och nordiskt 
yverborna verk, så att de ej i förtid avbryta ett halvfärdigt bygge, 
utan låta det fullföras efter den ursprungliga enkla och storvulna 
planen. Vi komma då att äga ett samlingsverk som blir enastå-
ende icke blott i Europa, utan i hela världen – långt överträffande 
ungraren Bela Bartoks samlingar – och som kan för alltid tysta 
munnen på de belackare som tala om Sverige och svenskarna 
som ett i grunden omusikaliskt land och folk. Här ha vi dokument, 
ovedersägliga bevis – var så god! Kan något land uppvisa maken 
till folkmusik, icke blott i fråga om omfattning utan framför allt i 
mångsidighet och i melodisk och rytmisk originalitet? Den om-
spänner ett väldigt område, denna vår folkmusik, från det mest 
primitiva till den högsta konstfullhet – från lapparnas joikningar, 
från vallåtsimprovisationer och lapidaria, stenigt "fyrkantiga" 
dryckesvisor upp till de gamla dalapsalmernas förfinade melodik 
och konstfulla ornamentik – och från ”enfaldiga" åtta-taktiga 
västgötska slängpolskor upp till de gotländska och medelpadska 
sextondelspolskornas hisnande virtuositet. Finns det något mera 
ädelt, allvarligt och rent än en gammal hälsingegånglåt i moll? – 
något mera mjukt och sirligt melodiöst än en äkta Rättviks- eller 
Leksandspolska? – något mera tryggt humoristiskt än en skånsk 
gammelvals eller kadrilj? Och vid namnen på de ”stora” spel-
männan – en Lapp-Nils, en Lomjansguten, en Böss-Kalle öppnar 
ju sig för den invigde en hel värld: av primitiv, halvmongolisk 
vildhet, av värmländsk herrgårdskultur eller av uppländsk-val-
lonsk bruksglädje. Den som, likt undertecknad, redan i sin barn-
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dom lyssnat till nyckelharpans surr i en mörk Skansenstuga, i av-
sides västgötabygder upptecknat viga, livsglada låtar, eller vid 
Zorns första Gesunda-tävling fångats av kullornas sång från kyrk-
båten över Siljan och av kohornens ”märgfyllda hedniska musik” – 
han har fått ett stigma, ett märke för livet, han blir en för evigt 
bergtagen i den musikens trollrike, och han skall alltid drömma 
om en konst som till högsta världsfamnande universalitet ut-
vecklar denna folkton, ”vår andes stämma i världen”. In hoc signo 
vincemus – och ”om drömmen än aldrig besannas, som dröm var 
den vacker att få”. 

Det häfte, Jämtland – Härjedalen II, som det nu gäller, är det 
sjätte i hela samlingen. Det utkom redan i höstas, och innehåller 
382 melodier varar 107 upptecknats av Olof Andersson och de 
övriga huvudsakligen av Nils Andersson, ehuru även en del en-
skilda bidragsgivare medverkat – Karl Tirén, Anders Lindahl och 
andra. Rent musikaliskt sett är det kanske ej fullt så givande som 
det första med dess 416 låtar, men det kompletterar detta på ett 
lyckligt vis, och åtminstone Härjedalslåtarna bjuda i viss mån på 
något helt nytt, om än av rätt anspråkslös art. Detta ödsliga 
fjällandskap har ej att uppvisa någon särskilt framträdande musik-
gestalt, sådan som Lapp-Nils eller Mikael Rapp i Jämtland, men 
det har i gengälld rätt gott om spelmän. Det är en egendomligt 
kärv, stundom rent av fattig "gråstensmusik” de prestera, men 
den har den äkta konstens ärlighet och rörande försynthet – den 
är som fjällblommorna som trotsande naturens karghet och 
motighetens spira bland mossorna och lavarna i stenig och oländig 
mark. Man bör vara särskilt tacksam över att Nils Andersson, efter 
det han upptäckt och "avverkat” sitt hemland Skånes folkmusika-
liska skatter, med fin instinkt kastade sig över Dalarnas och Norr-
lands ödebygder – en sådan äkta vildmarkskonst som där blom-
strat i t.ex. just Härjedalen går annars till spillo under ”kulturens”, 
enkannerligen amerikanismens framfarande jaggernautvagn. 

Jämtland och Härjedalen tillhörde ju flera århundraden igenom 
Norge (1111-1645) och det norska inflytandet varar än i dag – det 
är ju också geografiskt betingat. Även i östra Jämtland – varifrån 
lejonparten av detta häftes låtar härröra – dominerar, avståndet 
till trots, den starkt norskpåverkade s.k. Jämtpolskan, med sin 
”taggiga” triolmelodik och sina livliga springdansrytmer. Lapp-Nils 
är även här det stora namnet – från honom härstammar en stor 
del av de bästa låtarna, och man igenkänner snart hans säregna 
manér, dess löpande triolskalor, dess bindningar och synkoper och 
framför allt vanan att låta perioden börja med en åttondelspaus, 
så att första taktens karaktär av upptakt, ”svag” takt, understry-
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kes och betonas. Detta sistnämnda är ett främmande, osvenskt 
drag, som förlänar melodierna en viss zigenarartad vildhet och 
som hänvisar till hans dunkla ursprung – Lapp-Nils hette egent-
ligen Nils Johansson och var son till en ”sockenlapp” i Hallen, en 
fattig, föraktad hudavdragare – själv reste han vida omkring som 
gårdfarihandlare. Men oaktat sitt blodfulla musikertemperament 
lär han ha varit blid till sitt väsen och ren till sina seder, han 
"föredrog intet rått och bullersamt på de lekstugor där han spe-
lade” och han hade den sanne konstnärens naturliga blygsamhet. 
”Du går över ån efter lortvatten", svarade han den unge Pål 
Nilsson, då denne kom och bad att få bli den frejdade storspel-
mannens lärjunge. Förutom Lapp-Nils förtjänar att nämnas den 
gamle fältmusikanten Mikael Rapp från Sundsjö, vilken utövat ett 
stort inflytande i sin hemort och i dess angränsande socknar. Han 
spelade mest sextondelspolskor i dur, ofta rätt så bravurösa, och 
ett stort antal av dessa ha räddats åt eftervärlden genom hans 
elev Anders Lindahl, en intressant och duktig spelman. Utom 
Lindahl böra från detta häfte ihågkommas Pål Nilsson i Föllinge, 
Elias Hedberg i Sundsjö, häradsdomare Sahlin i Stugun och hans 
svärson N.P. Petterson samt bröderna Bränlund l Ragunda, ehuru 
dessa senares melodier ibland verkar något ”lavede” och ej helt 
genuina – några äro dock helt ypperliga. Karl Tirén i Bergvik, den 
kände folkmusikentusiasten och upptecknaren av de lapska 
joikningarna, har även ställt sexton melodier till förfogande, vari-
bland en synnerligen intressant version av Sankt Örjans visa, som 
enligt traditionen sjungits av pilgrimer vid vallfärderna till Sankt 
Olofs kilde i Nidaros. 

Den "normala”, åttataktiga perioden, vars regelrätta symmetri 
Hugo Riemann åskådliggjort i formeln: (2+2) +4, överväger i 
dessa låtar – helt naturligt för resten, då den ju praktiskt taget 
behärskar all dansmusik och alldeles särskilt det klassiskt-roman-
tiska adertonhundratalets – och flertalet melodier härröra ju från 
denna epok. Men där finns också låtar vilkas genesis uppen-
barligen ligger mycket längre tillbaka, och bland dem träffar man 
tydliga spår av den musikuppfattning som dominerade äldre tiders 
melodikonst: den polyfont-linjära, med dess mera fritt improvisa-
toriska och av ingen schematism bundna melodiutveckling, sådan 
vi i högsta, konstfulla frihet möta den i J.S. Bachs solosonater för 
violin. Ja än mer: denna musikuppfattning tycks åtminstone rudi-
mentärt leva kvar hos en del äldre spelmän, och förleder dem 
stundom att utan hänsyn till periodik eller taktindelning inskjut en 
och annan "överflödig" takt, eller t.o.m. ”spränga takten” med en 
extra taktdel, allt för åstadkommande av en mera logisk och kon-
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tinuerlig melodisk linje – se t.ex. några av Lindahls polskor eller 
Cristoffer Tholssons låt n:r 699, som faktiskt är både fantasifullare 
och intressantare så som Tholsson spelat den än i sitt tillhyfsade 
skick. Utgivaren har stundom missförstått karaktären av dessa 
skenbara anomalier och anbragt en musikalisk kritik, med rekon-
struktionsförslag etc. där på sin höjd en koreografisk varit berät-
tigad. (en helt annan sak är att borteliminera rena tillfälligheter: 
minnesfel, ”skönhetsfel”, trötthetsfel och ålderdomsfel – här har 
han nästan alltid förfarit med fin instinkt för det rätta samt god 
pietet och hänsynstagande till vissa ”personliga” spelmansmanér.) 
Eljest kan man ej ge nog erkännande åt det synnerligen omsorgs-
fulla och gedigna sätt på vilket det typografiskt så förnäma och 
smakfulla arbetet utredigerats.  

”Svenska låtar” bär ju inför offentligheten och i allmänhetens 
mun Nils Anderssons namn, och det med rätta – han var ju icke 
blott initiativtagare och föregångsman utan bar ju också dagens 
tunga och hetta vid upptecknandet av majoriteten av låtarna. Men 
utan att på minsta mån rubba på hans berömmelse, som är 
bergfast nog, torde det nu sannerligen vara på tiden att också ge 
utgivaren av det väldiga arbetet, Olof Andersson i Åhus, det fulla 
erkännandet, som han sannerligen i hög grad förtjänar. Jag sade 
utgivaren, men man får även tillfoga upptecknaren, ty Olof 
Andersson bidrager även med egna uppteckningar – en efter-
skörd, som många gånger i musikaliskt värde ej står den ur-
sprungliga efter. Så har han, som nämnts, i föreliggande häfte 
bidragit med närmare en tredjedel av låtarna. Han är en synner-
ligen samvetsgrann upptecknare och hans notationer kunna i 
fråga om musikalisk trohet mot originalet vara förebildliga. Säkert 
överträffar han däri Nils Andersson, och hans minutiösa återgi-
vande av prydnadsfigurer, rytmiska finesser, stråkarter och ”vack-
lande toner” söker i skrift fånga så mycket som överhuvud är 
möjligt av en låts säregna doft och liv och av en spelmans nyck-
fullt individuella föredrag. Nils Andersson visste nog vad han 
gjorde då han satte sin unge släkting att övertaga och utreda det 
stora arv han efterlämnade, och hans förväntningar har icke 
kommit på skam – det var de rätta händerna! Det vore därför icke 
mer än en gärd av enkel rättvisa om arbetet hädanefter benäm-
nes: Nils och Olof Anderssons Svenska låtar.  

Knut Håkanson  
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Marbolåtar, utgåva från 1922. 
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Fredag 23 mars 
II	  

NILS ANDERSSON: SVENSKA LÅTAR. Medelpad.  
Albert Bonnier. 

Sedan den förra artikeln för något över en vecka sedan publice-
rades i dessa spalter har i bokhandeln utkommit ännu ett häfte, 
vars offentliggörande man utan överord kan beteckna som epok-
görande i vår folkmusikforsknings annaler, och som lägger något 
helt nytt till bilden av vår nationella musik. Det omfattar polskor 
och låtar från Medelpad, virtuosernas land kring Ljusnan och 
Indalsälven. Häftet innehåller 270 melodier, varav Nils Andersson 
upptecknat de flesta – resten har insänts av spelmännen själva 
och några enskilda bidragsgivare, varibland violinisten Sven Kjell-
ström och organisten Axel Boberg. 

Medelpad, virtuosernas land – det låter som ett dåligt skämt, 
och mången oinvigd drar nog klentroget på munnen! Och dock är 
det bokstavligen sant. I intet annat svenskt landskap har violin-
spelet så omhuldats, särkilt ur rent teknisk synpunkt, och nått en 
så hög genomsnittsnivå som just i dessa avsides nordliga bygder, 
och detta icke ur blott rent folkmusikalisk synpunkt utan även ur 
mera allmän, objektiv. Alla kännare av denna konst värdera den 
synnerligen högt, och själve Sven Kjellström lär rent av ha en viss 
respekt för att i fråga om polskspel vilja konkurrera med Gullik 
Falk: den förnämste nu levande representanten för den medel-
padska virtuositeten. I det nu utkomna häftet kan man studera 
denna delvis rätt egenartade konst, som känner och använder alla 
de stora violinisternas mera brukliga trics och effekter: flage-
oletter, dubbelgrepp, pizzicaton för såväl höger som vänster hand 
(även hela stycken i pizzicaton förekomma), col legno, svårare 
stråkarter som piqué och saltato samt spel i högre lägen. Ett 
säreget karakteristikon är det flitiga användandet av "scorda-
turan", varmed förstås en från det sedvanliga avvikande omstäm-
ning av violinens strängar, i akt och syfte antingen att underlätta 
spelet i svårare tonarter eller också att åstadkomma ovanliga 
klanger genom de vanligtvis i tonikatreklang stämda strängarna, 
vilka då särskilt utnyttjas för pizzicaton och flageoletter. 
Scordaturan, en italiensk uppfinning, var mycket i bruk under 
sexton- och sjuttonhundratalen, och använda alldeles särskilt av 
den tyske violinvirtuosen H.F. Biber, men även Paganini försmåd-
de ej detta konstgrepp. I svensk folkmusik är "förstämningen" 
förut ej okänd, och nästan varje landskap har sin "Stenbockens 
polska" eller "Knäpp-polska", vanligtvis i A-dur, men i den medel-
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padska violinmusiken har detta manér nästan upphöjts till konst-
närlig princip och tagit en hittills oanad omfattning — man kan här 
möjligen se en påverkan från Norge och hardangerfelan. Så gott 
som alla tänkbara arter av omstämning komma till användning, 
och man får en viss respekt för spelmännens förmåga att hålla 
alla de därigenom växlande fingersättningarna i huvudet. Än 
stämmes basen upp till a, till b, h eller t.o.m. till c, och än 
stämmes den ned till f, e eller d – de övriga strängarna förbli 
orörda eller göra honom sällskap i de mest mångskiftande kombi-
nationer. Det blir synnerligen bizarra och ovanliga klanger som på 
detta vis erhållas – man spelar exempelvis så den s.k. "Djävuls-
polskan” (n:o 31) som går i f-moll och f-dur och använder 
scordaturan c1, f1, a1, c2. 

Hur har denna egenartade konst uppstått och hur har violin-
spelet i dessa avlägsna bygder kunnat uppnå en så hög nivå? – 
det är frågor som osökt inställa sig och som förefalla mer än gåt-
fulla sedan man läst vad utgivaren, efter spelmännens berättelser 
och tradition, meddelar om dessa låtars ursprung och om musik-
livet i det gamla Medelpad. Där levde nämligen under förra och 
delvis även senare hälften av adertonhundratalet tre spelmän, 
”Spel-Gulle från Sillre, "Spel-Erik" i Viken och "Spel-Jöns" från 
Stöde, gemenligen kallade "De tre Spelen", rena naturspelmän 
från folkets breda lager – Spel-Gulle t.ex. var torpare och grov-
arbetare – vilka fullkomligt dominerade provinsens musikliv och 
från vilka en stor del, och nästan alltid de bästa, av dessa låtar 
härröra. Mycket troligt är att deras tekniska prestationer stegra-
des genom oavbruten konkurrens och ömsesidig stimulans, men 
varifrån kom i sista hand denna teknik? Kanske har någon av De 
tre Spelen eller av deras obekanta föregångare råkat höra någon 
kringresande virtuos och av honom eggats till egna försök. 

Härmed må vara hur som helst, säkert är att deras konst sådan 
den nu föreligger verkar helt genuin och ursprunglig. De tre 
Spelens låtar ha via en numera avliden notkunnig spelman vid 
namn Ekberg räddats åt eftervärlden genom Gullik Falk från 
Borgsjö, en av våra skickligaste nu levande spelmän, från vilken 
87 melodier meddelas, men även genom uppteckningar efter Jens 
Persson i Borgsjö och Anders Sundin i Attmar, vilken senare fått 
sin repertoir från en spelman vid namn Lars-höga Jonke, en 
lärjunge till Spel-Jöns. En stor del av De tre Spelens låtar äro 
veritabla karaktärsstycken, som också anges av deras växlande 
titlar: Giljarepolskan, Svanpolskan, Djävulspolskan, Häxdansen, 
Marknadspolskan, Grottekvarnen (sic!), Gökpolskan, Brudvalsen, 
Lapplåten m.fl. – den senare, som är rätt lång och egendomlig, 
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uppges dock stamma från Lapp-Ni!s, vilken även besökt Medelpad 
och där lämnat spår efter sig, ehuru man med en viss reservation 
och skepsis bör uppta uppgifterna om alla de "senpolskor” (sex-
tondelspolskor) som tillskrivas honom – han spelade som bekant 
mest Jämtpolskor, triolpolskor. 

Det är med blandad känsla av rörelse och stolthet man tar del 
av de unika fynd. Där sutto nu dessa tre bondgubbar, skomakare 
och torpare, eller vad de nu voro, i sina avsides fattiga stugor. Då 
och då reste de omkring och spelade på gillen och bröllop, och 
dessemellan besökte de varandra och försökte – förmodligen ofta 
vid en brännvinskagge – överbjuda varandra i fiolkonster och i 
nya polskor, valser och brudmarscher. Och vad de så åstadkom-
mo blev ej, som man med allt skäl kunnat vänta, en natur-
musikaliskt "knottrig", hjälplös enstöringskonst, sådan man exem-
pelvis finner den i en del avsides dalabygder, utan det medel-
padska polskspelets solida, konstfulla byggnad – utslaget av en 
överlägsen och vidsynt musikalitet, som känner alla den diato-
niska tonalitetens resurser och violinens alla uttrycksmöjligheter. 
Och med allt detta dock ingen "herrskapskonst" utan äkta 
folkmusik, full av uttrycksfull och förfinad melodik – dock ej så 
förfinad och ädelt allvarlig som i "storpolskorna'' och gånglåtarna 
från Hälsingland, föremålet för det nästkommande häftet, vars 
publicering man bör ha rätt emotse med än större förväntningar, 
rent konstnärligt sett. 

Säkert finner mången att dessa artiklar ha ett omfång och en 
utförlighet som ej riktigt kongruerar med det till synes något dimi-
nutiva ämnet. Till synes, ja – ty i själva verket föreligger här ett 
hart när outtömligt stoff, som kommer att kräva flera genera-
tioner innan det blir fullt förstått och genomarbetat – vår folk-
musikforskning ligger ännu i sin linda. För att ej tala om vad allt 
man bör kunna vänta av konstnärliga incitament och eggelser 
därifrån. Sådana ha redan börjat göra sig gällande – man erinrar 
sig Alfvéns, Atterbergs, Rosenbergs och Viking Dahls sättningar av 
låtar eller användning av folkmotiv, och även undertecknad har i 
sin mån sökt bidraga till lösningen av problemet: en polyfon 
svensk musik. Men mycket mera böra vi vänta och fordra. Denna 
vår folkmusik har just nu en förunderlig aktualitet, och dess rena, 
klara, diatoniska linjer böra komma som en renande och befriande 
fläkt för alla som plågas i nuets dävna drivhusluft och kaotiska 
virrvarr – detta må nu heta romantisk harmonisvulst, trånsjukt 
Wagner-kroma eller atonalistiskt häxkök. Och denna folkmusikens 
genius har man övergivit för främmande, kosmopolitiska gudar! 
Därvidlag passa fullt ut Karlfeldts ord vid Vasastoden: 
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"En fjällvind kom i kvalm och tö 
och sjöng med munnen full av snö: 
"Vi sändes denne bort att dö 
som kunnat alla frälsa?" 
Vi tro dig ödemarkens bud. 
Din röst är klang och segerljud, 
din andedräkt är hälsa. 

— — — — 
Blås då på nytt från Mora strand  
du friska Nordan som vårt land  
kan rensa och befria!" 

Knut Håkanson 
 
Onsdag 28 mars. Utdrag ur Resebrev från Stockolm till GHT från 
Julius Rabe. 
Musik i Stockholm 
Wanda Landowska. – Ny musik. 

”När man talar om man trollen"... Det förra musikbrevet från 
Stockholm hade knappast hunnit klaga över kammarmusikens 
fullständiga frånvaro i Stockholms offentliga musikliv, förrän en 
ungersk kammarmusikensemble, Budapesttrion, kom och gav två 
konserter, vilka blevo en uppenbar framgång. Måhända slogo de 
an så starkt, emedan det verkligen fanns en hunger efter detta 
slags musik hos publiken – och hur skulle den människa vara be-
skaffad som icke kunde glömma all annan musik för de två stora 
B-durtriorna av Beethoven och Schubert. Men inte skulle man 
fördenskull behöva glömma den uttrycksfulla och förfinade kam-
marmusikstil, som en gång i världen representerades i vårt mu-
sikliv av Brysselkvartetten, av Marteau och Stenhammar och 
andra. Den lever än, fastän den kanske genom förhållandenas 
makt blivit en smula bortglömd hos oss. Hur bra de tre unga 
budapestarna än spelade, kunde de likväl icke påminna om denna 
förnämliga stil. De hade ett friskt och övertygande grepp om som-
liga detaljer, men helheten hade långt ifrån det lugn och den säk-
ra musikförståelse, som hör denna musikart till. Hos Beethoven 
lyckade många motiv för dem på vackraste satt men många melo-
dier blevo banala, så t.ex. det underbara andra temat av första 
satsen. Och andantets variationer, som lyfta den andaktsfyllda 
melodien till allt högre rymder, till en allt mera brinn-ande extas, 
hade mycket litet av helgd och världsfrånvänd stillhet. Det var 
mogenheten inför Beethoven, som ännu fattades de tre konst-
närerna av vilka violoncellisten säkerligen var den bäste och vio-
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linisten den relativt svagaste. Även i Schubert-trion fattades be-
härskningen. Här märkte man hur svårt de hade att hålla fast vid 
det en gång anslagna tempot, och man frågade sig om det kanske 
kunde vara något tidstypiskt i deras oroliga främlingsskap inför 
denna musik. Dess mjuka, vittspunna, oändligt sensitiva melodier 
blevo nervöst hackiga och spetsiga i rytmen – det var ej längre 
det romantiskt överfyllda hjärtats enkla sång, utan man sporde en 
icke alldeles svag tillsats av Hopla-tidens ångestfullt stötiga 
jazzrytm. 

Den gamla tidens musik steg emellertid upp i all sin härlighet i 
Wanda Landowskas spel. Det yngsta hon spelade var Mozarts A-
dursonat med den bekanta turkiska marschen i finalen. Den spela-
de hon på en Steinway-flygel, och när applåderna icke ville tystna 
satte hon sig till sin klavecin och spelade om den lilla marschen på 
det gamla instrumentet. Då hörde man, hur mycket av kla-
vecinens klang, som trots allt ändå påverkat Mozarts klangfantasi. 
Själv spelade han på hammarklaver, den moderna flygelns när-
maste föregångare, där strängarna anslås av små klubbor eller 
hammare. Den äldre klavecinen eller spinetten har tangenter 
liksom flygeln, men strängarna anslås icke utan knäpp-as av små 
stift, vilka påverkas av tangenterna. M:me Landowska har låtit 
bygga en klavecin åt sig efter mönstrat av den cembalo med två 
manualer som finns kvar från Sebastian Bachs hem, och på den 
spelar hon nu den gamla musiken. Hennes Stockholmskonsert 
började med passacaglian ur Händels g-mollsuite, och när varia-
tionernas arpeggiofigurationer läto det spröda instrumentet brusa 
och skimra i hela sin egenartade klangprakt, då kände man riktigt 
hur stor denna händelska musik ändå är, hur mäktigt dess ving-
slag och väldig dess stolta resning. Sedan kom, efter den 
nyssnämnda Mozartsonaten, Bachs Italienska konsert, fransk 
klavecinmusik av Couperin, Daquin och Rameau och till sist gam-
malitalienska sonater av Domenico Scarlatti. I varje avdelning, i 
varje nummer sade man för sig själv: ja, s å är naturligtvis denna 
gamla musik tänkt! Så skall den nyanseras och fraseras, så skall 
den klinga och ej som på vår klangligt sett avkönade flygel!  

Visserligen kan man naturligtvis säga att den moderna flygeln 
äger rikare resurser än M:me Landowskas klavecin. Det moderna 
instrumentet kan ge en vida sångbarare ton, det tillåter nyanser 
och dynamiska stegringar, som klavecinen inte ens låter ana. Men 
där är tonen alltid av den färg som den en gång fått. Klavecinen 
kan registreras såsom en orgel den skimrar och lever, den har 
djup och höjder, medan flygeltonen alltid ligger liksom i samma 
plan. Det är icke möjligt att på flygel spela en Bach-fuga så klart 
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som M:me Landowska gav den välbekanta Ciss-durfugan på 
klavecin, där varje stämma med underbar klarhet kunde avteckna 
sig mot de övriga.  

I ett avseende är flygeln emellertid överlägsen klavecinen. Den 
tillåter rytmisering. Den spelande förmår ge accenter och markera 
starka och svaga taktdelar. Men är denna fördel annat än en 
åsnebrygga? Rytmen är ju inte alls bara växlingen mellan starka 
och svaga taktdelar utan framför allt grupperingar av tonerna 
kring rytmiska medelpunkter. Med ett instrument, som icke är i 
stånd att markera dessa rytmiska tyngdpunkter genom accenter 
på vissa toner, uppställa sig helt nya rytmiska problem för före-
draget. Rytmiseringen måste ske genom fraseringens avbalanse-
ring. Och ingen punkt av M:me Landowskas mästerskap var mera 
beundransvärd än hennes förmåga att ge föredraget liv och plas-
tisk klarhet genom den mest utsökt intelligenta och finkänsliga 
frasering. För att begagna en liknelse: man kan skandera versen 
och accentuera varje versfot, eller också läser man den naturligt 
efter ordens inbördes sammanhang, så att den av diktaren 
avsedda rytmen kommer fram av sig själv — nota bene om det är 
en diktare som kan skriva vers. Så är det ock inom musiken. Man 
kan "skandera" den, men man kan också föredraga den med sin 
egen fria och självfallna rytm, som regeras av dess inre samman-
hang. Det är detta inre sammanhang, som fraseringen av musiken 
åskådliggör. Med vilka medel den förmår det, kan inte här klar-
göras, men den som det förunnas att lyssna till M:me Landowskas 
spel, skall finna hur musiken utan alla starka och svaga taktdelar 
grupperar sig i klara rytmiska sammanhang. Denna konstnärinna 
levandegör ett slags musikalisk logik, som är en förseglad hemlig-
het för de flesta musikanter i våra dagar.  

Den gamla musiken förmedlad genom Wanda Landowskas i san-
ning genialiska tolkning har blivit en av de största konstnärliga 
händelserna i Stockholm under denna säsongen…  
(Julius Rabe fortsätter vidare med att recensera flera framför-
anden av ny svensk musik i Stockholm.) 
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Torsdag 29 mars. Teater och musik. 
Bruckners åttonde symfoni 
har spelats här i Göteborg en gång förut, för sex år sen. Det är för 
lite, och för längesen, för ett verk av i allo så gigantiska pro-
portioner. Det går ingen bekväm kungsväg till denna vördnads-
bjudande katedral, denna Münster, nota bene om man vill söka 
verkligen förstå och intränga i dess väsen. Svårigheterna därvid-
lag ligga icke i Bruckners tonspråk som sådant – det är i de 
enskilda momenten betvingande uttrycksfullt och av stor klarhet, 
utan i vanskligheten att få den rätta inställningen, det avstånd 
som först låter linjebågarnas vida valv och stegringarnas him-
melssträvande dynamik framträda i överskådlig och fattbar ge-
stalt. Det skulle vara intressant att se den person, som efter ett 
åhörande av denna symfoni vågar slå sig for sitt bröst och be-
känna: "Detta förstår jag fullkomligt, har jag fullkomligt assi-
milerat." Titeln hypokrit vore där alltför mild. Ty till den fulla för-
ståelsen gives här endast en väg: genom trägna, ödmjuka studier 
av verket självt och genom många och intensiva åhöranden. – 
Man bör vara Tor Mann oändligt tacksam att han nu dock bragte 
ett uppförande till stånd, men vilja samtidigt uttala som önskemål 
att det ej skall dröja lika länge till nästa repris som det denna 
gång gjort. Detta är ju delvis en kostnadsfråga – verket kräver en 
betydande utökning av blåsarstyrkan – men Orkesterföreningens 
extraanslag kunna säkert användas sämre. 

Att inom ramen av en tidningsrecension eller ens -artikel söka 
ge en antydan om verkets karaktär och byggnad är nästan ogör-
ligt. Den tyske Brucknerentusiasten och -biografen Ernst Kurth 
ägnar i sitt 1,350 sidor digra arbete om mästaren icke mindre än 
sextiofyra sidor åt en analys av symfonien i fråga, vilken i tysk 
grundlighet och djupsinnighet icke lämnar något övrigt att önska! 
En kort sammanfattning av Kurths formanalys gavs i program-
bladet – en sådan kan ju vara bra för studier i ensamheten, men 
är knappast ägnad att stimulera lyssnandet, i alla fall icke ett 
innerligt sådant. Och Bruckner bör ju ej blott uppfattas formellt-
arkitektoniskt, som den store musikbyggmästare han var – kan-
ske den förnämste i alla tider, Beethoven icke ens undantagen –, 
utan även, ja än mer med känsla och innerlighet – han, som före-
nade Wagners och över huvud romantikens harmonik och sinnliga 
klangglädje med den medeltida mystikerns linjekonst och religiösa 
Inbrunst. I Adagiot får denna Brucknerska religiositet sitt mest 
gripande uttryck – och trots sin enorma längd och sina fyra teman 
verkar denna sats kanske mest överskådlig och omedelbar. 
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Scherzots envisa huvudmotiv ("der deutsche Michel") är ett utslag 
av den bondefödde komponistens rustika vitalitet och humor, som 
i den orgiastiska utvecklingen tar nästan kosmiska proportioner – 
häremot kontrasterar effektfullt trions schubertska, harpom-
spelade sång, kanske den mest ''romantiska" sats som Bruckner 
någonsin skrivit. Minst tillgängliga vid ett första åhörande äro 
yttersatserna, framför allt finalen, med sitt asiatiskt egendomliga, 
vilda huvudtema, vars spänning och dämonik vilar på motsätt-
ningen mellan blåsarnas väldiga koralklanger och stråkorkesterns 
hetsande och jagande förslags-ackompagnemang – en motsätt-
ning som Bruckner söker övervinna, och varmed han lyckas först i 
codans majestätiska C-durprakt. 

Tor Mann och orkestern gåvo med detta helaftonsverk, en kraft-
prestation av imponerande mått, icke minst rent fysiskt sett – det 
var endast i finalen som man märkte en smula trötthet och av-
mattning, i minskad blåsar-Wucht och rytmisk slapphet, särskilt 
vid inledningstemats repetition, som ej blev nog energisk och 
skrämmande. Bleckblåsarklangen var ej heller alltid så ren och 
klar som önskvärt, särskilt voro de wagnertuborna ersättande 
instrumenten ibland något grumliga och otydliga – man förnam 
t.ex. ej nog tydligt adagiots underbara fjärde tema, symfoniens 
mystiska kärna och mittpunkt för att tala med Kurth. Men allt 
dylikt försvann i det stora helhetsintrycket – man märkte att 
Bruckner är en tonsättare som ligger icke blott dirigenten utan 
varje man i orkestern alldeles särskilt om hjärtat. Här passade 
verkligen den utslitna tyska musiktermen "Hingebung" som sko till 
läst och fick sin ursprungliga vackra och innerliga mening. 

K. H–n. 
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Lördag 31 mars. Teater och musik. 
Femte abonnemangskonserten. 
Wanda Landowska. 

Det var en här av nya intryck och upplevelser som i går storma-
de över en under åhörandet av Wanda Landowskas Mozart- och 
cembalospel, det var en embarras de richesse som sätter en i 
verklig förlägenhet vid sovrandet och utformandet av allt detta 
material. Man mötte en ny och dock gammal skönhetsvärld, en 
sjunken och nu återuppstånden kultur, ett Atlantis reincarnata. 
Barockens brusande festprakt och rokokons sirliga förfining trädde 
en till mötes i levande gestalt, såväl rent bokstavligen, i cem-
balons gnistsprutande lutackord och i solistens improvisatoriska 
ornamentik, som rent andligt, aus dem Geiste heraus. 

Detta sista kunde man bäst studera i Landowskas tolkning av 
Mozarts kungligt aristokratiska och förnäma Ess-durkonsert, n:o 
22, som under hennes händer blev till en hel uppenbarelse av 
rokokons ömma och vemodiga själ – barn som leka herde och 
herdinna i aftonrodnaden. Hennes föredrag var här det mest stil-
fulla man kunde tänka sig. Steinwayflygeln pärlade och sjöng i en 
behärskad och dämpad ton, som avlägsnade sig lika mycket från 
bruklig tysk '"känslointensitet” som från det franska, torra bravur-
spelet. Detta var säkert den riktige Mozart, sydösterrikaren, Salz-
burgaren. Och därtill kom en rytmisk-metrisk balans, en frasering 
utan like och en ro och inåtvänd stillhet som nu först lät oss helt 
förstå hur intim och förandligad denna konst innerst inne är, trots 
sin utvärtes sinnlighet och melodiprakt. – Denna omfångsrika 
Mozartkonsert, härrör från mästarens virtuosperiod – den kompo-
nerades 1785 – och förtjänar verkligen att spelas mera än vad 
fallet är – den tillhör avgjort Mozarts ”stora” verk. Särskilt minns 
man andantets rörande och smärtfyllda klagan, med dess ut-
trycksfulla slut-kromatik, och än mer finalens ländlerartade rondo 
med den inskjutna, underbara menuetten, där Landowska – lik-
som i de av henne själv komponerade kadenserna – visade att 
hon i grund känner och förstår att använda sjuttonhundratalets 
varierings- och utsirningskonst, sådan den finnes nedlagd i bl.a. 
Quantz flöjtskola och i Ph. Em. Bachs klavérskola. 

Av högsta intresse var att lyssna till konstnärinnans cembalospel 
i Bachs ungdomsverk, Capriccio vid hans broders avresa till 
Sverige. Säkert kände sig mången att börja med tämligen främ-
mande inför klavecinens spröda knäppningar och ståltrådsrassel, 
uppfattande det hela som kuriosum, men ju mer man hörde av 
och lyssnade sig in i instrumentets egenart och karaktär, dess 
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mera lärde man förstå och sentera dess företräden framför den 
moderna flygeln, i vissa hänseenden nota bene. Cembalon har en 
viss likhet med orgeln i så motto att dess tongivning är oberoende 
av anslaget – färgen kan däremot koloreras genom att växla ma-
nualer, och genom oktav- och manualkoppel – solisten gav läckra 
prov på detta sista. Men liksom vid orgeln måste därför det egent-
liga musikaliska uttrycket åstadkommas genom artikulation, fra-
sering och agogik, och cembalospelet kan ur denna synpunkt 
sägas vara den bästa uppfostran till musikalisk interpunktion, en 
fraseringens höga skola. Här erinras man mer än någonsin om i 
hur hög grad musiken opererar med t iden som faktor. – Cemba-
lons största överlägsenhet framträder dock mest vid det polyfona 
spelet – ett så genomskinligt och plastiskt fugaspel som i cappri-
ciots final är helt enkelt icke möjligt på den moderna flygeln med 
en manual. – Landowskas prestationer hälsades med ett för vår 
konsertpublik nästan extatiskt bifall, och hon slapp ej med mindre 
än tre extranummer: Daquins "Le coucon", Mozarts Rondo alla 
turca – där den janitscharaktiga hackbrädesklangen var av en stor 
effekt – och sista satsen ur Bachs italienska konsert, kanske 
aftonens höjdpunkt. Kritiken ber, liksom säkert publiken, att få 
hälsa Landowska med ett ”A bientôt!" – och varför då icke med en 
kammarmusikkonsert? 

Tor Man och orkestern hade också en alldeles ovanligt lyckad 
afton, och solistens stilfulla behärskning meddelade sig till dem – 
särskilt voro träblåsarna i yppersta form i Mozartkonserten. – 
Efter Landowskas uppträdande fann en del av publiken det av 
okända skäl lämpligt att avtåga, men de som stannade kvar hade 
valt den bättre lotten, ty Händels ouvertyr och "drömmusik” ur 
operan Alcina förtjänade verkligen att höras. Särskilt voro "de 
hemska drömmarna", en enstämmig, furiös melodi i unisont forte, 
av gripande uttryck och väldighet. 

K. H–n. 
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Lördag 31 mars i GHT:s Lördagsbilaga. 
Don Juan-motivet och dess vandringar. 
Några ord med anledning av Stora teaterns Mozart-premiär. 

Don Juan, den njutningslystne kvinnojägaren och förföraren, är 
icke blott en genom Mozarts odödliga opera utan även genom ota-
liga andra dramer, operor, noveller och romaner välbekant gestalt 
– man kan rent av säga att han, i likhet med Faust, Don Quixote, 
Den flygande holländaren, Den vandrande juden m.fl. numera 
tillhör mänsklighetens ''eviga följeslagare", de stora typer i vilka 
utkristalliserats några alltid förblivande och aktuella sidor av män-
sklig psyke. Men varifrån kommer denna gestalt, detta motiv, och 
vilka vägar har det vandrat innan det nådde sin kanske högsta 
och slutgiltiga utformning hos Mozart? Det är ett problem av stör-
sta intresse, som sysselsatt många forskare, och som kanske än i 
dag ej är fullt löst, även om de huvudsakliga dragen äro kända. 
Här nedan skall i all korthet och utan några som helst anspråk på 
litteraturvetenskaplig fullständighet ges en översikt av Don-Juan-
motivets ursprung och vandringar. 

Don Juan har till att börja med verkligen funnits till, ja, det lär 
t.o.m. ha funnits två figurer, bägge i Sevilla, vilka givit upphovet 
till sagan och så småningom sammansmällt. Den ene, mera le-
gendarisk, hette Don Juan Tenorio, och var en förnäm och ut-
svävande adelsman, vilken bortförde guvernör Gonzago de Ulloas 
dotter och därvid råkade mörda fadern, varför han straffades ge-
nom att den mördades staty senare uppenbarade sig och störtade 
ned honom i helvetet. Den andre – ävenledes stor förförare – 
hette Don Miguel de Marana (Mañara) (1620-79) – han slog efter 
en skräcknatt, då han i drömmen sett sin egen begravning, till 
sträng asketism och grundlade hospitalet ”La Caridad", där man 
ännu visar hans grav – en annan, mera apokryfisk, finnes i San 
Telmo-trädgården, även den i Sevilla. Den första mera viktiga och 
genomgående behandling av Don Juan-motivet man känner härrör 
från barmhärtighetsmunken och -priorn Gabriel Tellez (1571–
1648), vilken under signaturen Tirso de Molina skrev ett skåde-
spel, El Burlador de Sevilla y convidado de piedra (Förföraren från 
Sevilla eller Stengästen), vilket avgjort placerar honom som Don 
Juan-typens andlige fader. "Stengästen" hade han dock troligen 
lånat från Lopez de Vegas "Dineros son calidad" (Pengar äro 
anseende). Detta drama – Tirsos – bär på ett märkvärdigt sätt 
stämpeln av den tid och den nation det tillhör, och kärleksför-
hållandena omtalas med en för tiden egendomlig blandning av 
frivolitet och ridderlighet – på slutet hämtas förföraren av den för-
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stenade guvernör Ulloa som nödgar honom att äta skorpioner och 
ormar, med ättika som vin och en botpsalm som taffelmusik. Vi se 
att huvuddragen av Mozarts hjälte här föreligga ganska utbildade. 
Den franske musikskriftställaren Scudo, vilken ägnat Don Juan en 
förträfflig studie, finner typen vara uppkommen ur den medeltida 
legenden, som befruktats av den spanska folkfantasien, ungefär 
på samma sätt som Goethes metafysiska Faust-typ uppstått ur 
den germanska sagan. Tre faktorer finner han nödvändiga för att 
Don Juan-karaktären skall kunna uppstå: I:o) en dogm, som 
fördömer köttets lustar och gör äktenskapet till en himmelsk 
institution, II:o) aktning för kvinnan, anbefalld av religionen och 
sanktionerad av lagarna och sederna, och III:o) passionens 
stormar, begärens befallande livlighet, som finner sitt nöje och sin 
raison d'être i att trotsa dessa lagar och dess seder – i den 
förbjudna fruktens tjusning m.a.o. "Don Juan är en karaktär som 
är otänkbar hos romarna och grekerna, den är en produkt av 
kristendomens poetik och av dess fördömande av köttets fröjder". 

Don Juan-typen var nu skapad och nådde snart en enastående 
popularitet, särskilt som dramatiskt ämne, och ett otal bearbet-
ningar sågo dagens ljus. Tirsos stycke efterbildades i Italien av 
Onofrio Giliberto (Neapel 1652) och Cicognini, och i Paris gav de 
två skådespelarna Dorimond och Villiers 1657 och 59 ett par 
pjäser med namnet "Le festin de Pierre", vilket senare egennamn 
uppkommit genom en felöversättning av det spanska ”piedra”. 
Ingen mindre än Molière tog senare upp motivet i ett drama, som 
senare versifierades av Thomas Corneille, Pierre Corneilles mindre 
berömde och mindre självständige broder. Engelsmannen Thomas 
Shadwell har också äran av en bearbetning, och i slutet av 
sjuttonhundratalet återkom temat till Spanien, där det ånyo vari-
erades av Antonio de Zamora, vilken bearbetning i sin tur ligger 
till grund för en hel del nu följande italienska operalibretti – man 
hade upptäckt ämnets musikaliska karaktär. Så uppförde Goldoni 
en pjäs betitlad "Giovanni Tenorio ossia Il dissoluto punito" (den 
bestraffade vällustingen). 1761 komponerade Gluck för Parma den 
berömda baletten i tre akter, varav den tredje visar Don Juan i 
helvetet bland lågor och dämoner. 1713 hade Le Tellier i Paris 
behandlat Don Juan som opera. Den första mera kända opera-
bearbetningen härrör emellertid från sångaren och komponisten 
Vincenzo Righini, vars verk 1777 spelades i Prag, samma stad där 
Mozarts mästerverk tio år senare fick sitt elddop. Som ett kurio-
sum kan nämnas att samma år, 1787, i Venedig ävenledes kom-
ponerades och uppfördes en annan Don Juan-opera, av Giuseppe 
Gazzaniga. 
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Texten till Mozarts Don Juan skrevs som bekant av abbén 
Lorenzo da Ponte, i huvudsaklig anslutning till Zamoras stycke. 
Ämnet var dock redan förut välbekant i Tyskland, där åtskilliga 
bearbetningar sett dagen, i Wien och i Prag. Mozarts opera kom-
ponerades för Bondinis operasällskap och uppfördes första gången 
1787, den 29 oktober, i Prag. Komponisten erhöll som honorar 
därför 100 dukater (ungefär 1,200 francs). Stycket slog mycket 
väl an och uppfördes snart därefter i Wien, samt senare i Mann-
heim, Hamburg, Berlin och Weimar. Dess europeiska segertåg 
följde raskt – London, Paris och senare New York. Till Stockholm 
kom det 1813 under Du Puys regim – han tillfogade en slutscen 
där man liksom i Glucks balett ser Don Juan plågas av djävlarna. 
Senare borttogs denna och operan avslutas nu i Stockholm med 
guvernörens och Don Juans sortie, i ren och uppenbar motsätt-
ning till Mozarts originalpartitur, vilket avslutar operan med en 
moraliserande och försonande slut-sextett. Så uppförde Mozart 
operan i Prag och i Wien, och så kommer den även att givas här. 

Sedan Don Juan genom Mozarts opera blivit hela mänsklighetens 
egendom blev typen ännu mera populär, och det torde vara van-
skligt att hålla reda på alla de bearbetningar som motivet sedan 
dess undergått. Man kan erinra om Dumas d.ä.:s halvt parodiska 
drama, om Grabbes tragedi "Don Juan und Faust" och om Alfred 
de Mussets berömda skildring i det geniala kåseriet Namouna. 

Byrons Don Juan har endast namnet och nationaliteten gemen-
samt med den sevillanske förföraren, men är i övrigt ett fritt vers-
epos. Nicolus v. Lenau har ävenledes behandlat ämnet på vers, i 
ett mycket ojämnt, men ställvis bländande genialt fragmentariskt 
läsdrama, som det skulle vara synnerligen frestande att här citera 
i urval – den litteraturintresserade som ej känner detta verk bör 
med det snaraste råda bot härför. Richard Strauss symfoniska dikt 
har inspirerats av Lenaus diktverk. Vår egen skald C.J.L. Almquist 
har också tangerat ämnet i Ramido Marinesco, vilken i dagarna 
tonsatts av en tysk komponist under titeln Don Juans son. 

Mozarts Don Juan blev med tiden ett verkligt "problem", och fick 
sju och sjuttio uttolkare, allra minst. Epokgörande därvidlag blev 
den romantiske skalden och musikern E.T.A. Hoffmans novell, 
vars uppfattning av huvudrollerna i stort sett varit bestämmande 
för adertonhundratalets tolkning av desamma. Sin störste eldtill-
bedjare hade dock Mozart i dansken Sören Kierkegaard. Denne 
egendomlige författare, med sin blandning av paradox kristen 
apologet, överlägset knivskarp logiker och dialektiker, och este-
tiskt kräsen Sonderling närde en svärmisk beundran för Mozart, 
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som han kallade "den störste av alla klassiska författare", och 
hörde om och om igen å Det Kongelige denna sin favoritopera, 
Don Juan. Resultatet av hans Mozart-förälskelse föreligger i första 
delen av Enten — Eller, i avsnittet "Det musikaliskt-erotiska", där 
Don Juan framställes, som prototypen for sinnligt-erotisk geni-
alitet. I tungt festlig och praktfullt brusande lyrik analyserar 
Kierkegaard hans väsen och söker antydningsvis fixera detsamma 
i bilder. "Se där står han, se hur hans öga flammar, hans läpp 
lyfter sig i ett leende, så säker är han på sin seger, betrakta hans 
kungliga blick, som fordrar vad kejsarens är, se hur lätt han trä-
der i dansen, vem är den lyckliga han väljer?" – "Se, där står han 
i skogens skugga, han lutar sig mot ett träd, han beledsagar sig 
på en guitarr, och se, där försvinner en ung flicka mellan träden, 
ängslig som ett uppskrämt vilt, men han hastar icke, han vet hon 
söker honom." – "Där vilar han vid sjöns brädd i den ljusa natten, 
så skön att månen stannar och åter upplever sin ungdoms älskog, 
så skön att byns flickor gåve mycket för att våga lista sig dit och 
använda ett ögonblicks mörker innan månen stiger ut på himlen 
igen till att kyssa honom." – Men, säger Kierkegaard, alla dessa 
bilder tillsammans kunna dock ej ge Don Juans väsen, det kan 
endast musiken. Don Juan skall icke ses, men höras. "Hör hans 
livs begynnelse: liksom blixten utvecklar sig ur åskskyns mörker, 
så bryter han fram ur allvarets djup, snabbare än blixtens fart, 
ostadigare än denna och dock lika taktfast: hör hur han störtar sig 
ut i livets mångfald, hör hur han bryter sig mot dess fasta dam-
mar, hör dessa lätta, dansande violintoner, hör glädjens vink, hör 
lustens jubel, hör njutningens festliga salighet, hör hans vilda 
flykt, sig själv ilar han förbi, allt snabbare, allt mera oupphörligt, 
hör lidelsens otyglade begäran, hör älskogens susning, hör fres-
telsens viskning, hör förförelsens virvel, hör ögonblickets stillhet – 
hör, hör, hör Mozarts Don Juan.” 

Knut Håkanson. 
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Tisdag 24 april. Teater och musik. 
Högtidlighållandet av Stenhammarminnet. 
Den första festkonserten ägde rum under stor anslutning. 

Stenhammarminnets första afton ingicks under gynnsamma 
auspicier: en fulltalig och högtidsstämd publik och ett utförande 
som i gripenhet och pietetsfyllda stiltrohet nådde mycket högt, 
och säkert skulle rönt komponistens som bekant ej så snara 
gillande. – Det har ju både nu och vid Stenhammars död skrivits 
så mycket både vackert och sant om honom och hans livsgärning 
att man står försagd och tvekande – finnes det egentligen något 
nytt att tillägga? Dock förvisso! – den store skapande konstnären, 
geniet – och dit måste man räkna Stenhammar – är ju en hel 
värld, en källa till nya intryck, till nya synpunkter, till ny begrun-
dan. – För den, vars första stora musikintryck och ungdomsupp-
levelser, likt undertecknads, skett under Stenhammars epok och 
egid, blir resumén, syntesen, emellertid dubbelt svår – det är som 
att tala om det självklara, det helt oproblematiska. 

Och dock rymmer nog Wilhelm Stenhammars musikergärning 
och framför allt hans egen produktion ett starkt problematiskt ele-
ment, och det kan ingalunda vara någon mauvais goût att tala 
därom vid ett festtillfälle sådant som detta. Den konstnärliga am-
bition som övervann alla naturens och anlagens hinder genom vil-
jeakter, det karaktärens quand même varom hans verk vittnar, är 
tvärtom kanske den vackraste ädelstenen i hans kungakrona. 
Stenhammar var ingen spontant och sångfågelsartat lätt skapan-
de konstnär av Mozarts eller Schuberts typ – ehuru han säkert 
skulle velat vara det hellre än något annat – han hade ej heller 
den primitiva vitalitetens rent fysiskt överströmmande kraftflöde 
som t.ex. rytmiskt och klangligt så medryckande karakteriserar 
Jean Sibelius’ och Carl Nielsens skapande. Men till gengäld hade 
han det mest överlägsna intellekt, den mest förfinade andlighet 
och det högsta artistiska ideal som kanske någon nordisk konstnär 
överhuvud kunnat uppvisa, de två nyssnämnda samtida icke ens 
undantagna. Sökande irrar minnet genom tiderna för att helt rätt-
färdiga det nyss sagda – så stannar det vid en ädel och befryndad 
ljusgestalt: Frans Berwalds. Han är kanske den ende som ifråga 
om både djup och klarhet syftade lika högt – ”mycket, mycket 
högre” skulle naturligtvis Stenhammar själv med sin sedvanliga 
blygsamhet ha sagt – och menat, ehuru därvidlag var och en får 
tro och tänka vad honom lyster. – Så blev en stor del av Sten-
hammars produktion tillkommen delvis genom intellektuella 
viljeakter, sit venia verbo, om också även där konstverkets grund-
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stämningar och bärande känsloflöden strömmat ur djupa, hemliga 
och skygga upplevelser. Denna intellektuellt viljebetonade sida i 
Stenhammars konstnärskap var honom säkert ofta under livstiden 
ett crux, ett hinder för förståelse, en djup anakronism som den 
var i klangorgiernas förlovade land och epok. Men tiden har där 
gett honom rätt och skiftat mening, och vid Stenhammars 
frånfälle står vårt lands musikliv inför ett tydligt omsving i riktning 
mot de ideal som föresvävat honom: en rent musikantisk, linjärt-
polyfon och ”saklig” musik, sådan vi möta den i hans sista stråk-
kvartett. Han var här och är fortfarande den store ensamme 
föregångsmannen. Skönhet förgår och karaktär består. Av minus 
blev plus – hur, det är konstnärens hemlighet som han tar med i 
graven – och Wilhelm Stenhammars guand même blev hans ovan-
skliga ära och storhet – ännu ett vittnesbörd om segerkraften i 
ratios och människoviljans höga makter. 

Detta är en av de många synpunkter som Stenhammarminnet 
uppväcker och gårdagens huvudnummer, g-mollsymfonin, var 
som skapad att illustrera denna tankegång. Den är ju oförtydbart 
tillkommen under upplevelsen av Jean Sibelius starka och sugge-
stiva personlighet – där finns icke blott överallt små ”finska” ton-
fall och melodireminiscenser, men även stämningen kan ofta 
minna om den store Kalevala-diktaren, särskilt då i första satsens 
’hedniska’ ödemarkssaga. Man kan nästan våga paradoxen att 
Stenhammar förstått Sibelius bättre än denne själv gjort – han 
har i alla händelser genomfört stilen och dragit konsekvenser på 
ett sätt som denne d å icke var mäktig, och i rent artistisk-
konstnärlig fulländning och genomarbetning överträffar detta verk 
långt någon Sibeliussymfoni. Tänk på hur t.ex. första satsen 
bygges upp med brottstycken av första temat, eller på hur i 
finalfugan de olika temata omärkligt och smidigt skifta form och 
förändras, för stegrings åstadkommande. Eller på huru poetiskt 
och vackert fugans andra tema "föruttages" i finalens spännande 
inledning! Och vilken otrolig motivisk konsekvens i partiturets alla 
stämmor! – Där finns intet fyllnadsgods eller tremolo i onödan – 
den minsta lilla fras i oboe II eller i horn III har sin ekonomiska 
nödvändighet i det stora helas subtila logik. Varje man på sin 
post! – Det är långt igen till dess denna symfoni blivit fullt för-
stådd och uppskattad – den har visserligen i sig mycket av går-
dag, nota-bene av tradition och nedärvd form, men än mer av 
morgondag och framtidsutsikter. 

Tor Manns och orkesterns framförande av det stora verket var 
också det under nuvarande förhållanden tänkbarast bästa, även 
om det naturligtvis ej nådde helt upp till det fria musicerande som 



Kap 4 – Några av Knut Håkansons längre artiklar 
 

 137 

vi i oförglömlig upplevelse minnas från komponistens egen tolk-
ning. Varje man var verkligen på sin post och lydde diktarens och 
taktstavens order. Särkilt böra framhållas träblåsarnas episod i 
scherzots trio – den är ju skriven för dem, rent personligen – och 
trumpeternas uttrycksfulla kantilenor i andantet och i finalen. 

Men Stenhammar var ju ej blott det överlägsna viljeintellektet, 
hans geniala begåvning rymde också andra möjligheter och 
strängar. Han var också en oändligt öm och finkänslig lyriker och 
en lovande dramatiker. En påminnelse om dessa sidor i hans 
väsen gavs genom de två ballader John Forsell föredrog: det 
drömska ungdomsverket Florez och Blanzeflor och bardens hög-
dramatiska kväde ur Tirfing. Forsells framträdande blev nog för 
mången aftonens mest givande moment, och han hyllades sär-
deles hjärtligt, en hyllning vari kritiken imponerad ber att få 
instämma. Här behövs inga överslätande fraser "med hänsyn till 
hans år" eller dylikt. – Konserten inleddes med Sverige, som 
sjöngs av den i scenens djup mot en bakgrund av högblå himmel 
placerade kören – ett en smula teatraliskt arrangemang som ej 
var så helt till fördel för akustiken, särskilt under Forsells sång, då 
arrangemanget bibehölls. Sverige åhördes stående av publiken, i 
en högtidlig, andaktsfylld stämning, som kvarstod under kvällens 
lopp, och som tycktes hindra en mera spontan begeistring – det 
var ju en minnesfest över en nyligen bortgången. Det var ju för all 
del vackert och försynt och finkänsligt så – alltså helt i tondikta-
rens egen anda. Och dock skulle man mer än någonsin velat 
tillämpa Runebergs välkända och högstämda ord: 

”Ej med klagan skall ditt minne firas,  
ej likt dens, som går och snart skall glömmas  
så skall fosterlandet dig begråta,  
som en afton gråter dagg om sommarn.  
full av glädje, ljus och lugn och sånger  
och med famnen sträckt mot morgonrodnan". 

K. H–n. 
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Onsdag 25 april 
EN MUSIKKULTURELL. 
ALF NYMAN: Musikalisk intelligens.  
Lund, C.W.K. Gleerup. Kr. 5:50. 

Det är inte lätt att skriva på en gång populärt och sakligt-
effektivt om musik, särskilt att prestera s.k. musikkritik, en täm-
ligen ny och rätt dubiös genre, där många försyndelser begåtts i 
vårt kära land – nomina sunt odiosa. Dock, den som är utan skuld 
kaste första stenen, och anmälaren uppstämmer beredvilligt ett 
pater peccavi, om så erfordras, vilket ej hindrar att han är livligt 
medveten om de ideala krav man här bör ställa. Men att behandla 
musikkritik är än värre – här avlägsnar man sig ytterligare en in-
stans från nervus rerum. Med fog kan man kanske sedan vänta 
ytterligare en kritik över denna kritik av musikkritik, o.s.v., o.s.v. 
– en regressus in infinitum à la Aristoteles idékritik, där till slut 
primus motor, musiken, återfinnes endast i homöopatisk potense-
ring! Men, skämt åsido, det är verkligen svårt att skriva om mu-
sik, framför allt när det gäller att söka i förtätad och orienterande 
form suggestivt överföra sina egna upplevelser och erfarenheter 
till andra. Det finnes härvidlag en viss likhet mellan musikskrift-
ställeri och reseskildringar och reseberättelser. Den musikaliskt 
avancerade är lik en upptäcktsresande i förut föga kända, kanske 
rent av helt nyupptäckta länder. Intresserad och betagen söker 
han då genom målande och stimulerande skildringar ditlocka an-
dra resande, eller han söker genom geografiskt och etnografiskt 
orienterande studier underlätta samfärdseln och förståelsen av 
landets karaktär och egenart. Men icke alltid skördar han lönen för 
sina oftast oegennyttiga bemödanden – det kan gå honom som 
Marco Polo, han blir utskrattad och ingen tror på hans miljoner i 
Kina. Felet kan då ligga i åhörarnas färgblindhet eller dövhet, men 
det kan också ligga hos skribenten själv, i olämplig metod eller 
stil. – Den populäre musikskribenten har ett farligt odysseiskt 
sund att befara, där två vidunder hota att uppsluka honom: de 
"målande" liknelserna Skylla och de "torra" facktermernas 
karybdis. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun, styra mitt 
mellan och åstadkomma vad Almquist benämnde "Poesi i sak", 
den gyllne medelvägen mellan "ytlighetens" och "grundlighetens" 
charlataneri. Alltför lätt hamnar man i de sköna adjektiven och 
epitetens villsamma trollskog och lika lätt råkar man ut i de filoso-
fiskt-musikaliska abstraktionernas för de flesta ofruktbara öde-
land. Den förra faran var ju vanligast förr i världen, under roman-
tikens herravälde – numera börjar visst den "musikologiska" ty-



Kap 4 – Några av Knut Håkansons längre artiklar 
 

 139 

pen bli mera förhärskande, och en speciell avart som man kunde 
kalla ”etikettklistraren" löser lätt och lekande alla musikaliska per-
sonlighetsproblem genom frikostigt och tveklöst anbragta klichéer 
på -ist.  

Dessa reflexioner ha tillkommit med anledning av en ny "musik-
bok". Under den flertydiga, pretentiösa och hur man tolkar den 
skäligen misslyckade titeln "Musikalisk intelligens" har docenten 
Alf Nyman i Lund sammanfört en serie uppsatser, artiklar och 
kritiker från diverse tidskrifter samt från hans verksamhet som 
musikanmälare i Stockholms Dagblad och i Sydsvenska Dagbladet 
Snällposten – den senare av författaren diskret betecknad som 
"landsortspressen'' (eller kanske är det "dagspressen"? – en viss 
gradation tycka här föreligga, ehuru graderingsgrunden ej före-
faller riktigt klar.) Nyman förefaller väl medveten om ovan an-
tydda svårigheter och behandlar dem också på ett par ställen i sin 
bok – han talar apropos ett par Beethovenböcker om "den psyko-
logiskt estetiska interpretationen" kontra "den formala, harmoni-
ska och satstekniska analysen" (representerad av Hugo Riemann 
— det var den Gang – nu ha vi minsann helt annorledes svår-
smälta profeter att bjuda på!). Nyman tar i huvudsak den förra 
metodens parti, rätt så psykologiskt begripligt för en filosof och 
”kulturpersonlighet", för vilken musiken väl mest "haft rollen av 
musa på vänster hand''. I enlighet därmed hyser han också ett 
starkt intresse för sådana "tvegifta" konstnärstyper, och bokens 
utförligaste och utan tvivel mest vägande uppsats avhandlar just 
en sådan Zwitter-begåvning: diktar-musikern C.J.L. Almquist. 

Denna uppsats är bokens allra äldsta – den stod att läsa i 
Sthlms Dgbl. 1915 – och författaren betraktar den blygsamt en-
dast som "en ren förstudie". Är detta verkligen fallet få vi med det 
snaraste bedja om "det stora verket" om Törnrosskaldens musik, 
ty vad Nyman redan i denna artikel presterat vittnar icke blott om 
en smittsam entusiasm för ämnet utan även om en alldeles osed-
vanlig beläsenhet och förtrogenhet med diktarens verk, idévärld 
och konstnärliga livsmål, vilka senare skärskådas i perspektiv, sub 
specie æternitatis. Utomordentligt intressant är att läsa om stri-
den mellan "melodister" (etikett: "homofona klassicister") och 
"kontrapunktisterna och kanonisterna" (nu: "linjära atonalister"). 
Här finner verkligen Nyman lösenordet och ställer kyrkan mitt i 
byn genom att tala om detta som "en ständigt böljande strid, som 
enligt sakernas natur bör och även kommer att fortsätta tiderna 
igenom, för så vitt varje part talar för berättigade krav och vill 
varna för ensidiga överdrifter i motsatt riktning". Han anteciperar 
här den tyske musikforskaren Alfr. Lorenz, som i sin bok 
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"Musikgeschichte im Rythmus der Generationen'' – även påtalad i 
Nymans Carl Nielsen-uppsats – behandlar och söker kartlägga 
denna genom tiderna pågående kamp mellan polyfoni och homo-
foni, mellan ''objektivism" och "subjektivism", mellan ''Raumemp-
finden" och ''Zeitempfinden", mellan förstånd och känsla. – En rätt 
intressant uppsats i samma genre är även den lilla essäen om 
"August Strindberg som musiker", ehuru nog författaren av sin 
litterära värdering och uppskattning låtit förleda sig till väl över-
skattande omdömen, såsom då han talar om Strindbergs egna 
bidrag till Kronbrudsmusiken såsom ''synnerligen karakteristiska 
ledmotiv", eller då han finner att "strömkarlsmotivet där erhållit 
sitt hittills kanske starkaste uttryck" (!). Strindberg hade ju ett 
visst sinne för musiken såsom sådan, och den har onekligen 
spelat en roll i hans liv och produktion, men hans egen musik var 
den rena rama dilettantismen – Almquist verkar i jämförelse där-
med nästan skolast. Man tänkte t.ex. på Strindbergs vansinniga 
notering av forskarlens menlösa lilla "ledmotiv": "Jag förhoppas 
etc." (i själva verket går det i ass-moll) eller på den tiostämmiga 
valthornskanon som illustrerar den vilda jakten, och varöver visst 
Strindberg någonstans, jag minns ej var, är mycket stolt – de 
består uteslutande av på C-dur-treklangen figurerade hornsignaler 
("Jösse är död", m.fl.), förmodligen avskrivna ur någon jägar- 
eller signalbok. Rent barnsligt nonsens! – ännu enformigare än 
den medeltida kontrapunktikern Okeghem, i hans trettiosexstäm-
miga kanon (meddelad i modern notering av Hugo Riemann), 
vilken endast möjliggöres tack vare ett entonigt schema av toni-
ka-dominant, tonika-dominant. 

Det skulle föra alltför långt att som här i detalj ingå på hela 
bokens rikhaltiga innehåll. För vinnande av överskådlighet och en 
viss enhetlighet har Nyman sammanfört sina uppsatser i smärre 
grupper. Inledningen utgöres av en revy "Från djurbensflöjten till 
Mozartallegrot” – därefter följer en grupp betitlad "Från Bach till 
Mahler", så ett avsnitt om "nationalitetssträvandena i musiken" – 
ett av bokens bästa partier – ännu ett annat om "Svensk musik-
intelligens" (varibland naturligtvis icke Hugo Alfvén medräknas), 
och sist ett bihang, "Internationellt", som något omotiverat sam-
manför två för varandra främmande herrar: Oskar Fried och Carl 
Nielsen. – Några uppsatser förtjäna att särskilt framhållas: "Vägar 
till Bach", Schubert-essäen, Mahler-essäen, Gade-essäen och 
framställningen av "Jenny Linds lära'', med dess vackra slutord. 
Uppsatsen om Wilhelm Peterson-Berger är mera sunt kritisk än 
man vågat vänta från en medlem av "Musikkulturs" redaktion, och 
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recensionen av "Svenska låtar" gör detta arbete full rättvisa, även 
om där finnes en hel del att både tillägga och korrigera.  

Till sist några anmärkningar om Nymans stil, med risk att råka 
ut för hans som bekant mer än villigt kämpande intelligens. Han 
är ju en mäkta beläst och mångbevandrad man, och han sätter 
ingalunda sitt ljus under ena skäppo – han brinner snarare av en 
osläcklig lust att var, när och hur som helst en passant inslunga 
allusioner och binotiser – man tänker ibland på Moritz v. Schwinds 
karakteristik av Frans v. Schober: "Er ist Weltmann, besits grosse 
Dialektik und Suada". Det förefaller ibland som vore avsikten 
mera att ge en uppvisning av författarens kunskaper och presta-
tionsförmåga än att verkligen behandla det ämne som föreligger. 
Mindre hade här varit mer – alla dessa blixtsnabba och – föralldel! 
– högintelligenta anspelningar verka på något vis tröttsamt 
oroliga, à la spegelkabinett och irrgångssalong, och förrycka ofta 
den stora linjen i framställningen. I sin iver att inom minsta möj-
liga utrymme, sammanpressa mesta möjliga karakteristik åstad-
kommer Nyman också stundom rätt svårsmälta kombinationer. 
Vad sägs om ”varmt orglande tuttiklanger” eller om "den sinnliga 
klangens estetiska och moraliska övertoner"? Att kalla Beethoven 
för ”den ensamme Döve” finner jag knappt riktigt smakfullt, men 
”de gustibus non est disputandum”, – Det är emellertid kanske 
bäst att ej kasta mera stenar, då man sitter i glashus, utan så 
gott först som sist pointera att Nyman trots allt är en fin och stun-
dom bländande stilist. Vi ha icke alltför gott om sådana ”kulturella 
musikskribenter'” här i landet, och Alf Nymans intressanta bok i 
förtjänar verkligen att läsas, och kommer också säkert att så 
göras. Som ett exempel på hans stilkonst och förmåga av vackra 
och träffande liknelser må anföras slutorden i Bach-essäen: ”Om 
bekännelseinnehållet i Bachs Magnificat kan envar tänka och 
mena vad han önskar: det blir han icke bränd för. Men om den 
konstnärligt ädla form, vari Jungfrukulten här gjutits, måste me-
ningen bliva en enda: den består. Den är snäckan, som vi be-
undrande hålla i handen, långt sedan snigeln multnat. Den är 
korallrevet, vars fina havsgotik och konstrika flätverk står glim-
mande kvar ute i djupen, långt sedan det liv, som avsatte den, för 
alltid slutat att bygga.” En smidig, konstnärlig form är också hu-
vudintrycket av Nymans bok, och minnet därav kvarstår när de 
mera oväsentliga intrycken – intelligenskoketteri och -snobbism – 
sjunkit undan och försvunnit. 

Knut Håkanson. 
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Onsdag 25 april. Teater och musik.  
Stenhammarminnet 

Andra Stenhammarskonserten fick samma festliga förlopp som 
den första, och den saknadens och minnets diskretion som prägla-
de den förra hade nu vikit för en mera entusiastisk stämning, ehu-
ru den eljest varit här mera motiverad av programmets och kam-
marmusikens intimitet. Denna afton dominerade Stenhammar 
lyrikern, både såväl bokstavligen, genom de åtta romanser som 
John Forsell föredrog, som även genom de två instrumental-
verken: den ungdomligt stormande violinsonaten i a-moll och den 
underbara sista stråkkvartetten i d-moll, ehuru denna sista onek-
ligen är en god exponent för den intellektualistiska sidan av Sten-
hammars konstnärskap. Ty det är just denna egendomliga bland-
ning av i svensk folkton rotad, nordiskt vemodig lyrism och intel-
lektuellt genomarbetad form och faktur à la Beethovens sista 
kvartetter som ger denna komposition dess säregna tjusning. 

Kvartettskrivandet är provet på en musikers förmåga av koncen-
tration och begränsning till det absolut nödvändiga, och ur denna 
synpunkt har Stenhammar kanske aldrig nått högre än här, sär-
skilt i det utsökta lilla scherzots aforistiska knapphet och graciösa, 
vemodigt lustiga ironi. Formellt utomordentligt högtstående äro de 
båda yttersatserna, särskilt den första, med dess ovanliga, 
chiastiska (korsvis korresponderande) form, som från inled-
ningens djupa melankoli stegrar sig i en lidelsefull motivens och 
de fyra spelarnas tvekamp, för att sedan åter sjunka tillbaka och 
förklinga i utgångstemats smärtfyllda trånad. Men även den kon-
trapunktiskt så genomarbetade, tarantellaliknande finalen, som är 
av en hos Stenhammar ovanligt upprördhet och rentav vildhet, 
och som i den grandiosa codan med dess orgelpunkts-ostinato (d, 
c, e, d) stegrar sig till ett unikum av järnhård musikalisk envishet 
och "jag ger mig icke". Dock, jordelivets kamp kan ej vara i evig-
het – lika plötsligt som den börjat, ex abrupto, är instrumentens 
vilda dans förbi - tonsättaren låter dem avslutande samlas i några 
högtidliga, kraftiga ackord, som utmynna i ett sista unisont D – 
hans väsens grundton – och lägger sedan resignerat ner pennan. 
Spelet är slut. 

Göteborgskvartetten – herrar Garaguly, Fermæus, Pot och 
Claëson ha ju spelat denna kvartett åtskilliga gånger, och deras 
framförande kan väl göra anspråk på att betraktas som fullt auk-
torativt. Deras utomordentligt samvetsgranna och mycket genom-
tänkta tolkning, som bl.a. yttrade sig i fina och väl motiverade 
tempomodifikationer, vittnade om ett intensivt och träget stu-
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dium, och lät verkets huvuddrag klart framstå, även om en del 
enskildheter stundom gingo förlorade. Än en gång måste påpekas 
hur alltför kraftigt hr Pots instrument är för kvartettspel – i fyr-
stämmiga ackord hör man det som ett cantus firmus överdöva 
t.o.m. cellon. Särdeles vackert gjordes andantet: verkets melo-
diska höjdpunkt, med dess beslöjade mellansats – en "sanglots 
des larmes" i släkt med ariosot i Beethovens op. 110. 

Den intima anknytning till och det beroende av svenska folkvisan 
är ett av grunddragen i Stenhammars musik, och det återfinnes 
också fullt utbildat i den rätt tidiga violinsonaten, särskilt i dess 
svärmiska mellansats. Herr Astis utomordentligt lugna, behärs-
kade och osvikligt rena violinspel var här utomordentligt till sin 
fördel – han har den tonens rena skönhet som är så väl i stil med 
detta verks anda, och han aktade sig klokt för överdrifter eller 
sentimentalisering. Fru Fermæus´ pianospel hade sina otvivel-
aktiga rent tekniska förtjänster, men saknade den myndighet och 
medvetenhet som här oavvisligen kräves – finalens eggande da-
tyler fingo ej heller den rätta precisionen och spänstigheten. 

Och så var det naturligtvis John Forsell! – och åter John Forsell, 
för att tala i stil med publikens applåder! Han var helt enkelt 
makalös, och det hade kommit något nytt i hans föredrag: en äkta 
lyrisk underström som man förr ofta saknat. Särskilt den första 
sången ”I skogen” sjöng han med en gripande innerlighet och vär-
me som helt betog. Men även de övriga romanserna gjordes med 
en mogen fulländning och målmedvetenhet vars make man sällan 
påträffar hos oss. Han är fortfarande den pr inceps cantorum, 
den obestridde härskaren i den svenska sångens rike. – I den 
avslutande ”Lycklandsresan” släppte han loss all sin humoristiska 
skådespelartalang och mimik, och fick naturligtvis ge två extra-
nummer: Det far ett skepp och "Aftenstemning".  

Ett gott stöd hade sångaren i Nils Svanfeldt, vars genommusika-
liska och intelligenta ackompanjemang i hög grad bidrog till det 
gynnsamma helhetsintrycket. Den svårspelta Fylgia gjorde han 
mycket läckert. Den fulltaliga publiken var som nämnt mycket 
entusiastisk, och applåderade Forsell, fru Fermæus och herr Asti, i 
nämnd ordning. Kvartetten åter fick i huvudsak dela kavarens lott 
i Bukalien. Det var i detta speciella fall kanske icke den sämsta 
komplimangen. 

K. H–n. 
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Måndag 7 maj. Teater och musik.  
NY LYRIK  

Nordiska Musikförlaget tyckes verkligen känna en musikför-
läggares förpliktelser mot landets högre tonkonst, och det utger 
vissa av våra svenska musikers alster i en utsträckning som klart 
ger vid handen att det här ej är blott fråga om så att säga en 
"konstnärlig” gest, utan även om en viss idealitet och tro på 
denna musiks framtid och förblivande värden. Nu föreligga åter en 
hel del nyheter, vilka alla – på ett undantag när – tillhöra vokal-
lyriken. Undantaget är Henning Mankells två pianostycken, Vision 
och Improvisata, vilka emellertid i sin övervägande klangliga och 
harmoniskt betonade struktur även de tillhöra den lyriskt-roman-
tiska genren. Mankells stil är ju välkänd och uppvisar här intet 
direkt nytt – den är befryndad med Chopin och den tidigare Scria-
bin, och dess mest typiska drag är en pianosats som känner och 
vet utnyttja instrumentets möjligheter och särart. 

Men lejonparten är som sagt sånger, för en röst med piano, 
samt för blandad kör eller manskör. Först nämna vi då Josef 
Jonsson, som tonsatt tre sånger av Dan Andersson – den senare 
en äkta representant för det romantiskt-individualistiska skalde-
släkte, det genus irritabile vatum som bl.a. Vilhelm Ekelund ägnat 
en hel del, på besk självkännedom grundad kritik. Dan Andersson 
tog också han lyriken på bittert allvar, som livs- och hjärtesak, 
och han fick också röna denna livsåskådnings konsekvenser. 

Han brann och förbrann i sin egen låga, och då döden så tidigt 
skördade honom var han redan lika invärtes tom och utbrunnen 
som de flesta andra stora lyriker: en Baudelaire, en Poe, en 
Lenau, en Fröding. Dessa tre dikter vittna tydligt om att även han 
delat denna "Los des Lyrikers" – de äro av en morbid och bekläm-
mande brustenhet, fylld av dödsaningar och avskedsstämning mot 
livet, vars fröjder och känslorus han druckit till sista droppen, till 
dess intet var kvar. Josef Jonsson tar också han lyriken som en 
hög livsangelägenhet, och hans tonsättningar av dessa dikter visa 
en intim frändskap med, eller åtminstone förståelse för denna 
nyss skildrade livsstämning – lyrikerns räfst- och rättarting med 
sig själv före domedagen. Rent musikaliskt stå de på en avsevärt 
hög nivå, betydligt över komponistens tidigare romanser, och 
särskilt den första och den sista sången äro ganska gripande, men 
fordra också en överlägsen exekutör. Den andra sången – "God 
natt – god sömn jag önskar er”, – ackompanjeras i pianot av 
koralen "Jag går mot Döden” ett påfund som applåderats i den 
övriga pressen, men som undertecknad alls ej senterar – denna 
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kontrapunktering verkar "laved", och tjänar endast att distrahera 
och leda uppmärksamheten från huvudsaken: dikten. Recitation 
hade i så fall varit att föredraga, och av en helt annan effekt. 
Dessa tankar verka äkta, liksom Dan Anderssons dikter, men likt 
dem förtjäna de även ett: ad obvervandum, sed non imitandum. 

Edvin Kallstenius har tonsatt en vacker och innerlig liten dikt, 
Gunhild, av sin släkting Gottfrid Kallstenius, och lyckats väl träffa 
dess mystiska och drömmande evighetston. Trots att komponisten 
opererar med högst moderna medel, såsom kvartackord och 
hopade dissonanser, blir huvudintrycket dock rent och ljust, en 
prærafælitisk ro. Även denna sång är dock mycket krävande, icke 
minst i intonationshänseende. – Detta kan man däremot ej säga 
om Josef Hedars ”I skogen", tio sånger till ord av A.T. Gellerstedt 
för solo eller två- och enstämmig barnkör med piano – naturliga, 
enkla och anspråkslösa små visor, vilka ofta, såsom i "Finken och 
grenen”, eller i "Linnea", äro av frisk och nästan smittsamt efter-
hängsen melodik. "Nattviolen" är också bra, men den kan aldrig få 
en att glömma Stenhammars underbara musik till samma dikt. 
Dessa sånger komma säkert att nå den skol- och barnpublik för 
vilken de äro avsedda, och väcka dess nådiga gillande. 

Josef Hedar har även tonsatt två Ernst Josephson-dikter – Min 
grav och Generationer –, men nu för manskör. De ha nyligen 
framförts av O.D. och då slagit an, vilket man väl kan förstå. Utan 
att på något vis vara märkvärdiga eller nya träffa de väl diktens 
stämning. Detta gäller även Moses Pergaments två manskörer, 
Wanderers Nachtlied och Världens gång, ehuru de ej äro så rent 
musikaliskt lyckade – den förra rör sig i allt för djupa och grötigt 
''mystiska" klanglägen, och den senare är tonalt och linjärt alltför 
orolig för att kunna ge någon egentlig helhetsbild. Josef Erikssons 
tonsättning till denna dikt är fortfarande hors de concours. – Den 
blandade körsången, vilken som bekant nu står inför en svensk 
renässans, har riktats med två intressanta folkvisebearbetningar 
av Bernhard Lilja, en kunnig och driven musiker som särskilt 
vinnlägger sig om detaljens utarbetning – detta dock i viss mån 
en kritik! –, samt med Oskar Lindbergs klangfagra kör "Pingst", till 
text av vem? 

Det är ju skönt och poetiskt med all denna blomsterfagra lyrik, 
för all del. Den överraskar icke, och visar icke de svenska nutids-
musikerna från någon ny sida. Tröttna de dock aldrig på all denna 
själsbikt, på allt detta dissekerande av jagets fröjder och bekym-
mer? Man kan snart allt det där, och den ena katten liknar som 
bekant betydligt den andra i mörkret, eller rättare i det lyriska 
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skumrasket. Och dock skulle det ju vara fråga om att visa var och 
ens högst speciella "personlighet", själens fina Q! En högst be-
synnerlig contradictio in adjecto! Skulle den där bokstaven kanske 
rentav inte finnas, eller i alla fall inte vara så mycket att bråka för 
eller göra väsen av? Saken tål att tänka på! I alla händelser tycks 
de flesta av nämnda komponister sväva i en viss okunnighet om 
att musik också kan skapas och bedrivas på ett helt annat sätt: 
objektivt, i glömska av det kära ego, och med spelmansfriskt upp-
gående i musiken själv och dess omätliga möjligheter. 

K. H–n. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Troligen utfört av Torsten Wessberg 
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Fredag 2 november. 
Palestrina och hans stil. 

Den katolska kyrkomusikens störste konstnär, "musicae 
princeps", hette egentligen Giovanni Pierluigi – på latin: Joannes 
Petrus Aloysius –, men efter sin födelseort, den lilla staden 
Palestrina (Praeneste) strax utanför Rom benämndes han G.P. da 
Palestrina eller helt enkelt Palestrina. Ett dylikt uppkallande efter 
en plats var ju förr mycket vanligt och äger än i dag rum t.ex. hos 
vår allmoge, men man kan i denna opersonliga benämning här 
gärna se ett stycke symbolik. Palestrina är väl icke i direkt 
avsaknad av "personlighet" i modern mening, men hans konst 
visar i sin suveräna allomfattning och sitt behärskande av de 
flesta dåtida stilarter något av samma överindividuella universa-
litet som även präglar J.S. Bach och W.A. Mozart. I likhet med 
dem var Palestrina ett andligt kraftcentrum, en brännpunkt, vilken 
bragte till fullkomning och fulländning de ledande strömningarna 
och idéerna i tidens musikaliska liv. Carl Nielsen har träffande 
liknat dessa stormän vid den musikaliska utvecklingens bländande 
alptoppar. Palestrinatoppen betecknar kulmen av den medeltida 
vokalpolyfonien och samtidigt en utblick mot sextonhundratalets 
''nya", fria konst med dess mera homofona inställning. 

Den kyrkliga, mångstämmiga sången började omkring 1000-
1100 under de mest kuriösa och för nutida öron fullkomligt onjut-
bara former. Det var diskanterandets och fauxbourdonens tid, då 
den melodiförande stämman ackompanjerades av en eller två 
andra stämmor som med denna löpte i parallella kvarter eller 
kvinter. De ledande männen under denna primitiva epok voro 
Dunstable, Leonius och Perotinus samt något senare Binchois och 
Dufay. Under denne sistnämnde kom den musikaliska imitationen 
och en på densamma baserade teknik att spela en betydlig roll 
och härav följde ett starkt kompositoriskt uppsving. Nu uppstod 
den s.k. nederländska skolan, vars förnämsta namn äro Busnois, 
Obrecht, Josquin des Près och Clemens non Papa. Denna neder-
ländska skola var en nordiskt, ja, kanske rent av germanskt 
betonad konstriktning – den hade också utlöpare i England och 
Tyskland, och man har helt nyligen pointerat dess karaktär av 
musikalisk gotik, av irrationell och transcendent linjekonst. Denna 
musik har ingen harmonik i modern mening, det är den melodiska 
linjen, den horisontella, tidsbetonade successionen av toner som 
där är det väsentliga. "Harmonier" uppstå blott som en mera 
tillfällig följd av de med varandra jämbördiga stämmornas sam-
klang. Den nederländska linjekonsten hade som begripligt en 
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starkt spekulativ karaktär och behandlade med förkärlek inveck-
lade kontrapunktiska problem – bekant är Okeghems 36-stäm-
miga canon. – I den mera utåtvända, livsglada och sinnligt beto-
nade södern, Italien, var situationen helt annorlunda. Där för-
härskade en mera folklig konst, i huvudsak karakteriserad av de 
s.k. strambotti och frotelle: balladartade sånger med instrumen-
talt ackompanjemang och huvudsakligen satta "not mot not", 
d.v.s. ackordmässigt, homofont. I ''ackorden'' ljuda flera toner 
samtidigt, "vertikalt", och homofonien är därför gentemot poly-
fonien en mera plastisk, rumsbetonad form. 

Palestrinas lott blev nu här den store förmedlarens och samman-
smältarens. Han kom ur den stränga nederländska skolan och 
hade, troligen redan som korgosse i kyrkan S. Maria Maggiore i 
Rom, utbildats i dess stil och teknik. Palestrinas kompositioner 
från hans första period gå också övervägande i den stränga, 
"lärda" stilen, och i utfunderande av satstekniska konststycken 
stod han då ingalunda nederländarna efter. Typisk för denna 
genre är hans Missa Ad Fugam, vars alla satser äro skrivna som 
fyrstämmig canon, och vilken i fråga om smidighet och naturlig 
linje dock fyller rätt högt ställda anspråk och t.o.m. överträffar 
Josef Fux` kontrapunktiska praktstycke, Messa di San Carlo. – 
Palestrina kultiverade emellertid rätt tidigt även den ackord-
mässiga satsen, not mot not – vad man numera populärt kallar 
koralstil. Särskilt berömda blevo hans s.k. Improperier: anti-
phonier och responsorier, i vilka den korsfäste frälsaren förebrår 
judarna deras otacksamhet. – Sin stora historiska betydelse fick 
dock Palestrina såsom den vilken på ett fullt medvetet och konst-
närligt överlägset sätt sammanflätade homofoni och polyfoni, 
horisontell och vertikal stil, melodiös flerstämmighet och ackordlig 
prakt, skönhet och fyllighet. Det stora mästerverket härvidlag, 
och ett av alla tiders förnämsta konstverk, är den sexstämmiga 
s.k. Missa Papae Marcelli. Enligt en anekdot var det med denna 
och ett par andra mässor som Palestrina räddade den flerstäm-
miga sången åt den katolska kyrkan. Nederländarnas musikaliskt 
konstfulla vävnad hade ur rent kyrklig text- och värdighets syn-
punkt medfört åtskilligt ofog. Att textorden vid den stora 
mångstämmigheten aldrig eller ytterst sällan kunde uppfattas var 
ett sådant, – ett annat var att man gärna använde världsliga, 
slagdängor eller ibland t.o.m. hela madrigaler som underlag för 
mässorna, och stundom lät man t.o.m. ifrågavarande melodis pro-
fana ord slinka med på köpet i en av mässans stämmor! Det tri-
dentiska kyrkokonciliet hade opponerat sig mot dessa och andra 
oskick och framställt vissa krav på kyrkomusikens värdighet, så-
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som att texten skulle vara fullt förnimbar m.m. Man skulle rent av 
ha hotat med att utesluta all konstsång ur gudstjänsten och att 
inskränka liturgien till den gregorianska ''Cantus planus" – en-
stämmig sång. Palestrina skulle då som ett rent demonstrations-
exempel ha skrivit denna Marcellusmässa och därmed "räddat" 
den katolska kyrkomusiken. Efter nyare undersökningar tycks 
saken icke ha tilldragit sig fullt så schematiskt och kategoriskt, 
men naturligtvis uppkommer ingen rök helt utan eld och 
Marcellusmässan har kanske verkligen av samtiden uppfattats 
som en effektiv reform i riktning mot allvarsfylld renhet och pie-
tetsfullt omhuldande av gudsordet. Åtminstone hävdar den danske 
musikhistorikern Knud Jeppesen att Palestrina här verkligen känt 
sig som ett slags reformator, att han har presterat något av sitt 
allra bästa och att den s.k. Palestrinastilen här har fått ett av sina 
klaraste och prägnantaste uttryck. 

Jag nämnde ett namn från Danmark. Det förefaller som om det 
lilla nordiska ölandet haft någon hemlig pakt med Palestrinas 
ande, åtminstone intager det i ett par hänseenden en särställning 
i nutiden. Danmark har den körsammanslutning som kanske 
grundligast studerat Palestrinas konst, och som t.o.m. i dess hem-
land Italien hälsats som den förnämste vårdaren av de gamla a 
capella-traditionerna. Men det har också en av samtidens förnäm-
sta Palestrina-kännare dr Knud Jeppesen, vilken i sin gradualav-
handling "Palestrinastil med særligt Henblik paa dissonansbehand-
lingen” givit en osedvanlig grundlig musikalisk analys av Giovanni 
Pierluigis stil. Han karakteriserar "Palestrinastilen" som den 
fullkomliga jämviktspunkten mellan de två dimensionerna – den 
vertikala och den horisontala – vars ideal heta respektive: full-
ständig treklang i skönast möjliga läge, och: stegvis, diatonisk rö-
relse. Och han säger: "I Dissonansfölelsens Historia betyder Pale-
strinastilen det moment, hvor den fuldstændige Forstaaelse af 
Dissonansen som musikalisk Fenomen og dermed det fuldstæn-
dige Herredome over den er naaet." 

Uppemot Palestrina formar sig den musiktekniska utvecklingen 
som en allt snävare begränsning av dissonansens användbarhet – 
bort i f rån Palestrina formar sig utvecklingen som ett upplivande 
av dissonansen, eller rättare som ett allt mera medvetet och sys-
tematiskt användande av densamma som uttrycksfaktor. – Aldrig 
i musikens historia har en så ren och friktionsfri, så ädel och upp-
höjd stil som Palestrinas någonsin mera skapats, – ja t.o.m. 
Mozarts olympiska gudaklarhet förefaller vid sidan av Palestrinas 
rätt så mänskligt grumlad. Palestrinastilen, inbegreppet av musi-
kalisk perfektion, har också i alla tider varit det stora mönstret vid 
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all högre kompositionsundervisning, och den bok – Fux’ Gradus ad 
Parnassum – som härvidlag spelat den historiskt förmedlande 
rollen, har också formen av ett samtal mellan lärjungen och 
läraren Aloysius (Palestrina). 

Palestrinas musik med dess upphöjdhet, dess majestätiska ro 
och dess från alla krassa effekter renade uttrycksfullhet verkar på 
oss "moderna", ”problematiska” nutidsmänniskor som en hälsning 
från människosläktets drömda guldålder, från idéernas förlorade 
platonska urhem. – Romantikern E.T.A. Hoffman, vars Palestrina-
uppfattning i fråga om det rent tekniska väl icke var så djup, hade 
likväl rent konstnärligt sett en intuitiv förståelse av mästarens 
egenart, och denna artikel kan därför lämpligen avslutas med en 
vacker Palestrina-karakteriskt förmedlande rollen, har också 
forpenna: "Kärleken, samklangen av allt andligt i naturen, sådan 
den utlovats åt den kristne, uttalar sig i ackordet, som därför 
också först under kristendomen vaknar till liv: och därför blir 
ackordet harmonien, bild och uttryck för en själslig gemenskap, 
föreningen med det eviga, som tronar ovan oss och dock omfattar 
även oss. Renast, heligast, mest kyrklig måste därför den musik 
vara, vilken blott framstår som uttryck för denna inre kärlek, och 
som lämnar allt världsligt obeaktat och försmått. I denna mening 
äro Palestrinas enkla och värdiga verk undfångna i kraft av den 
högsta fromhet och kärlek, och de förkunna det gudomligas makt 
och härlighet. På hans musik passar i sanning det uttrycket 
varmed italienarne betecknade verk av mången gentemot honom 
fadd och fattig komponist: det är i sanning musik från den andra 
världen – musica del´ altro mondo.” 

Knut Håkanson. 
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Måndag 5 november. Teater och musik. Konsert i Kristine kyrka.  
Palestrinakören. 

Finns det något naivare än tron på mänsklighetens och kulturens 
eviga framåtskridande från klarhet till klarhet – den optimistiska 
evolutionstro, som fylld av självmedveten stolthet över "wie herr-
lich weit wir es gebracht" ser ner på det förflutnas andeliv och 
dess uttrycksformer med oförstående förakt, eller på sin höjd med 
nedlåtande välvilja. En dylik "up to date-människa" – och sådana 
finns det gott om på musikens område – borde vid lördagens 
kyrkokonsert ha fått sig en svidande bakläxa, eller åtminstone ett 
tvivlets grundskott. För dem som icke ha en sådan inställning blev 
saken snart nog klar: i fråga om körsång och körkomposition står 
vår tid 14-, 15- och 1600-talen oändligt efter. De nyss förflutna 
århundradenas övervägande dyrkan av det instrumentala har 
skett på det vokalas bekostnad, och det är halva musiken och 
kanske rent av den bättre hälften som man då försummat. Men 
även i ett annat hänseende voro "de gamle" oss överlägsna – i 
fråga om sin mäktiga polyfoni och i fråga om förståelsen för 
densamma. Ty man kan nog tryggt utgå från att varje tid i huvud-
sak har den musik som den kan "höra" (= akustiskt och psyko-
logiskt uppfatta), tillgodogöra sig och sentera. Den övervägande 
delen av sagda tids kompositioner voro polyfona – alltså måste 
musiksinnet då varit på ett helt annorlunda sätt än nu inställt på 
"det linjära", på att kunna samtidigt följa flera melodiska ske-
enden. Den genomsnittlige nutidsåhöraren smälter "harmonier" 
utan svårighet och t.o.m. den musikaliske analfabeten tar täm-
ligen oklanderligt ut de rätta ''basarna” på ett handklaver – men 
får han höra flera verkliga (reala) stämmor på en gång känner 
han sig förvirrad och under medeltiden var det säkert tvärtemot. 
Medeltiden var polyfonins epok, vår tid är homofonins. Den äkta 
musikern behöver ej tveka vilken av dessa stilformer som är att 
ge företrädet – och så får framstegsreligionen ännu ett grund-
skott. – Men lördagen lärde också att problemet polyfoni-homofo-
ni ej prompt behöver lösas i Enten-Ellers tecken – de två formerna 
kunna också sammansmältas, och nå då kanske tillsammans 
musikens högsta rymder. Det var J.S. Bachs lösning och den siste 
Beethovens, och det var också Giovanni Pierluigi da Palestrinas. 

Det sagda var några reflexioner sedan Missa Papae Marcellis to-
ner förklingat. Det är tyvärr än så länge en ren sällsynthet att här 
i Sverige få höra denna gamla förnäma musik utföras, och utföras 
så i anda och i sanning, som det skedde genom Mogens Wöldike 
och hans sångarskara. Hur ofta ha ej vi musiker längtat att få 
höra dessa mässor och motetter från papperets och pianots fanta-
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silösa och torra värld blomma upp i levande och glansfylld skön-
het. Nu skedde undret. 

Palestrinakörens skapande är ett genialt lyckokast, ett Columbi 
ägg, men det ligger säkert också ett otroligt, långvarigt och hän-
givet arbete bakom, vad kören nu presterar. Den har utmärkta 
röster – sopranerna verkade dock stundtals lite trötta och matta, 
kanske efter resan – och dess ledare vet också använda dem. 
Wöldike är en utomordentlig dirigent, som helt levt sig in i de 
gamles musikaliska föreställningsvärld. Han takterar ej, han leder 
som en annan maestro cantorum, markerande de olika stäm-
mornas insättande med motivet, och påpassligt avbalanserade de 
olika gruppernas klangstyrka. Och trots frånvaron av alltför mar-
kerade "taktstreck" – som denna musik egentligen ej känner – 
vilken rytmisk precision och fasthet! Det blev något så sympatiskt 
gammaldags, stillsamt och dämpat över det hela, något helt annat 
än det sedvanliga nutida röstforcerandet för åstadkommande av 
”mäktiga klanger”. Här var det mera som slingrade serafiska rös-
ter sina melodiska guirlander om varandra. 

Programmets tyngdpunkt var utan tvivel Palestrinasakerna, där 
Wöldike särskilt i Credot starkt betonade deras verbala inspiration, 
den rituella textens olika moment, medelst fint genomtänkta tem-
ponyanser. En stark stämning talade även ur Clemens non Papas 
långa motett Vox in Rama och ur Eccards två andliga sånger. En 
mellanavdelning bjöd på några enklare, mera visartade saker i 
koralstil – man minns där särskilt den av okänd komponist gjorda 
sättningen av en dansk folkvisemelodi, fylld av blitt vemod och 
örtagårdsstämning. – Konserten avslutades med Antonio Lottis 
Sanctus och hans berömda åttastämmiga Crucifixus – den senare 
en hel oscuro-målning i Riberas eller El Grecos manér. I inled-
ningen stapla sig stämmorna över varandra, bildande långa, 
smärtfyllda dissonanser – det är som det mörkerfyllda sceneriet 
vid Golgata, med tunga molnmassor och ovädershimmel. Plötsligt 
tystnar stämvirrvarret, och svarande varandra upprepa skilda 
mans- och kvinnoröster, liksom i skräckslagen undran, sitt ento-
nigt psalmodierande: "crucifixus etiam pro nobis". Dissonanspar-
tiet återvänder, det kommer till en klimax av nästan naturalistisk 
verkan, men så rundas det hela till en halvt försonande avslut-
ning. 

Med denna mäktiga vision skildes man, ett stort minne rikare, – 
från Palestrinakören och Mogens Wöldike. De äro av hjärtat väl-
komna tillbaka hit igen. 

K. H–n. 
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Torsdag 15 november. Teater och musik. 
Hindemiths violinkonsert 

Den nu trettiotreårige Paul Hindemith är det unga Tysklands sto-
ra hopp och fantecknet för den extrema falang som kännetecknas 
av namnen Baden-Baden och Donau-Eschingen. Han är nyligen 
också vorden s.a.s. statsauktoriserad — kompositionsprofessor vid 
Berlins Hochschule —, vilket faktum man dock knappast behöver 
uppta alltför respektfullt — det utsäger nog mera om den nya 
republikens mentalitet än det ger någon absolut borgen för hans 
kapacitet. Det har förut här spelats en hel del av Hindemith. Nu 
fick man göra bekantskap med ett av hans nyaste och som mest 
representativa ansedda verk, "Kammarmusik n:o 4", ett slags 
violinkonsert med kammarorkester, i fem smärre satser vilka del-
vis anknyta till den gamla concerto grosson.  

Ett kort referat av det musikaliska förloppet. Att det blir lätt 
karikatyriskt betonat är endast i den ironiske komponistens stil. 
Alltnog, Hindemith skall harangera publiken och det gäller att för-
skaffa sig lystring hos våra dagars förströdda nevropater. Han 
uppger ett vrålande, slår på stora trumman, trumpetar ilsket hit 
och dit och räcker ut tungan åt publiken. Detta lilla dissonans-
helvete kallas "Signal" och är ett slags inledning, en intrada, av-
sedd att förbereda vad komma skall. Oljudet utmynnar i en unison 
ton – bravo! – och så sätter soloviolinisten in och därmed styckets 
egentliga första sats – dess mest vägande. Den har ett huvud-
tema av oförneklig uttryckskraft och det genomföres symfoniskt 
med stor logisk och kontrapunktisk följdriktighet. Härefter kom-
mer ett Nachstück, en verklig notturno i mörka färger med en 
mycket uttrycksfull solostämma som ibland rent av förirrar sig in 
på den avskydda borgerliga romantikens domäner – den tyska 
sentimentaliteten är tydligen inte så lätt att tvätta ur. Vid slutet 
uppsöker violinisten omsorgsfullt tonen e² och som ett extra öron-
fägnad insätta stråkarna därtill ett Dess-durackord. Nästa sats 
upptar gladeligen Marche de Turenne-temat och bearbetar det à la 
fugato, men plötsligen tystnar orkestern och soloviolinen börjar 
ett slags kadens med dubbelgrepp på lösa strängar, i stil med 
hardangerfela. Härtill föra några jazztrummor i bakgrunden ett 
stilla oväsen, understödda av en ensligt snyftande tuba. Detta 
parti leder över till finalen – ett etydartat perpetuum mobile för 
soloviolinen, då och då ackompagnerat av diverse mystiskt mor-
rande och fnittrande i orkestern. Det var den inkarnerade Flykten 
till det Okontrollerbara. Piff, paff, puff, slut! 
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Hälften minst av allt detta är oväsen för ingenting, clown- och 
mefistogrimaser för att reta borgarna och de konservativa, och 
det torde vara onödigt spilla ord på dessa ovidkommande later. 
Tiden brukar ha en förunderlig förmåga att sålla agnarna från 
vetet och tvätta rent det smutsigaste tryne. Men det finns hos 
Hindemith också ett stycke av en gedigen, ärlig musiker, och när 
denna får komma helt till orda, när han glömmer bort det röda 
programmet, så åstadkommer han tidtals rätt frapperande saker, 
framför allt då i första allegrot. Det torde bli rätt svårt för ato-
nalist-klicken att helt ta intäkten av Hindemiths stil. Han skriver 
visserligen linjärt, men han har ej eliminerat vare sig begreppen 
dissonans – konsonans eller harmoni – tvärtom opererar han med 
dessa faktorer som verkligt spänningsbildande element. Disso-
nanserna torna sig över varandra, men de komma t i l l  en ut-
lösning, ja, ofta till ett unisono, en ren treklang eller en orgel-
punkt. Över denna vilopunkt sätta sedan nya dissonanta melodi-
bildningar in, men även deras kritiska moment äro valda med 
mycken beräkning och föra ofta till målet, i gammaldags bemär-
kelse. Överhuvud finnes det mycken anknytning till gammal god 
musikerpraxis i Hindemiths stycke – där finns imitation och kanon, 
där finns löpande basar och ostinato. Ack, om denne Hindemith, 
musikanten, bara ville låta denna sida av sin begåvning komma 
mera till heders! Kanske skall framtiden här bringa mognad och 
klarhet – han är ju ung ännu. Än så länge verkar Hindemiths 
musik huvudsakligen problematisk och diffus. Man konstaterar 
den som ett faktum, men dess kontinentala Berlinjargon lämnar 
en innerst oberörd. Måste det nödvändigt vara åhörarens fel? Är 
Tidens genius sakrosant? 

Verket mottogs mycket vänligt, d.v.s. applåderna adresserade 
sig nog mest till konsertmästare Garaguly, som utförde det otro-
ligt svåra och föga tacksamma solopartiet – det är mest guirland-
verk – med överlägsen teknisk bravur i passage- och dubbel-
greppspelet och med utomordentligt ren och sångbar ton i kanti-
lenorna. Vi kunna vara stolta att äga en violinist, som bemästrar 
en dylik uppgift och på ett så suveränt sätt. Tor Mann hade ägnat 
mycket arbete åt det tekniskt så intressanta partituret och 
formade – så långt man kan döma – uppgiften med stor säkerhet. 
I notturnons mellansats, där soloviolinens melodi i synkoper 
ackompagneras av tre höga träblåsare, höll det på att gå alldeles 
galet – det är ett rytmiskt kinkigt ställe – men som helhet var 
orkesterns prestation anmärkningsvärt god. 

Berwalds Estrella-ouertyr inledde aftonen och Beethovens fem-
ma göt olja på vågorna och balsam i såren. I undertecknads smak 
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togs första satsen alltför fort och miste därigenom mycket av sin 
must- och märgfyllda tyngd. – En både intressant och givande 
afton. 

K. H–n. 
 

Måndag 19 november.  
Franz Schubert. På hundraårsdagen av hans död. 

Romantiken står icke högt i kurs på nutidens kulturtorg. Den 
yngsta musikergenerationen uppfattar det rent av som en av sina 
heligaste plikter att så effektivt och grundligt som möjligt reagera 
mot det gångna århundradets romantiska försyndelser. En sådan 
reaktion är naturligtvis rätt så motiverad. "l drivhuset'' heter en 
av Richard Wagers mest kända Wesendonck-romanser och denna 
titel är ytterst betecknande för den döende romantikens kvava 
och överhettade fin-de-siècle-atmosfär. Men varje mänsklig strä-
van, varje konstriktning bör ju bedömas efter sitt bästa, det unga 
och friska, och ej efter sitt svagaste, det redan åldrade och över-
mogna. Vill man göra nyromantiken full rättvisa skall man därför 
gå till dess ursprungstider, då seklet var ungt – då finner man den 
ren och oförfalskad, fylld av liv och värme. Bland dess siare och 
skalder har kanske ingen så övertygande tolkat dess väsen som 
den tonsättare som i dag för hundra år sedan slöt sina ögon – 
Franz Peter Schubert.  

Det finns en tavla av den tyske målaren Philip Otto Runge som 
han kallat Morgonen. Ett litet naket barn ligger på rygg på marken 
och ser upp mot rymden och morgonljuset. Med förundrade, vid-
öppna ögon insuper det alla tillvarons under och mysterier: det 
lysande klotet, solen, som svävar i det blåa eterhavet, de väldiga 
gröna träden, fåglarnas sång och daggpärlorna som glittra i grä-
set. Tavlan vill vara en symbol för livets morgon, men också för 
den unga, vaknande romantiken. Med sådana barnafriska, oänd-
ligt mottagliga ögon såg Franz Schubert på tillvaron, så rent, in-
tensivt och djupt upplevde han allt som mötte honom, framför allt 
det elementära, känslobetonade i naturen och människosinnet. 
Men som en äkta romantiker hade han också fått den onda féens 
faddergåva: hjärtats oro, den eviga inre ångesten och otillfreds-
ställelsen, som alltid jagade vandraren vidare mot nya mål – dort 
wo du nicht bist, dort ist das Glück.  

De balanserar varandra, dessa två sidor hos Schuberts väsen. 
Han kände sig som en gäst på jorden, och oron höll alltid hans själ 
och sinnen lika vakna, lika högspänt känsliga. Ibland glömmer 
han helt av den – då är han den gemytlige wienaren och musikan-
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ten, full av skämt och tokiga upptåg. Det är Schubertiadernas gla-
da stunder: då ordnas det sällskapsteater eller uppföres små kan-
tater, då spelar han upp till dans och den ena ländlern och 
ecossaisen efter den andra springer fram under hans knubbiga 
fingrar, och då avslutas kvällen med någon improviserad kvartett-
serenad, där en ny Schubertständchen sjunges från ännu fuktiga 
notbladen. Det är kanske den mest kände Schubert, detta, ögon-
blickets barn och gudarnas älskling, der Musensohn – det är han 
som komponerat inledningsvisorna i Die schöne Müllerin, die 
Forellen och Im Grünen, för att nämna några exempel. Och dock 
släpper den inre oron deras upphovsman aldrig, den bryter fram 
när man minst anar det. Kanske blir det bara ett förbifarande 
moln, en skuggande harmonisk brytning, men än oftare blir hans 
själslandskap liksom dränkt i halvdager eller dubbelljus – det tys-
ka ordet Zwielicht är mycket betecknande. Och stundom tar det 
ohyggliga helt överhanden – då skapar Schubert sömngångar-
aktigt dessa beklämmande visioner i monotona färger där han lik-
som förhäxad stirrar mot lidandet, döden, och förintelsen: Der 
Wegweiser, Der Leiermann, der Doppelgänger, Atlas och andra. 
Men det blir aldrig som hos de senare romantikerna ett rotande i 
det morbida för dess egen skull – också det stora oundvikliga mö-
ter Schubert som en man, enkelt och öppet. Det är friskhet och 
morgonstämning också i detta. 

Schuberts sånger – finns det någon musikalisk lyrik som är mera 
präglad av omedelbarhet och melodiös självklarhet? Det är ju en 
hel värld detta, lika skiftande och mångfacetterad som den ver-
kliga, och lika oberäknelig. Man har studerat de Peterska sju ban-
den om och om igen, och tror sig känna dem så någorlunda. Så 
råkar man en vacker dag på en visa som man förut ej observerat 
– man går igenom den – och studsar: åter något helt nytt, och 
lika frapperande som den dag det skrevs! Ty det, är Schuberts 
särmärke: han kan väl komponera saker vilka som helhet sedda 
äro betänkligt svaga, men sällan saknas det ens där ett parti, en 
passus som är helt ny, helt originell. Det är vanligen en djärv 
oförmodad modulation eller en oväntad melodisk vändning. 
Schubert är överhuvud en av alla tiders störste harmoniker, med 
en fullständigt sagolik uppfinningsförmåga, och hans inflytande är 
väl ännu ej på långt när avslutat. – Den tyska Lieden, den 
förfinade visan, syntesen av ord- och tonmelodi, av natur och 
konst, är ju Schuberts skapelse och kanske den musikform där 
han känt sig som mest hemma och där han mest otvunget ut-
tryckt sin ton, sitt innersta väsen. 
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Och dock fanns det hos denne idylliker, hos denne biedermeyer 
även drag som syftade oändligt högt och stort. Han är icke blott 
Liedens och Impromptuts mästare, han är också balladernas, 
mässornas och symfoniernas storvulne diktare. Den som kunnat 
skriva Erlkönig, Gruppe aus dem Tartarus, An Schwager Kronos 
och der Zwerg hade ingen vanlig vek ynglingasjäl. Där brusade 
också hos honom något av Beethovens, Shakespeares och 
Michelangelos patos, det kämpades också där om de högsta pro-
blemen. I h-mollsymfonin bevittna vi ungdomens eviga tragedi: 
illusionernas och livsförhoppningarnas förlisning och räddningen 
ur kaos genom flykten till konstens och skönhetens rike. Ess-dur-
mässan är verket av en djupt religiös ande: en stor tvivlare och 
en stor troende, en av dem som fått skåda Jehovas anlete. Och 
Schuberts naturuppfattning har en panteistisk storhet som är lika 
gripande, som den ömhet och innerlighet varmed han nalkas sin-
nevärldens olika fenomen. Skogen, bäcken, månen och stjärnorna 
voro hans förtrogna. Många av Schuberts sånger äro som badade 
i månljus (Nacht und Träume) eller som undfångna under den 
mörka, stjärnbeströdda midnattshimlen (Lied eines Schiffers an 
die Dioskuren). Han var också däri en äkta romantiker, en skym-
ningsmänniska, för att använda Richarda Huchs uttryck. Schubert 
kom ju från wienerklassikerna, Haydn och Mozart, och hans musik 
är ofta befryndad med deras, har något av deras ljusa, rofyllda 
lugn. Men hans intimaste erfarenhet och visdom, det var visshe-
ten om att natten är djup, djupare än dagen tänkt – att tillvaron 
är lika gränslös och oändlig som ofattbar, och att utanför det lilla 
område, yttre eller inre, som vårt medvetande belyser – en liten 
ljusfläck i mörkret – finnas myriader ar okända solar och krafter. 
Denna romantikens världsåskådning förkunna många av 
Schuberts verk lika tydligt som Novalis' Hymnen an die Nacht. 

Hur var Schubert som ren musiker och människa? Han var också 
där helt originell, helt annorlunda än andra. Det har kanske aldrig 
i konstens historia, Mozart ens undantagen, funnits en musiker 
som varit en så fruktbar och flitig arbetare i vingården som Franz 
Schubert. Hans arbetsförmåga gränsade till det otroliga. Om 
nätterna drömde han ihop kompositioner, och så fort dagen ran-
dades satte han sig till skrivbordet och började arbetet. Tre, fyra 
sånger på förmiddagen var vardagsmat, och stundom åstadkom 
han ända till sju, nio på samma dag, däribland ofta saker av hög 
kvalitet, och de större verken skapades i samma iltempo. Och 
med allt detta blev det så gott som aldrig något fusk eller hafs i 
utarbetningen. Vår tids kommersiella musiker kunna väl knappast 
tänka sig en dylik produktivitet utan en stark ekonomisk sporre – 
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hos Schubert var ett dylikt motiv fullkomligt uteslutet. De summor 
han skördade på sin verksamhet voro minimala och räckte ej till 
för en ens människovärdig tillvaro. Han levde och andades i mu-
sik, och hans daimon lämnade honom ingen ro. Att skapa var för 
honom ett kategoriskt imperativ, det enda möjliga sättet att ex-
istera – därförutan var världen tom och meningslös, ett dårhus 
och ett bårhus, och han själv en utfattig och obeaktad liten 
stackare. När rytmens, harmoniernas och melodiernas trollmakt 
grep honom blev han först sig själv: en gudaboren, en Prospero i 
tonernas värld. Då först var livet värt att leva. Att vara till med 
denna makt, denna förmåga inom sig, var i sig själv den högsta 
lycka, lycka nog, och erkännande och uppskattning spelade då 
ingen eller ringa roll. Varje morgon vaknade han till denna lyckliga 
trance, till detta gudomliga rus. När arbetsdagen var slut, när 
trollkraften ebbat undan blev han åter sig själv, en borgerlig bo-
hême som sörjde när pungen var läns och gladdes med de glada 
när råd och lägenhet gavs – det var nog ej så ofta. 

Så vill man tolka Franz Schuberts mänskliga och musikantiska 
förhållande till musiken, och hans nedskrivna livsverk ger en rätt 
att tro det verkligen förhåller sig så som sagts. På varje sida, ja 
nästan i varje takt skälver denna oändliga betagenhet av det un-
derbara, så sinnliga men ändå osinnliga material och medium var-
med tonkonsten arbetar, och varje det minsta lilla stycke bär som 
vattenmärke och äkthetsstämpel denna rörande, oändliga skapar-
glädje som var den fattige lille folkskollärarsonens ack så privata 
egendom och tillhörighet. Att väcka dessa nu så sällsynta och 
förbisedda egenskaper till nytt, levande liv, det vore att lyfta det 
rätta Schubertarvet – att driva mäklarna ur templet och minna om 
att konstens rike ej enbart är av denna världen. 

Knut Håkanson. 
 
Tisdag 20 november. Teater och musik.  
Schubertkonserten 
i går fick ett värdigt och glansfullt förlopp. Man fick s.a.s. ett tvär-
snitt genom mästarens produktion. Där fanns lyrikern Schubert – 
fyra sånger – där fanns symfonikern – h-mollsymfonin –, och där 
fanns dramatikern – Rosamunde-ouvertyren och Miriams 
Siegesgesang. Ett fullt representativt program alltså. 

Huvudintresset tilldrog sig begripligtvis nyheterna: körverket och 
gästuppträdandet av sångaren Rudolf Watzke. Den senare visade 
sig vara en baryton av betydande mått. Hans omfångsrika stäm-
ma är kraftfull och väl egaliserad, blott i höjden låter den ibland 
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en smula pressad. Sångarens gedigna föredrag vittnar även om 
kultur, låt vara huvudsakligen rent musikalisk sådan. Ty det kan 
ej förnekas att hans konst gav mera behållning för örat än för 
själen. Han hade sympatiskt nog, utvalt några ej så ofta hörda 
sånger, vilka gåvos med orkesterackompanjemang – av vem? 
Programmet upplyste ej därom! Bäst lyckades han med de mera 
dramatiska sakerna, Prometeus och Dem Unendlichen (en ader-
tonårings verk!) Totengräbers Heimweh förmådde han däremot ej 
forma. Denna ställvis höggeniala Lied, ett internt Schubert-
dokument av rang, kräver en helt annan fördjupning och måste 
ges helt inifrån utåt. Den tillhörde Ludwig Wüllners på sin tid re-
pertoir och han visste gestalta den med den rätta, innerliga gri-
penheten. Sången passar ej heller i orkesterskrud, dess beledsag-
ning baserar sig i originalet på delvis helt moderna klavérklanger. 
– Rudolf Watzke hade stor publikframgång. 

Mirjams Siegesgesang är i huvudsak ett verk av klassicisten 
Schubert – det finns föga romantik i detsamma. Ibland tycker 
man sig rentav höra händelsk monumentalitet. Intressantast äro 
de polyfona partierna, slutfugan och det kanoniska körstället 
”Schrecklich hat das Meer vollzogen”. Kirsten Flagstad-Hall sjöng 
Mirjam sobert och genommusikaliskt som alltid, och konserthus-
kören skötte – så långt man kunde höra – sin uppgift fullt till-
fredsställande. Så länge man kunde höra, ja – ty denna festkon-
sert gav en påminnelse om under vilka skriande missförhållanden 
vårt musikliv arbetar. För ren orkestermusik kan Lorensbergs-
teatern passera – när det kommer en kör med i spelet blir loka-
lens akustiska olämplighet alltför påtaglig. Trots rätt ingående 
bekantskap med verket förmådde anmälaren från sin plats i sa-
lens mitt ej uppfatta åtskilliga stäminsatser. Och fru Flagstad-
Halls eljest så volumniösa och praktfulla röst klingade ofta så 
underligt matt och beslöjad. – Var och när skall Göteborg få höra 
oratorier etc. hädanefter? 

Tor Mann ledde körverket med energi och precision och gav en 
vacker utformning av h-mollsymfoniens första sats, den andra 
togs en hårsmån för fort. Ett visst con moto är ju både föreskrivet 
och psykologiskt motiverat av satsens längd, men det melodiska 
uttrycket sätter dock vissa skrankor, vilka nu otvivelaktigt över-
skrids. Det friskt jagande tempot i Rosamundeouvertyrens allegro 
var till gengäld synnerligen välgörande. 

Det borde nu vara på tiden att definitivt skrinlägga binamnet 
”den ofullbordade”. Ju mera man hör denna symfoni, dess mer 
måste man ge Walter Dahms rätt i att detta ej är någon torso, 
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utan ett avrundat, helgjutet konstverk, byggt på kontrastmotivet. 
Mörker – ljus; per aspera ad astra. Schubert har påbörjat en tre-
dje sats –men släppt den. Hans konstnärliga instinkt övervann 
tidens formschematism – han insåg att det huvudsakliga redan 
var sagt.  

K. H–n. 
 
Måndag 26 november. Teater och musik. 
Schubertkonserten i Kristine kyrka. 

Det var ett synnerligen lyckligt grepp av Sven Körling att ta upp 
Schubert G-durmässa. Det är ett av de verk som gått mest obe-
rörda av tidens härjningar och smakens skiftningar. Den har ännu 
helt kvar sin oemotståndliga ungdomliga friskhet och vissa ställen 
framkalla ännu de rysningar, den betagna gripenhet som den 
unge mästaren-skolläraren måste ha känt då ha i sin fattiga kam-
mare under fem marsdagar och -nätter i rasande tempo på pap-
peret nedslungade detta helgjutna verk. Ty det är fött under en 
lycklig stjärna och jämnmått, formrenhet och harmoni äro dess 
yttre kännetecken lika väl som värme, älsklighet och behag dess 
inre. Den saknar ingalunda sin storhet – man tänker på Gloria sat-
sen eller på det majestätiska Sanctus – men dess djupaste värde 
rör vid något annat än det i yttre mening grandiosa. Jag känner 
nästan ingen musik som så som denna mässa predikar Godhetens 
evangelium – hjärtlighetens, innerlighetens och uppriktighetens 
barnafromma visdom. Det är naturligtvis omedvetet mycket av 
detta, men just därför så mycket mera intagande. Vem med öron 
och hjärta för musik kan här stå emot? – underlåta att älska 
dessa toner och dess försynte, hjärtegode skapare? 

Mässan fick ett rent av förträffligt utförande, ett litet missöde 
frånräknat. Dt var ju också lite skillnad på kvalitén på solisterna – 
fru Flagstad-Hall, Frans Erlandson och J. Hirvonen – vilket märk-
tes i Benedictus-satsen. Men eljest gick allt med en klangfyllighet, 
renhet och precision som vittna om vilket omsorgsfullt och hängi-
vet arbete här blivit nerlagt. Herman Asplöf assisterade vid orgeln 
– vackra registreringar – och dir. Körling ledde det hela säkert och 
med känsligt sinne för tempi. (Credot togs dock något för lång-
samt). 

Konserten inleddes med tre satser ur Schuberts Deutsche Messe, 
vackert sjungna av en tillfällig goss- och manskör – tenorerna do-
minerade dock ibland otillbörligt. Gossröster ha en säregen 
charme, och för kyrkomusik äro de avgjort att föredraga. När skall 
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Göteborg få sin stående gosskör? En sådan har en stor mission att 
fylla. Kanske dir. Körling är mannen som skall göra det? 

Det bästa till sist, Kirsten Flagstad-Hall och hennes föredrag av 
Die allmacht. Man hade nyss hört henne å Lorensbergsteatern i 
körverket – och nu, vilken skillnad! Här först kom hennes stämma 
till sin rätt, ja, anmälaren har icke någon gång hört den klinga så 
betagande praktfull som i detta Te Deum som nu blev en hymn 
också till sångens allmakt. Slutets expansiva fras tycktes vilja 
spränga materialets gränser, utan att däri inkräkta på dess skön-
het. En stor sångerska. 

K. H–n. 
 

PS. Konsertens förlopp stördes – som alltid i denna lokal – av 
varje kvart återkommande ”silvertoner” från en i kyrkans hörn 
placerad klocka. Vilken uppgift fylla dessa klockslag? Att man vid 
mången predikan kan vara tacksam att ha en klocka att snegla 
på, det är en sak för sig. Men vad kan detta profana pinglande ha 
för annan funktion än den att störa andakten – i vilka former den 
än förekommer? Stoppa slagverket! 
 
 
 
 

 
 
Knut Håkanson som brevhuvud.
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27 november. Teater och musik. Osignerad intervju, möjligen 
under medverkan av Knut Håkanson. 
Carl Nielsen om Saul och Davids tillkomst och första 
framförande. 

Det är nere på Stora teatern vid en repetition av Saul och David, 
teaterns kanske hittills största och mest krävande program. Man 
har redan hunnit så långt, att det repeteras i kostym och med de-
korationer. Poul Kanneworff ger regianvisningar och experimen-
terar med belysningen, och kapellmästare Kielland är i hetaste 
arbetstagen och lär sångarna takt och mores. Det är fjärde akten 
som just går av stapeln. Operan följer den välbekanta handlingen 
från bibelns första Samuels bok med mycket ringa avvikelser och 
sceniska förenklingar. De föregående akterna ha handlat om hur 
Samuel förutsäger Sauls undergång och dennes då inträdande 
tungsinne, som tröstas av Davids sång, vidare dennes segerrika 
kamp mot Goliath, då han som lön vinner Mikals hand, och Sauls 
misstro mot David, som denne dock vet att besvärja. Nu i sista 
akten, får man bevittna Sauls besök hos spåkvinnan i Endor, hans 
död under kampen mot filistéerna och Davids uppstigande, till 
makten. Ett drama som rymmer både en tragedi och ett framtids-
perspektiv, det gamla murkna trädets fall och det ungas spirande 
mot ljuset – På parkett sitter en liten gråsprängd herre, som med 
spänt intresse följer "begivenhederne" och då och då meddelar sig 
med regissören. Det är Carl Nielsen. Efter föreställningens slut 
beviljar han oss älskvärt ett samtal. 

"Det var mycket roligt att få komma hit upp och höra detta mitt 
gamla drama. Det är icke utan att många av dessa toner från en 
tid, som nu ligger mig rätt fjärran, ofta göra mig helt rörd. Och 
jag tror att framförandet här kommer att bli helt gott. Det är gläd-
jande att se, med vilken iver och vilket intresse det arbetas här på 
teatern. Man kunde ju eljest nöja sig med att tjäna guld på ope-
retter. Roligt är det också att arbetet får sin lön – Friskyttens 
framgång visade ju detta. Kapellmästare Kielland är en begåvad 
ung man, kanske en smula väl hetsig, men det plär gå bort med 
tiden. Och fru Flagstad-Hall är en sångerska, som vilken lyrisk 
scen som helst skulle vara glad att äga." 

Vi be Carl Nielsen berätta litet om operan själv och dess fram-
komst. – "Jag skrev den 1900–1901, då jag var violinist i Det 
kongelige Kapell. Texten härrör från Einar Christiansen, som vid 
den tiden var chef för Det kongelige. Förste kapellmästare var då 
Johan Svendsen, den store oförglömmelige musikern, som jag så 
varmt uppskattade. Jag inlämnade operan i vederbörlig ordning, 
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och den blev på Svendsens rekommendation genast antagen till 
uppförande. Nu finns det i Det kongeliges statuter en bestäm-
melse om att varje operakomponist äger rätt att om han så 
önskar själv dirigera de tre första framförandena av sitt verk. Jag 
var ju då en ung musiker, som ville komma framåt, och här fanns 
ett tillfälle – jag hade förut endast dirigerat en gång i mitt liv. Vid 
en Don Juan-repris framställde jag på en mellanakt min önskan till 
Svendsen. Han var just vid denna tidpunkt utsatt för starka press-
attacker, som åsyftade att få honom avlägsnad, och i den irritabla 
sinnesstämning, som följde härav, såg han väl i min framställning 
ett nytt misstroendevotum. 'Varsågod, men i så fall kommer jag 
att ej befatta mig med operan.' Denna Svendsens hållning gjorde 
mig ledsen och bekymrad. Jag uppsökte honom senare och 
använde all min övertalningsförmåga för att få honom att inse, att 
han misstagit sig ifråga om mina bevekelsegrunder. 'När skall, en 
ung man eljest få dirigera?' Jag hade den glädjen att se honom 
tro mig helt och ändra sitt beslut. – Det var et meget pænt 
Karaktertræk av ham, ikke sant? 

Premiären, vilken ägde rum 1903, emotsågs i Köpenhamns litte-
rära och musikaliska kretsar med mycken spänning, och man vän-
tade sig visst en stor framgång. Tyvärr blev det ej så – operan 
gick endast några gånger. Kanske var det seriösa bibliska ämnet 
väl tungt för de glada köpenhamnarna, kanske var min musik då 
alltför ny och svårsmält – förmodligen bägge delarna. Nu skall 
operan till nyåret åter upp på Det konglige, efter tjugofem års vi-
la. Det blir den unge lovande kapellmästaren Hye-Knudsen som 
skall dirigera – han gjorde förra året Maskerad alldeles briljant. 
Jag är mycket spänd på hur denna repris skall utfalla och hur 
operan nu skall mottagas i Köpenhamn." 

Carl Nielsen reser från Göteborg upp till Stockholm för att 
dirigera en konsert den 5 december i Konsertföreningen, där ute-
slutande hans egna saker stå på programmet. Det blir den om-
stridda femte symfonin, orkesterstyckena Saga-Dröm samt Pan 
och Syrinx och till sist hans allra sista komposition, den delvis ul-
tramoderna klarinettkonserten, vilken, då den nyligen framfördes i 
Köpenhamn med den förträfflige klarinettisten Oxenbaad som 
solist, väckte ett sådant uppseende – det artade sig rent av till 
skandal- och visselsuccès. "Ja, det var ganske fornøjeligt", säger 
Carl Nielsen. "Det visar ju att man icke är helt  sacrosant ännu, 
att man ännu är vid liv och har hopp och utvecklingsmöjligheter. 
Har man väl kommit så långt att ingen vågar "pille ved en", då 
först är man helt ute av spelet och mogen att sättas i vrån eller i 
museum. Då kan det gå en som det gick en viss illa omtyckt con-
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dottiere under renässansen. Hans hemstad ville bliva av med ho-
nom och då sände den ut honom mot en belägrande övermäktig 
fiende, men – han kom oskadd igen och hade slagit fienden. "Vad 
skall vi nu göra?" – "Vi ska göra en staty av honom!" – "Men då 
måste vi först slå ihjäl honom". Och så slogo de ihjäl honom och 
reste sedan hans staty". – 

Carl Nielsen behöver nog ej riskera ett upprepande eller att bli 
museal. ”Musik er Liv, og som dette uudslokkelig". Så länge Carl 
Nielsen vandrar här nere bland oss kommer och längre än nog 
hans musik alltid att bära livets prägel, av kamp och eggelse – att 
för många vara ett förargelsens tecken, men för många och kan-
ske de flesta en outtömlig, aldrig sinande källa av skönhet, kraft 
och karaktär. 
 
Fredag 30 november. Teater och musik.  
Stockholmspressen om Storans premiär 

Vid gårdagens premiär på "Saul och David" närvoro även repre-
sentanter för stockholmstidningarna. Ur deras omdömen meddelar 
vår Stockholmsredaktion följande utdrag: 

St.D. skriver: Helhetsintrycket var mycket starkt. Man fick en 
förnimmelse av det målmedvetna arbete som teatern nedlägger 
på att trygga sin standard. De subtila form- och klangproblem, 
som sysselsatte Nielsen senare, skymta fram i operan på några 
ställen, men icke förty är det musikaliska intrycket så rent och 
klart i sin byggnad, att det fängslar även den bredare massan av 
musikälskare. Texten erbjuder kompositören rika möjligheter till 
breda körsatser, dramatiska utbrott och lyriska partier. Kärleks-
scenerna mellan David och Sauls dotter Michal tillhör det vack-
raste Nielsen skrivit. Dessa scener kommo också bäst till sin rätt i 
Göteborg. Conrad Arnesen har gått fram betydligt. Hans David var 
musikaliskt imponerande. Fru Kirsten Flagstad-Halls stora sopran, 
klangfull även i mellanregistret, övervann rollens alla svårigheter. 
Den unge kapellmästaren Olav Kielland, höll stram disciplin och 
lämnade med denna operapremiär ett kraftprov, som lovar åt-
skilligt för hans framtid. Premiären gestaltade sig till en skan-
dinavisk musikfest. 

Sv.D:s musikrecensent konstaterar att Göteborgs Stora teater 
med oförslappad energi fortsätter sin framryckning mot konstens 
högland. Saul och David är ett i flera avseenden märkligt verk. 
Carl Nielsen har skrivit en musik som på ett säreget sätt uppen-
barar sin släktskap med hans tidigare. Studerar man klaver-
utdraget till Saul och David, skall man förvisso finna stilistiska 
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beröringspunkter, framför allt i den klassiskt genomskinliga frak-
turen, i harmonikens stränga logik och formgivningens orubbliga 
säkerhet. Även den motiviska uppfinningens nobla enkelhet är en 
egenskap som alltid utmärkt Carl Nielsens musik, men det är dock 
något utöver allt detta, något mindre gripbart, som förråder sam-
bandet, mellan Saul och David och exempelvis symfonien "Det 
Uudslukkelige". Det är detta märkliga något som utstrålar från en 
stor och helgjuten personlighet. Det länder Göteborgs lyriska scen 
till stor heder att den givit sig i kamp med denna uppgift, som vad 
svårigheterna beträffar måhända överbjuder allt vad den lilla tea-
tern hittills vågat sig på. Uppförandet var i stort sett utomordent-
ligt lyckat. 

St.-T:s kritiker fastslår att stycket utgör en enda fortlöpande 
stegring från första scen till den sista. Det uppvisar inte en enda 
död punkt. De ljusa lyriska inslagen trubbade aldrig av den obön-
hörliga ödesleken i kung Sauls dystra saga. Utförandet, som tea-
tern presterade, var erkännansvärt gott. Olav Kielland gestaltade 
partituret med säker hand och sann entusiasm. 
 

  
 

1929 Nyårskonsert, annons GHT. 
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1929 

 
 

Lördag 12 januari. Teater och musik. Knut Håkanson recenserar 
en radioutsändning.  
Kurt Atterbergs C-dursymfoni 
utsändes i går afton genom Radiotjänsts försorg till den på grund 
av allt pristagandet, "skämtandet" och tidningsskrivandet förmod-
ligen fruktansvärt nyfikna allmänheten. Det satt nog många 
reminiscensjägare vid lurarna i går! – Då det lär vara ovisst 
huruvida symfonin kommer att framföras här i vår hos Orkester-
föreningen torde ett omnämnande av radioreprisen ha sitt berätti-
gande. Att i detta fall representera vox popoli faller sig dock icke 
så lätt. "Folket" lyssnade nog mest på symfonin med diverse pro-
fana bitankar i hågen, såsom exempelvis: "Är detta värt 10,000 
dollars?" – "Är detta skämt eller allvar?" – "Är detta i Schuberts 
anda?” m.fl. saker, d.v.s. kompositionen som sådan fruktansvärt 
ovidkommande synpunkter. Nåja, den Kungliga Svenska Allmän-
heten är i hög grad ursäktad om dessa bihänsyn göra sig gällan-
de: kompositören har icke minst själv genom sin tämligen okon-
trollerade lösmynthet bidragit till att röra upp allt det damm som 
här stundom förmörkat förstånd och omdömen. Här, om någon-
sin, är det gamla utslitna Goetheordet på sin plats: ”Bilde 
Künstler, rede nicht!" 

Ett omdöme om symfonin som vill vara rättvist måste bl.a. ha 
till uppgift att i görligaste mån abstrahera från just de tusen ovid-
kommande synpunkter som i detta fall vilja inställa sig – något 
som onekligen ej faller sig lätt. Kommer så därtill återutgivandet 
genom radio, så har man icke så få imponderabilia att taga hän-
syn till. Radio kan vara utmärkt då det gäller sång eller soloinstru-
ment, kammarmusik och dylikt, men den stora, fylliga symfoni-
orkesterns olika klanger och nyanser förmå ännu endast undan-
tagsvis presentera sig i acceptabel gestalt. För en musiker har ra-
dion mest värde som s.a.s. musikalisk nyhetsförmedlare. Med 
partituret i hand kan man supplera många av den reala klangens 
blottor, och på så vis ernå ett gott helhetsintryck av det nya ver-
ket. I detta fall hade man endast själva radioklangen att lita till, 
och trots det undertecknad åhörde symfonien under de gynn-
sammaste yttre om ständigheter – på radiostationen här – blev 
mångt och mycket fördolt för öron och hjärna. Och trots det fram-
förandet, under komponistens ledning och med en av allt att 
döma förstklassig orkester, säkert gjorde kompositionen full "ra-
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diorättvisa". – En analys av verket torde vara överflödig – ton-
sättaren har själv publicerat en dylik i Radiolyssnaren och hallå-
mannen repeterade densamma. Symfonien är gjord av en tekniskt 
sett eminent skicklig musiker, lika hemma i kontrapunkt, som i 
instrumentering och formbyggnad. Den första satsen är efter en-
dast ett åhörande svårast att överskåda, utan att därför rymma 
några "moderna" märkvärdigheter. Mellansatsen är en folkvise-
parafras, ett "Skogen sover", närmast befryndat med adagiot i 
tonsättarens andra symfoni, men även med Alfvéns Midsommar-
vaka m.m. Den tematiska konsekvensen och enhetligheten före-
faller här driven in absurdum, till urvattning. Friskast, muntrast, 
mest ogenerad och medryckande verkar vid ett första åhörande 
onekligen finalrondots vitsiga rytmer och instrumentala buffo-
nerier. Till reminiscensjägarnas hugnad meddelas här den största 
"begravda hunden", – där fanns också gott om småvovvar – häm-
tad från finalen i Schuberts C-durkvintett (med reservation för no-
teringen): Här följer ett notexempel på fyra takter. 

Finalen överflödar eljest av kontrapunktiskt flätverk, fugaton etc. 
Som slutkläm trummas Schuberts favoritrytm. 

Symfonin ger ingen ny bild av Atterbergs musa och hans eklek-
tiska idélån förefalla här mera påtagliga än vanligt. I underteck-
nads mening är hans andra symfoni betydligt bättre, men i Atter-
bergs produktion intar denna C-dursymfoni dock en rangplats, och 
att den är ett förbålt skickligt gjort verk lär ingen kunna förneka. 
Att den sen kanske inte tål att mätas med världsmått, etc. etc. – 
det är en annan historia, och till att reda ut den härvan erfordras 
en sådan mängd distinktioner och begreppsfixeringar att det åt-
minstone för ögonblicket, ej kunna åstadkommas av 

K. H–n. 
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Måndag 21 januari 1929.  
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Måndag 21 januari. Teater och musik. 
En folkmusikafton. 

Orkesterföreningen hade ägnat hela gårdagskonserten åt svensk 
folkmusik ett i hög grad lovvärt och motiverat företag. Wilhelm 
Stenhammar gav på sin tid en konsert i den finska folktonens 
tecken – med uppträdande av en kantelespelare – och den ameri-
kanska dansmusiken, jazzen, har ju även befunnits färdig en ex-
ponering i sånggudinnans tempel. Skulle då icke vår musikaliska 
utgångspunkt, vår folksjäls tonande manifestationer också vara 
värda en helafton? Förvisso! Det finns resonans och intresse för 
saken hos allmänheten, därom är intet tvivel, och konserten i går 
uppvisade en om ej helt fulltalig så dock mycket talrik publik.  

Aftonen upptog endast instrumentalmusik, något som kanske 
gav konserten en viss ensidig prägel. Det är icke allom givet att 
vid ett första åhörande i de rastlöst jagande polskornas tonström-
mar och virvlar kunna urskilja, fasthålla och följa den melodiska 
tråden. En "normalåhörare" får nog mest – såsom i de två jämt-
polskorna – intrycket av själva rörelsen, motus, av en kokande 
och rabblande upprördhet. Folkmusiken avslöjar icke alltid genast 
sina skönheter, den kräver en viss vana att lyssna och en viss 
inställning. Men där denna är vid handen, när man s.a.s. lärt sig 
förstå dialekten, vilken rik värld träder en ej då till mötes! Där 
finns uttryck för allt, kraft, glädje och burlesk humor likaväl som 
vemod, sorg och smärta. Och där finns en rent musikalisk mång-
sidighet och ingivelsefrodighet av den mest förbluffande art. 

Vad som här sagts gäller den rena folkmusiken. Den presen-
terades igår på det mest stiltrogna sätt av Olof Andersson, vilken 
dels ensam utförde några låtar, dels tillsammans med den talen-
terade unge violinisten Einar Jakobson spelade sex folkmelodier, 
vartill en andra violinstämma – med växlande framgång –kompo-
nerats av hrr Tirén, Peterson-Berger och Håkanson. De uppteck-
nade melodierna ha där i samtliga fall lämnats alldeles orörda, 
varför man även bör kunde studera den rena folktonen. – Olof 
Andersson är ju både forskare och musiker. Som det sistnämnda 
är han helt självlärd, en spelman som alla andra men just däri-
genom har han, orörd av alla pedagogiska doktriner och av pro-
fessionell rutin, lyckats väl tillägna sig de folkliga spelmännens 
originella föredrag, deras ovanliga stråk och speciella rytmik. Tänk 
t.ex. på den P.B:ska jämtpolskans ryckiga, "taggiga" små stråk 
vid spetsen, eller på "Marknadspolskans" breda, storvulna spel-
sätt. Denna polska var kanske den intressantaste bland alla – med 
sina helt linjära anläggningar och sin virtuosa teknik är den ett 
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typiskt stycke 1700-talmusik, och kunde för den del lika gärna ha 
stått i J.S. Bachs sonater eller i Telemanns fantasier för soloviolin. 
Resten av programmet upptog sedan folkmusik för orkester, be-
arbetad av tre svenska komponister. Här skulle vara mycket att 
säga, och särskilt skulle det vara av värde och intresse att anställa 
jämförelser över de olika bearbetningsmetoder som kommit till 
användning. Men då undertecknad var en av de tre represente-
rade torde det vara lämpligast lämna åsido alla jämförelser kom-
positionerna emellan, och endast säga några ord om deras förhål-
lande till källorna, folkmelodierna. 

Atterbergs svit De fåvitska jungfrurna har närmast karaktären 
av ett rent potpourri – han har tagit melodierna sådana de äro, 
harmoniserat dem smakfullt och givit dem en klädsam orkester-
skrud. Detta är samma metod som t. ex. Söderman använt i sina 
Svenska danser och visor. Håkansons Svenska svit söker poly-
font-tematiskt utspinna ett kort folkmusikaliskt uppslag över en 
hel sats. Alfvéns Midsommarvaka är närmast en rapsodi, en 
hybrid av de två nyssnämnda formerna – ibland har den ren pot-
pourri-prägel, ibland åter, såsom i den långsamma mellansatsen, 
gestaltar den sig mera utfört, mera enhetligt slutet. Genom sin 
virtuosa orkesterprakt för den i tankarna Zorns målarmanér och 
uppfattning av det folkliga. Det är bländande, men en smala ytligt 
och kyligt. En bland de värdefullaste bearbetningarna finge vi höra 
vid Leif Bratts konsert nyligen: Stenhammars Midvinter, vilken 
åtminstone ifråga om fattande av folktonens väsen är Alfvéns 
populära stycke avgjort överlägsen. 

Tor Mann och orkestern musicerade med verklig spelmansglädje, 
och särskilt minna man Frans Hons fagottsoli i Midsommarvakan 
och annorstädes. Denna folkmusikafton tål säkert vid att upp-
repas, och vid en repris borde man då även låta folkvisan och 
vallåtarna komma till tals. 

K. H–n. 
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Måndag 4 februari. Teater och musik. 
Kammarmusikkonserten. 

Göteborgs alltmera glesnande kammarmusik-sekt samlades i går 
till en stilla bekännelsestund i sitt sedvanliga kapell, Valands min-
sta sal. Officianter voro två ordinarie klerici, hrr Garaguly och 
Freudenthal, samt en novis, hr von Heijne, vilken dock icke var 
konvertit utan en gammal dyrkare i det stilla av sånggudinnan, 
som nu velat deltaga även i en offentlig gudstjänst. Han visade sig 
ha goda anlag därför och hans spel utmärktes av en viss bravurös 
säkerhet och rytmisk energi, särskilt i Jarnachs sonat, där han 
hade mycket att göra, och där han tog på uppgiften med ett stort 
grepp. Det ömsinta detaljutmejslandet, den stilla blommande kan-
tilenan är däremot ej hans sak, och i själva samspelet under-
ordnar han sig icke alltid tillräckligt utan trampar ofta på i stor-
stövlarna. Så skedde tyvärr i slutnumret, Leclairs förnäma lilla 
trio, och härigenom förleddes hans medspelare att även de gnida 
på som ett par ryska bågfilare. Den gamle Leclair hade nog bett 
ett "un peu de discrétion et de sentiment messieurs, s`il vous 
plait`. 

Men eljest visade sig dessa två herrar i går från sin allra fördel-
aktigaste sida. Heinz Freudenthal kom med en verklig kraftpresta-
tion: Hindemiths säkert avsevärt svårspelta solosonat för viola. 
Skriven 1923 härrör den från en period i komponistens utveckling 
då det för honom framför allt gällde att förarga borgarna och 
opponera mot gängse musikuppfattningar och musikformer. Han 
har ju senare, icke minst via Fritz Jöde och dennes "Jugend-
bewegung” kommit in på andra, mera ändamålsenliga och för-
nuftiga banor. I den nu spelade sonaten visar sig revolutionären 
mest i de rörliga satserna, som vid ett första åhörande ge in-
trycket av ett tämligen plan- och formlöst improviserande, i stil 
med vad man brukar få höra i orkesterförrummen då violinisterna 
mjuka upp fingrarna. Alldeles särskilt egenvilligt är det vilda 
scherzot med sitt envetna raspande på c-strängen. De långsamma 
satserna åter överraska med en vittspänd, naturlig sångbar melo-
dik, som man ibland rent av ville kalla ädel. Där sticker den äkta, 
gode musikanten Hindemith upp huvudet – Freudenthal hyllades 
hjärtligt och intensivt. 

Tysken Hindemith efterföljdes av kosmopoliten Jarnach, som i 
detta rätt gamla verk – violinsonaten op. 9 – befanns skrudad 
som fransman. Hade hos Hindemith enligt programmet tonskön-
het varit Nebensache så var den här Hauptsache. Det var starkt 
utåtvänd, energisk och lidelsefylld musik som i varje ögonblick 
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ansträngde sig att åstadkomma det mesta möjliga av praktfull 
sinnesberusande välklang och konkretion. Riktigt som gjord för 
förkrigstidens upper ten och deras mondäna fester. Effektfullt och 
passionerat så det förslår. Vad allt detta dock numera ligger oss 
så oändligt fjärran! Man kan gott förstå att en musik som denna 
måste framkalla en reaktion – "den nya sakligheten". – Här hade 
magyaren Garaguly riktigt tillfälle att visa det primitivt med-
ryckande, det brett musikantiska i sitt väsen och han gjorde det 
också con amore, samt skördade ett ej mindre intensivt och rätt-
vist bifall än Freudenthal. 

Konserten inleddes med ett ungdomsverk av Max Reger, trion 
op. 2 för violin, viola och piano. Det är ännu ej den bierfrodige och 
grubbelsjuke Max från senare år, utan den bleke småstadsorga-
nisten med hjärtat fullt av vördnad för mästarna och med örat 
fullt av deras toner. Beethoven, Brahms, och Schumann har väl 
här närmast stått fadder. Stycket är naturligtvis osjälvständigt, 
men gjort med oförneklig brio och musikalitet. I variationerna 
sticker redan lejonklon fram. 

K. H–n. 
 
Torsdag 21 februari. Teater och Musik. Onsdagskonserten 
recenserades av Knuts kollega och ersättare, Knut Bäck. 
Knut Håkanson. 

Vid gårdagens symfonikonsert fick ett nytt orkesterverk av Knut 
Håkanson sitt första uppförande. Det var en variationscykel över 
ett tema av en namnkunnig värmländsk spelman, kallad "Lom-
jansguten”. 

Variationsformen har 300-åriga anor. Den förekommer redan i 
början av 1600-talet i virginal och orgelmusik. Sedan dess har 
den under tidernas lopp förblivit en gärna odlad genre. 

Knut Håkanson har för sitt nya opus 30 valt den typiska form, i 
vilken många av de stora monumentala variationsverken (av 
Beethoven, Brahms m.fl.) äro byggda: för varje variation en allt 
rikare förvandling och nygestaltning av det tematiska innehållet, 
med tonartsväxling nästan enbart mellan dur och moll. Trogen sin 
gamla kärlek har han tagit en spelmanslåt till tema, Lomjans-
gutens låt klingar dock ingalunda riktigt svensk – och det är kan-
ske ett minus. Den har tydligen ett klassicistiskt ursprung. Början 
återfinnes ton för ton i Larghettot ur Mozarts "kröningskonsert". – 
På denna låt uppbygger H. alltigenom polyfont kontrapunktiskt, 
med rikligt användande av svensk folkton och dess rytmik, en 
serie variationer av växlande gestalt. Övervägande av gammal 
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danskaraktär: en ilande springdans, virvlande polska, lantligt 
snurrande vals. Som kontrast tonar en vemodig, utspunnen 
herdevisa, och en kombinerad "sorge"- och "triumf”-musik i domi-
nanttonarten för över till Finalen-passacaglian, som på en basso 
ostinato leder verket till slut i en kraftig stegring. 

Det är ingen stämningsmusik, Håkansons op. 30, ej heller något 
för "Folkdansens vänner". I stället är det ett allvarligt, kunnigt och 
duktigt arbete, med åtskillig märg i och innehållande både bra och 
"roliga" saker. Idealet för ett variationsverk är att av fullgoda 
delar bygga upp ett arkitektoniskt helt. Det förefaller, som om H. 
velat visa, hurusom det duger att av de gamla låtarnas kärnvirke 
timra upp en trivsam och konstrikt arbetad "storstuga"! Det upp-
friskande och tacksamma verket mottogs med mycken värme av 
åhörarna, och tonsättaren-dirigenten blomsterpryddes. 

För övrigt bjöd gårdagsaftonen på både gammalt och nytt. En 
gammal nyhet, nu rätt så förlegad, var Alfvéns Elegi till E. Sjö-
grens minne, ett stämningsstycke i A:s kända stil, komponerat på 
ett par av Sjögrens sånger, rutinerat och välklingande, men utan 
något egentligt egenvärde. 

Den verkliga noviteten var en nytysk modernistisk konsert för 
altviolin och orkester, enligt uppgift prisbelönt vid en musikfest i 
Frankfurt i fjol. Kompositörens namn är W. von Bartels, och hans 
musik är otvivelaktigt både av fin kvalitet och skickligt gjord. Men 
så övermåttan stillastående! Visserligen förekom i orkesterpartiet 
sporadiskt en och annan energisk Aufschwung och t.o.m. ett hu-
moristiskt inslag i form av ett litet lustigt miniatyr-scherzo. Men 
det hela var till den grad kontemplativt, att det till slut nästan 
verkade viljelös passivitet. Kvar stod som enda intryck: "ur led är 
tiden" – ho kan den vrida rätt igen? Herr Freudenthal spelade 
stämman fint och musikaliskt, men kanske en smula vekt och 
konturlöst. – Tor Mann slutligen hade denna afton ej särdeles 
mycket av vikt att beställa om. Genoveva-uvertyren fick en för-
träfflig tolkning, och ett extrapris kunde tilldelas honom för det 
diskreta och påpassliga ackompanjemanget till den prisbelönta 
konserten. 

K. B. 
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Tisdag 26 februari. Teater och musik. 
Knut Håkanson i Stockholmspressen. 

Vid Konsertföreningens matiné i går dirigerade tonsättaren Knut 
Håkanson sitt i Göteborg för en vecka sedan framförda nya verk, 
"Variationer och final". Kritiken i Stockholmspressen är mycket 
berömmande över lag. St.D. skriver sålunda bl.a: "Konstnärligt 
starkt och moget talade Knut Håkansons "Variationer och final" till 
det musikaliska medvetandet. Komponisten är en övertygad re-
presentant för den nationella renässanssträvan, vilken i den äkta, 
ädla och osentimentala folktonen söker nya utvecklingsmöj-
ligheter för den svenska konstmusiken. Hans ambition och kun-
nande gå hand i hand. Behandlingens saklighet förtjänar alla lov-
ord och ur stämningssynpunkt är verkets ljusa, friskt glättiga 
grundton att lägga märke till. Det är onekligen på tiden att de häl-
sofyllda ursprungskällorna i vårt musikaliska lynne också få spela. 
Nyheten dirigerades av kompositören och mottogs med varmt 
bifall." 
 
Torsdag 25 april. Teater och musik. Recension av Knut Bäck.  
Minneskonserten över Elfrida Andrée 
i Domkyrkan i går blev en högtidlig musikstund. Det ärevördiga 
templets mycket enkla skönhet och sällsynt lyckliga akustik för-
höjde intrycket av det tonverk som utfördes, Elfrida Andrées 
Svenska mässa nr 2. 

Helt igenom, synes mig, präglad av tonsättarinnans personlig-
het, är denna mässa en ur hjärtats djup framkvällande bekännelse 
i toner. Buren av religiös känsla och genomströmmad av skapan-
dets glädje, fylld av andakt inför textens höghet och bräddad av 
nästan, naivt okonstlad fröjd över tonernas underbara makt att ge 
orden gestalt, låta dem uppstå livslevande i klanglig inkarnation. 
En dubbel trosbekännelse – till det gudomliga: "Lover Gud i him-
mels höjd'', och till musiken, den högt syftande, som en emana-
tion därav. 

Det har sagts, att Elfrida Andrée med sin Svenska mässa velat 
skapa ej blott ett verk för konsertbruk utan rent av en idealiserad 
kultmusik. Vid åhörandet fick man ett starkt intryck just av detta. 
– Mässan börjar med ett högtidligt orgelförspel med böljande 
klockklanger som tyckas mana till samling och andakt. Sedan de, 
kallande klockorna tystnat, inleder ett preludierande harpsolo den 
första kören, en gammal-israelitisk sång för altröster, vilkas djupa 
klang giva en vacker relief åt den åldriga melodien. 
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Harpans framträdande roll såväl här som flerstädes i verket sy-
nes avsedd att sprida ett skimmer av översvinnlighet över det 
hela – ett äkta kvinnligt drag i sin starka känslobetoning. Det blev 
nu i detta fall, som så ofta: verkligheten infriade ej det ideellt 
hörda. Genom alltför mycket harpackorder och passager blev 
snarare verkan den motsatta. 

Efter ett par mindre körer samlades hela vokal- och instrumen-
talverket i en större korsats "Vi prisa Dig" med en hög och ljus 
klang. På ett lyriskt melodiöst bassolo följde en rytmisk koral i 
växelsång från kor och läktare mellan gossar och flickkörer. Så 
åter en längre kör "Var glad, min själ" en trestämmig fuga med 
kulmen i slutackordets med högsta kraft utslungade, trosvissa 
"Fatta mod!”. – Ett längre mellanspel för orgel av obestämt prelu-
dierande karaktär – en av de svagare punkterna i mässan – förde 
över till ett bassolo "Helig", en klangligt dekorativ antifoni mellan 
basen och orkesterns blåskör. 

I nr 10, ett Agnus Dei för femstämmig damkör, mötte oss en 
liten pärla av melodisk ingivelse och bävande elegisk stämning, 
varefter stråkorkestern spelade en '"stilla betraktelse", fylld av 
lyrisk innerlighet och avsedd som musik till en tänkt nattvards-
gång. – Ännu en kör a capella och sedan slutkören "Ack, när tem-
pelsången stiger". I en stor stegring höjde denna "final" sig fräls-
ningsjublande upp till ett glansfullt "Amen". 

Som av denna redogörelse torde framgå, är Elfrida Andrées 
mässa ett verk, som visar ett utpräglat sinne för dekorativ klang- 
och färgverkan. Polyfoni i egentlig mening finns där ej, men en 
innehållsrik körsats och uttrycksfulla grupperingar inom ensem-
blen. Melodiskt och harmoniskt anknyter mässan till Gade-
Söderman-stilen, men är, såsom redan framhållits, ett i hög grad 
personligt dokument. 

Utförandet var i allo gott och värdigt. Kören klingade fylligt och 
med en grann sopranklang samt presterade ett säkert och kän-
sligt nyanserat föredrag. Hr H. Falkmans sonora stämma och var-
ma känsla gjorde sig förträffligt gällande i baspartiet. Orgeln sköt-
tes med vårdad registrering av dr. Anrep-Nordin. Till fröken E. 
Stenhammar riktas en varm eloge för instuderingen, till Tor Mann 
likaså för en lugn och värdig ledning, som dock tog ut de dyna-
miska effekterna till botten. 

Och akustiken i Domkyrkan, den blev nästan en upplevelse – 
hur klingade ej allt varmt och stort och samtidigt med en märklig 
tydlighet i detaljerna! Man kan endast uttrycka en förhoppning, 
att gårdagens konsert måtta få karaktären av ett prejudikat för 
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framtiden! Domkyrkan skulle kunna skänka den stora religiösa 
tonkonsten en idealisk hemvist. Nu är hon hemlös, nödgad att gå 
ikring som en tiggare och – avvisas. Inom hennes område rym-
mas dock de högsta andliga värden musiken äger. 

Bleve Domkyrkokonserten till Elfrida Andrées minne ej blott en 
gärd av aktning för kyrkans trogna tjänarinna, utan också upptak-
ten till en ny inställning i fråga om den religiösa tonkonsten, skulle 
därigenom förvisso ett minnesmärke resas, som torde varit henne 
själv kärare än något annat, henne, musica sacra’s hängivna 
dyrkare. 

K. B. 
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Stråkkvartetten: Från vänster: Ing. Ernst Just, E. Bengtsson, Knut 

Håkanson samt Albrecht Löffler. 
Rydboholm 

 

 
 

”Schubert´s: Forellenquintet” från Borås under konsertbesök i 
Åbo. Från vänster: Gustaf Backas, Albrecht Löffler, Knut 

Håkanson, Ernst Just och Gunhild Thomsen. 
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Lördag 26 oktober. Teater och musik. Artikel skriven av Josef 
Eriksson.  
Nya kompositioner av Knut Håkanson. 

Det intresse som finns för svensk folkmusik, speciellt instrumen-
tallåtarne, som hos Knut Håkanson blev väckt redan i tidiga år, 
har under årens lopp alltmer stärkts och utvecklats. Den svenska 
folktonen har, kanske både omedvetet och medvetet, starkt influ-
erat hans musikaliska stil, och det tematiska materialet till många 
av hans större verk har hämtats direkt från folkmusiken. I sättet 
att bearbeta dessa folklåtar skiljer han sig dock från andra. Han 
har själv påpekat de stora likheterna mellan linjespelet i de sven-
ska folklåtarne och den Bachska musiken, exempelvis i sviterna. 
De rena linjerna, i många av de svenska folklåtarna har han velat 
bevara i de kontrapunkterande stämmorna till dessa och därige-
nom velat skapa en svensk kontrapunktisk stil av samma renhet 
och stränghet som den Bachska. 

Exempel på denna svenska kontrapunktiska stil erbjuda de nyli-
gen utgivna folkmusikbearbetningarna: 16 Skånska melodier 
och 15 Häls ingelåtar satta för två violiner, op. 32 A och B (Nor-
diska Musikförlaget). Man behöver blott studera den andra violin-
stämman i några av dessa låtar för att finna hur mycket av de för 
låtarne karakteristiska melodiska vändningarna som bevarats i 
den kontrapunkterade stämman. Denna har i många fall själv 
nästan blivit en folklåt, ett bevis för hur mästerligt Knut Håkanson 
behärskar den kontrapunktiska stilen. 

Många av de här bearbetade låtarne äro högst intressanta både 
ur tonalitetssynpunkt och med avseende på periodbyggnaden. 

De nämnda häftena innehålla en myckenhet frisk och stilfull mu-
sik som man blir glad av att spela och höra. Jag behöver blott ex-
empelvis nämna N:o l, 4, den originella N:o 5, samt 6, 13 och 15 
ur de skånska melodierna. I Hälsingelåtarne finns det bl. a. ett par 
ståtliga kyrkmarscher (N:o l och 14), utsökt vals (N:o 3) och ett 
par vackra polskor (N:o 9 och 10). 

Ett tredje häfte svensk folkmusik, op. 32 C (samma förlag), 
innehåller t io gamla psalmer från Dalarna satta för kör eller 
orgel. De originella, med melismer, förslag och mellanslag rikt ut-
smyckade melodierna ha säkerligen ej varit lätta att behandla för 
fyrstämmig sats. Resultatet är ett gott vittnesbörd om ton-
sättarens skicklighet och förmåga att leva sig in i denna trohjär-
tade och ålderdomliga musik. Det är ädla melodier i lika ädel in-
fattning. Se t.ex. N:o 1. 5 och 9. 
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Originalkompositioner äro: Fyra madrigaler för blandad kör, op. 
36 (H. Borgströms bokhandel, Borås), samt Skåne, för blandad 
kör, soli och piano eller orkester, op. 33 (Nordiska musikförlaget). 

Texten till den första av madrigalerna är en gammalsvensk om-
diktning av en dikt av Martin Opitz. I sin tur torde den opitzska 
dikten gå tillbaka till Horatius ("Beatus ille"). Texterna till de tre 
andra äro gammalsvenska dikter av Lars Wivallius och Samuel 
Columbus av karaktär och uttryck. Musiken är hållen i en kontra-
punktisk stil som med sina ålderdomligt klingande vändningar 
(Väll then som vidt aff höga klippor) och sin friska munterhet 
(Lustwins wijsa) noga överensstämmer med dikterna. Madrigaler-
na äro tacksamt skrivna; med sin rena diatonik äro de säkerligen 
ej så svåra att utföra, varför de varmt må rekommenderas åt de 
blandade körer som sträva, mot konstnärliga mål. 

Ett vackert och ljust verk är "Skåne", komponerat till en dikt av 
Ola Hansson. Den tonsatta dikten fordrar en helt annan musikalisk 
stil än de nyssnämnda madrigalerna, ett mera modernt och mjukt 
tonspråk. Det stränga och mera kärva i den kontrapunktiska stilen 
skulle illa passat ihop med dessa den landsflyktige skaldens av 
ömhet och innerlighet fyllda ord till sitt moderland. Tonsättningen 
har en mjukhet i linjerna som påminner om det skånska landska-
pet. Denna mjukhet utesluter dock ej en präktig stegring i slut-
kören vid stället "Skåne, mitt moderland". Tvärtom, detta utbrott 
får just genom ömheten och innerligheten något av extas över 
sig, en extas som dock är fri från all bombasm. 

Utom här omnämnda verk har Knut Håkanson nyligen utsänt tre 
häften sånger med piano: St igen, Någon har kysst min 
panna (i ett häfte), Två sånger, op. 29 B, samt Tre sånger 
t i l l  d ikter av Kar l fe ldt, op. 38, (samtliga hos E. Carelius, 
Stockholm). Vid bedömandet av sånger har man framför allt att ta 
hänsyn till musikens förhållande till texten. En sång kan vara bra 
gjord i tekniskt avseende; om musiken ej förklarar texten eller ej 
understryker textens skönhet är sången misslyckad hur bra den 
än kan vara som rent musikstycke. 

Vad dessa sånger beträffar synes mig tonsättaren mycket lyck-
ligt ha träffat de olika dikternas ton och stämning. Så t.ex. i "Till 
ett skönt barn” där Vitalis' skära dikt fått en lika musikaliskt skär 
omklädnad. Man skulle kunna tro att det mytologiska inslaget i 
Vitalis' dikt skulle komma att verka främmande för nutidens män-
niskor: om vi också gjort samma upplevelse kläda vi den i andra 
ord. Tonsättaren har emellertid så upplevt dikten att det för oss 
kanske föråldrade i diktens uttryckssätt försvinner och vi fyllas av 
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glädje över den tavla av tjusande behag som sången skänker oss. 
Samma starka känsla av upplevelse av dikterna får man av de an-
dra sångerna, Ett litet barn (Vetterlund), Någon har kysst min 
panna (Ernst Norlind) och Stigen (Ullman). Den sistnämnda 
sången har något av Brahms över sig, en ton av samma resigne-
rade stämning som i Brahms' Klaus Groth-sånger. Sångerna hava 
ett synnerligen rikt och fint utarbetat pianoackompanjemang. 

I Karlfeldtssångerna möter oss annan ton och stämning. De ha-
va något av dalamålning över sig, exempelvis kurbitsmålning med 
sin praktfulla och karaktäriserande stil. ”Gammal ramsa" anslår en 
gammaldags och högtidlig ton, nästan kyrklig, men en gammal-
dags ton av annan beskaffenhet än den i de ovannämnda madri-
galerna för blandad kör. Även dessa sånger verka med det upp-
levdas styrka. 

"Vad skall man sjunga för flickor” är en glad och vacker sång 
som har all utsikt att bli omtyckt och ofta sjungen. 

Josef Eriksson 
 
Lördag 16 november. Teater och musik. Recension av Knut Bäck. 
Knut Håkansons kompositionsafton 

Två kompositionsaftnar i Göteborg av svenska tonsättare inom 
en vecka – det är nästan ett exempel på "die Duplicität sonder-
bare Fälle", men ett enbart fägnesamt, vilket sådana sällan pläga 
vara. Det är med tillfredsställelse man noterar, att våra tonsättare 
våga försöket att komma till tals med publiken direkt, och det 
vore glädjande om de med sina toners flöde kunde underminera 
och bryta igenom den kinesiska mur av likgiltighet, som meren-
dels skiljer svensk tonkonst från svenska folket. 

Frågan är nu om det inom det område det här närmast gäller – 
romansens och den intima instrumentalmusikens – f.n. finnes nå-
gon svensk alstring, nog betydande och urkraftig att duga till en 
sådan murbräcka. Man kan ha sina tvivel. I fallet Josef Eriksson 
hör anmälaren till de absolut "obotfärdiga" och klentrogne. Vad 
Knut Håkanson beträffar är det påtagligt, att hans kontrapunk-
tiska och lyriska källåder svällt ut till en ganska strid lite ström, 
som redan banat sig väg under muren. Det märktes granneligen 
av den hjärtliga stämningen i går i den fullsatta Valandsalen. 

Det vore frestande att ingående analysera de båda tonsättarnas 
produktion men detta faller ju ej inom ramen av en recension och 
får försakas. Så mycket må sägas, att vid en jämförelse vågen av-
gjort skulle sänka sig till Håkansons favör, redan av det skälet att 
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han vandrar sina egna stigar och ej stora landsvägen som Josef 
Eriksson. 

Knut Håkansons stigar leda ej in i ödebygder och vildmarkssnår 
– hans färdevägar går genom svenska bygder, där gammal folk-
kultur ännu blomstrar genom björkhagar, där trevna gläntor locka 
spelmannen till en polska, förbi stilla vatten, där näckrosen 
gungar och Visan skymtar en sommarnatt. 

l svenska bygder samlar han material: tonfall och rytmer från 
gamla låtar för stråke och valthorn. Men från Seb. Bach och ba-
rocken lånar han stil och form. I denna degel vandra låtarna och 
komma ut igen i kontrapunktiskt kultiverad habit: i imitationer, 
fugaton, dubbel kontrapunkt och canon m.m. men med sin rustika 
karaktär i gott behåll. Denna instrumentala stil är Knut Håkansons 
personliga tillhörighet, som han odlar med stor förkärlek och ofta 
skickligt framgångsrikt. Hör gånglåten i "Svensk svit" och pre-
ludiet i op. 34, båda för stråktrio! Sommarens nya opus "Varia-
tioner och fuga för piano" över en folkvisa är, trots motivet, 
mindre hembygdsbetonat – fläktar från Brahms och Regers bredd-
grader draga därigenom – men syns mig, kanske just därför, in-
nebära en avgjord utveckling liksom även fugan i op. 34. Det kan 
nämligen ej förnekas, att en kontrapunktisk stil som Håkansons 
ofta lider av typiska svagheter: den blir lätt monoton och klangen 
väl sträv och grumlig. 

Ibland undrar man, om Knut Håkanson envisas med sin folkliga 
stil mest av föresats och ohejdad vana, men djupast är det nog 
"av födsel”: han har själv förklarat sig bergtagen av folklåtarna. 
Fina skatter finnas där, ej tu tal om det, men det är nog en viss 
risk med besöket. Man kan bli sittande i berget "i åtta runda år” 
innan man kommer ut i stjärnljuset igen!  

Men just något av stjärnljus tycktes mig glimma över början av 
den inåtvända, allvarliga och vackra fugan op. 34, och därför ver-
kade slutets folktonsvändningar i kontrasubjektet direkt störande, 
för att ej säga stötande. Op. 34 torde annars kunna betecknas 
som det mest betydande numret på gårdagens program. Men 
även pianovariationerna äro intressanta och välgjorda och fugan 
sprittande livlig och munter, pianister och ambitiösa amatörer 
teckne sig Håkansons op. 37 till minnes!  

Även i sin lyrik använder Håkanson stundom folktonen, så i Karl-
feldtssångerna "Kurbitsmålning'' och den älskvärt graciösa trallen 
"Vad skall man sjunga för flickor", men anknyter annars till god 
svensk tradition, till Lindblad, Stenhammar och i patetiska saker 
Sjögren. Av gårdagens sånger må för övrigt framhållas ett par 
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enkelt känsliga tonsättningar till texter av Norlind och Vetterlund, 
den nykomponerade, starkt patetiska "Budbärerskan" (Lindorm) 
och framför allt den klara och fagra lilla visan till Vitalis dikt 
"Venus kom en gång på ljusa dagen". 

Om utförandet är att förmäla, att fru Kirsten Flagstad svarade 
för den vokala delen av programmet som hon till tonsättarens 
ackompanjemang tolkade med känd talang och musikalitet. Fru 
Flagstads bärkraftigt expansiva stämma och förmåga av stark 
färggivning voro särskilt i de större sångerna av stor verkan. Den 
enkla visan är däremot ej hennes sak. Vitalissången föll till mar-
ken. – Den unge hälsingborgspianisten Gustaf Paulsson hade fått 
op. 37 sig anförtrott. Han löste sin uppgift på ett mycket duktigt 
sätt. Fugan hade vunnit på att kartläggas mer i relief och ryt-
miken på en smula mer plastik, men med fortsatt utveckling torde 
hr Paulsson, som tydligen besitter en mycket god pianistisk talang 
kunna bli en kraft att räkna med. Att hrr Garaguly, Freudenthal 
och Claëson med säker myndighet, tolkade stråknumren är över-
flödigt framhålla. – Som resumé: en otvivelaktigt framgångsrik 
afton med bisseringar och stor blomsterskörd, något som den 
kunskapsrike och begåvade komponisten är väl värd. 

K. B. 
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Fredag 13 december. Dödsruna i GHT. 
KNUT HÅKANSON DÖD. 

Knut Håkanson är inte mer bland de levandes skara. 
Redan då han för ett par år sedan gjorde sitt inträde i denna tid-

nings redaktion, var han en av sjukdom märkt man. Han var 
märkt men inte böjd. Det senare blev han aldrig. Till det sista höll 
han sig upprätt. 

I sitt arbete dagtingade han icke. De operationer som han måste 
underkasta sig, fjättrade honom tidvis vid sjukbädden och dömde 
honom till overksamhet. Så snart han fått lämna sjukhuset, grep 
han ånyo fatt på sitt arbete. 

Denna tapperhet var kanske det mest i ögonen fallande draget i 
hans personlighet. När han själv var på det klara med att hans 
timglas höll på att rinna ut, samlade han sina krafter till det fram-
förande av sina verk, som för några veckor sedan ägde rum. Han 
ville en sista gång låta tonerna bära ut vad han förnummit av 
skönhet och livsstämning. 

Oförtrutet fortsatte han sedan sitt medarbetarskap i tidningen. 
Man märkte icke på vad han skrev, att han visste sig taga ut de 
sista stegen till den tröskel, som skiljer de dödas värld från de 
levandes. När han för sista gången gick härifrån var det icke med 
någon leende min, men det var med manlig självbehärskning och 
utan att en antydan till klagan undföll honom. Med några vänliga 
men kärva ord tackade han för de gångna åren; han dolde icke att 
han var på det klara med att utsikterna för honom att återvända 
voro så gott som inga. Så gick han, ut genom dörren och ned för 
trapporna, och det var som om skuggorna slöto sig om honom. 

Även den som intet förstod av hans gärning som tonsättare och 
musikkritiker, fick det oaktat ett tydligt intryck av att musiken var 
hans livsintresse. Glädjen vid att leva i tonernas värld lyste ige-
nom allt vad han skrev. Därav präglades hans omdömen, och i 
denna heliga eld förtärdes alla de smått personliga inställningar, 
som när lågan är mindre het förorena den med sina inslag. Han 
arbetade med språket för att få fram de nyanser som han ville 
skulle komma till synes. Han gav sig möda att väga och granska 
orden för att få fram vad han åsyftade. Biavsikter voro honom 
främmande då han nedskrev sitt omdöme om musikverken och 
dess framförande.  

Som alla vilka ha något på hjärtat, trivdes han med sitt arbete. 
Det föreföll som om han fann sig särskilt väl tillrätta med verk-
samheten just i en tidning. Han drog sig trots sin sjukdom icke 
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undan kamratlivet. De korta år han levde bland oss, knöt han 
många vänskapens band och växte snabbt in i känslan av sam-
hörighet med företaget och med dem som arbetade på dess skilda 
avdelningar. 

Knut Håkansons levnadsbana blev kort. Den fylldes av arbete. 
Och verket överlever honom. Det är ju de konstnärligt skapandes 
företrädesrätt att leva i sina verk. Vad de åstadkommit till att 
utlösa stämningar, fullgöra sitt befrielseverk var gång en männi-
ska på nytt låter ackorden klinga ut. 

Rent personligt skall han minnas av alla dem som bevittnade 
hans tappra strid mot sjukdom och plågor och som med kamrat-
skapets band voro knutna vid honom. 

---------- 
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Robertsson, Robert: uppsats, Knut Håkanson 1887-1929, svensk 
folkmusik och polyfoni. Stockholms Universitet, Musikvetenskap 
1995. 
 
Söderberg Märta: Knut Håkansson - en bortglömd tonsättare. 
Musikkultur, 1968 nr. 5. 
 
Uppsatserna av Per-Anders Löthman och Robert Robertssons ger 
tillsammans en diger litteraturförteckning. 
 
 
Foton och bilder 
 
Foton från Musikmuseet, Stockholm: 

Knut Håkanson vid flygeln. Omslagsbild.  
Kortbrev från 1921, med början av Knuts komposition  
”På stranden”, op.5. 
Omon Håkanson med sonen Börje (kallad Pim) och vovven. 
Stråkkvartetten: Fr vr: Ing. Ernst Just, E. Bengtsson, Knut 
Håkanson samt Albrecht Löffler.  
Schuberts:”Forellenquintett” från Borås under konsertbesök i 
Åbo. Från vänster: Gustaf Backas, Albrecht Löffler, Knut 
Håkanson, Ernst Just och Gunhild Thomsen.  

 
Foton i privat ägo: 

Knut och Omon, väggmålning från Skogstemplet. Troligen målat 
av Torsten Wessberg. 
”Vi Ha Väntat Blott På Er”, väggmålning från Skogstemplet. 
Troligen målat av Torsten Wessberg. Texten hämtad från Knut 
Håkansons sång ”De väntande” op. 1:5, med text av E.A. 
Karlfeldt. 

 
Göteborgs stadsmuseum:  

Saul och David, scenbild till Carl Nielsens opera av Poul 
Kanneworff, (Stora Teatern 1928). Baksidan. 

 
Från GHT 1928-29: 

Låt från Virestad, ur Lördagsbilagan 23 juni 1928. 
Olle Andersson, teckning av Carl Thorsten Holmström (CTH).  
Knut Håkanson lyssnande, inte sovande, teckning av Carl 
Thorsten Holmström (CTH).  
Annonser och vinjetter.  
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Övrigt: 
Knut Håkansons Ex libris, Troligen utfört av Torsten Wessberg. 
Miniatyren associerar till paviljongen Skogstemplet i Rydboholm.  
Marbolåtar, titelsidan på notutgåva (1922) för piano eller violin.  
Stråkkvartett i a-moll (1917), slutet på sats 1. Knut Håkansons 
autograf, med signatur.  

 
 
Skivinspelningar 
 
De flesta LP- och CD-inspelningar med musik av Knut Håkanson 
tycks vara slutsålda, de kan möjligen lånas på bibliotek. 
Radioinspelningar finns hos Sveriges Radio och kan möjligen 
köpas där. 
 
ALTFIOL i VÄST har gett ut flera verk av Knut Håkanson: 

 Stråkkvartett i a-moll (1917), på CD/DVD Souvenirer från 
Västsverige. AIVCD002. Stråkkvartetten EROK spelar. 

 Sats 1 från Stråkkvartett i a-moll (1917), på CD Strandhugg i 
västsvenskt musikliv. AIVCD005. 

 Pianomusik och sånger på CD En gång i bredd med mig. 
AIVCD006. Solveig Wikman och Gabriel Suovanen 
medverkar. 

 
Se vidare information på www.altfiol.com  
Skivorna kan köpas direkt från ALTFIOL i VÄST eller i affärer. De 
kan också köpas hos CDON och Ginza.  
Distribution DFR (Musichelp distribution). 
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”EN GÅNG I BREDD MED MIG” 

 

INBJUDAN TILL CD-RELEASE  
 

Fredag 19 augusti, kl 18  
i Hagakyrkan, Göteborg. 
 

Solveig Wikman och Gabriel 
Suovanen framför pianomusik  
och sånger av Knut Håkanson 
 

På konserten medverkar också 
Klarakvartetten. 
  

Bengt Andersson presenterar sin 
bok om Knut Håkanson och vi  
bjuds på enklare förfriskningar.  

 

 
ALTFIOL i VÄST 

 
 

Knut Håkanson releasekonsert 2011. 
 
 

  
Knut Håkansonkonsert 2011. 
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