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Music, Media and the Law: The Conceptual History of the Musical Work and the Es-
tablishing of an Idealistic Copyright (Abstract in English)

According to the philosopher and music historian Lydia Goehr, a widespread view of 
the musical work as an object whose existence transcends both time and space was 
established at the turn from the 18th to the 19th century, a view Goehr claims is still 
valid today:

“most of us tend, like Hoffmann, to see works as objectified expressions of composers 
that prior to compositional activity did not exist. We do not treat works as objects just 
made or put together, like tables or chairs, but as original, unique products of a special, 
creative activity. We assume, further, that the tonal, rhythmic, and instrumental prop-
erties of works are constitutive of structurally integrated wholes that are symbolically 
represented by composers in scores. Once created, we treat works as existing after their 
creators have died, and whether or not they are performed or listened to at any given 
time” (Goehr, 1992, 2).

Goehr claims further that this view of musical works gained support from the emerg-
ing copyright laws of the time. In contrast to Goehr’s thesis, I claim that this view of 
music — which I choose to call an idealist view of music — which equates the musical 
work with a reified immaterial form, did not emanate until the second half of the 19th 
century. Whereas the abstract form of the individual work is conceptualized by writ-
ers such as Hanslick and A. B. Marx (rather than by Hoffmann, as Goehr claims), it is 
not until the emergence of the elementary communication model — sender (compos-
er), message (work), receiver (listener) — that this abstract work becomes fully reified. 
This happens at the turn of the 20th century, as a result of telecommunication and the 
phonogram, i.e. approximately a hundred years later than Goehr would have us believe.

Why the “idealistic” work concept did not, indeed could not, be conceived before 
this time is shown in the historical overview that takes as its point of departure the 
ancient views on inspiration, form and work of Plato and Aristotle. Although form 
becomes an issue in music theory during the 17th century, the Aristotelian heritage 
favours universality before originality. Not until Aristotelianism gives way to a mod-
ernized Platonism can an idealistic work, along the lines described by Goehr, be fully 
conceived. Curious as it may seem, the final development of this “idealistic” work con-
cept is largely a result of copyright legislation. The law, not the aesthetics or theory of 
music, has had the last word in the ontological issue of the musical work — if we agree 
that a final word has been uttered yet, that is.



Förord

Den bok du håller i handen var ursprungligen tänkt som ett inled-
ningskapitel till en helt annan bok. En bok om den svenska kompo-
sitörsrollens förändring från skarpsint snille till skapande geni (ca 
1800 till 1950). Men kapitlet växte och började efterhand leva sitt eget 
liv. Nu har det blivit dags att kapa banden och låta arbetet stå på egna 
ben. Det är dags för publicering. Men kan man verkligen säga så? Att 
en text ”växer”, ”lever sitt eget liv” och ”står på egna ben”? Ja, det kan 
man. I den västerländska kulturen går det bra, det är en etablerad me-
taforik med över tvåtusen år på nacken. Intellektuellt arbete har åt-
minstone sedan Platons dagar betraktats som en andlig ”avkomma”. 
Men till skillnad från skapandet av vanliga ”avkommor” (det vill säga 
barn) anses intellektuellt arbete helt oberoende av någon livgivande 
”moder”. Den andligt formande ”fadern” är helt självtillräcklig, själv-
genererande, självbefruktande på ett sätt man med en bakteriologisk 
term skulle kunna beskriva som konjugation. Vad detta har haft för in-
verkan på synen på musik i västerlandet är vad den här boken handlar 
om. Framför allt hur det gick till när metaforiken upphöjdes till bok-
stavlig sanning och lades till grund för upphovsrättsliga lagar. 

Även om det i dag i många fall är rent brottsligt att agera i opposi-
tion mot denna metaforik kan jag intyga att den bok du håller i han-
den inte är tillkommen på detta vis. Jag har (som brukligt är i sådana 
här sammanhang) lånat friskt av andra författares tankar och reso-
nemang. Därtill har jag (som brukligt är) diskuterat, rådfrågat och 
fått hjälp av kolleger och vänner. Så trots att jag själv står som för-
fattare och därmed är ansvarig för det som sägs, är den (som bruk-
ligt) också ett resultat av andra personers synpunkter och kommen-
tarer – personer som (för denna boks del och i alfabetisk ordning) 
jag härmed vill tacka: Christer Bouij, Marianne Dahlén, Martin Edin, 
Rasmus Fleischer, Martin Fredriksson, Eva Hemmungs-Wirtén, Mar-
tin Knust, Mattias Lundberg, Gunnar Petri, Claes Petterson, Tobias 



Pontara, Anne Reese, Göran Sonesson, Karin Strinnholm Lagergren, 
Joakim Tillman, samt deltagarna i de högre seminarierna vid avdel-
ningen för musikvetenskap, Örebro universitet; musikvetenskapliga 
institutionerna vid Göteborgs, respektive Uppsala universitet; juri-
diska institutionen, Uppsala universitet; samt historiska institutionen, 
Stockholms universitet.

Återstår den första boken, den om kompositörsrollen – vad blev 
det av den? Även om det återstår en del tankeblandning innan den är 
färdig, är den på gång. Så låt gärna den bok du håller i handen fun ge-
ra som inledningskapitel.
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Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon 
tillfogar något skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i 
denna bok. Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa 
profetior skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga 
staden, som det står om i denna bok.

ur Uppenbarelseboken

Kära Anna
Du har säkert hört talas om det berömda Misereret i Rom, som är så 
högt skattat att musikerna är förbjudna med bannlysning som straff 
att ta med sig en enda stämma ur kapellet, kopiera, eller ge det till nå-
gon. Men vi har det redan! Wolfgang har skrivit ner det och vi skulle 
ha skickat det hem till Salzburg i detta brev om vi inte hade måst vara 
med själva och framföra det. Själva framförandet är nämligen lika vik-
tigt som musiken … eftersom det är en av Roms hemligheter, vill vi inte 
att det råkar i fel händer.

brev från Leopold Mozart till sin fru Anna Maria

Materialet blir faktiskt mer värdefullt ju längre tiden går. Det kan säljas 
och säljas igen, hur många gånger som helst. Jag känner inte till så värst 
många affärsverksamheter som fungerar på det här viset.

Gerald Levin, f.d. VD för Time Warner
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1. Inledning:  
de musikaliska upphovsrätternas estetiska idéhistoria

Den idealistiska synen på musik och upphovsrätt

I början var ordet, Guds ord. Med ordet skapade Gud världen och 
allt som finns till. Ordet var lag. I egenskap av det gudomliga ordets 
väktare gör aposteln Johannes anspråk på att få avgöra vad som får 
kommuniceras – det bibliska ordet – i ett särskilt namn – Gud faders 
namn. I detta namn får vi inte tillföra något, vi får inte ta bort något 
på eget bevåg. Gör vi det ändå kan vi räkna med allvarliga påföljder. 
Johannes föregriper därmed anspråk som går igen i dagens upphovs-
rättslagar.

Det påvliga förbudet mot spridandet av noterna till Allegris Mise-
rere föregriper också upphovsrätt, men på ett annorlunda sätt. Den 
unge Mozarts övergrepp (han var bara fjorton vid tillfället) när han ur 
minnet skriver ner Allegris musik efter att ha hört kören i Sixtinska 
kapellet sjunga den, gäller snarare när, var och hur något får kommu-
niceras – den som smugglade med sig noterna ut ur Vatikanen och 
lät en annan kör framföra musiken i en vanlig kyrka riskerade bann-
lysning. Men Mozarts musikaliska minne får, på grund av sin naiva 
omedelbarhet, det påvliga förbudet att framstå som både obegåvat 
och inskränkt.

Det tredje citatet rör upphovsrätter ur ett dagsaktuellt perspektiv 
och exemplifierar de krassa ekonomiska drivkrafter som så ofta ligger 
bakom de juridiska och estetiska landvinningarna. Här är det en högt 
uppsatt företrädare för medieindustrin som uttalar sig. Men vad pra-
tar han om? Syftar ”materialet” på det upphovsrättsskyddade ”objek-
tet” – musik, film, eller något annat ”immateriellt” ting – eller syftar 
det på själva upphovsrätterna? De senare utgör numera så lukrativa 
investeringsobjekt att det finns fog att tala om en rättighetsindustri. 
Rättigheter har blivit en vara som köps och säljs. Rättigheterna till de 
skyddade verken kontrolleras på så sätt allt oftare av medieindustrins 
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globala konglomerat, snarare än av de upphovsmän och -kvinnor vars 
arbeten rättigheterna är till för att skydda.

Att upphovsrätterna – det handlar om olika sorters rättigheter för 
verk, inspelningar etc.1 – är förenade med problem av olika slag är 
väl känt.2 Likaså att dessa problem har relevans långt utanför juridi-
kens och ekonomins områden.3 Att rättigheterna kan överlåtas från 
upphovsmännen och -kvinnorna till förlag och skivbolag inom med-
ieindustrin innebär inte bara en kommodifiering av både musik och 
rättigheter (de blir handelsvaror), det innebär också att kompositö-
rer och musiker riskerar att förlora kontrollen över den ekonomis-
ka avkastning musiken kan generera. Detta problem angår i högsta 
grad de konstnärligt verksamma inom musikområdet. Vad ovanstå-
ende citat också pekar på är att upphovsrätterna riskerar att hamna i 
konflikt med yttrandefriheten. Vem som helst får inte spela vad som 
helst, var som helst och för vem som helst (inte ens Allegri, får man 
anta, hade rätt att framföra sitt verk utanför Vatikanen). Spelutrym-
met tenderar att bli mer och mer begränsat och kontrollerat. Detta 
gäller också för komponerande och musikskapande. Gränserna för 
vad som anses vara otillåtna plagiat och efterhärmningar blir snävare 
och snävare. Detta problem har konsekvenser för kulturen i stort och 
i förlängningen också för de vetenskaper som studerar kultur i olika 
avseenden (musikvetenskap, kulturstudier etc.).4

1 Enligt korrekt juridiskt språkbruk skiljer man på kompositörernas upp-
hovsrätter till sina verk och de angränsande rättigheter som tillfaller artister 
och skivbolag i samband med inspelningar. De olika rättigheterna återspeg-
las i de organisationer som bevakar att de olika intressegruppernas rättighe-
ter efterlevs: STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå), SKAP 
(Svenska kompositörer av populärmusik), SAMI (Svenska artisters och mu-
sikers intresseorganisation) och IFPI Sweden (International Federation of the 
Phonographic Industry). Det är i huvudsak upphovsrätterna som kommer 
att behandlas här.

2 För att se att upphovsrätterna inte är oproblematiska räcker det att kon-
sultera en lärobok i ämnet (t.ex. Koktvedgaard & Levin, 2007).

3 Se McLeod (2001); Vaidhyanathan (2001); Lessig (2004), Drahos & 
Braithwaite (2002).

4 Dessa problem förstärks dessutom av det internationella avtal för imma-
terialrätter, TRIPS, som syftar till att harmonisera deltagarländernas respek-
tive upphovsrättslagar inom ramen för Världshandelsorganisationens globala 
frihandelsavtal (GATT). Avtalet – som reglerar rätten till musikens ”uttryck”, 
rätten att yttra den – innebär en inskränkning av de enskilda ländernas kul-
turpolitiska handlingsutrymme, då musikprodukter ytterst definieras som 
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De upphovsrättsliga lagarna påverkar i hög grad hur vi ser på mu-
sik, musikskapande och musicerande. Lagarna påverkar vår syn på 
vad musik är. Men upphovsrättslagarna är inte immuna mot påver-
kan, tvärt om. Enligt en uppfattning som ofta hörs i massmedia är 
musik en vara som man kan äga.5 Men upphovsrätten är ingen ägan-
derätt, även om det finns intressen som skulle vinna på att det vore 
så (May & Sell, 2006, 163f). Musik är ingen enskild egendom och den 
kan inte bli stulen ens av de som kallar sig själva för pirater. Om musik 
däremot är kultur bör upphovsrättslagarna snarare anpassas därefter. 
Musik och rätten till musik är något som angår oss alla.

Sedan åren kring millennieskiftet har upphovsrätterna till musik 
fått allt större uppmärksamhet, både i media och hos den musikin-
tresserade allmänheten. Detta beror framför allt på utvecklingen av 
den digitala informationsteknologin och utvecklingen av fildelnings-
program som möjliggjort för enskilda personer att via internet dela 
med sig av sin digitalt lagrade musik, sina musikminnen. I en tid då 
det enskilda fonogrammet (cd-skivan) förlorat den viktiga funktion 
det under några decennier haft som ungdomskulturell identitetsmar-
kör (vinylskivan) till förmån för mp3- och DVD-spelare, dataspel, 
multimedial strömning över Internet och ett i allmänhet mångdubb-
lat medieutbud, har fildelning lett till rättsliga åtgärder från den upp-
hovsrättskontrollerande sidan. Piratkopiering, en anklagelse som ti-

varor och då enskild egendom betraktas som okränkbar i förhållande till kul-
turpolitiska beslut. Jag har diskuterat dessa problem i mer detalj i andra sam-
manhang och kommer därför inte att gå in på dem här (Volgsten, 2009b, 
2013b; Volgsten & Åkerberg 2006).

5 I Sverige 2008 skriver en grupp riksdagsledamöter en debattartikel i en 
av landets största dagstidningar, där man ”försvarar … äganderätten, inte 
bara när det gäller materiell egendom, utan också immateriella rättigheter” 
(SvD 10/1-08), och man får stöd av en av tidningens kulturkritiker, som pratar 
om brist på respekt för ”konstskaparnas äganderätt” (SvD 15/1-08). Ja, till och 
med Svenska akademiens ständige sekreterare talar om ”angrepp på ägande-
rätten” i samband med illegal fildelning via Internet (Exp 6/1-08). Att det inte 
rör sig om enstaka klagomål indikerar föreningen Ägandefrämjandet, som i 
en artikel i Dagens industri 2011 hävdar att ”Äganderätten måste få en starkare 
politisk ställning”, vilket också inbegriper upphovsrätten som man uppfattar 
som en garanti för ”vår nuvarande ungdomsgenerations rätt att få lyssna på 
sin generations Abba i framtiden” (Di 23/8-11). När t.ex. Aftonbladet.se ba-
sunerar ut att ”Över en miljon svenskar stjäl musik på nätet” (1/2-08), bidrar 
man medvetet eller omedvetet till att underbygga denna syn på musik som 
ett ting man kan äga (och som därmed kan bli stulet).
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digare främst drabbade icke-auktoriserade tryckare och skivpressare, 
är nu ett brott som begås av den lyssnande publiken.6

När den mediala och publika uppmärksamheten på allvar nådde 
upphovsrätterna till musik hade upphovsrätterna varit i laga kraft i 
över 75 år. Sverige fick sin första upphovsrättslag 1919, men hade an-
slutit sig till den första internationella överenskommelsen, Bernkon-
ventionen, redan 1904. Lagar som på ett eller annat sätt tillskriver en 
upphovsman rätt att kontrollera musiken har funnits i Sverige se-
dan 1855; Bernkonventionen instiftades innan Sveriges inträde, re-
dan 1888. Upphovsrättslagarna hade med andra ord varit i kraft länge 
innan de började bli ifrågasatta av en musiklyssnande allmänhet, 
både i Sverige och internationellt (Storbritanniens Statute of Queen 
Anne från 1709 brukar räknas som den allra första upphovsrättslagen, 
men gällde initialt bara rätten att kopiera skrifter; liknande gäller för 
den svenska tryckfrihetsförordningen från 1810). Även om upphovs-
rätterna aldrig gått fria från kritik är det först i och med framväxten av 
ett helt nytt nätbaserat mediebruk, förankrat inte minst bland yngre 
generationer, som lagarna har råkat ut för en allvarlig legitimitetskris: 
till synes självklara idéer och föreställningar som borgat för upphovs-
rätternas legitimitet utmanas och ifrågasätts från grunden.

Den centrala frågan i denna bok är hur detta ska förstås, att veder-
tagna idéer och föreställningar ifrågasätts från grunden. Att produk-

6 Men även när förlag eller skivbolag inom medieindustrin stämmer var-
andra är risken stor att det är musiker, kompositörer och producenter som 
drabbas. Detta gäller i hög grad utfallet av det första och hittills enda plagiat-
målet på musikens område i Sverige och som fått prejudicerande status då 
det kom att drivas ända till Högsta domstolen. Målet gällde en melodisk fras 
i låten Om du vill bli min fru från 1995 med gruppen Drängarna (utgivet av 
skivbolaget Regatta), som skivbolaget EMI hävdade var ett plagiat av en lik-
nande fras i ”deras” låt Tala om vart du skall resa, som spelades in drygt tjugo 
år tidigare av gruppen Landslaget. Rättegångarna visar här att det i plagiatmål 
är den anklagades – kompositörens, låtskrivarens – sak att bevisa sin oskuld, 
det vill säga att man inte medvetet eller avsiktligt imiterat eller kopierat den 
anklagandes självutnämnda ”original”. Dessutom innebär HD:s fällande slut-
dom att användande av melodiskt material på den mest elementära nivå ris-
kerar att bedömas som intrång på ett förlags (i det här fallet EMIs) privata 
egendom. Hur detta material bearbetas harmoniskt, rytmiskt och ljudtek-
niskt avfärdar rätten som musikaliskt irrelevant (liksom melodins tonala eller 
modala egenskaper), till förmån för den allra enklaste melodiska form. Enligt 
svensk lag utmärks musik alltså uteslutande av melodier, men knappast alls 
av harmonik, rytm eller inspelningsteknik (Edlund, 2007).
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tionsteknologier påverkar våra idéer och föreställningar är en klassisk 
materialistisk tes. Men som föreliggande framställning kommer att 
göra gällande råder ingen ensidig påverkan; det mentala (våra tankar, 
idéer och föreställningar) kan inte uteslutande förklaras med hänvis-
ning till och är inte reducerbart till det materiella, men det mentala 
utgör för den skull inte någon ”autonom” dimension i förhållande 
till det materiella. Mediebruk påverkar våra idéer och föreställning-
ar, men det omvända gäller också, i ett slags kausal cirkelrörelse; våra 
idéer och föreställningar påverkar vårt mediebruk, den teknologiska 
utvecklingen sker inom kulturella ramar och mot bakgrund av estetis-
ka och legala paradigm. Vad innebär det då att för upphovsrätten vik-
tiga idéer och föreställningar utmanas och ifrågasätts från grunden? 
Vilka är dessa idéer? Och vad innebär det att de ifrågasätts?

Enligt filosofen och musikhistorikern Lydia Goehr (1992) etableras 
vid övergången mellan 1700- och 1800-talen en allmänt omfattad syn 
på musikverket som ett objekt vars existens överskrider både tid och 
rum, en syn som Goehr menar råder än i dag:

de flesta av oss tenderar, i likhet med Hoffman, att se verk som av kom-
positörer objektifierade uttryck vilka inte existerade före kompositions-
akten. Vi behandlar inte verk som hopsnickrade objekt, som stolar eller 
bord, utan som originella, unika resultat av en särskild, skapande ak-
tivitet. Vi antar vidare att de tonala, rytmiska och instrumentala egen-
skaperna hos verk konstituerar strukturellt integrerade helheter vilka 
är symboliskt representerade av kompositörerna i partitur. När de väl 
skapats behandlar vi verken som existerande efter att deras skapare dött 
och oavsett om de framförs eller lyssnas till vid något givet tillfälle.7

Vad innebär denna syn på det musikaliska verket? Enligt Goehrs be-
skrivning existerar musikverk ”efter att deras skapare dött”. Detta 

7 ”most of us tend, like Hoffmann, to see works as objectified expressions 
of composers that prior to compositional activity did not exist. We do not treat 
works as objects just made or put together, like tables or chairs, but as original, 
unique products of a special, creative activity. We assume, further, that the to-
nal, rhythmic, and instrumental properties of works are constitutive of structu-
rally integrated wholes that are symbolically represented by composers in sco-
res. Once created, we treat works as existing after their creators have died, and 
whether or not they are performed or listened to at any given time” (Goehr, 
1992, 2). I de fall jag själv står för översättningen till svenska, som här, kom-
mer jag att återge den citerade passagen i originalspråk i så stor utsträckning 
som utrymmet medger och kontexten kräver, i fotnot eller inom parentes.
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innebär att verk inte kan identifieras med något i upphovsmannens 
tankeaktivitet (då denna dör med kompositören). Verk kan inte hel-
ler likställas med originalmanuskript då ett partitur endast utgör en 
”symbolisk representation” av ett verk, inte verket i sig. Musikaliska 
verk antas dessutom existera ”oavsett om de framförs eller lyssnas till 
vid något tillfälle”, de antas existera oberoende av plats, tidpunkt och 
av någon som helst publik. Enligt detta sätt att se är ett verk någon-
ting vars existens är oberoende av att finnas till materiellt i världen, 
ens som tankar i enskilda individers hjärnor. Ett verk som skapats 
antas existera bortom tid och rum, oberoende av att framföras, ned-
tecknas eller spelas.8

Goehr noterar att upphovsrätternas framväxt under 1800-talet på-
verkats av denna uppfattning: lagen återspeglar en allmänt etablerad 
musiksyn. När nuvarande svenska upphovsrättslag tillskriver upp-
hovsrätt den som ”skapat” ett musikaliskt ”verk” (SFS 1960:729 § 1), 
tycks den verksyn som Goehr beskriver vara en given förutsättning.9 
Denna verksyn återkommer också när nestorn i svensk upphovs-
rättslig musikjuridik, Gunnar Karnell, skriver att man under 17- och 
1800-talen ”ansåg sig med tidens idealistiskt filosofiska bakgrund äga 
ett andligt ’föremål’ för denna rätt, som kunde svara mot äganderät-
tens föremål” (Karnell, 1968).

En diametralt motsatt uppfattning vad gäller förhållandet mellan 
utvecklingen av musiksynen respektive upphovsrätten har uttryckts 
av Anne Barron. I polemik mot Goehr menar Barron att det är upp-
hovsrätterna och de juridiska diskussionerna (i Storbritannien på 
1700-talet) som bidragit till framväxten av den verksyn som Goehr 
beskriver (Barron, 2006). Men precis som med förhållandet mellan 
medieutvecklingen och estetiken kommer jag att visa att påverkan 
inte är ensidig. Upphovsrätt och estetik utövar ömsesidig påverkan. 
Lagen stadfäster en särskild musiksyn som samtidigt bidrar till dess 
(lagens) legitimitet. Vad är det då för en verksyn Goehr beskriver?

Det finns en vaghet, eller otydlighet i Goehrs beskrivning ovan som 
är viktig att lyfta fram, då den belyser ett allvarligt problem i den typ 

8 Musikverket existerar oberoende av att materialiseras. I kombination 
med nämnda kriterier motsvarar detta vad Goehr kallar för en ”platonsk” 
verksyn, till skillnad från till exempel en ”aristotelisk” verksyn, som fordrar 
att det immateriella verket har någon form av materiell existens. Platonsk res-
pektive aristotelisk syn på abstrakt form kommer att diskuteras vidare nedan. 

9 Den första svenska upphovsrättslagen från 1919 hänvisar inte explicit till 
”skapande” i lagtexten, vilket däremot förarbetet till lagen gör (se anon. 1914). 
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av juridiska betraktelsesätt Karnell återger. Å ena sidan talar Goehr 
om att ”se verk som av kompositörer objektifierade uttryck” och att 
vi behandlar ”verken som existerande … oavsett om de framförs el-
ler lyssnas till vid något givet tillfälle”. Å andra sidan säger hon att vi 
antar att ”verk konstituerar strukturellt integrerade helheter vilka är 
symboliskt representerade av kompositörerna i partitur” (Goehr, a.a. 
min kurs.). Det som skiljer citaten åt är det ”som” som anger graden, 
eller typen av realitet vi tillskriver kompositörernas ”objektifierade 
uttryck”, deras verk. Carl Dahlhaus har bidragit till att belysa den-
na problematik genom att skilja mellan det han kallar musikverkets 
”objektifiering” och dess ”reifiering” (Dahlhaus, 1978b).10 Medan den 
estetik som växer fram under 1800-talet innebär en objektifiering av 
musiken i enlighet med verkets individuella form – det estetiska ”ob-
jekt” som anses utgöra musikens konstnärliga värde, eller ”essens” – så 
tenderar lagstiftningen (i likhet med Karnells redogörelse) att reifiera 
detta estetiska objekt och framhålla det som skyddsobjekt i likhet med 
en egendomsrättslig objektssyn där objekt huvudsakligen motsvaras 
av fysiska ”ting”.11 Medan objektifieringen av musikverket innebär ett 
estetiskt påbud att höra musiken som om den vore ett objekt, innebär 
reifieringen att det objektifierade verket dessutom tillskrivs en typ 
av immateriell existens som utmärks av de egenskaper Goehr pekar 
ut: tillblivelse genom en genial skapandeakt (kompositörens) och en 
fortsatt existens som transcenderar både tid och rum (verket existerar 
oberoende av att någon någonsin spelar eller hör det).12

10 Dahlhaus använder uttrycket ”förtingligande” (Verdinglichung) medan 
jag valt att utgå från den engelska översättningens ”reifiering” (reification). 
Medan Dahlhaus med förtingligande också avser naturalisering och avhisto-
risering av normer och konventioner är det framförallt en ”ontisk utfästelse” 
(Quine, 1960, 238) som avses här: reifieringen av det musikaliska verket inne-
bär att detta verk tillskrivs en objektiv existens i bokstavlig bemärkelse (utan 
reserverande ”som om”). Vad gäller objektifieringen är det självklart möjligt 
att höra musik som objekt i olika bemärkelser. Här handlar det framför allt 
om att höra musiken som formell struktur. 

11 Stig Strömholm påpekar i samband med upphovsrättens ideella, eller 
”moraliska” sida (det som i franskan kallas droit moral), att det är ”ett juridiskt 
uttryck för en specifik konstsyn” (c’est l’expression juridique d’une certaine con-
ception de l’art) (Strömholm, 1966, 37). Vi ska se att detsamma gäller för den 
ekonomiska sidan av det jag kommer att kalla en idealistisk upphovsrätt: den 
idealistiska upphovsrätten är uttryck för en specifik konstsyn (vilket inte sä-
ger något om förhållandet mellan höna och ägg).

12 Till reifieringen hör också en stark tendens att avhistorisera fenomenet: 
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Den verksyn som inte bara objektifierar utan också reifierar verket 
i termer av en abstrakt form eller formell struktur kommer jag i det 
följande att kalla en idealistisk verksyn.13 Jag kommer också att tala 
om en idealistisk musiksyn, vilken förutom särskilda föreställningar 
om ett verk också inbegriper föreställningar om en skapande kompo-
sitör, ett geni, samt på ett ofta underförstått plan, en lyssnare.14 Den 
upphovsrätt som förutsätter och bekräftar en idealistisk musiksyn i 
linje med denna beskrivning kommer jag att kalla en idealistisk upp-
hovsrätt.

I den mån Goehr i sin historiska framställning beskriver en idea-
listisk verksyn (en verksyn utan reserverande ”som”, eller ”som om”) 
finns det anledning att ifrågasätta, eller åtminstone nyansera, hennes 
antagande om tidpunkten för dess konsolidering. En till synes obe-
tydlig fråga i sammanhanget är om den av Goehr nämnde musikkriti-
kern, kompositören och författaren E. T. A. Hoffmann, som var verk-
sam under 1800-talets första hälft, hör dit. Förespråkar Hoffmann en 
reifierande verksyn av det slag man kan utläsa ur Goehrs citat ovan? 
Förespråkar han ens ett objektifierande lyssnande? I motsats till vad 
Goehr tycks göra gällande menar jag att den uttalade föreställningen 
om ett originellt musikverk som överskrider både tid och rum – ett 
idealistiskt verk – är av betydligt senare datum. Det är först i och med 
det tidiga 1900-talets upphovsrättslagar som föreställningen artiku-
leras fullt ut, i avståndstagande från äldre äganderätter till skrift och 
lagstadgade uppförande- och kopieringsrätter.

musikaliska verk har ”alltid” och ”i alla tider” varit idealistiska storheter, det 
är bara ”okunskap” som förhindrat oss att ”inse” det tidigare. 

13 Påpekas bör att jag med idealistiskt verk inte avser det Goehr avser med 
termen ontologisk ”idealism”, utan snarare en variant av ontologisk ”plato-
nism”, kanske tydligast företrädd under 1900-talet av filosofen Joseph Mar-
golis (a.a.). Varken det idealistiska verket, den idealistiska musiksynen, eller 
den idealistiska upphovsrätten, så som jag kommer att använda uttrycken 
här, förutsätter idealistiskt-metafysiska antaganden annat än för själva det 
musikaliska verket i fråga.

14 Även om Goehrs fokus är på det originella verket, eller rättare sagt när 
verkbegreppet fick det hon kallar en ”regulativ funktion”, så antyder hennes 
historiska redogörelse idéer och föreställningar om både kompositör och pu-
blik: musikverk är ”unika” och ”originella”, de är resultat av ett musikaliskt ge-
nis ”skapande aktivitet” och de existerar inte ”före kompositionsakten”. Men 
framför allt är detta en verksyn som ”de flesta av oss tenderar” att omfatta 
(Goehr, a.a. 2): de flesta av oss är förstås alla ”vi” som utgör publiken, som 
lyssnar till musiken.
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Dateringen av musikverkets reifiering – det idealistiska musikver-
kets uppkomst – till det tidiga 1900-talet, på det sätt jag föreslår, kan 
uppfattas som kontroversiell inte bara ur musikhistoriskt perspektiv 
(och inte bara vad gäller synen på Hoffmann; det vanliga är snarare 
att tidigarelägga etableringen av det reifierade musikverket). Om de 
föreställningar Goehr beskriver spelar en legitimerande roll i dagens 
upphovsrättsdebatt sträcker sig relevansen av kritiken långt utanför 
den musikhistoriska fackkretsen: dels kan det indirekt stödja påståen-
det att rent ekonomiska skäl varit mer betydande för musikjuridikens 
utveckling än estetiska och moraliska; dels kan det visa sig att upp-
hovsrätterna vunnit allmän legitimitet långt senare än vad man an-
nars kan tro. Dessutom kan man anta att den idealistiska musiksynen 
inte bara gäller äldre tiders konstmusik, utan att den också inbegriper 
populärmusik i vid bemärkelse.15 För en lyssnande allmänhet kan det 
därför vara upplysande att se i vilken utsträckning den moderna, väs-
terländska uppfattningen av musik är styrd av juridikens och lagar-
nas begränsningar. Hur påverkar upphovsrätten synen på musik? Och 
omvänt, hur påverkar musiksynen upphovsrätten?

Idéhistoriska förutsättningar:  
rättshistoria, mediehistoria, estetik

Genom att undersöka förhållandet mellan musikens estetiska, rätts-
liga och mediala villkor, hoppas jag kunna belysa förutsättningarna 
för inte bara dagens upphovsrättslagar, utan framför allt för vad man 
något oprecist kan beskriva som vår tids konfliktfyllda syn på musik. 
Med förutsättningar menar jag inte bara de tekniska landvinningar, 
idéer och resonemang som direkt legat till grund för upphovsrätterna, 
utan också de föreställningar, värderingar och mentaliteter som legiti-
merar, bekräftar och bibehåller dem. Dessa grundläggande förutsätt-
ningar kan delvis sökas i de utredningar och förarbeten som föregått 
de olika lagarna, vilket innebär nedslag i upphovsrättens utveckling 
ur vad som kan beskrivas som ett rättshistoriskt perspektiv.

Ett vidare perspektiv på denna utveckling än ett rent rättshisto-
riskt får vi om upphovsrätten sätts i relation till de företeelser de tre 
inledande citaten ger uttryck för. I första fallet, det anspråk på ori-
ginalitet i betydelsen ursprunglighet och unicitet som Johannes till-
skriver Guds ord. I andra fallet, den status och prestige som ett mäs-

15 För medieindustrin är det av yttersta vikt att ladda populärmusiken 
med föreställningar om ”verkets” ontologiska existens (se Horn, 2000).
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terligt musikverk kan sprida över sin innehavare (i detta fall påven 
själv). I tredje och sista fallet handlar det om den betydelse kommers 
och ekonomisk vinning har för musikens utveckling. De rättshisto-
riska resonemangen kompletteras därför av motsvarande nedslag i 
den ekonomisk-teknologiska medieutvecklingen, där nottrycket och 
fonogrammet utgör de huvudsakliga exemplen. Tyngdpunkten lig-
ger dock på den estetiska utvecklingen, som innefattar både kompo-
sitören som skapande geni, det originella verket och den kontemple-
rande lyssnaren.

Föreställningar om upphovsmannen och verket utgör idékomplex 
som i sin moderna form också inbegriper motsvarande föreställning 
om en publik: utan någon som hör eller lyssnar till musiken blir upp-
hovsrätten överflödig. Tillsammans utgör upphovsman, verk och pu-
blik leden i en mycket specifik historisk version av en mer allmängil-
tig tankefigur som kan beskrivas som en enkel kommunikationskedja 
(jfr Bengtsson, 1973; 16ff; Eco, 1976). I musikens fall kan det handla 
om att en avsändare (kompositören) skickar ett meddelande (verket) 
till en mottagare (publiken). När upphovsmannen reser krav på er-
sättning från publiken för rätten att konsumera verket är det i regel 
denna kommunikationslogik som strukturerar argumenten; när det 
estetiska tänkandet inte struktureras enligt samma logik faller det sig 
däremot inte naturligt att kräva någon ersättning på samma sätt (jfr 
Lakoff & Johnson, 1980).16

Jag kommer att visa hur det som kommer att bli figurens bestånds-
delar, själva leden i kommunikationskedjan – avsändare (komposi-
tör), meddelande (verk) och mottagare (publik) – artikuleras vid olika 
tidpunkter i historien. Men det är, hävdar jag, först i slutet av 1800-ta-
let som bitarna tilldelas sina nuvarande platser och tankefiguren bör-
jar ta form. I och med utvecklingen av telegrafin vid 1800-talets mitt, 
som vid denna tidpunkt dessutom fungerar som metafor för den sam-
tida neurologiska forskningen (nervsystemet är ett telenät), uppstår 
föreställningen om ett medium som förutsättning för mellanmänsk-
lig kommunikation. Det som kommuniceras via detta medium (el-
ler ”kanal”) är meningsbärande tecken: det musikaliska verket är ett 
tecken vars innehåll mottagaren måste avkoda, eller tolka, för att för-
stå. Men det är inte förrän i och med fonogrammets spridning i köl-
vattnet av Thomas Alva Edisons fonograf år 1877 och Emile Berliners 
schellackskiva (”stenkakan”), 1895, som det tillgängliggörs en modell 

16 För en ingående diskussion om metaforers roll i lagstiftningen, se Lars-
son (2011).
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för musikverkets reifiering, för det musikaliska tecknets förtingligan-
de, en modell som därefter kan överföras från fonogrammets mass-
mediala paradigm till musikalisk kommunikation över huvud taget 
(därmed inte sagt att den idealistiska musiksynen blir en allmänt om-
fattad uppfattning; i takt med att den kommunikationslogiska tanke-
figuren tar form ökar också kritiken mot den idealistiska musiksynen: 
det idealistiska verkets samröre med den i högsta grad materialistis-
ka informationsteorin bidrar till det förras reifiering, men garanterar 
inte dess fortbestånd – det man vinner på gungorna kommer man att 
förlora på karusellerna).

Det är med andra ord masskommunikationens överskridande av 
tid och rum som stått modell för informationsålderns förståelse av 
den traditionella kommunikationen (ansikte-mot-ansikte) av det ide-
alistiska verket och inte tvärt om. Det är fonogrammet, inte notatio-
nen (handskrift eller nottryck), som stått modell för kommunikatio-
nen av det idealistiska verket. Föreliggande arbete kan därför läsas 
som en historisk redogörelse för förutsättningarna för och framväx-
ten av den moderna västerländska musiksyn Goehr redogör för – och 
som hon menar är giltig än idag. Men arbetet är också tänkt att kunna 
utgöra grund för en kritik av denna musiksyn och dess vidhängande 
idealistiska upphovsrätt, samt avslutningsvis ange några riktlinjer för 
ett alternativt och hållbarare synsätt.

Formulerat som en huvudtes för detta arbete hävdar jag att det jag 
valt att kalla den idealistiska musiksynen inte etableras fullt ut förrän 
i början av 1900-talet. Denna musiksyn inbegriper den idealistiska 
verksyn som likställer verket med en reifierad immateriell form (och 
nöjer sig alltså inte med en rent metaforisk objektifiering). Men den 
idealistiska musiksynen inbegriper också föreställningen att det ori-
ginella musikverket skapats av ett geni, eller åtminstone av en upp-
hovsman med unik och personlig skaparförmåga, en förmåga som 
med nödvändighet och utan yttre inblandning knyter samman verk 
och upphovsman. Av särskild vikt är de tre relaterade hypoteser som 
hävdar att denna musiksyn både bekräftar och bekräftas av den lika-
ledes idealistiska upphovsrätten, samt att denna upphovsrätt i sin tur 
är beroende av det jag beskrivit som en kommunikationslogisk tan-
kefigur, enligt vilken den reifierade immateriella formen kommuni-
ceras från avsändare till mottagare i analogi med ett enkelt varuutby-
te. Som modell för denna tankefigur står – detta är den tredje hypo-
tesen – den vid tiden nya telekommunikationen och fonogrammet, 
vilka härigenom utgör en förutsättning för det reifierade verket och 
dess mediering.
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Estetikens upphovsrättsliga funktioner

Även om det kommer att visa sig att föreställningen om den musika-
liska kommunikationskedjan inte börjar tona fram förrän mot slutet 
av 1800-talet, för att etableras under 1900-talets första decennier, byg-
ger dess beståndsdelar på idéer och föreställningar som utgör själva 
pulsådern i det västerländska tänkandet om musik. I det vindlande 
historiska omloppet innebär detta att till synes identiska tankegångar 
kan fylla olika funktioner i olika tider och sammanhang. Leden i den 
upphovsrättsliga varianten av kommunikationskedjan – kompositör, 
verk och publik – kommer därför att analyseras i termer av de sär-
skilda funktioner de uppfyller:

 • den laborativa funktionen, som avser komponerandets och ska-
pandets beskaffenhet, som garanterar att musiken är ett resultat av 
ett kompositionsarbete och inte av musicerande (sjungande, spe-
lande) eller av notation och tryck;

 • den genetiska funktionen, som avser förhållandet mellan upphovs-
man och verk, som garanterar att det är kompositören personligen 
som är upphovsman, samt

 • verkfunktionen, den som avser verkets natur, dess ontologiska be-
skaffenhet (ontologi=läran om det varande) och principerna för 
dess identifikation.17

Detta är funktioner som kommunikationskedjans delar måste fylla för 
att en unik upphovsman ska kunna göra anspråk på ett originellt verk 
som resultatet av sitt arbete, som sin ”skapelse”. Jag väljer att kalla dessa 
för estetikens upphovsrättsliga funktioner, vilket föranleder en viss re-
servation; estetiken är inte och har aldrig varit någon hjälpvetenskap åt 
juridiken. Däremot förs estetiska resonemang (av varierande kvalitet) 
inom rättsvetenskapen och inte minst är juridiken beroende av este-
tiska idéer och föreställningar på djupare nivåer för att alls ha någon 
anledning att befatta sig med ett så märkligt ämne som upphovsrätter.

Men innebär inte detta att jag redan från början förutsätter det 
som skall förklaras? Om jag med upphovsrätt avser en rätt som ut-

17 Dessa funktioner bidrar alla till synen på kompositören, då det ju är 
kompositören som genom sitt arbete/skapande av ett verk med en viss onto-
logisk status också etablerar ett särskilt förhållande till detta verk. De funk-
tioner jag föreslår kan därför ses som en specificering av det Michel Foucault 
kallar ”författarfunktionen” (Foucault, 1969/1993), här tillämpad på den mu-
sikhistoriska utvecklingen.
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går från en upphovsman och hans verk riskerar jag att projicera före-
ställningar om denna upphovsman, med sin mer eller mindre geniala 
skaparförmåga och hans originella verk, på tidsrymder och kulturer 
där blotta tanken på skapande upphovsmän och originella verk inom 
musikens område vore mer eller mindre otänkbara. Det räcker att 
gå tillbaks till början av 1700-talet för att anakronismerna skall hopa 
sig (och börjar vi prata om ”upphovskvinnor” blir den terminolo-
giska tillämpbarheten tidsmässigt än mindre). Vid närmare gransk-
ning visar det sig ofta att det som vid en första anblick liknar en en-
hetlig historisk utvecklingslinje snarare är att betrakta som disparata 
händelseförlopp; kronologisk följd motsvarar inte alltid linjär utveck-
ling.18 Fullt medveten om dessa risker är det likväl upphovsmannen 
och verket som får bestämma fokus för vad som snarast kan beskri-
vas som ”förhistorier” till den idealistiska musiksynen – och där jag 
för rättsinnehavarens del tar min utgångspunkt i föreställningar om 
en manlighet där originalitet i betydelsen nyskapande inte var aktu-
ell, vid tidpunkter i historien där det dessutom är mer eller mindre 
anakronistiskt att tala om estetik och skön konst (se Kristeller, 1951).

Utan att förlora publiken ur sikte är det därför på upphovsmannen 
och hans verk fokus ligger i denna studie, som tar sin utgångspunkt 
redan i antiken. De första fyra kapitlen (kap. 2–5) visar hur teman som 

18 Utvecklingen är i sin tur ofta resultat av en mångfald av ”diskursiva” för-
utsättningar, det vill säga vad människor säger, skriver och tänker. När någon 
av dessa förutsättningar visat sig vara tillräcklig för den faktiska utvecklingen 
betyder det inte automatiskt att denna förutsättning också var nödvändig, eller 
att utvecklingen var oundviklig. Det är till exempel inte ovanligt att nya idéer är 
resultat av rena feltolkningar och missförstånd. Ännu vanligare är att det som 
vid en tidpunkt formuleras som en (mer eller mindre medvetet) vidlyftig me-
tafor, vid ett senare tillfälle uppfattas bokstavligt och fordrar teoretisk utlägg-
ning, revidering och nytänkande (viktiga exempel i denna avhandling är Mar-
tialis plagiatmetafor och Matthesons alternativa lånemetafor). Då de diskursiva 
förutsättningarna (vad folk säger, skriver och tänker) dessutom är resultat av 
tolkning ser vi också att historien vid varje enskilt tillfälle skulle kunna tagit 
en annan väg än den faktiskt gjorde, bara tolkningen varit en annan. Detta be-
tyder inte att den idéhistoriska utvecklingen är godtycklig, men ramarna för 
tolkningsmässig variation är så vida att de utesluter varje möjlighet till förut-
bestämd eller förutsägbar historia (jfr Anshelm & Kylhammar, 1994). Syftet är 
alltså inte att spåra ”den ursprungliga källan” eller ”fröet” till upphovsrätterna, 
då en sådan ambition snarast skulle begränsa blicken för olika tiders säregna 
förståelse (eller oförståelse) av förhållandet mellan vad vi i dag kallar upp-
hovsman, verk och publik (se också Strömholm, 1963; Strömholm, 1966, 34). 
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kommer att ingå som viktiga delaspekter av den idealistiska musiksy-
nen uppstår oberoende av varandra vid olika tidpunkter i historien. 
Redan i Platons och Aristoteles tänkande formuleras principerna för 
en aktivt formande manlighet och en passivt mottagande kvinnlighet, 
eller materialitet (mater=moder). Vart efter synen på musik (liksom 
andra konster) förändras, tar sig denna mer eller mindre konstanta 
könsordning nya uttryck, särskilt tydligt i den moderna uppfattningen 
om konstproduktion som ett genialiskt nyskapande av självbefruktan-
de slag – enligt vilken upphovsrätten, med Johann Gottlieb Fichtes vo-
kabulär (1793/2009), dessutom kan ses som en institutionaliserad form 
av koppleri, där upphovsmannen säljer sin avkommas ”kropp” men 
behåller kontrollen över dess ”själ” – för att ännu vid 2000-talets bör-
jan omtalas som upphovsmannens moraliska faderskapsrätt. (Att den 
västerländska musikhistorien uppvisar så få kvinnor är med andra ord 
inte en tillfällig konsekvens av sociala omständigheter utanför musi-
ken, utan något som lever kvar i metafysikens oupplysta trossbotten.)

Men denna utveckling är, som antytts ovan, inte resultatet av någon 
historisk nödvändighet. Framställningen visar också varför många 
teman i sina olika historiska kontexter inte var tillräckliga för att ar-
tikulera eller ge upphov till en idealistisk musiksyn. Under antiken 
och medeltiden betraktas musiken som en aktivitet, snarare än som 
ett objekt, vilket utesluter föreställningen om att musikalisk produk-
tion skulle motsvara ett aktivt formande av verk. När ett verkbegrepp 
inom musikteorin framträder vid slutet av 1400-talet, är detta knu-
tet till notskriften och trycket och därmed materiellt (snarare än den 
idea listiska musiksynens immateriella verk). Det som ännu saknas är 
ett artikulerat formtänkande inom musiken, vilket inte dyker upp för-
rän på 1600- talet. Mot bakgrund av denna utveckling får jag anled-
ning att ifrågasätta musikhistorikern Edward Lowinskys redogörel-
se för re näs sansgeniets musikaliska skaparförmåga. Rättshistorikern 
Hans jörg Pohlmanns redogörelse för 1700-talsteoretikern Johann 
Matthesons syn på skillnaden mellan musikaliska lån och plagiat tar 
jag också avstånd ifrån. Till skillnad från Pohlmann anser jag att det 
är Matthe sons syn på moraliskt godtagbara lån som bör lyftas fram, 
snarare än uppfattningen om plagiat som ett slags stöld.19

Efter denna förhistoria följer de sex huvudkapitel i vilka huvudte-
sen ges mer substantiellt stöd och som täcker perioden från sent 1700-
tal till mitten av 1900-talet (kap. 6–11). Bland annat visar jag att den 

19 För en diskussion huruvida rättigheter till musik nödvändigtvis är rätt 
väg att gå, se Volgsten & Åkerberg (2006).
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idealistiska estetiken vid 1800-talets början, så som den företräddes 
av bland andra Schelling, Fichte och Hegel, inte avser objektifiere-
rade musikverk på det sätt Goehr ger vid handen (vilket inte uteslu-
ter att deras teorier senare kom att användas som mer eller mindre 
välgrundat stöd för detta ändamål). Schopenhauer är ett undantag, 
men hans filosofi förblev länge oläst och började inte utöva påver-
kan förrän under 1800-talets senare hälft. I en insiktsfull artikel om 
seklets musikestetik har Mark Evan Bonds belyst vikten av att musik-
teoretikern Eduard Hanslick vid mitten av 1800-talet tar avstånd från 
det tidiga 1800-talets idealism, såväl som den romantiska tendensen 
att höra musiken som ett uttryck för en oändlig andlig dimension 
(Bonds, 1997). Satt i relation till den verkproblematik som intresse-
rar oss här kommer vi att se att det inte är förrän individuella verk-
former utpekas på allvar kring sekelmitten av Hanslick – men också 
av en musikteoretiker som Adolf Bernhard Marx – som det finns nå-
gonting konkret att reifiera: det individuella verkets abstrakta form.20 
Men medan både Hanslick och Marx hade Hegels syn på konstverket 
som ”objektifierad ande” för ögonen, är det den i högsta grad materia-
listiska telekommunikationen och fonogrammet som kommer att stå 
modell för musikverkets reifiering: telegrafin som kommunikation av 
ett meddelande över ett geografiskt avstånd; fonogrammet som bärare 
av upprepbar information i en förtingligad form, som inte bara kan 
förmedlas via den nya kommunikationsteknologin, utan också mot-
svarar det kommersiella tänkandets mer lättbegripliga handelsvara.

Den ontologiska reifieringen stärks därtill av en estetisk objekti-
fiering, uppmaningen att också höra musiken som ett objekt. Den-
na uppmaning, att höra konstverket för vad det ”är”, växer fram efter 
Karl Philipp Moritz arbeten på 1780-talet. Men Moritz viktiga insikt, 
att det sköna konstverkets existens är helt och hållet beroende av den 
kontemplativa betraktarens omdöme, överskuggas innan det hinner 
få några konsekvenser för synen på musik, när Hoffmann och andra 
romantiker lyfter fram det kontemplativa lyssnandet som ett villkor 
för publiken att skåda en högre verklighet (och senare, när Hanslick 
definierar icke-kontemplativt lyssnande som ”passiv mottaglighet”).21 

20 Redan 1806 hade Christian Friedrich Michaelis föreslagit att musikens 
form, snarare än dess innehåll, utgör källan till dess skönhet, men det är inte 
förrän i och med Marx och Hanslick som förslaget genomförs i detalj. Vi 
kommer också att se att det är ett aristoteliskt formtänkande som präglar mu-
sikteorin, snarare än de platonska ”idéer” som förespråkas av Schopenhauer.

21 I Goehrs problemformulering är det den kritiskt-filosofiska analysen av 
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Men detta betyder alltså inte att Hoffmann förespråkade en idealis-
tisk verksyn.

Fokus kommer också att riktas mot den svenska synen på den ska-
pande kompositören mellan ca 1810–1919. Detta är åren för den svenska 
tryckfrihetsförordningen, respektive lagen om rätt till litterära och mu-
sikaliska verk, en tidsperiod då bland annat krav på rätt att bestämma 
över såväl nottryck som framförande bidrar till behovet av den kom-
munikationslogiska modellen som grundläggande tankefigur. Detta är 
också den period i historien då musikens status förändras, då man ser 
en uppvärdering för musikens del, från att ha betraktats som ett konst-
fullt hantverk, till att hyllas som den (nya) sköna konstens allra för-
nämsta yttring, eller estetiska objekt. Men utvecklingen tar tid och det 
är först under 1900-talet som de slutgiltiga förändringarna sker, varför 
slutpunkten i denna studie sätts så sent som vid 1950-talet, strax innan 
Sverige antar sin nuvarande upphovsrättslag år 1960.

Den fråga jag i detta sammanhang ställer är hur mycket den 
svenska musiksynen (i den mån man kan prata om en sådan i singu-
laris) förändras under den undersökta perioden och på vilket sätt. I 
vilken mån liknar (och följer) den svenska kulturella och juridiska ut-
vecklingen den kontinentala? Stämmer det, som juristen och rättshis-
torikern Gunnar Petri påstår, att Sverige genom tryckfrihetsförord-
ningen 1810 fick ”en verklig upphovsrätt” som ”i praktiken” också in-
begrep musik (Petri, 2000, 130, 133)? Har den moderna västerländska 
(idealistiska) musiksynen någon som helst förankring i Sverige före 
1900-talet? Svaren på dessa frågor är viktiga då det annars är lätt att 
uppfatta vår tids syn på musik – både den lagligt institutionaliserade 
och en kanske mindre tydligt artikulerad allmänt instämmande upp-
fattning – som oproblematiskt givna, självklara, eller naturliga. Låt 
mig därför börja med att ta några rejäla steg tillbaks i tiden.

verkbegreppet som dominerar: verkbegreppet är en ”projektion” (a.a. 106), 
ett ”ideal” (a.a. 100) som ”reglerar musikutövandet” (a.a. 111); vad jag avser 
att i mer detalj argumentera för är hur dåtidens musikuppfattning skiftade, 
från ett ”som om”-tänkande vid 1800-talets början, där man framför allt hör 
musiken som ett uttryck för en ogripbar andlig dimension, via ett objektifie-
rande ”som om”-lyssnande av formell art efter mitten av seklet (för en över-
sikt av diskussionen kring dessa två inledande steg i utvecklingen, se Ponta-
ra, 2007, 41ff), till en allt mer medveten och uttalad reifiering av musikverket 
mot slutet av seklet och de inledande decennierna av 1900-talet (vilket utgör 
ett tredje avslutande steg i utvecklingen, som hittills varit outforskat), samt 
de speciella förutsättningarna för denna reifiering.
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2. Antiken: grekisk teori, romersk praktik

Platon om de eviga kvalitéerna heder och ära

Det har sagts att begreppen ”skapande” och ”verk”, så som vi förstår 
dem idag, inbegriper föreställningar som uppstod först vid slutet av 
1700-talet. Det är under detta århundrade ett begrepp om de sköna 
konsterna etableras, samtidigt som dessa sköna konster – litteratur, 
bildkonst, musik, skulptur och arkitektur – utsätts för både en ny typ 
av kritisk granskning (dagskritik och recensioner) och ett vetenskap-
ligt studium (estetiken). Det är också mot slutet av 1700-talet som en 
föreställning om kompositören som skapande geni börjar tona fram, 
ett geni som inte bara komponerar musik, utan ett geni som skapar 
ett originellt och personligt verk. Denna föreställning ersätter succes-
sivt den äldre uppfattningen om musik som en i huvudsak imiteran-
de konst, för vilken personlig originalitet och särprägel var mer eller 
mindre ovidkommande.

Bilden kompliceras dock av att man redan under renässansen bör-
jar hylla den oskolade naturbegåvningen, ingenium. I de italienska 
stadsstaterna är det främst bildkonstnärerna som uppmärksammas, 
men hyllandet av den okonventionella kreativiteten spiller också över 
till musiken och kompositörerna. Medan det genibegrepp som tonar 
fram från och med renässansen artikuleras mot bakgrund av den ju-
disk-kristna föreställningen om ett gudomligt skapande ex nihilo – 
Gud skapar världsalltet ur intet – är denna tankegång otänkbar un-
der antiken. Inget kan komma ur intet; världsalltet är sammanställt 
av grundläggande element, som eld, vatten, jord och luft. Kosmos är 
skapat ur kaos och människans produkter är efterbildningar av den 
kosmiska ordningen. Så trots att genibegreppet faktiskt har sitt ur-
sprung i antiken (ingenium är latin, inte italienska), får det en annan 
innebörd under renässansen. Hur det sedan skiljer sig när det får för-
nyad aktualitet vid slutet av 1700-talet ska vi återkomma till.

Liknande gäller för verkbegreppet, som för musikens del får en sär-
egen utformning under renässansen. Verkbegreppet uppstår redan 
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under antiken och avser då inte någon unik eller originell skapelse, 
utan en lagbunden komposition med förutsägbar verkan. Av särskilt 
intresse är också de teorier om form (eller idéer; forma är latinets 
översättning av grekiskans idea) som artikuleras av Platon respektive 
Aristoteles. Vilken relation har det moderna idealistiska musikver-
ket, uppfattat som abstrakt, immateriell form, till de teorier som ut-
vecklades under antiken? För att klargöra när, varför och hur centrala 
begrepp som geni, verk, skapande och form uppstått, omtolkats och 
omdefinierats för att först långt senare i historien kunna utnyttjas av 
en idealistisk upphovsrätts- och musiksyn skall jag inleda med någ-
ra viktiga teman ur Platons nedskrivna dialoger från 300-talet f. Kr.

I Platons dialog Ion hävdar Sokrates att skaldens och berättarens 
gåva är ett resultat av inspiration. Inspiration är vad som skiljer den 
gode från den dålige skalden. Men inspiration har, märkligt nog, ing-
enting att göra med skapande. Den inspirerade skalden skapar fak-
tiskt ingenting alls. Diktarens alster är i bästa fall ett återgivande av 
en evig sanning, en universell form (idea) som existerar bortom tid 
och rum, i en idévärld; i värsta fall (vilket Platon varnar för i dialo-
gen Staten) är det bara en avbild av en avbild av en evig form. Inspi-
rationen kan därför, enligt Platon, inte resultera i något nytt, någon ny 
kunskap.22 Vad musiken beträffar, förmår den inte ge någon kunskap 
alls om de eviga formerna. Som imiterande konst kan musiken bara 
efterlikna partikulära företeelser och den har inte heller någon egen 
form. Det finns ingen musikens eller de enskilda verkens idé.

Även om Platon menade att den odödliga människosjälen skådat 
idévärlden (de eviga formernas värld) redan innan födseln, ansåg han 
endast filosofen vara i stånd att frambringa denna inneboende kun-
skap och därigenom skåda formerna. I sina samtal med Ion, Faidros 
och andra ”förlöste” Sokrates deras inneboende kunskap med sina till 
synes oskyldiga frågor (Platons lärare Sokrates var huvudpersonen 
i många av dialogerna). Men inte heller filosofen skapar någonting 
eget. Filosofen skapar inga nya idéer, eftersom idéerna (formerna) är 
eviga. De föregick filosofen och de består efter hans död.

22 Notera att inspirationen inte orsakas enligt någon kausalt mekanistisk 
process; inspirationen ”är i” författaren i den mån han är besatt av muserna. 
Charles Taylor har observerat samma omständighet vad gäller melankolin 
(som i många fall utmärkte det kreativa geniet) som ”är i” den svarta gallan 
som melankolikern har för mycket av; att den svarta gallan skulle ”orsaka” 
ett psykiskt tillstånd är en föreställning som kommer först under 1700-talet 
(Taylor, 1989, 188f).



29

I två andra dialoger, Faidros och Gästabudet, ger oss Platon indirekt 
en nyckel till en viktig del av den antika världens syn på författande 
som kommer att leva kvar genom seklerna ända till modern tid. I Fai-
dros är det filosofens egna framställningar till sina lärjungar som står 
i fokus, snarare än rapsodens eller tragödens. Här liknas förhållandet 
mellan talaren och den skrivna texten vid förhållandet mellan far och 
son. Men till skillnad från det talade ordet, menar Platon, riskerar den 
nedskrivna texten, precis som barnet, att inte klara sig på egen hand. 
Den vet inte vem den vänder sig till, vet inte hur den ska skydda sig 
själv från missförstånd eller misshandel. Fadern/filosofen är den som 
leder ordet/barnet rätt. Den som sprider sina ord för vinden genom 
att teckna ner dem bäddar för missuppfattningar och osanning.

I Gästabudet får vi förklaringen till varför Platon betraktar det-
ta som ett så allvarligt problem. Både filosoferandet och faderska-
pet innebär nämligen en önskan att, som Platon skriver, ”skaffa sig 
odödlighet, rykte och lycksalighet för evig tid”. Att vara familjefader, 
att vara det genetiska upphovet till en familj eller en släkt, är förenat 
med ära, stolthet och heder. Filosofin står dock vida över det jordis-
ka faderskapet, då de ”barn” en filosof förlöser ”äro skönare och mer 
gudomliga … än vanliga dödliga barn … Och till deras [de stora tän-
karnas] ära ha ju många tempel rests för dessa barns skull; men för 
vanliga människobarn ännu ej ett enda”.

Odödlighet, heder och ära är de kvalitéer som värdesätts. De är de 
eviga – och därmed gudalika – kvalitéer som skiljer den frie mannen 
från den tidsbundna och dödliga reproduktionsenhet som hus och 
familj utgör med sina barn, kvinnor och slavar. Genom sonen lever 
faderns namn kvar efter döden och samma roll som barnet har har 
den skrivna texten, fastän i en mer bestämd betydelse: texten, tänker 
man sig, härbärgerar författarens röst, som därmed får ett potentiellt 
evigt liv. Kvinnan (modern, dottern) fyller sin funktion som föderska 
åt den hedersamme mannen (fadern, sonen).

En hedersam man är fostrad till en god karaktär. I denna fostran spe-
lar musiken en viktig roll, inte minst genom sin förmåga att uttrycka 
och inpränta karaktär (ethos). En sång, eller melodi (melos), säger Pla-
ton i sin avhandling Staten, är en förening av rytm (rytmos), harmoni 
(harmonia) och ord (logos). Karaktär beskrivs i ord som styr både vers-
mått och tonförråd (modus); omvänt återger både tonförråd och vers-
mått de specifika karaktärer som orden beskriver. En text som handlar 
om typiskt manliga egenskaper som styrka, hjältemod och heder for-
drar motsvarande modus (i detta fall doriskt modus) för att framstå 
som övertygande. Rätt kombinerade i ett drama, menar Platon, kan 
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text, rytm och harmoni fylla en fostrande och karaktärsdanande roll 
i samhället. Men principerna, ”lagarna” (nomoi), för dessa melodiska 
kombinationer är redan givna; det konstnären kan göra är att lära sig 
de specifika reglerna för sin mimetiska technè, sin imiterande konst.

Aristoteles, dramat och de fyra orsakerna

Vid sidan av Platon är Aristoteles den antike filosof som utövat störst 
inflytande på det västerländska tänkandet. Trots att Aristoteles var 
Platons elev godtar han inte Platons lära om de transcendentala for-
merna (former som existerar bortom både tid och rum). Medan Pla-
ton menar att tingen i den fysiska världen är imitationer, tillfälliga 
avbilder, av eviga former, menar Aristoteles att formerna finns i ma-
terien, i de fysiska tingen. Men Aristoteles delar likväl Platons funda-
mentala oförstående inför konstnärligt nyskapande. Fastän han av-
färdar Platons idévärld och menar att former bara existerar i specifik 
materia (formen är immanent, inte transcendent), så menar Aristote-
les att varken filosofen eller författaren är i stånd till att skapa vare sig 
ny materia eller ny form. Konstnärlig aktivitet handlar om att ordna 
ett mikrokosmos ur kaos, snarare än att skapa nytt ur intet. Och detta 
ordnande är precis som i Platons lära av imiterande, mimetisk natur.

Formen, som är den manliga, aktivt producerande kraften (den 
”formella orsaken”), finns i konstnärens själ och tar sig uttryck i ett 
materiellt medium som den sätter ”i rörelse” (detta är den passivt 
mottagande kvinnliga principen, den ”materiella orsaken”, dramats 
medel), till exempel ord eller toner (Gilbert, 1936; Will, 1960, Cissa, 
1992). Men detta skall ändå inte misstas för någon föreställning om 
originellt skapande av former, då poeten i sin själ redan potentiellt 
omfattar de former han kommer att frambringa.

Enligt Aristoteles kommer allt nytt till genom förändring av nå-
gonting som redan existerar. Detta någonting (som redan existerar) 
sätts i rörelse av en orsak, varpå förändringen sker. Orsaker som ger 
upphov till förändring kan vara av olika slag. Aristoteles skiljer mellan 
verkande orsak (de naturliga skeenden som sätter igång förändringar) 
och final orsak (de ändamål för vilka förändringarna sker). Därtill är 
både materia och form orsaker. Utan form kan ingen materia föränd-
ras och utan materia kan ingen form existera. Allt nytt ”subsisterar” 
därför som en ”potential”, som en möjlighet i det som redan finns (det 
existerar så att säga under ytan). För att en möjlighet ska bli till verk-
lighet, för att en subsistens ska bli till verklig existens, krävs att det 
potentiella ”aktualiseras”. Varje verklig förändring är en aktualisering 
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av en föregående, möjlig förändring, som i sin tur är en aktualisering 
av ytterligare en föregående möjlighet, och så vidare. Denna kausala 
orsakskedja, där potenser aktiveras, tänker sig Aristoteles går tillbaks 
till ett första skeende, igångsatt av det han kallar en ”orörd rörare”.

Den ”orörda röraren” är både verkande och final orsak, den är till-
varons yttersta princip och den perfekta ordning som allt annat i värl-
den strävar efter att likna. Det mest perfekta och välordnade i världen 
är himlakropparnas cirkulära banor, då cirkulär rörelse är det när-
maste vila (orörd rörelse) det går att komma. I jordelivet efterliknas 
denna princip genom naturens skeenden, årstider och livscykler, där 
allt som förekommer är inordnat i ett system av arter (species) och 
släkten (genera) i en allomfattande hierarki. Ju mer partikulärt och 
specifikt någonting är, desto mer tillfälligt och godtyckligt är det; och 
omvänt, ju mer generellt och allmängiltigt någonting är, desto mer 
evigt och perfekt är det.

Denna princip illustreras i Poetiken, Aristoteles lära om hur man 
komponerar ett musikdrama (det antika dramat innehöll alltid sång). 
Till skillnad från Platon har Aristoteles full respekt för poetens verk-
samhet. I en jämförelse mellan historikern och poeten menar Aristo-
teles att historikern bara förmår återge tillfälligheter, de förgängliga 
och partikulära handlingar som faktiskt skett. Poeten är däremot ka-
pabel att framställa det eviga, det universella och principiellt allmän-
giltiga, i allt möjligt mänskligt handlande. Både historieskrivningen 
och dramat är mimetiska konster och det som imiteras är handlingar 
orsakade av olika karaktärer (ethos), som godhet eller ondska. Men 
dramat är mer allmängiltigt, mindre tillfälligt och står därför närmare 
den kosmiska ordningen än historieskrivningen.

Aristoteles talar i första hand om två sorters drama, tragedi och 
komedi. Tragedin och komedin är två arter av släktet drama, vars ge-
nerella form är tredelad och består av en början, mitt och ett slut. Om 
dramat (komedin eller tragedin) saknar början, mitt eller slut är dra-
mat ofullständigt, defekt. Att framställa ett drama motsvaras ytterst 
av att uppnå en avsedd effekt hos publiken som skall bli känslomässigt 
rörd av de imiterade karaktärernas handlingar och därmed genomgå 
en substantiell förändring.

Ser man närmare på den poetiska produktionsakten så är den en 
teknik för framställning av text och musik, en teknik för att samman-
föra dramats nödvändiga orsaker. Aristoteles menar att poeten utgör 
en ”verkande orsak”, dramats tredelade form en ”formell orsak”, orden 
och tonerna ”materiell orsak”, medan publikens reaktion (dess känslo-
mässiga rörelse) är dramats ”finala orsak”. Dramats mål, dess finala or-
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sak, är att fostra människan till ett gott liv (i enlighet med världsalltets 
kosmiska ordning), vilket dramat gör genom att utsätta publiken för 
emotionell katharsis, en själens rening från motstridiga och hämman-
de känslor. Det som gör att dramat förmår imitera universella och all-
mängiltiga karaktärer är inte minst musiken (melos). Dramat förenar 
den språkliga framställningens versmått (rytmos) med musikens ton-
förråd (modus). Musiken, menar Aristoteles, är unik i sin förmåga att 
imitera karaktärer på ett allmängiltigt sätt (Sörbom, 1992). Men även 
om musiken kan imitera universella och allmängiltiga karaktärstyper 
utgör den inte själv någonting evigt. Musiken är en imitation, en hand-
ling (en aktivitet) och handlingar är förändringar mellan olika tillstånd. 
Och enligt Aristoteles är förändringar formlösa, musiken saknar form.

Vi ser också att det är allmängiltiga och evigt giltiga karaktärer 
som är värda att imitera, inte unika och partikulära personligheter. 
Något nyskapande är därför inte intressant för den antika männis-
kan. Det enskilda dramat är intressant i den mån det anses överens-
stämma med dramats universella och artspecifika formprinciper, inte 
på grund av dess unika egenheter. Inte ens fantasin, som Aristoteles 
nämner i sin avhandling om själen, anses ge upphov till något radikalt 
nytt, på det sätt fantasiförmågan kommer att göra i och med 1700-ta-
lets estetiska teorier. Fantasin är enligt Aristoteles beroende av sinnes-
förnimmelser, som den återger mer eller mindre sanningsenligt. När 
fantasin långt senare i historien uppfattas som en nyskapande kraft 
motsvaras dess kreationer av vad Aristoteles skulle ha kallat falsk före-
ställning, eller falsk imitation (Frede, 1992; Will, 1960).

Kunskapsförmedling som förening av två själar

Platon tänker sig att den sinnliga världen, den vi står i direkt kontakt 
med via våra sinnen, är ett återsken, en imitation, av en abstrakt värld 
av former. Denna värld är strukturerad så att alla enskilda former till-
sammans bildar den kosmiska helhet som världsalltet ytterst utgör. 
Denna helhet, denna formella enhet, utgör också den högsta skön-
heten, sanningen och rätten (Boodin, 1943). Vad gäller den labora-
tiva, den genetiska och verkfunktionen är konstnären en hantverkare 
vars personliga relation till verket handlar om att vid namn knytas till 
konstens eviga lagar. Något rent musikverk vore otänkbart, då musi-
ken är en aktivitet som saknar form. I dessa avseenden är Platon och 
Aristoteles överens. Skillnaderna ligger i detaljerna, som till exempel 
uppfattningen om form. Men det gäller också förmedlingen av kun-
skap, det vi i dag skulle kalla kommunikation.
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Det sköna, sanna och rätta finns redan till som fulländade former 
och kan på sin höjd imiteras av konstnären, medan kunskapen om 
formerna förmedlas från filosofen till hans lärjungar. Denna förmed-
ling av kunskap motsvarar för Platon en omsorgsfull prägling av lär-
jungens själ, ett formande av dennes karaktär. Den bästa garantin för 
att kunskapen om de eviga sanningarna inte ska förvrängas i under-
visningssituationen är det kärleksfulla och omsorgsfulla band som 
knyts mellan läraren och hans lärjunge, en förening av två själar. Men 
detta omsorgsfulla förhållande riskerar att gå förlorat när orden och 
kunskapen tecknas ner. Missförstånd gör att den kärleksfulla fören-
ingen av själarna uteblir (Svenbro, 1999). Att därtill ta betalt för detta 
förhållande vore att samtidigt förneka dess ömsesidighet; platonsk 
kunskap kan inte upphovsrättsskyddas.23

För Aristoteles är det snarare valet av tecken som påverkar kun-
skapsförmedlingen. Bokstäver är naturliga tecken för ljud, substantiv 
och namn är tecken för ting, medan påståenden och slutledningar be-
tecknar sakförhållanden (Eco, 1981). Här är det inte det (av nedteck-
nad kunskap) upplösta förhållandet mellan lärare och lärjunge som 
är det allvarligaste hotet mot kunskap och sanning, utan valet av för 
ändamålet lämpliga tecken. Först när tecknen är de rätta kan själar-
na mötas (det här är en syn på information och kunskapsförmedling 
som kommer att gälla i mer än tvåtusen år, till dess att den kommu-
nikationslogiska tankefiguren slår igenom på 1800-talet). Aristoteles 
är annars mer känd för sin lära om retoriken och som handlar om 
att övertala mottagaren med känslomässiga medel (åhöraren ska bli 
rörd) i enlighet med avsändarens intressen, vilket ju knappast är nå-
got man kan kräva ersättning för.24

23 Sokrates ovilja att acceptera det passiva förhållningssätt som mottaga-
ren underställs i och med läsandet av en nedskriven text skiljer honom från 
samtiden: läraren och hans elev ska mötas på lika villkor då kunskap, som 
en evig gudomlig egenskap, endast kan tillkomma en ärbar och fri man; att 
passivt ta emot den potenta formen och materialisera denna vore att sänka 
sig till kvinnans nivå och därmed förlora sin manliga heder (Svenbro, a.a.).

24 Man skulle kanske kunna tro att retoriken (med sin tillämpning inom 
vältalighet, politik och juridik) erbjuder ett tidigt exempel på den kommu-
nikationsmodell jag nämnde i inledningen, med en avsändare (talare), med-
delande (tal) och mottagare (publik), men den klassiska retoriken inbegri-
per inte någon föreställning om att meddelandet på något sätt skulle behöva 
kommuniceras från avsändare till mottagare. Retoriken kan ses som en ”sig-
nifikationsteori”, däremot inte som en ”kommunikationsteori” (Eco, 1976).
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Plotinos om inre och yttre form

Aristoteles ovilja att acceptera en separat värld av abstrakta former 
leder honom till tanken att formerna existerar potentiellt i den ännu 
oformade materien. Aristoteles formbegrepp kan dels uppfattas som 
individuell sinnlig form, ett specifikt tings yttre skepnad, dels mer ge-
nerellt, som den art det specifika tinget är en instans av, vilket mot-
svarar en rent abstrakt formuppfattning: form som materiens mot-
sats. Denna skillnad blir explicit i Plotinos distinktion mellan yttre 
och inre form. I Platons och Aristoteles efterföljd beskriver Plotinos 
(som verkade vid mitten av 200-talet e.Kr.) hur den högsta skönheten, 
världsalltets enhet, visar sig för människan genom materians, det ma-
teriellas, behov att låta sig formas. Men till skillnad från Platon anser 
Plotinos att konstnären är på samma nivå som både naturen och filo-
sofen när det gäller att återge de eviga formerna. Plotinos skiljer här 
mellan det han kallar för inre form (som motsvarar de eviga platonska 
formerna) och yttre form (som är den skepnad vi varseblir hos natur-
liga eller tillverkade ting). Konstnären återger alltså inte formerna in-
direkt genom att imitera skepnaderna hos naturens produkter, utan 
kan precis som filosofen skåda (de inre) formerna direkt. Konstnären 
kan på så sätt, menar Plotinos, rent av överträffa naturen i framställ-
ningen av skönhet (Panofsky, 1924/1968, 25ff).

Plotinos menar att vi som betraktare, eller lyssnare, varseblir den 
yttre, sinnliga formen hos en konstprodukt. Vi kan på så vis lära oss 
känna igen skönheten, men det är genom själens samklang med den 
inre formen som vi intuitivt erfar den högsta skönheten, varats enhet-
liga och eviga idealform (Beardsley, 1966, 78ff). Ett klassiskt exempel 
på denna intuitiva känsla för skönhet kan läsas in i berättelsen om Py-
thagoras och hur han hör en harmonisk klang i smedens hammarslag, 
en klang som Pythagoras först hör och sedan analyserar i termer av 
akustiska svängningar som står i matematisk proportion till varandra. 
Men även för Plotinos handlar det om ett återgivande av redan exis-
terande form, inte om något nyskapande.

Poeterna och de romerska lagarna

Även om den antika synen på konstnärligt skapande, eller snarare 
frambringande, kan te sig begränsad ur ett modernt perspektiv, hin-
drade den inte konstnärerna från att värdesätta sina arbeten. Inte 
minst gäller detta för de romerska poeterna, när de under första år-
hundradet före vår tideräkning börjar publicera sina dikter i skriftlig 
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form. Det vanliga var att skalderna (både de grekiska och de romers-
ka) framförde sina dikter inför en förmögen och inflytelserik välgö-
rare, ofta som sånger till musikaliskt ackompanjemang. Som ersätt-
ning fick man gåvor och olika förmåner. Att ta betalt för sina fram-
föranden som för en ren tjänst ansågs länge som någonting lågt, rent 
av girigt.25 I regel var det fria män ur senats- eller riddarklasserna 
som ägnade sig åt poetisk verksamhet och i den mån de var i behov 
av mecenater – som då Horatius fick stöd av Maecenas (vilken lånat 
sitt namn till ordet mecenat) – gällde det snarare socialt än ekono-
miskt stöd (Fantham, 1996). Publicering skulle dock visa sig vara ett 
tveeggat svärd: å ena sidan bidrog den till att öka författarens beröm-
melse, status och prestige, å andra sidan innebar tillgängliggörandet i 
skriftlig form (dikterna var handsrivna på papyrusrullar), att det blev 
lättare att sko sig på andras dikter – den läskunnige kunde helt enkelt 
köpa en berömd poets dikter på rulle och läsa upp dem för sin egen 
välgörare (det som yttrats offentligt ansågs tillhöra alla).26

Detta konstnärsdilemma har gått till eftervärlden framför allt tack 
vare poeten Marcus Valerius Martialis.27 Martialis skrev under det 
första århundradet efter Kristus, då försäljningen av nedskrivna dik-
ter ökat i omfång (någon etablerad musikalisk notation existerade 
ännu inte, även om man ibland la till pilar och streck under orden i 
rullarna för att ange ifall melodin skulle gå upp eller ner; rytmen an-
gavs av versmåttet). Martialis korta dikter belyser på ett kritiskt och 
ironiskt sätt motsättningen mellan en äldre bytesekonomi där poe-
tens ”inkomst” utgörs av gåvor och förmåner och en nyare pengaeko-
nomi där poeten framträder mot betalning – en pengaekonomi som 
vid Martialis tid ännu inte var fullt etablerad men som allt oftare ak-
tualiserades av det värde dikterna betingade på en växande marknad 
(Seo, 2009). Det är också Martialis kritiska metafor för användandet 
av andras dikter som levt kvar till våra dagar. Medan tidigare poeter 

25 Som avskräckande exempel nämndes ofta den grekiske poeten Simoni-
des som sägs ha tagit betalt för sina tjänster (Carson, 1999, 16).

26 Senecas uttalande, att det viktiga var vad som sades, inte vem som ut-
talade sig, och att sanningar som uttalats offentligt ”tillhör alla”, har gått till 
historien: ” ’Epicurus’, inquis, dixit: ’Quid tibi cum alienio?’ Quod verum est, 
meum est. Perseverabo Epicurum tibi ingerere, ut isti, qui in verba iurant, nec 
quid dicatur aestimant, sed a quo, sciant, que optima sunt, esse communia” (Se-
neca, cit.i Reale, 1990, 35).

27 Martialis är också känd för att vara den förste som i text beskriver man-
ligt konstsim (Volgsten, 2004).
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beklagat sig genom att tala om stöld, furtum, när andra framförde 
deras dikter, använde sig Martialis i en av sina dikter av det juridiska 
uttrycket plagium.

Enligt romersk lag avsåg plagium ett orättfärdigt förslavande av fria 
män, men kunde också avse barnarov och slavstöld. I det första fallet 
var det heder och ära som stod på spel. Precis som den förslavade kri-
garen (men också den bortgifta kvinnan) berövas sitt eget namn och 
släktband, förlorar texten anknytningen till sin författare när plagiatö-
ren ger den sitt namn. Men där förslavandet innebär en ”social död” för 
den förslavade (Patterson, 1982), är plagiatet en levande garant för pre-
stige, ära och heder så länge den tidigare författaren förblir okänd. I det 
andra fallet handlar plagium om ren stöld (furtum), då såväl slavar som 
barn och kvinnor betraktades som egendom (jfr Burdick, 2004, 491).

Kan man av detta dra slutsatsen att man under denna tid betrak-
tade dikter som något slags ”ting” – materiellt eller immateriellt – 
som kunde bli stulet? Svaret är nej. Vad plagiatmetaforens utveckling 
handlar om är hur ett påstående – påståendet att framförandet av an-
dras dikter är ”stöld” – går från att vara en slagkraftig metafor till att 
uppfattas mer eller mindre bokstavligt.28 Men det är en utveckling 
som tar oerhört lång tid. Under antiken är det frågan om en mer el-
ler mindre djärv metafor – använd vid ett tillfälle av Martialis, i en av 
hans dikter – som kommer att falla i glömska till dess den återuppli-
vas (eller rättare sagt plagieras) tusen år senare.29 Först därefter kan 
man börja tala om en etablering av metaforen (eller snarare en lång-
sam konsolidering, då ytterligare föreställningar måste till för att me-
taforen ska fungera någorlunda problemfritt). Frågan är inte varför 

28 Man kan fråga sig hur allvarligt menad Martialis metafor är – är han 
uppriktigt upprörd, eller är han ironisk (se Orgel, 2003, som hävdar det se-
nare)? Martialis utesluter inte att han kan tänka sig att sälja sina dikter – och 
därmed ge upp kravet att stå som faderlig upphovsman – för pengar.

29 Det är den italienske renässanspoeten och författaren Lorenzo Valla 
som år 1441 lånar Martialis metafor i förordet till sin bok Elegantum latinae 
linguae, där Valla hävdar att hans arbete ”plagierats” (Fitzgerald, 2007, 96). I 
Webster’s Timeline History 1583–2007 nämns två dispyter i Italien år 1583 som 
de tidigaste fallen av plagiarism, men det framgår inte ifall termen användes 
(anon. 2009). Martialis omnämns i engelska källor redan under 1500-talet 
(White, 1935), men det först under 1600-talet som termen slog an och det 
verkar förhålla sig på samma sätt i Frankrike (Bjørnstad, 2008). Sannolikt 
sammanfaller etableringen av Martialis metafor med uppmärksammandet av 
skillnaden mellan å ena sidan Ciceros och Quintilianus imitatio och Aristote-
les mimesis under andra halvan av 1500-talet (jfr Bullock, a.a.). 
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det skulle ta så lång tid för Martialis metafor att slå igenom, utan var-
för den slog igenom över huvud taget. Att den inte slog igenom när 
det begav sig kan ha flera skäl.

Det mest uppenbara är att även om Martialis må ha varit unik för 
sin tid när det gällde att belysa motsättningarna och inkonsekvenser-
na i den ekonomiska sidan av den litterära praktiken, så använde han 
sig av en juridisk term som metafor för något som i hög grad var en 
etablerad poetisk och retorisk aktivitet – emulatio, imitatio – där po-
eten förväntades införliva och rent av överträffa en given förlaga (en 
aktivitet som genom Cicero och Quintilianus skiftat från poesins eller 
musikens imiterande av den natur Aristoteles avsåg, till imiterandet av 
andra författares dikter, se Bullock, 1928). Martialis metafor slog inte 
igenom därför att den saknade stöd i den konstnärliga praktiken. Ett 
andra skäl är det tema som Platon tar upp i samband med det litterära 
faderskapet: heder och ära.

Framställningen av poesi och drama är under antiken mer en fråga 
om ärevördiga släktskapsband än om unik och individuell kreativitet. 
Det är släktband som likt ett adelsmärke förbinder poeten (men ock-
så den som dikten tillägnas) med en gudomlig och ideal perfektion. 
För Platon handlade det om filosofens heder och ära och hos Aristo-
teles återfinns föreställningen i tanken på en släktskapskedja som för-
binder det partikulära med art, släkte och tillvarons eviga principer. 
I den romerska kulturen ansågs denna släktskap spridas via faderns 
stamträd där avkomman, mänsklig eller litterär, betygade den stor-
het fadern representerade och som inbegrep familjen, släkten, huset 
och den i bokstavlig mening fruktbara jordegendomen. Över denna 
genetiska kedja vakade genius, den skyddsande och (manliga) frukt-
barhetssymbol som skulle garantera släktens fortbestånd och jordeg-
endomens livgivande fruktbarhet (Battersby, 1989, 74ff; Rose, 1923; det 
är samma genius som vid 1700-talets slut kommer att bilda ena halvan 
av upphovsrättens karaktäristiska geni).

Ett fullt möjligt skäl till att Martialis metafor var problematisk (i 
den mån någon alls tog den på allvar) har att göra med de romerska 
lagarna. En av de centrala distinktionerna inom den romerska rätten 
är den mellan ius och dominium. Ius kan beskrivas som ett slags ko-
dex för hederligt uppförande och rättvis fördelning mellan fria män, 
vars principer sades bestå i ett hedersamt leverne, att inte skada en 
annan (fri man), samt att låta envar ha sitt (suum cuique).30 Ius reg-

30 Eller som Karl Olivecrona uttryckt det, att ”låta var och en ha sitt i fred” 
(Olivecrona, 1971, 131).
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lerade bland annat abstrakta förhållanden som arvsrätt och nyttjan-
derätt och statuerade vad som var rätt att göra i olika situationer (ett 
slags personrätt). Medan ius ansågs utgå från eviga, gudomliga eller 
naturliga principer, var dominium en rent konventionell lagstiftning 
som tillskrev familjefadern, pater familias, oinskränkt makt över de 
slavar, kvinnor, barn och materiella tillgångar, proprietas, som ingick 
i hushållet (Matsuo, 1997).

Distinktionen mellan ius och dominium kommer att visa sig vik-
tig för den syn på rätt till egendom som utgör fond till de upphovs-
rättsliga diskussionerna under 1700-talet, ett slags underförstådd bak-
grundskunskap som den juridiska diskussionen förutsätter; här är 
den belysande då anspelningarna på stöld, furtum, som förekom i den 
antika litterära debatten relaterar till den förgängliga värld som utgörs 
av dominium och proprietas, snarare än till ius eviga principer. Som 
föremål för stöld blir dikten någonting förgängligt, utbytbart, ett ting 
bland andra ting. Men som vi sett kunde plagium också anspela på 
den förlust av ära, heder och släktskapsband som förslavandet av en 
fri man innebar. I så mån är dikten av betydligt högre ”värde” än om 
den betraktas som proprietas, men den har då å andra sidan inget eko-
nomiskt värde, utan enbart ett ”moraliskt” värde: dikten är en sam-
manhållande länk i en ärorik släktkedja, inte ett föremål för ägande.

Detta kan ge en förklaring till varför plagiatmetaforen aldrig eta-
blerades som juridisk term i den romerska rätten och inte heller vann 
något vidare gehör bland poeterna. Som proprietas är den konstnär-
liga produkten förgänglig (materiell, kvinnlig) och därför oförenlig 
med heder och ära; som ämne för ius kan den inte anta ekonomiskt 
bytesvärde.

För att plagiatmetaforen ska börja fungera fullt ut måste dess ob-
jekt (poesi, musik) bli ett ting. Dessutom kan inte ius och dominium 
vara åtskilda företeelser. Ägande kan inte vara en rent konventionell 
överenskommelse, utan måste fattas som en mer fundamental och 
tidlös rätt. Det kan tyckas märkligt ur ett estetiskt perspektiv, men det 
är först när dessa juridiska föreställningar artikulerats och etablerats 
som det kan uppstå förutsättningar för att överhuvud taget börja tala 
om en upphovsman som skapar ett musikaliskt verk som han (eller 
hon) därmed har rätt till. Förutsättningarna finns inte under antiken. 
Frågan är, när uppstår de?
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3. Medeltid och renässans:  
notation, komposition och skapande ex nihilo

Notation och komposition

Ordet ”kompositör” härstammar från poetiken. Det har antika anor, 
om än det tar plats i det musikaliska språkbruket först under renäs-
sansen. Exempelvis användes titeln componista vid Gustav Vasas hov 
vid mitten av 1500-talet (Norlind & Trobäck, 1926). Enligt renässans-
teoretikern Johannes Tinctoris är kompositören den som sätter sam-
man nya sånger (compositor est alicuius novi cantus aeditor). Långt 
tidigare, redan på 1000-talet talade Guido av Arezzo om att ”kompo-
nera”, componenda, det vill säga om komponerande som en aktivitet, 
ett arbete. Vad detta ger en antydan om är att föreställningar om kom-
ponerande som aktivitet föregår föreställningar om både musikern 
som kompositör och kompositionen som självständigt verk. Men vad 
innebär det att komponera för Guido av Arezzo – som ju annars är 
känd för att vara den som utvecklar det första musikaliska massme-
diet, notskriften, genom att ange tonhöjder med ett system av hjälp-
linjer? Och är komponerande detsamma när det, som för Tinctoris 
nästan ett halvt årtusende senare, utförs av en kompositör? Har nå-
gonting förändrats sedan antiken vad gäller synen på musik, form 
och skapande?

Platon hade förklarat kunskapen om idévärlden, denna förnuftiga 
värld av former, med hänvisning till en slumrande insikt, anamnesis, 
som det kom an på filosofen att förlösa hos människorna: genom att 
skåda bortom de yttre tingen i naturen kan människan få kunskap 
om den högsta ordningen. Med den framväxande kristendomen un-
der senantiken flyttas fokus från de yttre tingens sken till det inre gu-
domliga ljus som enligt Augustinus (ca 400 e. Kr.) var förutsättning-
en för människans kunskap och insikt i tillvarons eviga principer. I 
Augustinus tolkning av Platon förklaras idéer som principer (ratio-
nes) i Guds medvetande. Kunskapen blir härmed något som kommer 
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inifrån, från vår inre natur, när själen befriats från kroppens världs-
liga lustar och bringats i samklang med Gud (Taylor, 1989; Panofsky, 
1924/1968). Augustinus knyter på detta sätt förutsättningarna för kun-
skapen om musiken till människans inre. Men betyder detta att mu-
siken ansågs sprungen ur människans inre?

Augustinus idéer om vägen till kunskap var påverkade av Plotinos 
och vidareutvecklades av Boethius (ca 500 e. Kr.). Från Platon över-
tar Boethius föreställningen om världsalltet som format enligt mate-
matiska principer och proportioner, en föreställning som Platon i sin 
tur fått från Pythagoras och som beskrivs i musikaliska ordalag som 
en kosmisk harmoni.31 Denna gudomliga världsordning återspeglas 
i allt vi kan observera med våra sinnen. På en högsta nivå beskriver 
Boethius hur himlakropparna i universum rör sig enligt en musica 
mundana, en universums, eller en sfärernas harmoni. Musica munda-
na ger också principerna för sådant som årstidernas växlingar och de 
fyra elementens förhållande till varandra. På en lägre nivå lokaliserar 
Boethius musica humana, de principer som styr över den mänskliga 
kroppen och själen. Om människan lever i enlighet med principerna 
för musica humana kan hon uppnå harmoni mellan kropp och själ.

Slutligen, menar Boethius, återspeglas den gudomliga ordningen 
i musikens akustiska och intervalliska förhållanden enligt en musica 
instrumentalis. Genom välordnad sång och spel kan människan få en 
föreställning om själslig harmoni, som i sin tur överensstämmer med 
guds kosmiska ordning. Musiken blir härigenom en vägvisare mot 
ett högre mål som med nödvändighet går via människans inre. Mu-
sikteorin blir en motsvarighet till själen i den förkroppsligade sången 
(Eggebrecht, 1977). Men för att kunna fylla denna funktion måste mu-
siken också ha en inre, intuitiv förankring hos lyssnaren. Vi kan inte 
bara studera musikens harmoniska principer, vi måste också höra den 
inom oss, vilket Boethius exemplifierar med berättelsen om Pythago-
ras och smedens hammarslag (här anas Plotinos distinktion mellan 
inre och yttre form). Men detta ska inte misstas för någon empiriskt 
orienterad vurm för musikantiskt gehör eller känsla för de enskilda 
sånger man hör; det är Guds eviga harmoni som ska genljuda i våra 
själar, såväl som i den teori som styr vårt sjungande.

31 För en diskussion om synen på platonska former som bestående av tal-
förhållanden, se Burkert (1972). Enligt Cassiodorus, som levde på 500-talet, 
var musiken en talens vetenskap, ”disciplina vel scientia quae de numeris lo-
quitur” (cit. i Lowinsky, 1964b).
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Boethius lära kom att utöva inflytande i mer än tusen år (Wood-
cock, 1943), men fick sin kanske mest systematiska förankring på 
1100-talet i och med det intresse för Aristoteles filosofi som då upp-
stod (och som till stor del ersatte det intresse för Platons läror som 
funnits sedan Augustinus). Till en början är det vid klostren som man 
ägnar sig åt musikteoretiska spekulationer, men musikstudier sker 
också vid de universitet som startas i städer som Bologna (1088), Pa-
ris (1150) och så småningom Uppsala (1477).32 Musikstudierna, när de 
bedrivs i termer av musica instrumentalis, handlar framför allt om hur 
det musikaliska materialet (tonförråd, rytmiska modi, intervall och 
stämföring), samt principerna för dess sammansättning, dess kom-
position, överensstämmer med gudomliga proportioner och former 
i ett fullständigt rationellt och förnuftigt system. Aristoteles tredela-
de schema, med en början, mitt och ett slut (initio, medio och finis), 
har en motsvarighet redan i den tidiga enstämmiga kyrkosången, den 
gregorianska sången (Seidel, 1987, 134). I och med att man efter hand 
börjar sjunga flerstämmigt krävs ett allt mer komplext teoretiseran-
de. Utöver den enstämmiga kyrkosången uppstår nya sångtyper (or-
ganum, motett) där en eller flera stämmor improviseras över en redan 
befintlig gregoriansk melodi som får fungera som grundstämma (te-
nor). Principerna för denna typ av flerstämmiga sång följer Boethius 
riktlinjer: man tänker sig att överstämmorna rör sig över sin grund-
stämma på samma sätt som himlakropparna rör sig runt jorden. Det 
finns nio himlavalv och avstånden mellan varje himlavalv och jorden 
motsvarar matematiska talförhållanden, samma talförhållanden som 
styr tonernas intervallförhållanden och därmed också varje stämmas 
förhållande till grundstämman, den gregorianska melodin, som blir 
centrum i ett tonande universum (överstämmornas förhållande till 
varandra är däremot av underordnad betydelse).33 Men innebär detta 
att man börjar tänka kring musikalisk komposition i termer av verk 
och form?

I analogi med himlakropparna börjar man tänka på tonernas inter-
vallförhållanden som musikens rumsliga dimension, tonernas ”rymd”. 

32 Det finns inga kända belägg för att musikteoretiska studier skulle ha be-
drivits vid Uppsala universitet före reformationen (Piltz, pers. komm.), men 
det förekommer åtminstone från och med att Jonas Columbus tillträtt som 
director musices på 1620-talet (Lundberg, pers. komm.).

33 Att man sjöng flerstämmigt i Sverige finns belagt i noter från 1400-ta-
let, men omnämns redan 1298 i biskop Nils Allessons korstadga för Uppsala 
domkyrka (Nilsson, 1994, 86). 
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Flerstämmigheten gör också att stämmornas rörelse i förhållande till 
grundstämman måste systematiseras och synkroniseras. Rörelse och 
rytm definieras följaktligen som musikens tidsdimension. Augusti-
nus hade förklarat tiden som bestående av atomära tidsenheter (en-
heter motsvarande den upplevda erfarenheten av ett ”nu”) vilka läggs 
till varandra rent kvantitativt. Men innan Augustinus tidsuppfattning 
hinner sätta några djupare spår i musikteorin kommer i stället det 
nyvaknade intresset för Aristoteles innebära att man betraktar tiden 
kvalitativt. För musikens del innebär detta att tiden uppfattas som en 
kvalitativ bestämning av en ton. Tonen är substans och tiden är dess 
form. En lång ton är då inte en summa av adderade korta toner. Den 
korta och den långa tonen är i stället två helt skilda storheter. När en 
lång ton sjungs efter en kort ton förklaras detta enligt det aristoteliska 
synsättet med att den korta tonen genomgår en kvalitativ förändring 
och blir en lång ton. Den korta tonen får en ny form, den förverkli-
gar en form som tidigare bara existerat (subsisterat) som en potentiell 
möjlighet. Den långa tonen betraktas med andra ord som den kor-
ta tonens förutbestämda mål, dess perfekta slutmål och finala orsak.

Enligt detta sätt att se är det tonerna som har form, inte sångerna. 
Men det aristoteliska inflytandet står inte fritt från invändningar. På 
grundval av William av Ockhams läror ifrågasätter 1300-talsteoretikern 
Jacob av Liège existensen av universella former och begrepp: det enda 
som existerar, hävdade Ockham, är enskilda, partikulära storheter; uni-
versella former är bara ett slags språkliga benämningar, eller ”fiktioner”. 
För synen på klingande toner innebär detta att man förkastar den aris-
toteliska uppfattningen att en kort ton är en mindre perfekt art (eller 
avart) i ett mer generellt och allmängiltigt (och därmed perfekt) släk-
te. I stället för att höra musiken som en efterlikning av en i grunden 
oföränderlig harmoni, blir det hädanefter möjligt att uppskatta musi-
ken som en klingande process. Musiken är inte längre sammansatt av 
tid, av kvalitativa tidsenheter (toner), utan består av toner som rör sig 
i tiden (Tanay, 1997, 1999). Men inte ”tonande former i rörelse”, som  
kritikern och musikteoretikern Eduard Hanslick skulle uttrycka det 
femhundra år senare, utan snarare välordnad tonande rörelse; i aristote-
lisk anda betraktas musiken ännu som en aktivitet som utförs (praxis), 
snarare än ett objekt som tillverkats (ergon). Och aktiviteter, handling-
ar, har inga egna former, utan utgör världsliga förändringar (Bukofzer, 
1942; Wegman, 1996, 439 n90, 453). Notationen, där emot, betraktas som 
en sann avbild av den ljudande sången, noterna är naturliga tecken.34

34 Notationen betraktades som en naturlig avbild av vokal sång, inte av 
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Ockhams nominalism, eller namnlära (läran om att universella ter-
mer inte betecknar några abstrakta former, utan att de, precis som ett 
och samma namn kan användas för att peka ut många olika individer, 
är namn för enskilda konkreta ting) var en reaktion mot den rådan-
de uppfattningen (formulerad av Thomas Aquino på 1200-talet), att 
världen följer en gudomlig ordning som inte kan rubbas ens av Gud 
själv. Mot denna begränsning av Guds allmakt menar Ockham att 
Gud i princip kan ändra världens ordning efter sin egen fria vilja (det 
är Guds eget val att inte ändra världens ordning). Dessutom menar 
Ockham att människan i enlighet med Bibelns utsagor står i förbund 
med Gud, ett förbund som också är avhängigt människans egen vilja 
(Oakley, 1961). Ockhams lära var politiskt sprängstoff och även om 
den inte ger upphov till något radikalt ”paradigmskifte” – det aristo-
teliska synsättet kommer att leva kvar länge än, inte minst inom mu-
siken – så kommer den ockhamska ”relativiseringen” av naturens la-
gar så småningom också att ligga till grund för Descartes och Lockes 
moderna vetenskapssyn, medan frågan om en fri vilja blir central i 
den tyska idealismen på 1800-talet (se kap. 5–8). Det kommer dock att 
dröja ända till mitten av 1900-talet innan en bildstormare som John 
Cage får anledning att rikta Ockhams egg mot ett idealistiskt musik-
verk och dess universalbegreppsliga formanspråk.

För musikens del levde det aristoteliska inflytandet kvar i synen på 
musik som en aktivitet utan egen form. Det man hörde var inte en-
skilda sånger utan mer eller mindre korrekt framsjungna texter. Som 
följd av musikens tillfällighetskaraktär – en sång tar ju slut efter en 
stund – var detta av mindre teoretiskt intresse än de eviga principer 
och former för tid och harmoni som musiken hade att rätta sig ef-
ter. I Boethius tredelade schema var därför sångare, instrumentalister 
och kompositörer underordnade den teoretiske ”musikern”, musicus. 
Sångaren, om han var cantor, hade praktisk kunskap om musikens 
sammansättning och utförande, men inte nödvändigtvis någon kun-
skap om dess högsta principer (Bower, 2002). Instrumentalisten var 
en ackompanjatör till sång och dans och var inte välkommen i kyr-
kan på länge än.

Till detta praktiska musikutövande hörde också nedtecknandet av 
sång i notskrift. Det sägs att Guido lyckades övertyga påven om sitt 
notationssystems förträfflighet när påven efter noter lyckades sjunga 
en sång han aldrig tidigare hört – en erfarenhet som var helt ny vid 

instrumentalt spel och det dröjer till efter medeltiden innan instrumentalis-
ter börjar spela efter noter i någon nämnvärd utsträckning (Wiora, 1965, 130).
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denna tid (strax efter år 1000).35 Detta är också den funktion notskrif-
ten kom att ha i närmare femhundra år, innan den mekaniserades 
(noterna skrevs för hand), det vill säga som ett praktiskt och pedago-
giskt hjälpmedel för församlingens kantor eller försångare att lära in 
och komma ihåg nya melodier. Kören, däremot, sjöng inte efter no-
ter, utan följde försångaren (Berger, 2005; Chanan, 1994; Ling, 1983). 
Detta är också vad Guido tycks ha avsett med att komponera: att kom-
ponera är att i notskrift beskriva olika sätt att sjunga. Komposition, 
under medeltiden, handlar i huvudsak om att foga samman tonerna 
till orden i en stämma (och så småningom stämma till stämma), i en 
överskådlig notbild vars syfte var att undervisa i olika sätt att sjunga 
(Sei del, 1987, 38). Den som komponerade musik på detta vis var en 
aktiv musikledare, en körledare, vars aktivitet nådde sin fulländning 
inte genom notskriften, utan i framförandet, i själva musicerandet 
(Fuller, 2002; Lindley, 1980; Wegman, a.a.). Att skapa någonting nytt, 
beständigt eller originellt var det inte fråga om. Men gäller detsamma 
för Tinctoris och renässansens ”pånyttfödelse” av antika ideal?

Res facta – ett materialistiskt verkbegrepp

Praktiskt musicerande var en mekanisk konst, en ars mecanica, ett 
hantverk (Chanan, 1994, 31; Dahlhaus, 1967, 14). Detta hantverk reg-
lerades av musikteorin, som var en del av de fria konsterna, ars libe-
rales.36 Även om de medeltida musikteoretikerna (till skillnad från 
sina antika föregångare) hade börjat använda sig av notskrift för att 
illustrera sina resonemang, förblev musiken länge en muntligt trade-
rad aktivitet (Wiora, 1965, 131). Först under 1400-talet kom notskrif-

35 Gehörshjälpmedlet Guidos hand användes vid Vadstena kloster redan 
1410 (Nilsson, 1994, 63). 

36 De så kallade fria konsterna, ars liberales var sju till antalet och indelade 
i två underavdelningar, kvadrivium och trivium. Att de kallades ”fria kon-
ster” har att göra med att de under antiken uteslutande var den frie mannens 
kunspasområde, som uteslöt all praktisk verksamhet, till exempel att sjunga, 
spela eller komponera musik. Kvadrivium, specialområdet för en musicus, in-
begrep ämnena aritmetik, geometri, astronomi och musik, ämnen som med 
medeltidens sätt att se handlar om universums mest fundamentala principer. 
Trivium, däremot, innehöll de tre ”språkvetenskapliga” ämnena grammatik, 
dialektik och retorik, vilka följaktligen var mer ”triviala” än de gudomliga 
principer som studeras i kvadrivium. Trivium blir så småningom kantorns 
specialområde, när retorikens principer influerar senrenässansens och ba-
rockens kompositionsläror (se nedan). 
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tens funktionsfält att utvidgas till ett medel för komponerande före 
sjungandet, det vill säga att kompositörerna börjar skriva ner melo-
dier innan, snarare än efter att de framförs. Detta är vad Tinctoris av-
ser när han pekar ut ett antal kompositörer som värdiga förebilder för 
kopiering och imitation – bland andra Johannes Ockeghem och Jacob 
Obrecht, vilka i sin tur influerats av John Dunstable och Guillaume 
Dufay. Tinctoris förespråkar härmed en annorlunda syn på kompo-
sition än Guido, en syn på komposition som ett resultat av en identi-
fierbar kompositörs nedskrivna arbetsinsats.

Till stor del verkar det ha varit frågan om att lyfta musikens status 
till samma nivå som arkitekturen, skulpturen, bildkonsten och po-
esin, vilka alla närdes av tidens idealiserade återknytande till antika 
förebilder (Cahn, 1987; Strohm, 2001).37 Men några konkreta musik-
exempel från antiken gick inte att uppbringa för musikens del (till 
skillnad från poesin, skulpturen och arkitekturen fanns inga lämning-
ar efter antikens kompositörer), varför Tinctoris år 1477 kunde kon-
statera att det inte fanns någon musik äldre än 40 år som var värd att 
höra. Det uppseendeväckande med Tinctoris kommentar är dock inte 
att han avfärdar musik äldre än 40 år (äldre tiders musik blir inte in-
tressant förrän på 1800-talet), utan att han lyfter fram en äldre gene-
rations (nedtecknade) musik som förebild för sin egen samtid. I en 
muntligt traderad musikkultur är källorna sällan äldre än att de stått 
i direktkontakt med utövaren; i Tinctoris fall bejakas notskriftens me-
dierande potential över mer än en generation: musiken kan överleva 
sin kompositör även om den inte framförs. Frågan är vad detta inne-
bär för kompositören och hans verk.

Den musik Tinctoris godtar är inte äldre än att den är framställd 
enligt den nya tekniken för ”simultan komposition”. Denna vid tiden 
nya teknik är en förutsättning för att kompositören ska kunna relatera 
alla stämmor i ett flerstämmigt verk till varandra, så att konsonanta 
och dissonanta samklanger följer i ett harmoniskt förlopp. Tekniken 
skiljer sig från den äldre praktiken för stämsång (ars contrapunctus), 
enligt vilken man improviserade en stämma över en redan given och 
fastlagd melodi (cantus firmus, en praktik med anor ända från 800-ta-
lets organum).38 Det äldre sångsättet innebär att melodistämmorna 

37 Samtidigt kunde en arkitekt som Leon Battista Alberti eller en bild-
konstnär som Leonardo da Vinci avundas musikens nära förbindelse till sfä-
rernas kosmiska harmoni (Blackburn, 2001; Panofsky, 1924/1968, 51).

38 Denna praktik omnämndes också som cantare super librum, det vill 
säga att ”sjunga över boken” (Blackburn, 1987). Först under 1300-talet, när 
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inte tar hänsyn till varandra inbördes utan enbart till den på förhand 
fastlagda melodin. Stämmorna riskerar härmed att ge upphov till dis-
sonanta samklanger på ett oförutsägbart sätt. I stället förespråkar Tin-
ctoris att hela kompositionen, samtliga stämmor, utarbetas mer eller 
mindre ”simultant” – ett krav vars efterlevande kommer att under-
lättas av det nya sättet att skriva noter i partitur (där varje stämma 
har sitt eget notsystem placerat i linje med de andra på samma sida). 
Medan ars contrapunctus ursprungligen innebar ett framställande i 
ögonblicket inför en publik, förutsätter den simultana kompositionen 
att musiken noteras i förväg med papper och penna vid tonsättarens 
skrivbord. Detta resulterar i vad Tinctoris beskriver som ett res facta, 
ett tillverkat ting (Blackburn, 1987).

Innebär detta att man i och med Tinctoris kan tala om ett reifierat 
verk, ett idealistiskt musikverk tillkommet genom en originell (genia-
lisk) skapandeakt och som existerar bortom tid och rum? Svaret är nej. 
Res facta må rent språkligt avse reifierade verk (etymologiskt kommer 
termen från verbformen reis facere), men i Tinctoris begreppsvärld har 
musikens ”tillverkade saker” ingen immateriell existens bortom not-
papperet. Vad vi har är ett verkbegrepp som avser musikaliska kom-
positioner, men för Tinctoris var den ontologiska skillnaden självklar: 
musik är en aktivitet, harmoniskt organiserade ljud som yttras, medan 
kompositionen, cantus compositus, är en av noter på papper tillverkad 
sak, ett res facta (Wegman, a.a. 439; Wiora, a.a. 131). Tinctoris syn på 
musik som en klingande aktivitet känner vi igen åtminstone sedan 
medeltiden, en aristoteliskt influerad musiksyn som kommer att visa 
sig mycket mer långlivad än man kan ana. Däremot är hans materia-
listiska syn på det komponerade verket ny för sin tid.

Nu tycks inte termen res facta ha intagit någon större plats i den 
allmänna vokabulären bland musiker och musikteoretiker. I stället är 
det det latinska ordet för arbete, opus, som slår an. Medan arbete för 
Tinctoris avser en aktivitet, själva kompositionsarbetet, kommer ar-
bete så småningom att bli synonymt med arbetets slutprodukt, själva 
verket (Eggebrecht, a.a.). Intressant i sammanhanget är att Tinctoris 
använder termen res facta dels för att omtala själva kompositionstek-
niken, simultan komposition, dels som benämning för verk kompo-
nerade på detta sätt (in rebus factis) (Blackburn, a.a.). På samma sätt 
som det förekommer en betydelseglidning i Tinctoris bruk av termen 
res facta – mellan komponerandet som en särskild teknik, till kom-

man börjat använda sig av andra melodier än de gregorianska, börjar tenor 
omtalas som cantus firmus (Strinnholm Lagergren, pers. komm.).
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positionen som objekt – kommer det att ske, om än över en myck-
et längre tidsperiod, en glidning i betydelsen av termen opus – från 
arbete som aktivitet, till arbete som ojektiverat verk (inbegripande 
till en början en kompositörs hela verksamhet, först senare enskilda 
kompositioner).

När Tinctoris säger att kompositören är den som framställer nya 
sånger avser han den notkunnige cantor som komponerar res facta, 
som planerar sina flerstämmiga sånger och skriver ner dem på pap-
per. Detta innebär en specificering av den laborativa funktion som 
kompositören uppfyller: det är kompositörens, inte sångarens, arbets-
insats som är kompositionens verkande orsak. Denna komposition 
kan rent materiellt överleva kompositören, men den utgör inte för 
den skull något ”autonomt” verk i enlighet med den idealistiska mu-
siksynen. Vad vi ser är hur ett verkbegrepp tonar fram från och med 
renässansen, ett verk som produceras av en kompositör (och ingen 
annan) och som dessutom kan överleva denne. Men det är inte nå-
got idealistikt verkbegrepp; kompositionen har inte någon immate-
riell existens (den existerar som notskrift) – och framför allt: det finns 
ingen estetisk norm som avkräver lyssnaren att denne ska höra den 
klingande musiken som ett ting, ett opus, eller ett res facta. Tinctoris 
res facta innebär en ontologisk reifiering av ett verk i den uppenbara 
bemärkelsen att notskriften är materiell, men den klingande musi-
ken, sången, betraktas fortfarande som en aktivitet, som en formlös  
förändring.

Text och musik

Förutom att vara muntligt traderad var den medeltida musiken mer 
eller mindre improviserad. Man improviserade enligt givna mönster 
med hjälp av en repertoar av standardiserade musikaliska byggstenar. 
Musikteorin angav hur dessa rytmiska och melodiska formler skulle 
utformas och hur de kunde sammanfogas för att överensstämma med 
kosmiska principer. Orden fick rätta sig efter tonerna. I en berömd 
passage från 1300-talet skriver Aegidus av Murino hur kompositören 
skall dela in text och musik i lika många delar och ”därefter sätta den 
första delen av texten till den första delen av musiken och fortsätta så 
till slutet. Ibland kan det därför bli nödvändigt att sträcka ut en not 
över flera ord till dess orden (texten) är komplett” (quousque perveni-
ant ad complementum) (cit. i Lowinsky, 1954, 536), eller annorlunda  
uttryckt, man måste ibland pressa in flera ord under en och samma 
ton.



48

Den medeltida inställningen till förhållandet mellan ord och ton 
var pragmatisk. Musiken (tonerna och orden) riktade sig i första hand 
till Gud som hyllades genom att man sjöng i enlighet med de gudom-
liga principer som styrde världsalltet. Dessa principer definierade det 
sköna, kärleken till vilket utmärkte den rättrogne människan. Musi-
kens känslomässiga påverkan på lyssnaren var en bieffekt, ett verk-
ningsmedel, som skulle kontrolleras genom korrekt komposition för 
att uppnå en positiv verkan. I kontrast till denna uppfattning kom-
mer man från och med 1500-talet börja se en möjlighet att påverka 
lyssnaren på ett sätt där musikens känslomässiga inverkan är direkt 
kopplad till ordens betydelser. Orden kommer att dominera tonerna 
på ett sätt som oundvikligen åsidosätter teorin och arvet efter Boe-
thius. Förhållandet mellan musiken och texten blir en central fråga 
för det skriftbundna komponerandet. Kunskapen om hur man i re-
torikens anda påverkar lyssnaren blir något renässanskompositören 
anser sig kunna lära från antika, grekiska och romerska källor, i lin-
je med tidens nya humanistiska ideal (där studia humanitatis avsåg 
studiet av den mänskliga naturen). Frågan är om inflytandet från re-
toriken innebär någon förändring i synen kompositören, verket och 
publiken. Kommer kompositören att spela någon roll för de känslor 
musiken ger upphov till?

Redan vid mitten av 1300-talet hade poeten Petrarca hävdat att re-
toriken, tekniken att känslomässigt övertala, var ett betydligt effekti-
vare hjälpmedel för att sprida det kristna budskapet än något logiskt 
resonemang, hur rationellt övertygande det senare än må vara. Pet-
rarcas inställning till retoriken med dess intresse för det känslomäs-
siga var kontroversiell; känslor ansågs irrationella och borde därför 
inte ligga till grund för vare sig religiös, poetisk eller musikalisk akti-
vitet. Men den samhälleliga utvecklingen i stadsstaterna i norra Ita-
lien, med en försvagad kyrklig centralmakt och en borgarklass med 
växande ekonomisk makt utgjorde en rent praktisk grund för retori-
kens tillämpning i både juridiska, politiska och ekonomiska tvister, 
vilket ofrånkomligen bidrog till att etablera retoriken som ett accep-
terat samhällsfenomen (Tomlinson, 2006).39

39 Petrarca menar att retorisk vältalighet är sedlighetens motsvarighet i 
språket. Även Martin Luther (som senare skulle utöva en stark påverkan på 
den inflytelserike musikteoretikern Johann Mattheson) framhäver retorikens 
betydelse och menar att medan dialektiken lär, så rör oss retoriken – dialec-
tica docet, rhetorica movet (Vickers, 1988).
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Petrarca och andra poeter efterlämnade också ett litterärt material 
som 14- och 1500-talens kompositörer kunde tonsätta, vilket erbjöd 
sångerna ett sekulärt snarare än ett religiöst innehåll. Vid 1500-talet 
har också känslornas, affekternas, status förändrats från att ha varit 
medel för påverkan, till att bli det poesin handlar om, dess avbilda-
de objekt (Malm, 2008). Detta skall inte förstås som att de sekulära 
kompositörerna eller poeterna tog avstånd från religionen; poesin be-
rättade ju om guds perfekta skapelse, om än inte i bibliska ordalag. 
Däremot innebar det att musiken i högre grad kom att utvecklas ock-
så utanför kyrkans portar, framför allt inom de akademier och pri-
vata sällskap som adelsmän och kungligheter lät samla kring sig för 
att studera antik kultur. Man lät sig inspireras av Ciceros diktum att 
filosofi är själens odling, och vidgade denna kultivering till att också 
inbegripa musik, poesi och bildkonst. Till skillnad från universiteten, 
där musiken främst studerades som en fri konst jämte astronomi och 
matematik, var akademierna en miljö där man relativt ostört kunde 
diskutera musikens förhållande till känslorna, eller mer exakt, dess 
förmåga att imitera känslouttryck. Detta ansågs musiken göra bäst 
genom att rätta sig efter det poetiska innehåll den sjungna texten ut-
trycker: om inte orden upprepas ordagrant ska inte melodin göra det 
heller. Kompositörer som Adrian Willaert och senare Gesualdo da 
Venosa utvecklade motetten och madrigalen till nya nivåer med hjälp 
av en mer kontrastrik harmonik,40 som i Gesualdos tappning kom 
att utnyttja dissonanser och kromatik på ett sätt som i förhållande till 
mer traditionella och kosmologiskt förankrade kompositionsprinci-
per kunde framstå som både irrationellt och kaotiskt.

En elev till Willaert, Gioseffe Zarlino, kom att bli en av renässan-
sens mest framstående musikteoretiker. Mot medeltidsteoretikerna 
argumenterar han i humanistisk anda och menar att kompositören 
måste beakta textinnehållet och sätta glada texter i livlig rytm, snabbt 
tempo och stora melodiska språng, medan sorgsna texter bör sättas i 
långsamt tempo, med lugn rytm och mindre melodiska rörelser (en-
dast på så sätt ansågs musiken kunna imitera människans naturliga 
känslouttryck). Bland annat menar Zarlino att dur- respektive moll-
klanger stod för kontrasterande känslolägen (glad, sorgsen), vilket var 
av högsta vikt för tonsättningen av dikter (Zarlino, 1558/1950). Någon 
vetenskaplig grund för dur- respektive mollklangernas känslomässi-
ga karaktärer annan än Aristoteles lära om känslornas rörelse fanns 

40 Vid Erik XIV:s hov i Stockholm framfördes på 1560-talet dikter av Pet-
rarca, tonsatta av Willaert (Larsson, 1993).
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ännu inte (Dahlhaus, 1967, 19), vilket kan förklara varför Zarlino ändå 
grundar sina argument i pythagoreiska talförhållanden.

En mer radikal förespråkare för textens prioritet i musikaliska sam-
manhang var Vicenzo Galilei (far till den berömde vetenskapsman-
nen Galileo Galilei). Medan Zarlino utgick ifrån samtidens polyfona 
stilideal, menade Galilei att all vokalmusik, profan såväl som sakral, 
bör vara monodisk, det vill säga att texten skulle sättas i en enda melo-
disk stämma som i sin tur kunde ackompanjeras ackordiskt av andra 
instrument. Galilei hade varit elev till Zarlino, men övergivit dennes 
teorier när han fick kontakt med vetenskapsmannen Girolamo Mei, 
som var expert på det antika grekiska dramat och antik musikteori. 
Mei ifrågasatte inte uppfattningen att människan uttrycker sina käns-
lor med rösten på ett regelbundet sätt, tvärt om: upprörda känslor ut-
trycks i ett högt röstregister och lugna känslor i ett lågt. Omvänt gäller 
också att vi blir påverkade på ett regelbundet sätt när vi hör röster i 
dessa tonlägen. Men av detta drar Mei slutsatsen att när en text sätts i 
flera stämmor, som i en motett eller en madrigal, kommer dessa stäm-
mor att motverka varandra. Om texten uttrycker lugn kommer en 
stämma i ett högt register att motverka en samtidig stämma i ett lågt 
register genom att den förra inte liknar lugna utan upprörda känslout-
tryck. Meis slutsats, som Galilei också skriver under på, inte minst när 
han övertygats om att detta var de antika grekernas sätt att sjunga, var 
enstämmighet, monodi (Palisca, 1954). I den så kallade Camerata-aka-
demin i Florens, där Galilei var medlem, diskuterades Meis teori om 
det antika dramat, vilket så småningom kom att påverka de allra för-
sta operorna, bland andra Jacopo Peris Euridice från 1600 och Clau-
dio Monteverdis Orfeo från år 1607.

Även om inte alla gick lika långt som Galilei och Mei, så var den 
allmänna uppfattningen att man levde i en tid vars musik var vida 
överlägsen medeltidens. Det man framför allt kan konstatera är att 
när de humanistiskt orienterade 1500-talstonsättarna relaterar mu-
siken till ett mänskligt känslouttryck, snarare än till gudomliga ma-
tematiska proportioner och talförhållanden, så innebär detta att mu-
siken underordnas ordet. Det viktiga blir att förmedla en text och 
musiken, även den polyfona, ses som ett medel för detta ändamål. 
Som Giulio Monteverdi skriver i en förklarande kommentar till en av 
sin bror Claudios utgivna samlingar av madrigaler från 1600-talets 
första årtionde: ”orden är härskarinna över harmonin” (Monteverdi, 
1607/1998). Monteverdi tar härmed avstånd från det harmoniska re-
gelverk som företräddes av Zarlino. Men som Claudio Monteverdi 
själv påpekar (och som brodern understryker) är det frågan om en 
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praktik, en ”andra praktik” (seconda prattica), en ”perfektion av den 
moderna musiken” (perfettione della moderna musica) i enlighet med 
både sinne och förnuft (senso, ragione), som inte gör anspråk på att 
vara någon kosmologiskt grundad teori i Zarlinos och Boethius anda 
(Monteverdi, 1605/1927).

Monteverdi fullföljer här den omkastning av förhållandet mellan 
teori och klingande musik som Tinctoris påbörjade, där örats om-
döme får prioritet framför det rationella teoretiserandet (det var inte 
minst för att dissonanserna i den improviserade stämsången lät illa 
som Tinctoris kom att förespråka simultan komposition, se Wegman 
2003).41 Som en följd av renässanspoeternas och juristernas intresse 
för den klassiska retoriken ökar också kompositörernas intresse för 
musikens effekt på åhörarna, även om det skulle dröja till 1600-talets 
barockteoretiker innan någon regelrätt kompositionslära utvecklas på 
retorisk grund (McCreless, 2002). Men som jag nämnde i samband 
med Tinctoris uppfattning, att notskriften som fabricerat ting (res fac-
ta) utgör ett självständigt verk, så finns ingen uppmaning att lyssna-
ren ska höra den klingande musiken som verk, eller i termer av de 
teoretiska principer som styr kompositionen. I likhet med äldre tiders 
musikuppfattning anser man att den klingande musiken är en aktivi-
tet som därför inte har någon egen form. I den mån man kan tala om 
form är det textens form som styr musiken. Musiken är underordnad 
texten. Musikens roll är att imitera de känslouttryck som texten åter-
ger i ord. Detta är vad publiken ska höra och röras av.

Tinctoris verkbegrepp innebär att musikverket kan överleva kom-
positören. Vi ser att när det gäller verkfunktionen så är den begrän-
sad till den materiella notskriften, vilket inte stödjer någon föreställ-
ning om immateriella verk som existerar bortom tid och rum i linje 
med den idealistiska musiksynen. Tinctoris åtskillnad mellan simul-
tan komposition och succesiv sång ”över boken” innebär dock ett ti-
digt exempel (kanske det tidigaste) på hur den laborativa funktionen, 
den som avser komponerandets och skapandets beskaffenhet, formu-
leras explicit. Med Tinctoris hedersamma omnämnande av sina när-
maste föregångare som ämne för imitation så är frågan om vi inte har 
ett tidigt exempel på ett uppmärksammande av den genetiska funk-
tionen, den som avser förhållandet mellan upphovsman och verk, och 
som garanterar att det är kompositören som personligen är upphovs-
man till musiken. Ytterligare belägg för detta tycks vara den föränd-

41 En tradition som kan spåras ända till Aristoxenos skrifter från 300-ta-
let f.Kr. (Sachs, 1991).
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rade synen på det som brukar kallas naturbegåvning, den medfödda 
talangen, ingenium.

Renässansgeniet

Där medeltidens musikteoretiker avfärdat den medfödda naturbegåv-
ningen till förmån för det lärda kunnandet sker från och med slutet 
av 1400-talet en omkastning av värderingarna. Det märkvärdiga med 
denna nya syn på kompositören är att man börjar jämföra kompone-
randet med ett skapande som tidigare varit förbehållet Gud, ett ska-
pande ur intet, ex nihilo. Vägen hade redan röjts av poeter och må-
lare (Petrarca, Dürer, Michelangelo), men från och med 1500-talet 
kommer också kompositörerna att införlivas i denna exklusiva skara.

Som representanter för seconda prattica hade Giulio Monteverdi 
nämnt, förutom sin bror, även namn som Luca Marenzio, Jacopo Peri 
och Giulio Caccini. Gemensamt är att de inte beskrivs som mäster-
liga hantverkare, utan som kompositörer med medfödd talang för sin 
konst, de är ingegneri (Monteverdi, 1607/1998). Tanken var inte ny. 
Redan år 1545 hade musikern och kompositören Pietro Aaron – med 
en vokabulär som kommer att upprepas av romantikens geniföresprå-
kare tvåhundrafemtio år senare – hävdat att kompositörsyrket inte är 
något man lär sig, utan något man föds till: ”kompositörer föds” (cit. 
i Lowinsky, 1964b).42

Den fråga man kan ställa sig är ifall vi här har att göra med ett 
slags geniförklaring av romantiskt slag som överensstämmer med den 
idealistiska musiksynen. Enligt musikhistorikern Edward Lowinsky, 
som skriver vid 1900-talets mitt, är svaret ett emfatiskt ja: italienskans 
ingegno (liksom latinets ingenium) är synonymt med ”geni”.43 Det går 
till och med att följa föreställningen om geniet, från E. T. A. Hoff-
manns typiska 1800-talsbeskrivning av komponerande som den ”hö-
gre kraft” varmed man kan ”fixera, i de hieroglyfer som utgörs av 
musikens toner, vad själen mottagit i omedveten extas” (cit. i Lowin-
sky, 1964a), till 1500-talets skriftställare och teoretiker. Som belägg 
anför Lowinsky uttalanden av Aaron om att musiken är en gudomlig 

42 Redan 1525 hade Giovanni Spataro, kantor i vid katedralen i Bologna, 
använt uttrycket i ett brev till Aaron. Spataro lär i sin tur ha fått det ifrån den 
romerske poeten Horatius, från första seklet f.Kr. Horatius avsåg dock poeter, 
inte kompositörer (Taruskin, 2005, 551).

43 Lowinskys uppfattning om renässansens genisyn delas explicit och utan 
reservationer av en nutida historiker som Reinhard Strohm (a.a. 364 n58). 
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konst, divina arte, men också de brott mot de hantverksmässiga reg-
lerna som kännetecknar både en Monteverdi och en Gesualdo. Ge-
nom dessa regelbrott, menar Lowinsky, skapar renässansgeniet ”nya 
dimensioner av uttrycksfullhet”, ”det konstnärliga geniet når ända upp 
till Gud fader själv och delar med Honom skapandets glädje”.44

Men det handlar inte bara om regelbrott och skapande ex nihilo. 
Mot bakgrund av både anekdoter och dikter tillägnade kompositörer 
som Josquin Desprez, Orlando di Lasso och Gesualdo – ja, bara det 
faktum at denna typ av källor börjar dyka upp från och med 1400-ta-
let – tycker sig Lowinsky kunna dra slutsatsen att man under denna 
tid uppfattar en ”förbindelse mellan en ny personlig stil i musiken 
och en stark personlighet”, mellan en ”uttrycksfull musikstil” och ”ex-
traordinära personligheter”. Lowinsky är inte helt tydlig med om det 
är kompositörerna själva, eller om det är genom sin musik, som de 
”uppvisar enorm känslostyrka, spontanitet, originalitet [och] själv-
ständighet som mänskliga varelser”. Oavsett vilket ställer Lowinsky 
det i kontrast till medeltidens skriftkällor, som ju visar ett fullstän-
digt ointresse för ”de individuella kompositörernas … inre proces-
ser” (Lowinsky, a.a.).45

Att Lowinskys beskrivningar och slutsatser är, om inte helt felak-
tiga, så åtminstone starkt överdrivna, blir tydligt om man beaktar föl-
jande fyra invändningar. Först, vad gäller synen på skapande – som 
Lowinsky menar förskjuts från att gälla ”något ur intet” (det vill säga 
ex nihilo i bokstavlig bemärkelse) till att gälla ”skapandet av något 
nytt, något världen inte sett eller hört förut, något fräscht, originellt, 
personligt” (a.a.) – så måste dess omfattning ställas mot den vedertag-
na uppfattningen om imitation och efterliknande som ett (inte bara 

44 ”In transcending the rules genius opens new vistas and music gains new 
dimensions of expressiveness”, ”Nothing illuminates more sharply the heighte-
ned confidence of the Renaissance in man’s unlimited abilities than his belief 
that the artistic genius reaches up to God Himself, sharing with Him in the joy 
of creation” (Lowinsky, a.a.). 

45 Även Richard Taruskin beskriver (felaktigt) renässanskompositörens 
genialitet som en uppmärksammad förmåga att uttrycka sig – om inte sin 
personliga karaktär, så sin personliga skyddsande, sin genius – i musiken, en 
förmåga vars framväxt han kopplar till retoriken: ”once music was taken to 
be a form rhetorical expression – of a text, of emotion, or of a composer’s uni-
que spirit or ’genius’ (which originally meant just that: spirit …) – it could no 
longer be regarded simply as the application or the result of rules and regula-
tions” (Taruskin, a.a. 551).
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sedan medeltiden, utan ända sedan antiken) fullständigt självklart 
tillvägagångssätt: man efterliknar universums eviga former och prin-
ciper. Detta gäller ännu när man under renässansen börjar intresse-
ra sig för det språkliga innehållet i sångerna. Enligt teoretikern Ni-
coló Vicentino handlade det om att fånga ordens innehåll (concetto), 
känslor (passioni) och effekter (effetti) (cit. i Harrán, 1986, 176). Zar-
lino beskriver kompositören i antika termer som en ”melopoet”, som 
imiterar med ljud: ”så som poeten får återge det som omtalas i vers 
… får musikern eller melopoeten imitera, medelst melodi och har-
moni, så gott han kan, det orden i texten uttrycker, i sång”.46 När det 
gäller musiken som naturlig imitation är det framför allt förlagan som 
är unik, inte kompositionen, som strävar efter att vara sanningsen-
lig. Med andra ord, universums principer tar sig olika uttryck i sina 
världsliga uppenbarelser.

För det andra: Tinctoris utvidgar denna princip till att inbegripa 
ett uppmärksammande och utpekande av förebilderna för imitation 
(kompositörerna i fråga) och deras individuella stilar. Att enskilda 
kompositörers sätt att komponera uppmärksammas innebär inte att 
stilimitation upphör som tillvägagångssätt, tvärt om. Förutom att 
musikalisk imitation kunde innebära oredovisade lån (om vilket mer 
skall sägas strax), blir det under 1500-talet också vanligt med både 
hyllningar och utmaningar: man utmanade en annan kompositör ge-
nom att bearbeta och omkomponera dennes idéer. Framför allt inom 
madrigalgenren under 1500-talets sista decennier kom uttrycket emu-
latio att stå för en ”förbättrad” version av en tidigare komposition 
(Brown, 1982; Watkins & La May, 1986). När adelsmannen Gesualdos 
kammarherre skriver att Hans Höghet börjat ”imitera” den då välkän-
de madrigaltonsättaren Luzzasco Luzzaschi är det inte i nedlåtande 
ordalag, utan med aktning.47

46 ”si com’ al Poeta è concesso d’imitar le cose con parole accomodte nel 
Verso … cosi è concesso al Musico & Melopeio, imitar con la Modulatione & 
con l’Harmonia; con quel modo migliore ch’ei può fare, quello che esprimono 
le parole contenute nell’ Oratione, laquale uole esprimere col canto” (cit.i Har-
rán, 1988, 122).

47 ”d’essersi messo all’ imitazione del Luzzasco” (cit. i Cavina, 2000). I den 
mån bildkonstnärer avråddes från efterhärmning var det inte för att slippa 
anklagelse för plagiarism, utan för att undvika dåliga förlagor, förlagor som 
inte tillräckligt väl imiterade naturen (Panofsky, 1924/1968, 206, n16). Adels-
mannen Gesualdo, som mördar sin fru och hennes älskare när han ertappar 
dem, frias med hänvisning till att det handlar om att rädda familjehedern.
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För det tredje: vad gäller uppfattningen om musiken som person-
ligt ”uttryck” uppfattas det verk som renässanskompositören skapar 
med sin medfödda talang inte som ett uttryck av kompositörens egna 
känslor i toner, utan som ett naturtroget återgivande (imiterande) av 
de unikt mänskliga känslor som uttrycks genom den tonsatta texten. 
Även om kompositören betraktades som en säregen personlighetstyp 
är det varken denna personlighetstyp eller kompositörens individuel-
la personlighet som musiken efterliknar (än mindre uttrycker).48 Den 
personlighetssyn som utvecklades under renässansen handlade mer 
om sociala roller för framför allt högreståndsmannen att ikläda sig i 
olika situationer (Martin, 2007), än om ett privat subjekt vars intima 
egenskaper en upphovsman har rätt att framställa i, eller undanhålla 
från, offentlighetens ljus. Även om förändringarna under renässansen 
innebär en allt mer självmedveten syn på personligheten är person-
ligheten fortfarande i hög grad av ”representativ” art, det vill säga en 
offentlig personlighet; den privata och ”innerliga” personlighet som 
kännetecknar det romantiska geniet och som kommer att uttryckas i 
dennes konstnärliga skapande från och med 1800-talet förutsätter en 
åtskillnad mellan det privata och det offentliga som ännu inte etable-
rats (Habermas, 1962/1984), liksom också uppfattningen av originalitet 
som det mest eftersträvansvärda för konstnärligt nyskapande.49 Den 
konstnärliga personlighetstypen betraktas, precis som den talang den 
vidhänger, som medfödd och ofta som en direkt följd av det stjärnteck-
en under vilket personen är född (Wegman, 2003), medan den inspi-
ration som driver geniets perioder av kreativ aktivitet ses som en följd 
av mer eller mindre gudomlig besatthet (en uppfattning som levt kvar 
åtminstone sedan Platon), snarare än som någon andlig ”inre drift”.50 

48 Don Harrán använder sig av termen ”uttryck”, men förtydligar att re-
nässansteoretikerna ”[s]om synonym för att ’uttrycka orden’ ”, snarare ”pratar 
om musik som imiterar, eller följer dem” (Harrán, 1988, 89); att det inte heller 
är fråga om några regelrätta ”synonymer” framgår nedan.

49 Litteraturforskaren Anders Cullhed skriver om uttrycket ”originalitet” 
att det är ”ett ord som (till skillnad från ’imitation’) veterligen inte förekom-
mer i renässanskritiken” (Cullhed, 2002, 91). Lowinsky (a.a.) belägger använ-
dandet av ordet ”peculiare”, som etymologiskt kan knytas till ”fast egendom” 
och ”pengar/pekuniär”, medan ”originell” avser ”ursprung” (originem).

50 Lowinsky hänvisar till ett uttalande av en av Josquins elever, Adrian 
Petit Coclico, att Josquin skulle förordat de kompositörer som har en ”natur-
lig drift” (naturae impetu) till sitt skapande och att detta skulle utesluta den 
platonska förklaringen av inspiration som ett slags besatthet. Vad som ver-
kar mer rimligt är att man uppfattade naturbegåvningarna som begåvade just 



56

Här ger det av Lowinsky anförda hoffmanncitatet, med sina platonska 
övertoner, snarare en föraning om att Hoffmanns romantiska subjekt 
inte är helt fullvuxet den idealistiska musiksynen.

För det fjärde: den naturbegåvade kompositören har genom sin 
personlighetstyp ett socialt privilegium, en ”licens” som Zarlino kal-
lade det (cit. i Lowinsky, a.a. n.95), att bryta mot de hantverksmässiga 
reglerna. Genom regelbrott kan kompositören skapa någonting nytt. 
Men även om detta nyskapande betraktas som ett slags skapande ex 
nihilo, det vill säga ett nyskapande ”ur intet”, är det inte en skapar-
kraft med självklart ursprung i naturbegåvningen; till skillnad från 
den speciella konstnärstypen med sin inre drift, eller disposition att 
bli inspirerad, är själva skaparkraften inte skriven i stjärnorna, utan är 
en socialt förmedlad kompetens. Sedan 1200-talet hade påven fram-
ställt sig som Guds företrädare på jorden, vicarius Dei. På samma sätt 
som när Gud instiftade naturens lagar (Gud skapar med ordet, ge-
nom att ge namn), skapar påven ur intet när han stiftar samhälleliga 
lagar. Denna kompetens delegeras sedan till juristerna, vilka får på-
vens ”licens” att stifta lagar i sitt ämbete, ex officio. Genom ett jämstäl-
lande, aequiparatio, med juristerna får poeterna (många poeter var 
verksamma som jurister) snart del av samma förmåga. Men snarare 
än samhälleliga lagar handlar det i poeternas fall – och från slutet av 
1400-talet eller början av 1500-talet (jfr Blackburn, a.a.), även kom-
positörernas – om konstens lagar och regler, vilka inte bara upphävs, 
utan i samma skapandeakt omformulerats till nya dito.51 Här ser man 
å ena sidan hur konsten tänks imitera naturen genom att följa lagar, 
samt å andra sidan hur den lagstiftande aktivitet vari denna skapar-
förmåga tar sig uttryck tänks förmedlad från Gud och hans påvliga 

med dispositionen att bli gudomligt inspirerade. Redan Thomas av Aquino 
menade att det är kvalitén på den konstnärliga slutprodukten som kan till-
skrivas konstnären, inte själva viljan att skapa, som var en gudagåva (Weg-
man, a.a.). Att det finns en motsättning mellan andlighet och drift blir uppen-
bart vid övergången till 1800-talet i Schillers teori om människans estetiska 
fostran, där de grundläggande inre drifterna måste balanseras mot varandra 
i ett andens ”naturliga” stadium (se kap. 7).

51 Redan under 1200-talet hade den aristoteliska uppfattningen av konst-
närlig produktion som jämbördig med naturens produktion ställt till med 
problem, då naturens produkter uppfattades som ett resultat av Guds skapar-
kraft och alltså överlägsna konstnärligt skapande. Thomas av Aquinos lösning 
på problemet var att förklara konstnärligt skapande som ett resultat av ”kva-
siidéer” (Panofsky, a.a. 39f). 
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ställföreträdare på jorden, via det professionella ämbetet, till den en-
skilde kompositören: skapande ex nihilo sker ex officio (Kantorowicz, 
1961). Och det sker ex officio innan det sker ex anima.

Renässansens syn på lag och rätt

Renässansgeniets frihet är en frihet från skråbundna regler för kom-
position, inte en frihet från imitation som sådan. Det som förändras 
under renässansen är framför allt den laborativa funktionen, den som 
specificerar kompositionsarbetets art. Från att ha betraktats som ett 
hantverk man kan lära sig, accepteras efterhand metaforen om kom-
ponerande som ett slags skapande som kräver naturbegåvning. Med-
eltidens uppdelning mellan den teoretiskt kunnige musicus och den 
utövande cantor får under renässansen konkurrens av en compositor 
som förutsätts ha en medfödd talang för sitt arbete. Denna medfödda 
talang förklaras inte i psykologiska termer, utan snarare i astrologiska 
(medan den nyskapande ”licensen” är något man delar med bland an-
nat juristerna); något djupsinnigare teoretiserande om det konstnär-
liga skapandets natur finns ännu inte.

Vad gäller verkfunktionen, den som avser verkets natur, dess on-
tologiska beskaffenhet och principerna för dess identifikation, ser vi 
att musiken i likhet med antikens och medeltidens syn fortfarande 
betraktas som en aktivitet. Däremot betraktar man notationen, med 
sina simultant komponerade stämmor, som en tillverkad sak, ett res 
facta, vilket påbörjar en förskjutning av begreppen, där komposi-
tionsarbetet, opus, så småningom kommer att stå för arbetets resul-
tat, den klingande musiken. Men innan opus kommer att stå för en-
skilda verk kommer det att beteckna resultatet av kompositörens hela 
verksamhet, kompositörens ”livsverk” (ungefär i den mening Tincto-
ris pekar ut enskilda kompositörers personliga stilar). Den slutgilti-
ga förskjutning som krävs för att man ska kunna tala om ett reifierat 
verk i idealistisk mening, när opus och res facta blir ett och samma, 
återstår ännu att genomföra och fordrar förändringar i synen på både 
musikteori och komposition – men det fordrar också att verket ob-
jektifieras i estetisk mening, det vill säga att man börjar höra musi-
ken som ett reifierat verk (inte som mimetiskt återgivande av natur-
liga känslouttryck).

Den genetiska funktionen, slutligen, den som avser förhållandet 
mellan upphovsman och verk, som garanterar att det är kompositören 
som personligen är upphovsman, lyser i hög grad med sin frånvaro. 
Det musikaliska utövandet och de musikaliska kompositionerna be-
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traktas ännu inte som sprungna ur kompositörens personlighet i nå-
gon originell bemärkelse. Detta är vad som gör musikalisk imitation 
så oproblematisk ur moralisk och juridisk synpunkt. Att man inte tän-
ker sig något naturligt band mellan kompositör och komposition (i 
enlighet med den genetiska funktionen) överensstämmer också med 
det rättsliga tänkandet.

När medeltidens jurister från 1000-talet och framåt återupptäckte 
de romerska lagarna gjorde man ingen åtskillnad mellan (konventio-
nell) lag och (naturlig) rätt. I stället uppfattade man både ius och do-
minium som rättigheter – som en naturlig rättighet och som en kon-
ventionell rättighet. Och där romarna betraktat ius som en ”objektiv” 
rätt, det vill säga vad som var rätt att göra i en viss situation, tolkade de 
medeltida juristerna ius som en ”subjektiv” rättighet, något man har 
rätt till, vilket sannolikt underlättade uppluckringen av den romerska 
åtskillnaden mellan lag och rätt (Tuck, 1995, 7ff). Medeltidsjuristerna 
menade att människan hade rättigheter även innan hon slutit sig sam-
man i grupper och samhällen.

För 1500-talets humanistiskt influerade jurister, däremot, var den 
medeltida uppfattningen om en naturlig rätt anatema; naturens lagar, 
ius naturale, riktade sig inte mer till människan än till åsnor, hundar 
och andra djur, medan guds rationella förnuft tog sig uttryck i män-
niskans sociala ordning och konventionella lagar (ius gentium, ius 
civile) (a.a. 32ff). Att tala om rättigheter utanför samhällets gränser 
tedde sig orimligt under renässansen. Så trots att både ius och domi-
nium kommit att betraktas som rättigheter sedan medeltiden, var det 
knappast intressant för renässanskompositören att åberopa något ”na-
turligt” band till den musik han eller hon skapat.

Inte desto mindre kom renässanstonsättarna att börja kräva er-
kännande för sina arbeten. Som kompositör i Tinctoris mening fick 
man ett direktare förhållande till notationen än vad som var fallet då 
en improviserad eller muntligt traderad stämma memorerades och 
skrevs ner; i det förra fallet stod det vi skulle kalla upphovsmannen 
för notationen, vilket inte behövde vara fallet när det gäller nedteck-
nandet av den improviserade stämman. Själva notationen, partituret 
(ett materiellt ting), inbjuder dessutom till föreställningen om musi-
ken som ett över tiden existerande verk, även om det skulle dröja flera 
sekler innan man började tänka sig att verket överlever inte bara sin 
kompositör, utan också överskrider sina materiella instanser i not-
tryck och framförande. Om det är någonting som förmedlas i enlig-
het den kommunikationslogiska tankefiguren så är det den noterade 
musiken som börjar säljas som en vara på en framväxande marknad, 
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men någon teoretiskt utvecklad diskussion om att detta skulle kunna 
innebära någonting utöver ett rent varuutbyte förekommer inte. Vad 
detta ändå ger en fingervisning om är att utvecklingen kommer att 
inbegripa de nya tekniker och teknologier som renässansmänniskan 
utvecklar. I musikens fall handlar det framför allt om utvecklingen av 
trycktekniken och den möjlighet till massmediering av musik som 
denna teknik innebär. Vi ska därför se hur massmedieringen av no-
terad musik påverkar synen på inte bara kompositören och komposi-
tionen, utan också på förhållandet dem emellan.
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4. Från renässans till barock:  
nottryck, plagiat och piratkopiering

Gutenberg, Petrucci och kungliga tryckprivilegier

Att notera musik för hand var ett tidskrävande arbete. Man skrev i 
små upplagor om enstaka exemplar som bevarades i privata bibliotek. 
Ofta överglänste den status en vackert utförd notation gav den prak-
tiska funktion noterna kunde ha som instruktion för praktiskt musi-
cerande. Det fysiska exemplaret var viktigare än den musik som var 
nertecknad. Massproduktion av noterad musik inleds på allvar först 
efter att den tyske hantverkaren Johannes Gutenberg runt mitten av 
1400-talet effektiviserat boktryckarkonsten med särskilda ”typer” för 
alfabetets olika bokstäver, vilket även musiktrycket drog nytta av. Det 
äldsta bevarade musiktrycket gjort på gutenbergskt manér, med en-
skilda typer för varje not, är en sydtysk psalm från 1473. Nottryck var 
betydligt mer komplicerat än att trycka bokstäver, som ju inte kräver 
några hjälplinjer. Man använde sig till en början av en tvåstegstek-
nik där linjerna trycktes först och noterna sedan. En enklare variant 
som bland annat användes för det svenska ärkestiftets mässbok Mu-
sica Upsalense från 1484, var att skriva noterna för hand på förtryckta 
notlinjer (Hedin, 1999).52 En tredje variant var att förse typerna med 
både notlinjer och noter, vilket förenklade tryckprocessen till ett steg, 
men gav otillfredsställande resultat då det var svårt att få notlinjerna 
att hänga samman från typ till typ. Så trots det besvär den tvåstegs-
baserade typtekniken innebar levde den kvar och utvecklades till en 
omfattande produktion av nottryck under 15- och 1600-talen, först i 

52 Andra tekniker för nottryck var träsnitt och kopparstick, där man ris-
tade in hela notbilder i en träskiva eller en plåt som sedan beströks med bläck 
och trycks på papper. Kopparstick hade funnits sedan tidigt 1400-tal, men 
användes inte för musiktryck förrän mot slutet av 1500-talet (King, 1964).
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Italien, sedan i Storbritannien, Tyskland, Frankrike och andra delar 
av Europa (King, 1964; Krummel & Sadie, 1990; Scherer, 2000).

Många tryckare inriktade sig på enklare enstämmig musik avsedd 
för kyrkligt bruk. Venetianen Ottaviano Petrucci gjorde sig däremot 
känd för sina eleganta och exakta nottryck av avancerade polyfona 
körstycken, en del av dem publicerade utan text för instrumentalt 
bruk (Taruskin, 2006). Då många av Petruccis notbilder var förhål-
landevis små var de knappast avsedda för offentligt musicerande, utan 
fungerade som prestigefyllda statussymboler i liten upplaga (liksom 
många tidigare handskrifter), men också som studieobjekt i de aka-
demier som startades under renässansen (Bernstein, 2001; nottrycket 
användes också för illustrationer i musikteoretiska skrifter).

Petrucci är också känd för att ha varit involverad i en av de tidigas-
te tvisterna vad gäller musiktryck. Där medeltidstonsättaren varit en 
anonym mästare och notskrifterna på sin höjd angivit den förmögne 
beställarens namn som källa till den Guds hyllning musiken utgjor-
de, börjar renässanskompositören kräva den prestigeladdade rätten 
att omnämnas som kompositör. Att framföra musik eller mångfal-
diga noter utan att ange vem som komponerat musiken börjar under 
renässansen betraktas som klandervärt. Detta föranleder kompositö-
ren Adrian Willaert att anklaga det påvliga kapellet i Rom, som utan 
att vare sig tillfråga eller omnämna Willaert, inför en religiös högtid 
låtit Petrucci trycka upp en av Willaerts motetter och infogat den i en 
samlingsutgåva med körverk av anonyma tonsättare. Men Vatikanen 
lät sig inte ställas till svars. I stället för att tillmötesgå kompositörens 
krav på omnämnande vid den åstundande högtiden lät man helt en-
kelt bli att sjunga musiken. Willaerts tjänster förklarades inte längre 
önskade av kapellet, varvid Willaert såg sig tvungen att lämna Rom 
för att förtjäna sitt uppehälle på annan ort (han kunde dock trösta sig 
med en ny anställning vid den prestigefyllda Markuskyrkan i Vene-
dig, se Pohlmann, 1962, 38).

Exemplet Petrucci/Willaert är ett av de första i sitt slag där en upp-
hovsrättsliknande problematik aktualiseras inom musikområdet som 
en direkt följd av den nya nottryckartekniken. Även om det från och 
med renässansen blir allt vanligare att kompositörens namn står an-
givet på noterna är det fortfarande ovanligt att kompositören har rät-
ten till trycket. Tillstånd att trycka reglerades genom så kallade pri-
vilegier, vilka utfärdades av kungen eller fursten i enlighet med vad 
som ansågs fördelaktigt av den styrande (att tala om ”rätt” till tryck är 
med andra ord missvisande; ”tillåtelse” är ett bättre ord). Privilegierna 
fungerade också som verktyg för censur, då ofördelaktiga skrifter eller 
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tryckare helt enkelt förnekades tillstånd. Petrucci hade lyckats utver-
ka ett exklusivt privilegium från dogen av Venedig vilket gav honom 
en tjugoårig ensamrätt till typtryck av polyfon musik i sin stad och i 
tvisten med Willaert var utgången given då det ju var Vatikanen som 
bestämde över privilegierna i Rom.

Kompositörens gillande var med andra ord av underordnad bety-
delse när noter skulle tryckas. Som vi strax kommer att se kom det att 
dröja till slutet av 1700-talet innan kompositörens godkännande blev 
ett krav för publicering av nottryck i England (kravet var resultatet 
av ett prejudikat; någon explicit lagformulering kommer inte förrän 
en bra bit in på 1800-talet). Vanligtvis betalade tryckare en engångs-
summa till kompositören för dennes manuskript, varefter tryckaren 
kunde publicera så många upplagor han ville, eftersom tryckaren nu 
ägde manuskriptet. Så kallad ”piratkopiering” – termen myntas inte 
förrän mot slutet av 1600-talet och är liksom ”plagiat” en metafor 
(Johns, 2009, 17ff) – handlar i första hand om tryckare som kopierar 
och ger ut redan publicerade noter; men om inget särskilt privilegi-
um begränsade rätten att trycka en viss komposition, så var det helt 
inom lagens gränser, för vilken tryckare som helst, att trycka en ny 
upplaga oavsett kompositörens gillande. Som exempel kan nämnas 
att det i London år 1700 fanns tre upplagor tillgängliga på markna-
den av Archangelo Corellis tolv sonater, op. 5 – en av kompositören 
auktoriserad upplaga direktimporterad från Rom, en annan upplaga, 
likaledes auktoriserad, importerad från Amsterdam, samt en tredje 
upplaga som var en icke-auktoriserad kopia av romupplagan. Alla tre 
var lagliga (Hunter, 1986).

En konsekvens av detta var att inte bara piratanklagelser, utan ock-
så anklagelser för plagiat främst riktades mot tryckare och förläg-
gare (som ofta var en och samma person). Det handlade i de senare 
fallen om tryckare som angivit ”fel” namn på sin publikation. Man 
angav ett välkänt namn för att öka försäljningen av noter kompone-
rad av en mindre känd kompositör (till exempel publicerades flera 
av Joseph Martin Kraus symfonier i Haydns namn i Paris i slutet av 
1700-talet).53 Men det finns även fall med icke-auktoriserade uppla-
gor där man angivit en annan auktoritet än kompositörens för att in-
tyga kopians överensstämmelse med originalet (Hunter, a.a.). Vatika-
nens förfarande i fallet med Willaerts motett låter sig däremot inte så 
lätt klassificeras i dessa kategorier – piratkopia, plagiat – då motetten 

53 För ytterligare exempel där Haydns namn mot bättre vetande felaktigt 
angavs, se Mace (1996).
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inte tidigare varit publicerad och då ingen annan kompositör angavs 
(hela utgåvan hade förärats titeln Motetti della Corona). Man kan säga 
att utan någon lagstiftning att stödja sig på hävdade Willaert rätten 
att bli omnämnd – ett i detta fall påvligt omnämnande som för Wil-
laert framför allt hade inneburit ett hedersintyg för framtida anställ-
ningar och uppdrag.

Imitation, parodi och återbetalning med ränta

Plagiat och piratkopiering var anklagelser som riktades mot förläg-
gare och tryckare. Det stod däremot kompositörerna relativt fritt att 
använda sig av musikaliskt material från sina kolleger. Musikaliska 
lån och kopieringar av välkända förlagor har varit så pass vanliga i 
musikhistorien att det i många fall vore grovt missvisande att beskriva 
tillvägagångssätten som plagiat i någon juridiskt eller moraliskt klan-
dervärd mening. En av de allra äldsta typerna av musikaliska lån är 
att sätta en ny text till en välkänd melodi, ett förfarande som använts 
inom kyrkan sedan begynnelsen och som levt kvar inom både kyrk-
lig och värdslig musik ända in på 1900-talet (med Bellman, Cornelis 
och Taube som välkända svenska exempel).

En annan typ av lån sker inom kyrkomusiken när de enstämmiga 
gregorianska sångerna får fungera som grundstämma i flerstämmiga 
körstycken. Under renässansen blir det vanligt att låna från flerstäm-
miga förlagor, från vilka man lånar mer än bara tenorstämman. Hela 
avsnitt ur flerstämmiga kompositioner, till och med hela mässor kun-
de lånas, så kallade parodimässor (Falck, 1979), där graden av omar-
betning kunde skifta mellan olika partier, från regelrätta lån, till va-
riationer och parafraser (homofona partier kunde gestaltas polyfont 
och vice versa). Vid Gustav Vasas hov komponerade Bertil Kellner 
en parodimässa över en motett av Orlando (Hedell, 2001, 165, 196), 
och dryga seklet senare, i början av 1700-talet, komponerade Michael 
Zethrin parodimässor med Lully som förlaga (Moberg, 1936), med-
an Johan Helmich Roman vid samma tid komponerar om Leonardo 
Leos Dixit dominus och presenterar den som ett exempel på ”svenska 
tillverkningar” (Bengtsson 1958).

Sedan andra hälften av 1400-talet hade imitation mellan stämmor-
na dessutom kommit att fylla en allt viktigare funktion. Där tenor 
utgjort den sammanhållande stommen i de medeltida flerstämmiga 
kompositionerna, låter en kompositör som Josquin både strikt kanon 
och friare parafrasering överta denna roll. Imitation blir med andra 
ord en viktig kompositionsteknisk princip, en teknik som i allt högre 
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grad kräver simultan komposition och därmed bidrar till utveckling-
en av synen på musiken som ett res facta (Lowinsky, 1948; Taruskin, 
2005, 576ff).

Musikalisk imitation kunde innebära oredovisade lån, men ock-
så som vi sett hyllningar och utmaningar: man utmanade en annan 
kompositör genom att kopiera, bearbeta och omkomponera dennes 
idéer, vilket vid slutet av 1500-talet omtalas som emulatio. Kort däref-
ter börjar musikteoretikerna ge anvisningar för lån i termer av retori-
kens mimesis, eller imitatio. Inledningsvis var det enstämmiga melo-
diska lån som togs upp, men i och med Joachim Burmeisters Musica 
poetica från 1606 uppmärksammas också flerstämmiga lån (Meco-
ni, 1994).54 Någon moralisk åtskillnad mellan att imitera stämmor 
från andra kompositioner eller inom en och samma komposition görs 
inte; imitation ses fortfarande (och under lång tid framåt) som en 
grundläggande metafysisk princip.

I jämförelse med i dag var synen på musikaliska lån i högsta grad 
tolerant. På frågan om vem som var den verkliga naturbegåvningen, 
påven Gregorius som i gudomlig inspiration nedtecknat den sång vars 
melodi Josquin senare använde som cantus firmus i en av sina mäss-
sor, eller Josquin, svarade teoretikern Heinrich Glareanus vid mitten 
av 1500-talet att det är Gregorius som bör ha äran – men han ankla-
gar inte Josquin för plagiat (Lowinsky, 1964b).55

Liknande inställning gällde ännu vid upplysningstidens början, när 
nottrycket börjat inbringa så pass stora inkomster att imitationer på 
allvar kritiseras som plagiat. Ett återkommande exempel i den mu-
sikhistoriska litteraturen är när kompositören och musikteoretikern 
Johann Mattheson år 1739 påtalar att Georg Friedrich Händel ”näs-
tan not för not” skulle ha tagit en av Mattheson komponerad aria och 
hävdat den som sin egen (cit.i Pohlmann, 1962, 92).56 Från ett nutida 

54 En som uttalade sitt gillande över att uppmärksammas genom imita-
tion och parodi var kompositören François Couperin (se Meconi, a.a; Pohl-
mann, a.a. 56).

55 Att använda sig av äldre enstämmig kyrkosång som tenor eller cantus 
firmus har varit så vedertaget att det knappt ens betraktats som lån eller imi-
tation (Meconi, a.a.). Vad gäller Gregorius är det först på 1900-talet som mu-
sikhistorikerna avfärdat myten om att Gregorius skulle ha skrivit ner några 
melodier, då varken neumskriften eller Guidos flerradiga notsystem fanns 
vid slutet av 500-talet.

56 Mattheson syftar på Händels opera Agrippina, där arian Sotto il lauro är 
så gott som identisk med arian Diese wangen will ich küssen från Matthesons 
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perspektiv kan det te sig konstigt att Mattheson inte visar någon större 
upprördhet över tilltaget. Mattheson säger dessutom i ett annat sam-
manhang att det är acceptabelt att låna en del av en komposition så 
länge man betalar tillbaka ”med ränta” (Mattheson, 1739/1999, 131).

Det är denna räntemetafor jag vill lyfta fram, en metafor som ut-
manar både plagiat- och piratmetaforerna då den som alternativ till 
stöld ger oss möjligheten att betrakta musikalisk imitation och ko-
piering som moraliskt godtagbara lån. För att ställa Matthesons rän-
temetafor i tydliggörande kontrast ska jag göra en kritisk läsning 
av Hansjörg Pohlmanns tyska upphovsrättshistoria från 1962, där 
han hävdar att Mattheson inte bara formulerar en fullfjädrad ”pla-
giatlära” (Pohlmann, a.a. 90), utan att han dessutom ”var den för-
ste teoretikern att tillämpa ett modernt upphovsrättsligt tänkande på 
plagiatproblematiken”.57 Som jag kommer att visa har Pohlmann fel; 
Mattheson står inte för något modernt upphovsrättstänkande. Men 
först ska jag relatera Mattheson till två av hans musikteoretiska före-
gångare, Nicolaus Listenius och Johannes Lippius.

Matthesons verksyn

Matthesons musikteoretiska verksamhet kan sägas utgöra kulmen på 
den retoriskt influerade tyska tradition av läroböcker, musica poetica, 
som påbörjades av kantorn i Wittenberg, Nicolaus Listenius nära 200 
år tidigare. I avhandlingen Musica, från 1537, förordar Listenius en tre-
delning av ämnet: förutom en teoretisk och en praktisk del (som länge 
varit det vanliga) föreslår han en särskild del av den musikaliska ve-
tenskapen som anger reglerna och lagarna för framställningen av ett 
verk, ett ”opus perfectum et absolutum” (cit. i Cahn, a.a.). I och med 
Listenius blir verkframställning för första gången ett eget vetenskap-
ligt område, en musica poetica, som dessutom förutsätter kunskap om 
både musikens teori och dess praktik (Cahn, a.a.).

Men medan musica poetica för Mattheson rätt och slätt innebär en 
kompositionslära är det vid Listenius tid en lära för framställning av 
musikaliska verk. Skillnaden består i att musikaliska verk för Liste-
nius inte bara inbegriper i notskrift nedtecknade sånger, utan också 

opera Porsenna. Händel tyckte uppenbarligen att melodin var användbar, för 
han använde den igen några år senare i operan Muzio Scevola, då med nam-
net A chi vive de speranza (Pohlmann, a.a. 92).

57 ”Mattheson war der erste Theoretiker modernen musikurheberrechtligen 
Gedankenguts zur Plagiatproblematik” (a.a. 51).
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läroböcker för antingen komposition, för improviserad kontrapunkt,  
eller för hur man bedömer och förbättrar redan befintliga sånger 
(man komponerar om de sånger som inte motsvarar reglementet). 
Först vid övergången till 1600-talet upphör musica poetica att fung-
era som anvisning för omkomponerande och det är först under se-
nare delen av samma sekel som behovet av anvisningar för improvi-
serad kontrapunkt upphör, för att vid tiden för Matthesons arbeten 
(under första halvan av 1700-talet) uteslutande fungera som en kom-
positionslära (von Loesch, 1998; 1999). Borde inte detta (insnävandet 
av musica poe tica) innebära att Matthesons kompositionslära närmar 
sig en modern musiksyn, enligt vilken kompositören skapar idealis-
tiska verk?

Tänker man sig att Mattheson skulle föregripa en idealistisk mu-
siksyn – vilket vore rimligt om man som Pohlmann vill tillskriva ho-
nom en modern upphovsrättssyn – så är frågan ifall Mattheson i nå-
gon mening betraktar formen som det yttersta resultatet av kompo-
sitörens arbete. Med andra ord, är Matthesons musiksyn, så som han 
sammanfattar den i Der vollkommene Capellmeister från 1739, jäm-
förbar med en lära om idealistiska musikverk, eller kan den åtmins-
tone uppfattas som ett implicit föregripande av idealistiska verk? Två 
saker kan anföras mot ett sådant antagande: Mattheson tar inte upp 
form som något särskilt ämne och hans kompositionslära syftar till 
en fulländad kapellmästare (inte enbart en kompositör), vars verk är 
komplett först när det framförs.

Listenius lära bör ha varit bekant för Mattheson, om inte genom 
direkt studium, så åtminstone förmedlad genom den tyska teoretiska 
tradition de båda verkade inom. Det samma gäller för Johannes Lip-
pius Synopsis musicae novae, från 1612, i vilken författaren uppmärk-
sammar Aristoteles formbegrepp och relaterar det till musikteorin.58 
I Lippius lära handlar det om att redogöra för kompositionens ”for-
mella orsak” och hur formen förhåller sig till materialet, dess ”materi-
ella orsak”. ”En melodis form”, menar Lippius, ”utgörs av en konstfull 
och genomtänkt disposition av dess material” och detta material be-
står av toner och samklanger ”komponerade i enlighet med texten”.59

58 Betydelsen av en kompositions formella orsaker hade tidigare tagits 
upp av bl.a. Zarlino utan att ämnet för den skull utvecklats i någon fullare 
skala (Rivera, 1980, 45).

59 ”Forma Cantilenae Harmonicae in Materiae ejus seu partium, Mona-
dum, Dyadum, Triadumque juxta Textum connexarum sive Compositarum 
dispositone Artificiosi atque Prudente consistit” (cit. i Rivera, a.a. 167). Mo-
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Vad gäller Matthesons formsyn utgår den från samma aristoteliska 
uppfattning som Lippius ger uttryck för, det vill säga att formen är en 
av den musikaliska kompositionens ”orsaker” – en komposition som 
därför inte är komplett förrän formen materialiserats. Det melodiska 
råmaterialet av konsonans och dissonans är givet och kompositörens 
uppgift består i att anpassa detta material till det ämnesinnehåll som 
behandlas av texten, samt till den konventionella form (die Form und 
Norm) som ämnet förutsätter (Mattheson, a.a. 129). Även om detta 
är en lära om hur man komponerar, så är det inte det enskilda verket 
som står i fokus, utan snarare kompositionernas genretillhörighet: 
man anpassar sången till en förutbestämd form, snarare än att man 
skapar ny form. Mattheson kategoriserar i aristotelisk anda sångsti-
lar och genrer i en släktskapshierarki där den enkla kyrkliga sången, 
”koralen”, utgör släktets ursprung (a.a. 211) och där det är de konven-
tionella genreformerna som beskrivs som ”formella orsaker”, causas 
formales (a.a. 129). Det enskilda verket inordnas härmed inte bara un-
der den generella normen, utan också under den ontologiska syn en-
ligt vilken form och materia ömsesidigt förutsätter varandra. Men vad 
innebär detta för Matthesons syn på vad en komposition är?

Då Mattheson avslutar sin retoriskt präglade framställning med 
anvisningar för framförandet, executio (a.a. 457ff), framträder gen-
reformen som den formella orsaken, tillsammans med de klingande 
tonerna som materiell orsak, till det slutgiltiga framförandet, mått-
tet på kapellmästarens fulländning. Trots att Matthesons vid något 
enstaka tillfälle talar om kompositioner som ”saker”, sachen (a.a. 17), 
stämmer hans syn på form och på den enskilda kompositionens un-
derordning i förhållande till både genre och framförande illa överens 
med både den moderna idealistiska musiksynen och den äldre synen 
på verk (som vid Listenius tid inte bara innefattade noter, utan också 
läroböcker, etc.). Men gäller detsamma också för Matthesons syn på 
skapande?

Matthesons syn på musikskapande

Vad gäller synen på naturbegåvningen är det intressant att notera att 
när Listenius delar in sitt ämne i teori, praktik och komposition (mu-
sica theorica, musica practica och musica poetica), har han inte bara 
etablerat Aristoteles poetik i ett musikteoretiskt sammanhang; Liste-

nadum, Dyadum och Triadum syftar på samklanger mellan en, två resp. tre 
toner.
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nius har också indirekt avfärdat den italienska renässansens ”genisyn” 
genom att artikulera en lära för hur man komponerar ett självstän-
digt verk – en lära, musica poetica, för det som Aaron hävdade endast 
kan åstadkommas av en medfödd talang. Dessutom kodifierar Bur-
meister och hans efterföljare det område där renässansens ingenium 
kom till sin kanske fullaste rätt, det vill säga den melodiska och har-
moniska artikuleringen av textförmedlade känslouttryck. I och med 
1600-talets ”affektläror” – ett slags mer eller mindre katalogmässiga 
sammanställningar av melodiska ”figurer” vars känslomässiga inver-
kan på lyssnaren ansågs vara given och som kompositörerna kunde 
tillgå för att uppnå önskad effekt hos publiken – undergrävs indirekt 
1500-talets humanistiska uppmaning till regelbrott. När Mattheson 
några decennier in på 1700-talet dessutom jämställer den instrumen-
tala musiken med sången och menar att den instrumentala musiken 
kan höras som ett klingande tal oberoende av ord, ett Tonrede, inne-
bär det ytterligare en underminering av den medfödda naturbegåv-
ningens grund för nyskapande (renässansens musikaliska regelbrott 
bottnade ju i den tonsatta textens språkliga egenheter).60

Hur musiken samtidigt både kunde imitera känslouttryck och 
känslomässigt påverka lyssnaren var en fråga som krävde veten-
skaplig förklaring i upplysningens tidevarv. Ett par decennier in på 
1700-talet hade Jean-Baptiste Dubos förklarat musikens förmåga att 
imitera känslouttryck med att musikens klingande figurer är ”natur-
liga tecken”, till skillnad från språket, vars ord är konventionella, ”god-
tyckliga tecken” (Dubos, 1733/2011). Mattheson går ett steg längre än 
Dubos och förklarar affekternas påverkan på åhöraren med hänvis-
ning till Renée Descartes naturvetenskapliga lära om själens passio-
ner (ett arbete som Descartes dedicerade till drottning Kristina, med 
vilken han brevledes diskuterat många av frågorna). Dessutom un-
derstryker Mattheson att musiken kan imitera känslor på egen hand, 
utan att beledsaga ord som sjungs.

Till stöd för sin uppfattning av musiken som ett klingande tal, ett 
Tonrede, utvecklar Mattheson en ”satslära”, ett slags musikalisk gram-
matik som systematiserar utarbetandet av melodins huvudsakliga 
tema, dess ”huvudsats” (Mattheson, a.a. 122, 123). Detta utarbetande 
av temat föregår dess presentation och utläggning i ett helt musik-
stycke i enlighet med befintliga genrer. De två faserna i kompositions-

60 Trots metaforen om musiken som ett Tonrede skulle det dröja ännu ett 
halvsekel innan teoretikerna vidgar metaforen till att gälla tankar och idéer 
(jfr Bonds, 1991, 164f).
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arbetet benämner Mattheson i enlighet med retorikens terminologi 
elaboratio och dispositio. I och med detta har Matheson ytterligare 
krympt utrymmet för regelbrott och nyskapande. Men både elabora-
tio och dispositio föregås enligt retoriken av ytterligare en fas, inven-
tio, uppfinnandet eller ”inventeringen” av nya uppslag och melodiska 
”infall” (a.a. 121, 125). Så frågan kan kokas ner till om det inom ramen 
för Matthesons inventio finns utrymme för originellt nyskapande i 
modern mening: medger Matthesons lära de geniala skapelser som 
den idealistiska upphovsrätten förutsätter?

Det som kan tyckas tala för en sådan tolkning är Matthesons påstå-
ende att inventio är en medfödd förmåga som varken kan läras in eller 
läras ut. Det krävs ”eld och ande” (Feuer und Geist) för att komma på 
nya musikaliska uppslag och infall (a.a. 241).61 Detta är ordalag som 
skulle kunna ha förekommit såväl under renässansen, som senare un-
der romantiken. Mot denna tolkning talar dock Matthesons redogö-
relse för hur det melodiska infallet först och främst måste lämpa sig 
för den typ av komposition, den genre det är fråga om: kompositören 
måste uppsöka sitt inventarium, sin repertoar av melodiska uppslag, 
”moduler” och kombinationer – ett inventarium som enligt den klas-
siska retoriken betraktas som allmän egendom, ett locus communis 
(a.a. 123).62 Men att inventio för Mattheson skulle inbegripa något 
slags skapande ex nihilo motsägs av att de musikaliska infallen, egna 
eller andras, systematiskt underordnas den övergripande komposito-
riska planen. Inventio är underordnad både elaboratio och dispositio. 
Det är med andra ord svårt att se att Mattheson skulle ha för avsikt att 
formulera ens förutsättningarna för någon teori om vare sig geniala 
regelbrott, eller originellt skapande av immateriella former.

Som Mattheson säger: ”ingenting kan uppnås med inventio alle-
na” (a.a. 121). Inventio handlar, enligt Matthesons aristoteliska sätt att 
se, om uppfinnandet av material för den musikaliska kompositionen, 
inte om form (kompositören behöver dessutom inte skapa sina genre-
former, de finns där redan, tillhandahållna av traditionen). För att den 
slutgiltiga kompositionen skulle ha kunnat betraktas som en genial 
formell skapelse hade det krävts att Matthesons musikgrammatiska 

61 Som Mattheson uttrycker det, dispositio förutsätter måttfullhet och ord-
ning, elaboratio kallblodighet och aktsamhet, medan inventio förutsätter eld 
och ande (a.a. 241).

62 Mattheson hänvisar till Johann David Heinichens loci topici, som var 
en utarbetad metod för att komma på vilken typ av melodier som passade till 
särskilda specificerade ändamål (a.a. 123) 
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”huvudsats” (Hauptsatz) fungerade som en tematisk kärna ur vilken 
verket utvecklat sig likt en ”organisk form”, vilket är ett synsätt som 
dyker upp först i och med 1800-talets romantiska strömning och som 
inte kommer att artikuleras fullt ut förrän mer än ett sekel efter Mat-
theson. Detsamma gäller det objektifierande lyssnandet: den självkla-
ra uppmaningen var (under barocken liksom under renässansen) att 
höra musiken som ett mimetiskt återgivande av naturliga känslout-
tryck, affekter – inte som reifierad form.

Ytterligare en aspekt som diskvalificerar Mattheson som föresprå-
kare av originellt skapade musikverk i överensstämmelse med en ide-
alistisk musiksyn är hans lutheranska musiksyn, en syn som präglat 
den tyska traditionen sedan Listenius (Seidel, 1987; Bartel, 1997). Från 
Luther ärver Mattheson uppfattningen om musik som en direkt guda-
gåva, en Guds uppenbarelse för mänskligheten som endast överträf-
fas av det bibliska ordet. Sedan syndafallet är människan obönhörli-
gen utesluten från guds fullkomliga verk och närhelst vi försöker sätta 
musik i verket genom att komponera, spela eller sjunga kommer re-
sultatet vara befläckat av vår mänskliga ofullkomlighet. För att kom-
pensera detta, menar Mattheson, har människan genom historien i 
fåfänglighet försökt överträffa guds verk, vilket den katolska musik-
traditionens tekniskt överdådiga och konstfulla polyfoni bara är ett 
alltför förgängligt exempel på. I den mån den italienska renässanshu-
manismen bidragit till musiken är det snarare genom framlyftandet 
av den antika enstämmiga sången. För Mattheson är det bara genom 
den enkla, ”nyktra”, melodin, avskalad all konstfull prakt och prål, 
som människan kan komma i närheten av guds fulländade musik (cit. 
i Seidel, a.a. 10). En absolut perfekt melodi går inte att frambringa på 
konstnärlig väg. Med andra ord, Matthesons syn på musikskapande 
lämpar sig inte för en idealistisk musiksyn.

Matthesons räntemetafor –  
mellan lutheranism och galanterie

Vi kan nu återvända till Pohlmanns påståenden om Matthesons ”upp-
hovsrättsliga tänkande”. Enligt Pohlmann stod Mattheson under ”vä-
sentligt inflytande” från en originalitetsyn som knyter musiken, från 
utarbetat verk ner till minsta beståndsdel, till kompositörens person-
lighet (a.a. 86), något som ger kompositören ovedersäglig rätt till mu-
siken. Pohlmann citerar till och med Mattheson, som säger att ”varje 
god kompositör måste vara ett original” (Jeder gute Componist muß 
ein Original seyn!) (cit. i Pohlmann, a.a. 74). Men enligt det synsätt 
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jag menar gäller för Mattheson tenderar komplexa verk att framstå 
som formella avarter: det enskilda verket är som art underordnad 
genrens övergripande släktskap. Det naturliga – och därmed gudom-
liga – är det som närmast kommer till uttryck i den enkla, okonst-
lade sången (liknande tankar kommer senare att framföras av både 
Johann Gottfried Herder och under 1800-talet i Sverige av Carl Jonas 
Love Almqvist och Abraham Mankell). Därtill skriver Mattheson att 
det är kompositören som ska vara ett original, inte att kompositio-
nen ska vara originell. Snarare än att Mattheson skulle föregripa den 
syn på originellt nyskapande som kommer till uttryck i England (hos 
en författare som Edward Young) ett par decennier efter Matthesons 
Capellmeister (och som skulle komma att påverka tyska tänkare som 
Herder och Kant), är det troligare att Mattheson var influerad av den 
franska diskussion som inletts av Dubos, enligt vilken ett original var 
ett geni som lättare än ”vanliga” människor kunde uppfatta naturens 
sammanhang och därmed konstfullt imitera dessa (Jaffe, 1980).

Originellt skapande finner inget teoretiskt stöd hos Mattheson, och 
inte heller påståendet att musiken, från infall till utarbetad komposi-
tion, skulle vara knutet till kapellmästarens personlighet.63 Mattheson 
må uppskatta det särartade eller ovanliga i en kompositörs verk, men 
att han dessutom skulle mena att detta har sitt ursprung (originem) i 
tonsättarens personlighet är en allt igenom anakronistisk slutsats. Vad 
för slags rätt (om någon) var det då Mattheson kan ha avsett? Och hur 
förklarar det hans medgörliga syn på Händels vidlyftiga lån (Händel 
lånade hans aria vid två tillfällen, till två olika operor)?

Pohlmanns förslag till förklaring är att Mattheson trodde att Hän-
dels lån var omedvetna, att Händel, trots att han medverkat vid ur-
uppförandet, helt enkelt glömt att det är Matthesons aria han tecknar 
ner (Pohlmann, a.a. 90). Detta skulle enligt Pohlmann utgöra en ”psy-
kisk” aspekt av Matthesons plagiatlära, som frikänner plagiatören om 
denne handlar i god tro. Därtill skulle det finnas en ”naturrättslig” as-
pekt som ger något slags äganderätt till upphovsmannen (Pohlmann 
pratar inte explicit om äganderätt, men detta är som vi kommer att se 
i nästa kapitel, vad naturrätten i första hand handlar om).64

63 Matthesons bruk av uttrycket ”original” får också ses i ljuset av hans 
påståenden att tekniskt drivna kompositörer sällan har särskilt bra uppslag, 
samt omvänt, att ”sällan finner man en uppfinningsrik mästare som är duktig 
på att utarbeta sina saker” (Mattheson, a.a. 242).

64 Att Mattheson var bekant med de naturrättsliga egendomsteorier som 
formulerats sedan renässansens slut, från Hugo Grotius till John Locke, är 
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Att Matthesons teori inte möjliggör något idealistiskt, immateriellt 
verkbegrepp att göra anspråk på har jag redan argumenterat för, men 
frågan är om han gör äganderättsanspråk på det materiella manus-
kriptet, de handskrivna noterna (i linje med den pågående diskussio-
nen i England). Mattheson liknar den komponerande kapellmästa-
rens arbete med diamantsliparen, som endast kan bearbeta det Gud 
redan skapat (Mattheson, a.a. 143). Liknelsen visar att Mattheson inte 
alls var negativ till tanken att tonsättaren utför ett arbete för vilket han 
har rätt att kräva ekonomisk ersättning. Att det är kompositionsarbe-
tet (elaboratio, dispositio) som berättigar lön för mödan, inte uppfin-
nandet av nya uppslag (inventio) har vi redan sett, men innebär bear-
betningen av råmaterialet, det musikaliska infallet, en naturlig ägan-
derätt till produkten?

Pohlmann hänvisar märkligt nog inte till denna liknelse, utan en-
dast till en enskild förekomst av den antika devisen suum cuique (som 
Mattheson dessutom skriver med bakvänd ordföljd: cuique suum), 
vilket lika väl kan tas som intäkt för att Mattheson rätt och slätt hade 
den gamla romerska rättens distinktion mellan dominium och ius i 
åtanke – det vill säga att det, trots Pohlmanns försök att hävda mot-
satsen, inte var mer än en hederskodex (ius) som Mattheson hade i 
åtanke (snarare än dominium).

Som stöd för denna tolkning står bland annat den omfångsrika un-
dertiteln på Matthesons skrift Das Neu-Eröffnete Orchestre, som utlo-
var en ”grundlig och allmän instruktion till hur en gentleman uppnår 
fulländad insikt i den ädla musikens höghet och värde, hur han där-
med kan forma sin smak och förstå dess tekniska termer på ett sätt 
som tillåter skickliga resonemang om denna förträffliga vetenskap”.65 

inte otroligt (Boomgaarden, 1987, 210). Både Grotius och Pufendorf besjungs 
av Carl Michael Bellman vid slutet av 1700-talet i dennes fredmanska sång 
nr 29, vilket ger en antydan om att de båda juristerna var välkända. Men när 
Pohlmann utan särskilda belägg hävdar att Mattheson ”stod under direkt på-
verkan av Shafteburys och Lockes uppfattningar” (Pohlmann, a.a. 73 n176), är 
det ett påstående man får ta med en nypa salt, både vad gäller innebörden av 
att påverkan skulle vara ”direkt”, samt vad gäller Pohlmanns tendens att tolka 
Shaftesburys ”originalgeni” i fullt utvecklad romantisk anda (jag diskuterar 
Locke och Shaftesbury utförligare i senare kapitel).

65 ”… Universelle und gründliche Anleitung, Wie ein Galant Homme einen 
vollkommen Begriff von der Hoheit und würde der edlen Music erlangen, sei-
nen Gout darnach formiren, die Terminos technicos verstehen und geschicklich 
von dieser vortrefflichen Wissenschafft raisonniren möge”.
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Här träder Mattheson fram som en av sin tids främsta förespråkare 
för en fostran av den framväxande borgarklassen enligt ett franskin-
spirerat gentlemannaideal, galant homme, vilket självklart också inbe-
grep kunskap om ”den ädla musiken”, enligt 1700-talets galanta stili-
deal (Sheldon, 1975).

I linje med detta ideal vore det helt enkelt ovärdigt en gentleman att 
bråka om en så värdslig sak som ett musikaliskt lån. Men samtidigt är 
ju detta vad Mattheson i många fall gör. För trots att Matthesons ka-
pellmästare inte skapar ur intet, så komponerar han eller hon i enlig-
het med musikens grammatiska regler, bearbetar ett musikaliskt rå-
material, och har därmed (även om det inte är frågan om äganderätt) 
rätt till erforderlig uppskattning och ersättning.

Det som möjligen kan förena dessa två till synes motstridiga ten-
denser hos Mattheson – den gentlemannamässige och den ekono-
miskt sinnade borgaren – är den lutherska synen på arbete som ett 
kall, att vara kallad av gud. Mot bakgrund av denna syn framstår pla-
giat (lån som inte tillför någonting till den musik som lånas) snarast 
som ett lögnaktigt och därmed moraliskt förkastligt sätt att försöka 
tillskansa sig äran inför Gud på bekostnad av någon annans pliktskyl-
diga kompositionsarbete, något som aldrig kan anstå en ärbar man, 
eller galant homme. Denna ära tillhör den kompositör som utfört ar-
betet och ingen annan.66 Mattheson skiljer här mellan tryckarens ar-
bete och tonsättarens: medan tryckaren gör sig skyldig till plagiat om 
tonsättarens namn inte nämns, undgår den lånande tonsättarkollegan 
anklagelsen ifall musiken återbetalas med ”ränta”.

Vad Mattheson menar med ”ränta” framgår av det han skriver i sin 
musiktidskrift Critica Musica redan 1722: uppfinnandet av musika-
liska teman motsvarar ”kapitalet själv”, medan räntan utgörs av själva 
det kompositoriska arbetet.67 Elaboratio är den ränta kompositören/
plagiatören betalar för det lånade kapitalet/det musikaliska temat, ett 
slags kulturellt återbördande av materialet. Rätten till ekonomisk er-
sättning är, som vi ser i liknelsen med diamantsliparen, en helt annan 
femma.68 Dessutom tycks Mattheson med tiden få en ganska flexibel 

66 När Mattheson i sin tidskrift Critica Musica (1772:2) föreslår en ”skydds-
frist” på 20 till 30 år innan en ”komposition” får ”förändras” är det för att ”he-
dra” upphovsmannens ”arbete”, inte som Pohlmann föreslår, på grundval av 
någon naturrättsligt grundad verktrogenhet (Pohlmann, a.a. 113).

67 ”Alle elaboratio … ist nur mit Zinsen; die inventio aber mit dem Capital 
selbst zu vergleichen” (cit. i Pohlmann, a.a. 93).

68 När Mattheson skriver att ”också de största kapitalisterna vill behålla 
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syn på vad som kan utgöra ”utvecklingsbart” material för elaboratio: 
att ta en hel aria, som i fallet Händel, och placera den i en helt ny mu-
sikalisk kontext (en annan opera) är ju ett fullt acceptabelt lån, enligt 
Mattheson. Eller var det bara frågan om ett gentlemannamässigt (ga-
lant) överseende från Matthesons sida? Från ett lutherskt perspektiv 
– Luther hade själv lånat friskt från den folkliga traditionen när han 
sammanställt sina protestantiska psalmer och koraler – gäller att alla 
skrivna lagar och förordningar är underordnade den gudomliga ”na-
turlagens” gyllene regel: behandla din nästa så som du vill bli behand-
lad själv (McNeill, 1941).

Matthesons musikteoretiska arbeten utövade ett starkt inflytande i 
den tysktalande kultursfären en bra bit in på 1800-talet – både Haydn 
och Beethoven lär ha studerat Matthesons Der vollkommene Capell-
meister (Bonds, 1991, 90). Det också troligt att det Mattheson skrev i 
plagiatfrågan uppmärksammades som en viktig del i en gryende of-
fentlig diskussion. Det som är intressant hos Mattheson i detta avse-
ende är inte bara hans pragmatiska inställning till musikaliska lån, 
som var legio vid denna tid, utan snarare det ordval med vilket han 
formulerar denna praxis: materialet är kapital och formen ränta (och 
med den aristoteliska formsynen i grunden är det oundvikligt att man 
lånar redan förräntat kapital). Detta är intressant framför allt för att 
Matthesons räntemetafor skiljer sig så markant från både plagiat- och 
piratmetaforerna: det handlar om lån, inte om stöld.

Vad gäller de upphovsrättsliga funktionerna är det den laborati-
va funktionen som står i centrum för Matthesons resonemang. Ver-
ket och dess personliga band till kompositören är inte Matthesons 
ärende. I stället kopplar Mattheson kapellmästarens heder till arbetet: 
kompositionsarbetet och framförandet. Mattheson var verksam vid 

sina gäldenärer” (a.a. 132), är det en liknelse som handlar om utbytet av musi-
kaliska idéer, inte en bokstavlig anvisning om ekonomisk ersättning. Jfr hans 
påståenden att tekniskt drivna kompositörer sällan har särskilt bra uppslag 
och därför ”gärna snappar upp det som kommer i deras väg” (a.a. 235), samt 
omvänt, att ”sällan finner man en uppfinningsrik mästare som är duktig på 
att utarbeta sina saker” (Mattheson, a.a. 242). Om Mattheson måste säger han 
sig med viss tvekan välja den uppslagsrike, även om han föredrar den säll-
synta kombinationen av båda kvalitéerna i en och samma person: ”Wenn ich 
nun von beiden eines wehlen sollte, entweder eine glückliche Erfindung, oder 
eine gescheute Einrichtung &c. nähme ich vieleicht das erste; beide zusammen 
aber würden sie mir doch lieber seyn. Es ist was seltenes diese Verknüpffung 
anzutreffen: so wie Schönheit und jugend in einer einzigen person” (a.a. 235).
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en tid då kompositören fortfarande var en utövande musiker (i regel 
en kapellmästare), med fast anställning vid ett hov eller annan insti-
tution. Det är först när kompositören upphör att vara kapellmästare, 
när han släpper kontakten med det praktiska utövandet och lämnar 
över till en professionell dirigent, som den genetiska funktionen blir 
aktuell, det vill säga den funktion som knyter den förhandenvarande 
kompositionen till en icke närvarande upphovsman. Detta sker först 
under 1800-talet.

Medan Händel var verksam i England, där en kommersiell mark-
nad för musik börjat växa fram redan under 1700-talets första decen-
nier, levde det feodala mecenatsystemet länge kvar i de tyska område-
na. Eftersom kompositörerna inte var organiserade i något skrå eller 
gille (Hüttl, 1955) vägde nottryckets personrelaterade prestige tyngre 
än dess ekonomiska potential. Nottrycket viktigaste roll var för många 
arbetsintygets: att hänvisa till en tryckt upplaga av sina alster var ett 
sätt att få jobb, snarare än att det fungerade som en kommersiell vara; 
med få undantag var det nottryckarens privilegium att slå mynt av 
den masskopierade produkten. Fastän Mattheson var verksam i Ham-
burg var han väl insatt i den utveckling som samtidigt ägde rum på 
andra sidan Nordsjön (Mattheson var under en tid sekreterare till det 
engelska sändebudet i Hamburg; därtill var ju ungdomsvännen Hän-
del verksam i London) och den fråga som där blivit alltmer påträng-
ande: vem skulle ha rätten att framställa nottryck – den som kompo-
nerat noterna, eller den som ägde tryckpressen?
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5. Upplysningen: från privilegier till rättigheter

Locke och Statute of Queen Anne

Privilegiesystemet hade visat sig både orättfärdigt och ineffektivt när 
upplysningsvindarna börjat blåsa mot slutet av 1600-talet. I England 
ledde det privilegierade boktryckarskråets monopol till skyhöga pri-
ser på böcker, vilket motverkade spridningen av nyttiga och fostran-
de skrifter till den allt mer läskunniga befolkningen. År 1709 stifta-
des därför Statute of Queen Anne, historiens första lag för tryck- och 
kopieringsrättigheter, vars uttalade syfte var att främja författandet 
av sedelärande böcker. Privilegiesystemets censurfunktion fick med 
andra ord stå tillbaka för upplysningens bildningsbehov och framväx-
ten av en ny offentlighet (Rose, 2010). Även om det skulle ta mer än ett 
halvsekel kom också musiktrycket att lyda under denna lag.

Statute of Queen Anne var bitvis otydligt formulerad men innebar 
en tidsbegränsad rätt att trycka som tillföll författaren. Genom att 
ge författaren rätten till trycket skilde sig lagen från tidigare privile-
gier, vilka i första hand givit rätten till tryckarna. Författaren fick nu 
rätt att trycka sin text under en period av fjorton år och möjlighet att 
därefter förlänga rättigheten lika många år till. Sedan var det fritt för 
vem som helst att trycka nya upplagor. Författaren kunde förstås sälja 
sin rättighet till tryckarna, men det som upprörde tryckarna var själ-
va tidsbegränsningen. Efter fjorton (eller max tjugoåtta) år upphörde 
ensamrätten till skriften och det stod var och en fritt att kopiera den. 
I ett försök att hindra den nya lagens begränsade skyddstid hävdade 
boktryckarna att den common law som existerade parallellt med de 
parlamentariskt statuerade lagarna (och som redan tidigare reglerat 
tvister tryckarna emellan) av tradition utgick från äganderätt. Rät-
ten till trycket var en naturligt grundad egendomsrätt, hävdade man, 
och som sådan kunde den inte begränsas i tiden. Något parlamenta-
risk statut kunde inte ändra på detta; det spelade ingen roll att statutet 
bar drottningens namn.
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För att sätta tyngd bakom sina krav hänvisade tryckarna till filoso-
fen John Lockes inflytelserika teori från slutet av 1600-talet om den 
naturliga rätten till egendom. I och med borgarklassens framväxt och 
ökade ekonomiska makt hade synen på pengahandel börjat förändras 
från någonting syndigt till någonting positivt.69 Lockes argument för 
äganderätt innebar en naturrättslig grund för ägande och egendom 
som uteslöt feodala privilegier från kungahus till adel, ett slags lag-
stadgad borgerlig handelsrätt som ändå tillgodosåg adelns egendoms-
anspråk. Locke menade att äganderätt – till landegendom och därur 
utvunna produkter och varor – uppstod ur det manuella arbete man 
investerat i en allmän naturresurs. Eftersom varje människa ”äger” 
sig själv och en del av en själv ”plöjs ner” i det bearbetade materialet 
äger man också detta.70 Manuellt arbete sågs härigenom som ett sätt 
att tillägna sig något, att ”appropriera” det, göra det till sitt eget (den 
aristoteliska uppfattningen om materialet som passiv mottagerska le-
ver alltså kvar hos Locke).

I analogi med Lockes förslag försökte tryckarna hävda att det konst-
närliga arbetet ska ses som en investering i vad man i efterhand kan 
kalla en allmän ”kulturresurs”, med påföljden att också den ”konst-
närliga” investeringen borgar för äganderätt. Boktryckarnas hänvis-
ning till Lockes argument för äganderätt var med andra ord ett försök 
att kompensera för den förlust man ansåg sig ha drabbats av i och med 
Statute of Queen Anne. Nu riskerade man att tvingas trycka på förfat-
tarnas villkor, med en tidsbegränsad rätt. Om författarna i stället fick 
äganderätt till de tryckta skrifterna i enlighet med Lockes egendoms-
teori så skulle tidsbegränsningen försvinna och förläggarna få möj-
lighet att förvärva denna rätt, alternativt att den obegränsade rätten 
skulle tillfalla tryckarna när författaren avlidit – en rättighet som då 
också skulle ha naturrättslig status och därmed inte vara tillgänglig 
för politiska inskränkningar (Goldstein, 1994, 44ff). Att Locke själv 
varit negativ till att utsträcka en obegränsad äganderätt till författarna 
och i stället förordat en tidsbegränsad kopieringsrätt brydde man sig 
inte om (Deazley, 2004, 142). Under en kortare tid kom rättspraktiken 
också att fungera på detta sätt (utan tidsbegränsning), men den upp-

69 Shakespeares Köpmannen i Venedig illustrerar kristendomens skenhe-
liga förhållande till pengahandel i juden Shylocks föraktade men samtidigt 
oumbärliga kreditverksamhet.

70 ”[E]very Man has a property in his own Person. This no Body has any 
Right to but Himself. The Labour of his Body, and the Work of his Hands, we 
may say are properly his” (Locke cit.i Sherman & Bently, 1999, 23).
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hörde definitivt då House of Lords år 1774 beslutade att common law 
inte inbegrep någon tidsmässigt obegränsad kopieringsrätt. Att com-
mon law skulle inbegripa äganderätt till skrift i enlighet med Lockes 
naturrättsteori ansåg man vara helt uteslutet (Sherman & Bently, 1999, 
14f, 39f). Vi ska strax återkomma till vad som kan ha legat till grund 
för Lockes negativa inställning till upphovsrätt.

J. C. Bach och rätten till – vad?

Statute of Queen Anne gällde litterära texter, inte nottryck. Musiktryck-
et förblev länge reglerat genom privilegier, vilket inte hindrade dess 
kommersiella betydelse att växa. När enskilda kompositörer tidiga-
re tillskansat sig privilegier hade det handlat om att skaffa sig kon-
troll över den prestige den tryckta produkten innebar och först i andra 
hand en kontroll över de inkomster den kunde generera. Ett exempel 
på hur detta förändras är den med Mattheson samtida Georg Philipp 
Telemann, som kontrollerade försäljningen av sin musik genom att 
låta publiken förbinda sig genom prenumerationer (Pohlmann, a.a. 
238).71 Telemann må ha varit exceptionell i sin ekonomiska marknads-
föringsförmåga, men exemplifierar inte desto mindre den utvecklings-
trend som vara på en kommersiell marknad musiken påbörjat.

Ett annat exempel på nottryckets kommersiella betydelse är den 
nya typ av musikjournaler och tidskrifter som började växa fram un-
der 1700-talet (av vilka Matthesons Critica Musica var en av de för-
sta), varav flera fungerade som ett sätt att sälja de senaste komposi-
tionerna till en ny borgerlig och musikhungrig publik. I Sverige fick 
Olof Åhlström år 1788 privilegium att trycka musiknoter och året ef-
ter började han ge ut tidskriften Musikaliskt tidsfördrif där han ända 
till 1834 publicerade sånger, pianostycken, kvartetter, etc. (någon upp-
hovsrättslag fanns ännu inte i Sverige). Nottrycket genomgick en rad 
tekniska förändringar under 1700-talet. Bland annat förbättrade J. G. 
I. Breitkopf nottyperna så att nothuvud, -stav och notlinjer kunde 
delas upp i mindre typenheter, vilket avsevärt förbättrade tryck av 
exempelvis partitur (tekniken vidareutvecklades med kommersiell 
framgång i London av den svenske tryckaren Henrik Fougt). Under 
seklets sista decennium utvecklade Alois Senefelder dessutom en helt 
ny tryckteknik, litografitryck, som ytterligare skulle öka nottryckets 
kommersiella potential (King, a.a. Hedin, a.a.).

71 Orlandos inkomster från de nottryck han kontrollerade var blygsamma 
(se Haar, 2000).
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I och med nottryckets ökade ekonomiska och massmediala bety-
delse, vilken går hand i hand med kompositörernas frigörelse från 
mecenatberoende i och med framväxten av en offentlig konsertverk-
samhet, blir frågan om vem som har rätt att publicera allt mer akut. 
Här finns ett rättsutlåtande som belyser hur frågan blir allt viktigare. 
Utlåtandet har gått till historien då det var första gången en komposi-
tör tilldömdes rätten till musiktryck på grundval av Statute of Queen 
Anne. Även om den inte nämnde musiktryck kom lagen år 1777 att 
åberopas av den i London verksamme kompositören Johann Chris-
tian Bach, yngste son till Johann Sebastian Bach. Bach gick till dom-
stol för att få rätt mot en tryckare som utan medgivande givit ut en 
samling av hans pianosonater (det nyuppfunna pianot, som det gick 
att spela både starkt och svagt på, var instrumentet på modet vid den 
här tiden). Bach vann målet, vilket därefter kom att fungera som pre-
judikat ända till 1842, då ett tillägg gjordes i den nya brittiska Copy-
right act, som försäkrade kompositörer en mer långtgående rätt att 
bestämma över nottryck. Även om målet inte innebar några större 
inkomster för Bachs del (han dog skuldsatt, varpå fordringsägarna 
förgäves försökte sälja hans lik till universitetens läkarutbildningar, 
se Scherer, 2000), så bekräftade det synen på komponerande som 
en skriftverksamhet och nottrycket som en kopia av en originaltext: 
kompositörens manuskript (Small, 1985). Som författare till notskrif-
ten fick därmed de i England verksamma kompositörerna principiell 
rätt att bestämma över trycket.

Men vad var det egentligen kompositören fått rätt till? Vad hävda-
de åklagaren och vad ansåg försvaret? Åklagarens anförande är värt 
att citera: ”Musiken är en vetenskap: den kan skrivas ner och sättet 
idéerna förmedlas på är genom noter och tecken …”.72 Åklagaren, 
Lord Mansfield, hänvisade till lagtextens förord, där lagen sägs omfat-
ta både ”böcker och andra skrifter” (books and other writings), vilket 
enligt Mansfield innebar att musiknoterna självklart borde betraktas 
som skrift (writing). Men Mansfield gick längre än så. I ett tidigare 
mål som gällde en litterär text hade Mansfield hävdat att författarens 
rätt bestod i att mångfaldiga ”en uppsättning intellektuella idéer eller 
sätt att tänka, kommunicerade genom en uppsättning ord och me-
ningar och uttryckssätt”.73 Här är det tydligt att Mansfield inte såg ma-

72 ”Music is a science: it may be written; and the mode of conveying the ideas 
is by signs and marks” (Mansfield, cit. i Barron, a.a.).

73 ”[…] a set of intellectual ideas or modes of thinking, communicated in a set 
of words and sentences and modes of expression” (Mansfield, cit. i Barron, a.a.). 
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nuskriptet som det objekt som ligger till grund för trycket, utan i stäl-
let såg ”en uppsättning intellektuella idéer” (a set of intellectual ideas).

Vad Mansfield menar med intellektuella idéer visar sig också i för-
svarsadvokaten Joseph Yates invändning, att den egendom klagan-
desidan gör anspråk på är ”alltigenom ideell: en uppsättning idéer 
utan avgränsningar … ingenting som kan upprätthålla ett enda egen-
domskriterium”. Denna ideella, intellektuella egendom ”finns bara i 
medvetandet” (det vill säga i fantasin).74 Att utvidga egendomsrätten 
”bortom manuskriptet, till själva idéerna är”, som Yates uttryckte det, 
”svårt, för att inte säga vildsint” (rather quite wild) (Yates, cit. i Sher-
man & Bently, a.a. 19).

Det Mansfield förespråkar är med andra ord en immateriell egen-
dom, en egendom som inte utgörs av det materiella trycket eller ma-
nuskriptet, utan föregår dessa. Men de idéer vari denna egendom sägs 
bestå – och som därför enligt Mansfield bör utgöra lagens skyddsob-
jekt (och som Mansfield rimligen hade i åtanke när han talade om att 
med nottecken förmedla musikaliska idéer) – var av det slag Locke 
postulerat i sin empiristiska kunskapslära, ett slags teoretiska entite-
ter som förklarar yttervärldens förmedling till själens medvetande.75 
Men några sådana objekt omnämns inte i drottningens statut och 
Mansfields förslag om en idealistisk storhet – ett reifierat immateriellt 
verk – som grund för kopieringsrätt till musik kom heller aldrig att 
utvecklas inom vare sig den brittiska juridiken eller estetiken. Inte de-
sto mindre kan vi i Mansfields pläderingar skönja de kanske tidigaste 
konturerna av ett idealistiskt verkbegrepp.

74 ”the property here claimed is all ideal; a set of ideas which have no bounds 
or marks whatsoever, nothing that is capable of visible possession, nothing that 
can sustain any one of the qualities or incidents of property. Their whole exis-
tence is in the mind alone; incapable of any other modes of acquisition or enjoy-
ment than by mental possession or apprehension; safe and invulnerable, from 
their own immateriality: no trespass can reach them; no tort affect them; no 
fraud or violence diminish or damage them. Yet these are the phantoms which 
the author would grasp and confine to himself: and these are what the defen-
dant is charged with having robbed the plaintiff of” (Yates, cit.i Barron, a.a.).

75 Enligt Lockes teori motsvaras enkla idéer av enkla sinnesintryck, med-
an komplexa idéer innebär komplexa relationer mellan olika enkla idéer 
(Lennon, 2007).
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Appropriation vs. kommunikation

När de brittiska juristerna och advokaterna under senare delen av 
1700-talet tvistade om ”intellektuell” egendom var frågan ifall skydds-
objektet kunde utgöras av de idéer (alternativt i kombination med 
de materiella uttryck) som ingick i upphovsmännens enskilda tanke- 
och associationskedjor, i enlighet med dåtidens empiristiska psyko-
logi.76 Även om försvarsadvokatens protester mot Mansfields förslag 
visar att de lockeanska idéerna var problematiska och långt ifrån all-
mänt accepterade, så visar den brittiska diskussionen hur väl etable-
rad de empiristiska inslagen i den Lockeanska filosofin hunnit bli un-
der det sekel som gått sedan den sattes på pränt.77 Först och främst 
visar debatten att det mekanistiska synsätt som Galileo, Newton och 
andra vetenskapsmän lagt grunden för under 1600-talet börjar eta-
bleras som vedertagen världsbild. Den äldre världsbilden, där naturen 
styrs av gudomliga principer eller guds förnuftiga vilja, har nu fått ge 
vika för en natur som följer kausala lagar. Locke bygger vidare på den 
radikala åtskillnad mellan kropp och själ som Descartes hade upprät-
tat i sina Meditationer över den första filosofin år 1641, där kroppen är 
fysisk, materiell och lyder under naturens kausala lagar, medan sjä-
len (anden) är fri.

76 För Lockes del sträckte sig denna empirism inte särskilt långt in: ”I shall 
not at present meddle with the Physical Consideration of the Mind; or trouble 
myself to examine, wherein its Essence consists, or by what Motions of our Spi-
rits, or Alterations of our Bodies, we come to have any Sensation by our Organs, 
or any Ideas in our Understandings; and whether those Ideas do in their Forma-
tion, any or all of them, depend on Matter, or no. These are Speculations, which, 
however curious and entertaining, I shall decline, as lying out of my Way, in the 
Design I am now upon....” (Locke, cit. i a.a.)

77 Men den stod inte oemotsagd. I opposition till den Lockeanska realis-
men, enligt vilken fysiska objekt existerar oberoende av något medvetande 
som uppfattar dem, stod den idealistiska filosofin som i England företräddes 
av George Berkeley (Barron, a.a.). Enligt Berkeleys idealistiska synsätt har 
den materiella världen inte någon självständig existens, utan finns endast i 
den mån vi erfar den, d.v.s. den är beroende av att erfaras av den enskilde in-
dividen, eller av Gud (en senare variant av detta synsätt är Christopher Jacob 
Boströms rationella idealism, som präglade det svenska rättsväsendet under 
en stor del av 1800-talet, se kap. 9). Berkeleys filosofi brukar kallas subjektiv 
idealism och medger ingen särskild status för andliga föremål som musik, 
eftersom hela tillvaron uppfattas som andlig (vad gäller Lockes ”idéer” och 
idealism, se Vesey, 1982).
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Locke är om möjligt ännu radikalare än Descartes och hävdar att 
människan är ett ”tomt blad” som präglas av yttervärldens intryck 
genom dess påverkan på våra sinnen. Världens regelbundna ordning 
är inget vi längre kan skåda (Platon och Augustinus ansåg sig kunna 
skåda Guds ordning genom att blicka bortom tingen eller in i själen), 
utan något vi konstruerar med hjälp av det material våra sinnesdata 
utgör. Lockes konstruktivism gäller till och med för vår personlighet, 
som snarare än att vara oss given vid födseln, är en självbild som vårt 
självmedvetande sätter samman ur ett komplex av disparata element 
(idéer, tankar, minnesbilder). Men snarare än ett renässansgenis re-
gelbrott handlar det för Locke om att gå vetenskapligt och metodiskt 
tillväga när vi konstruerar våra teorier om världen och om oss själva.

Som jag antagit utgick Mansfield från Lockes teori när han prata-
de om att med ”en uppsättning ord och meningar och uttryckssätt” 
kommunicera ”en uppsättning intellektuella idéer eller sätt att tänka” 
(Mansfield, cit.i Barron, a.a.). Men i stället för Mansfields lockean-
ska synsätt slog föreställningen igenom att idéer och tankar var ett 
slags allmän egendom, ett material som författarna kunde forma ge-
nom sina ”tankekedjor” (Ensfield, 1777, cit.i Sherman & Bently, a.a. 33 
n100) och som tog sig språkligt uttryck i författarens speciella sam-
manställning av ord, hans ”stil” (Blackstone, 1760, cit.i Sherman & 
Bently, a.a. 53 n34). Enligt detta sätt att se var det själva ”stilen”, den 
mer eller mindre egensinniga utformningen av ordföljder som var 
skyddsvärd (Libott, 1966–67). Medan Lockes teori kan liknas vid en 
psykologisk variant av platonism, där idén motsvarar den abstrakta 
formen, kommer detta andra synsätt att utvecklas i enlighet med ett 
aristoteliskt synsätt (framför allt av den tyske filosofen Fichte), där 
den allmänna idén utgör material att forma. Lockes inflytande hand-
lar därför inte så mycket om hans teori om idéer, utan snarare om 
hans argument för en naturlig rätt till egendom, men också av hans 
speciella bruk av termen ”kommunikation” (som kommer att få kon-
sekvenser långt senare för den idealistiska reifieringen av musikver-
ket). Men båda, hävdar jag, innebär problem för upphovsrättens an-
språk på immateriell egendom.

Vad gäller synen på kommunikation använder Locke sig av en term 
som i 1600-talets engelska vardagsspråk vanligen avsåg transport av 
fysiska ting (människor, gods, brev, etc.). Detta kan jämföras med den 
antika betydelse av ”kommunikation” som Locke anknyter till och 
som snarare avser ett offentliggörande, eller en publik manifestation 
av något slag (skänkandet av offergåvor, svärande av eder). När Locke 
använder termen kommunikation avser han inte den samtida bety-
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delsen, utan den antika betydelsen, det vill säga ett offentliggörande. 
Orsaken är just de idéer som Locke hävdat i sin kunskapslära. Enligt 
Lockes sätt att se är en idé i grunden någonting privat, som bara kan 
offentliggöras genom språkets allmängiltiga tecken. Men offentliggö-
randet av privata idéer blir samtidigt ett måste om man som Locke 
vill förklara hur ett samhälle kan byggas på grundval av en gemen-
samt omfattad kunskap (det som bland annat den sedelärande litte-
raturen ska lära ut). De privata idéerna, som kan likställas med pri-
vat egendom (intellektuell egendom), måste alltså offentliggöras och 
Lockes sätt att beskriva denna process är att jämföra den med det 
som man under antiken kallade kommunikation. Att kommunicera 
idéer medelst de kombinationer av ord som språket erbjuder innebär 
dock, för Locke, att idéerna blir allmän egendom. Kommunikation, 
som offentliggörande av idéer, är med andra ord raka motsatsen till 
den appropriering Locke beskrivit i sin egendomsteori. Kommunika-
tion för Locke innebär att man inte längre gör ägandeanspråk på det 
som sägs (Peters, 1999, 80ff).

Men som vi sett visar försvarsadvokatens protester mot Mansfields 
förslag att de Lockeanska idéerna var problematiska och långt ifrån 
allmänt accepterade. ”Idéer” i psykologisk bemärkelse var alltför sub-
jektiva för att fungera som juridiskt hållbara skyddsobjekt, när det 
samtidigt var en lockeansk äganderätt som stod modell för lagen. En 
fråga man märkligt nog inte ställde sig – men som måste ställas av en-
var som utgår från Lockes resonemang – är om Lockes naturrättslära 
överhuvud taget låter sig utvidgas bortom fysiska objekt: ger Locke 
något som helst stöd för en idealistisk upphovsrätt eller en idealis-
tisk verksyn?

Lockes egendomsteori

Medan den medeltida rättsuppfattningen hade inneburit att naturla-
gen sågs som en till människan given rätt till ting, hade detta ifråga-
satts av de efterföljande renässansjuristerna som menade att det ald-
rig kan vara tal om rättigheter till egendom i ett naturtillstånd, före 
varje samhällssammanslutning. Mot bakgrund av denna motsättning 
börjar man under 1600-talet att ge medeltidsjuristerna delvis rätt: nå-
got slags rättigheter har människan redan i sitt mest ursprungliga na-
turtillstånd, rättigheter som också kan ses som rudimentära exempel 
på ius och dominium: rätten till livet, till vår ”egen” kropp, men också 
rätten till vår heder och vår frihet (frihet att utföra handlingar). Den-
na egendomssfär, menar Lockes naturrättslige föregångare Hugo Gro-
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tius, kan utsträckas till att också omfatta sådant som mat och kläder. 
De enklaste och mest elementära av livets nödtorft hör till den person 
som rent fysiskt brukar eller förbrukar dem. Denna primitiva rätts-
ordning – där rätten att bruka i vissa fall innebär rätten att förbruka, 
vilket oundvikligen utesluter andra brukare – ligger till grund för den 
princip för naturrättsligt tillägnande av egendom som Grotius utveck-
lar och som han menar står över lokala sedvänjor, samhälleliga kon-
ventioner och kontrakt (Tuck, 1995, 58ff). För att ytterligare utsträcka 
sin egendomssfär, sin suum, fordras dock av individerna att de sluter 
sig samman och på moraliskt hållbar grund ingår kontrakt om hur 
naturtillgångarna skall fördelas, vilket bland annat innebär den mo-
raliska rätten till bestraffning ifall kontrakten och lagarna överträds 
(Buckle, 1991, 7ff).

Locke accepterar den av Grotius grundläggande rätten till liv, lem 
och dess mest basala nödtorft, men ifrågasätter det ömsesidiga kon-
traktet som villkor för egendomens utvidgande (ett krav som den i 
Lund verksamme naturrättsfilosofen Samuel Pufendorf dessutom 
hävdat gällde redan i det allra första naturtillståndet); om allas god-
kännande vore ett villkor för enskilda naturrättsliga egendomsan-
språk, skulle sådana anspråk aldrig ha godtagits i det ursprungliga 
naturtillståndet (Olivecrona, 1974). I stället, menar Locke, är det just 
det kroppsliga bearbetandet och besittningstagandet av naturens till-
gångar som ger människan rätt till dem, som ger oss rätt att hävda 
dem som vår egendom, property.78 Lockes egendomsargument har 
två led och utgår primärt från det moraliskt påbjudna arbetet att upp-
rätthålla sitt eget liv, vilket något så alldagligt som odlande av potatis 
kan vara exempel på: den odlade potatisen blir en moraliskt berätti-
gad egendom då den bidrar till det bibliska påbudet att upprätthålla 
odlarens liv. Potatis som växer vilt står det var och en fritt att äta, men 
att göra anspråk på mer potatis än man kan äta för stunden – och i 
förlängningen den åker potatisen växer på – kan bara berättigas na-
turrättsligt om man själv odlat den och på så sätt investerat sitt arbete 
i den naturliga tillgången.

Detta innebär att Lockes egendomsteori inte ger något som helst 
naturrättsligt stöd för upphovsrätt eller äganderätt till immateriella 
objekt. Immateriella objekt som exempelvis ett idealistiskt musikverk, 
kan endast betraktas som livsupprätthållande efter att en äganderätt 
tillskrivits dem och förutsätter därför det som Mansfield och de brit-

78 Engelskans property kan inte bara betyda ”egendom”, utan också ”egen-
skap”.
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tiska förläggarna argumenterade för (det vill säga äganderätt). Det 
som krävs för att Lockes egendomsteori skall vara giltig för imma-
teriella objekt är ett likställande av naturliga och kulturella resurser, 
vilket Lockes teori inte medger då vi aldrig kan äta frukterna av vårt 
kulturella arbete i bokstavlig bemärkelse.

Den franska revolutionen och kompositörens äganderätt

Vad vi ser hos Locke är hur formbegreppet förvandlats – från att för 
Platon vara något yttre, något som har sin existens bortom naturens 
sinnliga objekt, via Augustinus upphöjande av formerna till Guds egna 
tankar, som människan kan få kunskap om genom att vända sig inåt, 
mot själens gudomliga ljus – till subjektiva idéer i individens psyke.79 
Men trots att denna ”psykologisering” av former och idéer kommer 
att leva kvar och utvecklas inom den västerländska vetenskapen, kom 
Lockes syn på idéer som något i grunden privat aldrig att få fotfäste 
i lagstiftningen. I stället är det den gamla romerska uppfattningen, 
att offentliggjorda sanningar tillhör alla – som i engelsk översättning 
blir till ett påstående om att ”idéer är allmän egendom” – som kom-
mer att ligga till grund för en åtskillnad mellan idéer och de ord med 
vilka dessa idéer uttrycks (Libott, a.a.). I rak motsats till Lockes teori 
kommer man att betrakta idéer som i grunden allmänna, medan det 
är idéernas formulering i ord som är av privat karaktär och som mo-
tiverar rättsligt skydd (den antika romerska diskussionen befattade sig 
däremot inte med idéer, utan med ”det sanna”, eller det ”sant sagda”).

Så länge frågan endast gällde rätten att framställa tryckta kopior av 
ett manuskript räckte det att hävda att kompositören var upphovsman 
till en rent materiell skrift. Någon immateriell egendom behövde inte 
specificeras av lagtexten. Trots detta uppmärksammades den brittis-
ka frågan om kopieringsrätt utanför rättssalarna (Sherman & Bent-
ly, a.a., 9) och långt utanför landets gränser (Kawohl & Kretschmer, 
2003, n14). I förarbetena till de franska revolutionslagarna 1791 och 
1793 återkommer det Lockeanska anspråket på äganderätt till ”fruk-
terna” av ens arbete, med kvalifikationen att det rör sig om andliga 
mödor (ur ett franskt perspektiv kunde Lockes naturrättsliga egen-
domsteori ses som en kritik mot den absoluta kungamakten och dess 

79 Jämställandet av idéer (som ju enligt Platon är detsamma som eviga 
former) med subjektiva tankar eller föreställningar förekommer redan un-
der renässansen (Panofsky, a.a.), men är då inte grundat i någon filosofisk 
eller psykologisk teori.
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feodala privilegier). Vad det i hög grad handlar om är en artikulering 
av arbetets art, ett särskiljande av komponerandet från trycket, det 
vill säga en utveckling av synen på författandets och komponeran-
dets laborativa karaktär. Men denna utveckling utgår från Descartes 
snarare än Locke. För den materiella kroppen gäller att all påverkan 
är kausalt orsakad. När frihet från yttre påverkan söktes för att hävda 
exklusiv rätt att trycka verket, blir själens, eller andens immateriella 
domän den självklara tillflyktsorten: författande och komponerande 
likställs med andligt arbete. Denna föreställning om andligt arbete 
som ett skapande fritt från yttre påverkan fyller en laborativ funktion 
för upphovsrätten, den garanterar att författarens och kompositörens 
arbete är det yttersta ursprunget till verket.

I Frankrike hade debatten förts av Denis Diderot och Marquis de 
Condorcet ett par decennier tidigare. Diderot applicerade Lockes 
egendomsteori a fortiori på författarens tankar (Strugnell, 1973, 5): 
om kultiveringen av en naturprodukt berättigar ägande, vad kan då 
vara naturligare egendom än de tankar författaren odlat, ”den naturli-
ga frukten av hans utbildning, hans studier, hans möda, hans tid, hans 
forskning, hans observationer” (Diderot, 1763/2010). Condorcet tar 
i stället fasta på Lockes kunskapsteori där objektivt tillgängliga sin-
nesdata (Webb, 1857, 9) är den gemensamma tillgång som omöjliggör 
alla anspråk på äganderätt till offentliggjorda idéer. Individuella an-
språk kan enligt Condorcet på sin höjd resas på den partikulära sam-
mansättningen av ord som utgör idéernas (yttre) form; själva idéerna 
är allmän egendom (Hesse, 1991, 101ff; Petri, 2008, 165). Condorcet 
artikulerar en åtskillnad som vi stött på i den brittiska debatten och 
som kommer att få sin kanske mest kända formulering av Fichte, som 
vi strax ska komma till (om än Fichte drar helt motsatta slutsatser).

I den första franska upphovsrättslagen från 1791 är det Condorcets 
syn på idéer som allmän egendom som dominerar. Även om diskus-
sionen som föregår lagformuleringen inleds med den smått klassiska 
formuleringen om frukten av författarens tankar som ”den mest heli-
ga, den mest legitima, den mest oantastliga, och … den mest person-
liga av alla egendomar”, så följer utan punkt att ”det är en egendom 
helt skild från andra egendomar”. Anledningen är att så snart en för-
fattare har offentliggjort sitt arbete, så snart dess innehåll anförtrotts 
publikens minne, så är denna egendom inte bara ”förbunden” utan 
”helt överförd” till det allmänna (Le Chapelier, 1791/2010, 16).80 Enda 

80 ”La plus sacrée, la plus legitime, la plus inattaquable, et si je puis parler 
ainsi, la plus personelle de toutes propriétés, est l’ouvrage, fruit de la pensée d’un 
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giltiga ”undantaget” från denna ordning är att författaren måste till-
försäkras en skälig inkomst (a.a. 6).

Det korta dekret som följer tillerkänner författaren livslång rätt att 
bestämma över sitt verk (§3), men verket blir allmän egendom redan 
fem år efter författarens bortgång (§2). Första paragrafen deklarerar 
varje medborgares rätt att sätta upp en egen teater och där offentligt 
framföra verk av författare enligt de efterföljande paragraferna (Le 
Chapelier, a.a.). Att dekretet på detta sätt är formulerat i termer av 
sceniska framföranden (och inte rätten till tryck) har att göra med 
den specifikt franska situationen där all teater- och operaverksamhet 
före revolutionen var underställd det privilegium som gav en enda 
institution, kungens egen Comédie Française, ensamrätt till all dra-
matisk verksamhet i huvudstaden. När den franska revolutionslagen 
tillerkänner författaren livslång rätt som därefter uppgår i allmän ägo 
skall det i första hand förstås som ett sätt att upplösa det monopol 
kungens privilegium hade inneburit, för att på så sätt sprida verk av 
Molière, Racine och Voltaire till de breda folklagren (Hesse, a.a.). La-
gen kan med andra ord ses som en kompromiss mellan de motsatta 
ståndpunkter som exemplifieras av Diderot respektive Condorcet.81

I den andra revolutionslagen, från 1793, stryks formuleringen om 
”det mest heliga”, men skyddstiden förlängs till tio år efter upphovs-
mannens död och äganderätten preciseras till att gälla resultatet av 

écrivain; cependant c’est une propriété d’un genre tout différent des autres pro-
priétés. Quand une auteur a livré son ouvrage au public, quand cet ouvrage est 
dans les mains de tout le monde, que tous les hommes instruits le connoissent, 
qu’ils ont consie à leur mémoire les plus heureux; il semble que dès ce moment, 
l’ecrivain a associé le public a sa propriété, ou plutôt la lui a transmise tout en-
tière” (Le Chapelier, a.a.).

81 Redan under första hälften av 1800-talet bemöttes den franska lagen 
därför med kritik av de som menade att den endast var en äganderätt till 
namnet, på sin höjd att betrakta som ett slags statligt privilegium (Ginsburg 
1990). När den franska lagen antogs i det tyska storhertigdömet Baden efter 
Napoleons erövring 1810, skrev den ansvarige juristen i en kommentar om 
äganderätten till verk, att fransmännen aldrig ”genomfört idén fullt ut” (Brau-
er, citerad i Woodmansee, 1984a, 53). Det är samma slags kritik som Lord Ka-
mes levererar mot Statute of Queen Anne, d.v.s. att den inte utgår från någon 
”riktig” äganderätt (cit i Barron, a.a. n5). Att som Bernitz, et al. (2011) påstå 
att den franska revolutionslagstiftningen byggde ”på grundtanken att upp-
hovsmän … ska åtnjuta ensamrätt till sina prestationer”, är med andra ord 
en ensidig beskrivning (för en nyanserad och mångsidig diskussion om den 
franska upphovsrättssynen, se Strömholm, 1966).
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en andlig verksamhet (productions de l’esprit ou du génie) (anon. 
1793/2009). Någon konsekvent rättspraxis följer däremot inte. Som 
exempel kan nämnas ett rättsfall 1827 där domstolen fortfarande be-
traktade melodin som en allmän och skyddslös idé (Brilioth, 1970). 
I ett annat rättsfall året därpå hävdade domstolen att ”verk” över hu-
vudtaget inte blir till förrän de publicerats (Saunders, 1992, 103). Först 
mot mitten av 1800-talet växer en offentlig debatt fram i Frankrike om 
både författares och kompositörers rättigheter. Detta sker parallellt 
med framväxten av en juridisk praktik som i kontrast till den magra 
teorin tar hänsyn till upphovsmännens intressen inom ramarna för 
äganderättslagarna från 1790-talet. Specifikt för den franska utveck-
lingen är att kompositörens rätt inte begränsas till att bestämma över 
trycket, utan också utsträcks till att gälla framförandet av musiken. 
Det skyddade verkets ontologiska status utgör däremot inte något hu-
vudintresse för den franska lagstiftningen och knappast heller för den 
musikteoretiska eller estetiska diskussionen där den tongivande de-
batten före revolutionen hade stått mellan Jean-Jacques Rousseau och 
Jean-Phillippe Rameau. Den idealistiska musiksynen kommer snara-
re att få stöd i Rousseaus syn på geniet, som skapar fritt, utan begräns-
ning av regler för det korrekta.

Rousseau och Rameau

Rousseau anammade Dubos teori om att musiken utgör ett naturligt 
tecken, det vill säga att det finns en naturlig likhet mellan musiken 
och det musiken står för, eller betecknar. Men till skillnad från ex-
empelvis Mattheson, som hänvisade till Descartes naturvetenskapli-
ga lära om själens passioner, formulerar Rousseau en spekulativ evo-
lutionshistorisk teori om musikens själva ursprung. Musiken har sitt 
ursprung, hävdade Rousseau, i primitiva känslouttryck som först sent 
i människans utveckling splittrats upp i talade språk och kompone-
rad sång (Rousseau, 1753/1982). Till skillnad från barockens affektlä-
ror, som levde kvar ännu hos Mattheson, är det inte i första hand ra-
tionella känslouttryck som Rousseau åsyftar, utan mänskliga känslor 
i hela dess vidd, inklusive det irrationella och ociviliserade. Rousseau 
såg det rentav som ett problem att de moderna språken fjärmat män-
niskan från sina musikaliska ursprung.

För att kunna återerövra detta naturliga känslospråk så att en mu-
sikdramatisk handling kan framföras trovärdigt menar Rousseau att 
sången och dess instrumentala ackompanjemang måste komplette-
ra varandra. Barockoperans koloraturarior (som vid 1700-talets mitt 
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stod högt i kurs på parisoperan) avfärdar Rousseau som uppvisnings-
konst för solisten och örongodis för publiken. I stället förordar han 
ett slags arbetsuppdelning där orkestern rent instrumentalt får återge 
de känslostämningar som av naturen förblir otillgängliga för språ-
ket, medan sången blir uttrycksmedel för librettots begreppsliga inne-
håll (Strauss, 1978). Förslaget kom att förverkligas mot slutet av Rous-
seaus levnad av Christoph Willibald Gluck i och med dennes ”re-
formoperor” (Tiersot & Baker, 1930), där kontrasten mellan soloaria 
och recitativ med orkesterackompanjemang tonats ner till förmån för 
det Rousseau beskriver som dramats musikaliska ”enhet” (Rousseau, 
1768).

Däremot är det inte frågan om att musiken uttrycker kompositö-
rens känslor; i Rousseaus syn på operan är det fortfarande retorikens 
medel för påverkan på en åhörare som styr uppfattningen av musi-
kens verkningssätt.82 Och som Gluck skriver i partituret till sin opera 
Alceste, i ordalag som påminner om Monteverdis seconda prattica: 
musikens sanna uppgift är att ”tjäna poesin” (Tiersot & Baker, a.a.). 
Så trots talet om musikens säregna förmåga att återge känslor ger inte 
Rousseau stöd för någon entydig genetisk funktion i idealistisk anda.

Vad gäller verkfunktionen kan man se att Rousseau i sin musika-
liska ordbok från 1768 varken tar upp ”form” eller ”idé” som upp-
slagsord, däremot beskriver han under rubriken ”utläggning” (Des-
sein) ett tillvägagångssätt som i likhet med Matthesons tillämpning 
av retoriken tycks inbegripa både uppfinnandet av ett huvudtema, 
dess utveckling och disposition (inventio, elaboratio och dispositio).83 
”Komposition”, enligt samma ordbok, är konsten att framställa me-

82 Det är de objektivt avbildade känslorna, som kompositören själv måste 
känna till, vilka uttrycks/avbildas jämte ”idéerna” genom musiken: komposi-
tören ger uttryck till sina verk ”donner d l’Expression à ses ouvrages” (a.a; jfr 
Dahlhaus, 1967, 17; enligt den klassiska mimesisläran är det verket, inte konst-
nären, som avbildar naturen, se Todorov, 1977, 153). Rousseaus sätt att anknyta 
till retoriken kan ses i ljuset av 1700-talets slutgiltiga lösgörande av musiken 
och litteraturen från de fria konsternas båda underavdelningar (trivium och 
kvadrivium). I en traktat från 1746 hade Charles Batteux jämställt musiken 
med bildkonsten, skulpturen och arkitekturen i vad han kallade ett system av 
sköna konster, där den gemensamma principen för skönhet är dessa konsters 
förmåga att avbilda naturen. Musiken är sedan dess inte längre en fri konst 
jämte matematik, geometri och astronomi, utan en skön konst jämte bild-
konst, skulptur, arkitektur och litteratur (Kristeller, a.a.).

83 C’est l’invention et la conduite du sujet, la disposition de chaque Partie, et 
l’ordonnance générale du tout (Rousseau, 1768). 
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lodier, men termen kan också användas på själva slutprodukten, de 
musikstycken som är framställda i enlighet med konstens regler.84 
Ett ”stycke” (Pièce) är ett musikarbete som består av en eller fler delar, 
medan termen ”verk” (Oeuvre), enligt Rousseau, bara är en gammal-
dags ”pompös” titel som förr i tiden användes för att förhöja musikens 
ärevördighet. Något immateriellt verk i idealistisk anda tycks med 
andra ord inte föresväva Rousseau, trots talet om dramats musikalis-
ka ”enhet” (och inte heller någon naturrättsligt grundad egendoms-
syn – vad gäller naturliga rättigheter var Rousseau oense med Locke).

Rousseaus trätobroder i musikaliska frågor, Jean Philippe Rameau, 
avfärdade helt Rousseaus tanke på att musiken skulle ha sitt ursprung 
i den melodiska karaktären hos mänskliga känslouttryck. Istället för 
melodin framhåller Rameau de harmoniska aspekterna av övertons-
serien, den serie av toner som varje ”ljudande kropp” (corps sonore) 
avger och som örat uppfattar som en enhetlig klang. Övertonsserien, 
som kan bekräftas genom empirisk observation och beräknas med 
matematisk exakthet, anger den fundamentala grundton ur vilken 
beståndsdelarna i en komposition kan deduceras och utgör på så sätt 
den musikaliska kompositionens vetenskapliga grundprincip (Chris-
tensen, 1987). De lagar Rameau var intresserad av är akustikens na-
turlagar, inte några upphovsrättsliga dito. Vad gäller det musikaliska 
verket var han intresserad av de naturvetenskapliga principerna för 
dess sammansättning, dess komposition, inte för den ontologiska sta-
tusen hos slutresultatet av kompositionsakten.

I de tyska länderna är förhållandet helt annorlunda än i Frankrike. 
Filosofer och jurister presenterar olika teorier och argument, med-
an domstolarna skyggar för utvecklingen (Strömholm, 1975). Inom 
musikteorin renodlas och förstärks åtskillnaden mellan det matthe-
sonska utarbetandet av den melodiska grundidén och den konven-
tionella genreformen (Bonds, a.a. 120). För att se om man kan hitta 
någon artikulerad uppfattning om idealistiska verk ska vi därför byta 
perspektiv, från det rättshistoriska tillbaks till det estetiska, från Eng-
land och Frankrike till de tyska länderna – till Hoffmanns geogra-
fiska och filosofiska hemtrakter – för att där titta lite närmare på vad 
som skulle bli några av den tyska transcendentala idealismens vikti-
gaste arbeten. Frågan är: kan den idealistiska filosofin och estetiken 
vid 1800-talets början ge bättre stöd för det jag valt att kalla den idea-
listiska verksynen?

84 ”aux Pièces memes de Musique faites dans les règles de la composition” 
(Rousseau, 1768).
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6. Idealism, andligt och sinnligt

Kants kritiska teori om kunskapen, moralen och skönheten

Den tyska idealismen inleds av Immanuel Kant och handlar i hög 
grad om att förklara hur människan kan vara fri i en materiell värld, 
styrd av kausala mekanistiska lagar. Hur kan vår vilja vara fri när våra 
kroppar lyder naturens lagar? Medan frihet är en fråga om handling-
ar och därmed om moral (rätt och fel), är kausala lagar en fråga om 
sakförhållanden och därmed om kunskap, eller vetenskap (sant och 
falskt). I sin ”kritiska” filosofi (efter grekiskans krisis: avgränsning) 
drar kant upp gränserna för moralens och kunskapens respektive om-
råden. Vi skall strax se att den roll han tilldelar estetiken (frågan om 
vad skönhet är) är att länka samman moral och kunskap i ett enhet-
ligt system. Medan Kant å ena sidan visar att etik, vetenskap och es-
tetik lyder under skilda principer vill han ändå inte se tillvaron som 
fundamentalt splittrad; i enlighet med det västerländska tänkandet 
sedan antiken vill han se den som en sammanhållen enhet. Låt oss se 
vad detta innebär för Kants syn på konst och konstnärligt skapande.

Till skillnad från uppfattningen inom den brittiska empiristiska 
traditionen ställer sig Kant kritisk till att själen skulle vara ett oskri-
vet blad och att all kunskap skulle kunna härledas till yttervärldens 
påverkan på våra sinnen. Enligt Kant är människan utrustad med 
ett förstånd som kännetecknas bland annat av en uppsättning former 
och kategorier som ordnar våra sinnesintryck så att vi får begrepp om 
världen (i Lockes efterföljd lokaliserar Kant formerna till subjektet). 
Men förståndets kategorier räcker inte för att vi ska kunna handla och 
behandla varandra som fria individer. Vi behöver därtill ett förnuft 
som gör det möjligt för oss att bedöma rätt och fel. Medan kunska-
pen (den teoretiska kunskapen) utgår från förståndets kategorier, ut-
går moralen (den praktiska kunskapen) från förnuftets ”kategoriska 
imperativ”. Detta imperativ säger oss att skälet för vilket vi utför en 
handling måste vara giltigt i varje situation, det måste kunna fungera 
som ”allmän lag” för vår handling (t.ex. att det alltid är fel att ljuga). 
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Först då vi utan all yttre påverkan, enbart med vårt eget förnuft, kan 
upphöja skälen för våra handlingar till allmängiltighet, först då kan 
vi sägas vara autonoma och handla utifrån en fri vilja.

Förståndskategorier och kategoriska imperativ ger oss teoretisk 
och praktisk kunskap om världen. Men – och detta är ett viktigt men 
för Kant – vi kan aldrig få kunskap om världen i sig, det vill säga sådan 
världen är oberoende av förstånd och förnuft.85 Vi kan strängt taget 
inte veta om det är frågan om en värld eller flera, eftersom förstånd 
och förnuft är skilda förmågor. För Kant är detta ett problem, efter-
som hans lära skulle framstå som osannolik ifall den medgav att vi 
lever i flera världar samtidigt, med olika lagar och principer för varje 
värld. Det skulle utesluta det yttersta fundament som det västerländ-
ska tänkandet utgått ifrån sedan Platon, via Augustinus och Descar-
tes: den att världen utgör en sammanhållen enhet, där det sanna, det 
goda och det sköna är olika sidor av samma grundläggande princip. 
Kroppens beroende och själens oberoende måste kunna förstås i en-
lighet med samma princip.

Lösningen på detta problem finner Kant i det ”estetiska omdömet”, 
det vill säga i vår förmåga att uppleva inte bara det sköna utan ock-
så det sublima i tillvaron. Kant ger med andra ord estetiken en cen-
tral roll i sin filosofi, men han sätter naturen i första rummet; kon-
sten är sekundär i förhållande till naturens skönhet. Inte desto mindre 
innebär den förmåga att ge upphov till skönhetsupplevelser som Kant 
tillskriver konsten en viktig förändring i förhållande till äldre tiders 
konstsyn. Det sköna, menar Kant, upplever vi när ett givet sinnesin-
tryck, eller ”åskådning”, inte kan inordnas under någon given kategori 
eller form, när vi erfar något vi inte kan begripa med vårt förstånd. 
En sådan åskådning kallar Kant för en estetisk idé (Kant, 1790/2003, 
§ 49). Omvänt upplever vi en sublim känsla när vi konfronteras med 
något överväldigande som våra sinnen inte förmår ta in i sin helhet, 
men som vi likväl kan förhålla oss till genom en begreppsliknande 
idé om det oändliga eller absolut stora. Denna typ av idé kallar Kant 
för en förnuftsidé.

I det första fallet, skönhetsupplevelsen, uppstår ett ”fritt spel” (a.a. 
§ 9) mellan det avgränsade men okända sinnesintrycket och förstån-
det. Ett fritt spel som likväl upplevs som ändamålsenligt då förstån-
det (kunskapen) utvidgas och vi drivs att forma nya begrepp och ny 

85 Kant talar om en ”noumenal” värld (bortom den sinnliga, ”fenomena-
la” världen), bestående av ”ting i sig”; av enkelhetsskäl använder jag uttrycket 
”värld i sig” för att tala om den ”noumenala” världen.
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kunskap. Skönhetsupplevelsen antyder på så sätt att världen i sig är 
”förutbestämd för vår omdömeskraft” (a.a. § 23) i och med sin lag-
bundenhet. I det andra fallet, upplevelsen av det sublima, låter idén 
om det oändliga oss ”känna en ändamålsenlighet i oss själva som är 
helt oavhängig [den för sinnet gränslösa] naturen” (a.a. § 49); här är 
det istället vår mänskliga förnuftsförmåga att fritt tänka bortom det 
sinnligt givna (när sinnena inte räcker till), som visar sig förutbe-
stämd för världen i sig.

Både skönhetsupplevelsen och upplevelsen av det sublima förutsät-
ter att betraktaren intar en kontemplativ attityd (a.a. § 5) där världs-
liga intressen rensats ut. Om vi därutöver riktar vår uppmärksamhet 
mot våra upplevelser och reflekterar över dessa, så menar Kant att vi 
kommer att inse att världen i sig är ändamålsenligt avsedd för våra 
förståndsförmågor, samtidigt som vi inser att vi som förnuftiga, fritt 
handlande varelser är ändamålsenligt avsedda för världen i sig.

Kant talar om en ”ändamålsenlighet utan ändamål” (a.a. §§ 10, 15, 
42), det vill säga en ändamålsenlighet ”i sig”, som inte lyder under den 
sinnliga världens materiella villkor. Konsten uppvisar en sådan ända-
målsenlighet (utan ändamål), den som förståndet förgäves försöker 
fånga i ett begrepp, genom sin elementära mångfald, vilken förstån-
det försöker begripa genom att ”föreslå” en mer eller mindre komplex 
formell struktur.86 En enskild ton kan inte uppvisa ändamålsenlighet; 
det krävs en ordnad följd av toner, som i en fuga eller en sonat, där 
själva den formella ordningen är det som framstår som ändamålsen-
ligt, för att skönhetens fria och ändamålslösa spel skall komma till 
stånd. Trots detta, menar Kant, kommer den instrumentala musiken 
till korta i jämförelse med den musik som beledsagas av ord, exem-
pelvis operan eller kantaten – för att inte tala om bildkonsten eller 
poesin! För även om instrumentalmusiken engagerar vår smak för 
det sköna, så inskränker den sig till ett spel med sinnesförnimmelser 
(materiella ljud) snarare än med (ideella) begrepp och lämnar därför 
inte, som poesin, ”något kvar till eftertanken” (a.a. § 53).

86 Vi ser här hur Kant lyfter fram det Aristoteles kallade den ”finala” orsa-
ken, ändamålet, som fått stå tillbaka för Descartes, Lockes och den nya natur-
vetenskapens intresse för ”verkande” orsaker, det vill säga kausala samband 
(Vesey, a.a.); den antika syn som uppvärderar form på materialets bekostnad 
är också intakt i Kants kritik, vilket visar sig i Kants syn på musiken.
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Fichtes och Schellings svar till Kant

Kant utövade ett stort inflytande på både 18- och 1900-talens filosofi 
och estetik och jag kommer att få anledning att återkomma till hans 
resonemang. En av de första att påverkas av Kants tankar var Johann 
Gottlieb Fichte. För Fichte (1797/1987) var Kants förslag om en värld 
”i sig” oacceptabel. Om vi med Kant postulerar en översinnlig värld 
som grund, som föregår vår subjektiva erfarenhet, avskriver vi oss 
ju samtidigt vår frihet, vår autonomi, vår fria vilja. Fichte menar att 
Kants resonemang inbjuder till en materialistisk (eller som han säger 
”dogmatisk”) uppfattning, där subjektet blir styrt av en värld i sig som 
vi aldrig kan få kunskap om. Istället föreslår Fichte en radikalt idea-
listisk revidering av Kants filosofi. Medan Kant hävdat att sinneserfa-
renhet och kunskap uppstår när intrycken av yttervärlden (den över-
sinnliga världen, världen i sig) inordnas under förståndskategorier-
na och åskådningens grundläggande former (tid och rum), så menar 
Fichte att inte bara formerna, utan också det materiella innehållet – 
det som formerna och kategorierna får oss att begripa – är givet av 
subjektet själv.

Detta betyder inte att varje enskild individ skapar sig en egen värld 
av objekt som existerar och försvinner med individen. Det innebär 
inte heller att den enskilda individen genom sin blotta erfarenhet ska-
par ting i sig som därefter existerar oberoende av denne.87 Fichte ta-
lar i stället om ett ”transcendentalt subjekt” som är gemensamt för 
hela mänskligheten. Det är detta universella subjekt som skapar sig 
en objektvärld att handla fritt i förhållande till, snarare än att (som 
hos Kant) subjektet skulle komma till insikt om sig själv först efter att 
det kommit i kontakt med en värld som det inte kan erfara, utan bara 
indirekt reflektera över. Vad den individuelle konstnären – åtminsto-
ne författaren – kan skapa av egen kraft är de former som formar all-
mänt tankegods till något originellt och eget (Fichte, 1793/2009). Vi 
har redan stött på denna tanke både hos Condorcet och de brittiska 
juristerna, men Fichte formulerar den på ett slagkraftigt sätt i förhål-
lande till både konstnärligt skapande (litterärt författande) och till 
upphovsrätten, vilket vi strax skall återkomma till.

87 Detta är en kritik mot det romantiska geniet som senare kommer att 
framföras av Friedrich Hegel, att detta geni tror sig skapa världen genom sina 
framställningar och därmed finner sig ställd helt ensam inför en fullständigt 
”tom” värld, varav följer romantikerns oändliga ”längtan efter objektivitet” 
(Hegel, 1823/2005).
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Om Fichte idealiserar objektet genom att låta det framställas av 
subjektet (det universella subjekt vi alla är del i), så kan man säga att 
Friedrich von Schelling i stället idealiserar objektet genom att tillskri-
va naturen en egen subjektivitet, eller ”ande”. Det mänskliga medve-
tandet, menar Schelling, är det högsta stadiet i naturens andliga ut-
veckling. Det råder således ingen motsättning mellan objektiv natur 
och subjektivt medvetande. De är två sidor av samma absoluta to-
talitet, den som världen utgör. Medan naturen utgör det absolutas 
”omedvetna”, utgör den fritt tänkande och handlande människan dess 
”medvetna”.

Liksom den omedvetna naturens olika utvecklingsstadier kan be-
skrivas i termer av mekanism, dynamik och organism, utvecklas också 
medvetandet i särskilda stadier, eller ”epoker” (Schelling, 1800/1978). 
Med början i det universella jagets (det transcendentala subjektets) 
gränslösa självkänsla dras gränserna upp för det individuella jaget ge-
nom de sinnesintryck individen utsätts för. Detta ger upphov till en 
intuitiv reflexion över jaget som kännande objekt, en reflexiv verk-
samhet som sedan i sin tur blir föremål för ytterligare självreflexion 
(vi reflekterar över vårt eget tänkande och handlande), vilken ger 
upphov till en känsla av jaget som aktivt, fritt handlande subjekt. Det 
slutgiltiga stadiet i denna stegvisa utveckling innebär en upplösning 
av den ”inre motsättningen” mellan jagets objektiva och subjektiva 
sidor, där jaget blir medvetet om den absoluta identitet som råder 
mellan dess medvetna ideella frihet och dess omedvetna sinnliga na-
turbundenhet.88

Denna självmedvetenhet, menar Schelling, sammanfaller med ing-
et mindre än den estetiska erfarenheten i konstupplevelsen. Framför 
allt är det i musikens ton och melodi som det ”oändliga informerar 
det ändliga”, det vill säga tonens och melodins icke-materiella, tidsliga 
utsträckning får sinnlig objektiv gestalt. Omvänt är det genom rytm 
som en oartikulerad mångfald artikuleras till enheter och grupper 
av individuella sinnesintryck. Musiken återger på så sätt det absoluta 
genom dess grundläggande kategoriserings- och individuationsprin-
ciper (Schelling, 1802–3/1988). Musikens lagar är, kan man säga, den 
materiella tillvarons yttersta ontologiska principer.

88 Denna syn på utvecklingen av ett självmedvetet subjekt, ett ”jag”, åter-
kommer i olika varianter hos Hegel, Marx, Freud och 1900-talets utvecklings-
psykologiska teorier.
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Idealistiska musikverk i början av 1800-talet?

Vad kan man nu, mot bakgrund av denna sammanfattning av Kants, 
Fichtes och Schellings läror, säga om det idealistiska musikverket – 
det verk som skapas av en upphovsman och därefter existerar obero-
ende av all materiell gestaltning, bortom tid och rum? Ger den tyska 
idealismen vid 1800-talets början bättre stöd för en idealistisk upp-
hovsrätt än Mansfields lockeanska idéer? Goehr hänvisar till Schelling 
och menar att så är fallet, att Schelling ”förenar” det transcendentala 
”kravet” att musiken uppenbarar det absoluta, med den formalistiska 
syn enligt vilken musikens innehåll är musiken själv, dess individu-
ella verkform: ”musikens mening [är] förkroppsligad andlighet och 
rent [inom-]musikalisk på samma gång” (Goehr, a.a. 156). I motsats 
till Goehrs påstående menar jag att det är det svårt att se hur idealis-
tiska musikverk skulle finna konkret stöd hos Schelling. Vad gäller 
Schelling är det musikens formgivande förmåga som avses när han 
talar om form. Det är inte individuella verkformer, utan musikens for-
mande principer som avses: rytm, melodi, harmoni. Det musikaliska 
verket, om man kan tala om ett sådant hos Schelling, är det absoluta 
världsalltet och musikens främsta roll består i att tillhandahålla de 
”individuationsprinciper” som skapar sinnlig harmonisk mångfald i 
denna absoluta helhet. Världen är ett musikverk – individuella kom-
positioner är blott återspeglingar av det hela.

Att Kant har en betydligt mer begränsad syn på musiken än Schel-
ling står tämligen klart (vilket Goehr förbigår utan kommentar). Kant 
har heller inget förslag om vad ett idealistiskt verk skulle kunna vara. 
Formerna är givna på förhand av förståndet, som också kan applicera 
nya kategorier på tillvaron; men detta motsvarar en ökad kunskap på 
bekostnad av skönhetens fria spel. Enligt Kant kännetecknas de sköna 
konsterna av varje enskilt konstverks förmåga att ge upphov till ”es-
tetiska idéer”. Det individuella verkets kända form (den form som är 
uppenbar för betraktaren) varken identifierar eller bestämmer den el-
ler de estetiska idéer verket kan ge upphov till, eller den originella idé 
som var ursprunget för artistens geniala skapandeakt. I den mån det 
fria spelet mellan inbillningskraft och förstånd är den sköna konstens 
kännemärke blir konsekvensen av Kants resonemang att de estetiska 
idéerna uppstår hos betraktaren. Någon verkfunktion, ontologisk el-
ler verkidentifierande, hittar man inte här och knappast heller något 
stöd för upphovsrätt till musik.

När Kant i den korta artikeln Von der Unrechtmäßigkeit des Bücher-
nachdrucks från 1785 presenterar ett argument mot otillåtet eftertryck 
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skiljer han mellan verk och anförande.89 Förbud mot otillåten kopie-
ring grundar sig, menar Kant, i att en bok inte utgör något verk, utan 
ska uppfattas som ett av förläggaren förmedlat anförande av förfat-
tarens tankar, en aktivitet snarare än ett objekt, avhängig och tillhö-
rande författaren. Skrifter är ”verktyg för att överbringa ett tal till en 
publik/allmänhet [publikum]”. Även om Kant menar att författarens 
tankar är dennes egendom (das Eigenthum des Verfassers an seinen 
Gedanken), är det inte fråga om att utsträcka denna egendom till att 
också innefatta själva anförandet som boken utgör, ett anförande kan 
enligt Kant inte vara en egendom; snarare än en egendomsrätt är det 
en personlig rätt tillhörande förläggaren som den orättmätige tryck-
aren missbrukar. När det gäller verk, som inte uttrycker tankar (till 
exempel nedskrivna musikverk), menar Kant att i den mån dessa är 
materiella ting som existerar på egen hand (für sich selbst existiren-
de Dinge), berörs de inte av hans argument mot otillåten kopiering 
(Kant, 1785/2009; 1797/1978).

Det är först i och med Fichte som förutsättningar för ett idealistiskt 
verkbegrepp formuleras i en filosofisk kontext (både Mansfield och 
Condorcet hade varit inne på liknande tankegångar, fastän utan me-
tafysisk förankring), men det sker inte i någon av Fichtes filosofiska 
skrifter, utan i den likaledes korta artikeln Beweis der Unrechtmäßig-
keit des Büchernachdrucks från 1793. I likhet med Kant hävdar Fich-
te författarens (snarare än kompositörens) rätt till sina tankar. Men 
Fichte har ingen personlig rätt i åtanke, utan en äganderätt som utgår 
från en aristotelisk syn på form och materia. Dessutom är det littera-
turen som Fichte intresserar sig för, inte musiken.

En bok, menar Fichte, har en materiell sida (körperliche) och en 
andlig (geistige), immateriell. Bokens materiella sida, bläcket och pap-
peret det är tryckt på, tillfaller köparen då denne betalt. Vad gäller det 
andliga innehållet kan det i sin tur också delas upp i en materiell och 
en immateriell sida. Den materiella sidan av det andliga innehållet är 
de tankar boken framställer (die Gedanken), medan den immateriella 

89 I sin text använder Kant termerna opus/opera för att beteckna ”verk” i 
singularis respektive pluralis, samt opera/operae för att beteckna ”handling”, 
eller ”aktivitet” i singularis respektive pluralis. I det avsnitt jag hänvisar till är 
det de två singularisformerna det är fråga om (opus=verk, opera=handling). 
När det gäller frågan om vilken typ av rätt som är tillämpbar på anförandet 
(som aktivitet, opera) respektive verket (som objekt, opus) håller Kant fast vid 
den romerska rättens distinktion mellan personlig rätt, ius och egendomsrätt, 
proprietas (se Strömholm, 1983; 1990).
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sidan är hur detta innehåll artikuleras i ord, hur tankeinnehållet tar 
form (die Form dieser Gedanken). Innehållets materiella sida är all-
män egendom, det är den ”kulturella resurs” författaren bearbetar och 
som är den gemensamma nämnare som gör att det författaren säger 
också kan angå andra läsare. Det sätt som dessa tankar formuleras på 
kan däremot inte övergå vare sig i köparens eller i det allmännas ägo, 
då det med nödvändighet förblir författarens egendom (motsvarande 
Grotius suum och Lockes property). Orsaken till detta, menar Fichte, 
är att vi aldrig kan förstå vad någon annan säger utan att formulera 
om den andres ord, bearbeta de främmande tankarna i enlighet med 
vårt eget sätt att tänka.90 Annars förblir dessa tankar okända för oss.

Vad boktryck handlar om är att låta författarens egendom (formu-
lerandet av tankar i ord) ”bära frukt”, genom att låta materialisera den 
i fysiska exemplar. Att kopiera utan författarens tillåtelse är att ”stjäla” 
författarens ”skörd” – och då ”frukten” (kopian) är formellt identisk 
med det ”träd” den vuxit på (det andliga verket) följer att vi inte får 
omplantera ”frukten” vi köpt för att på så sätt låta den bringa en ny 
”skörd” (vi kommer strax att se hur geniets skaparförmåga förklarar 
denna begränsning av fruktbarhetsmetaforen, hur materialiseringen 
avfärdas som ren tillfällighet). Vilket, kan man då fråga sig, är musi-
kens innehåll? Vilka tankar är det musikens uttrycksmedel formar? 
Fichte har dessvärre ingenting alls att säga om vad detta skulle kunna 
vara. Fichtes förslag gäller litteraturen och inte musiken. Det är bara 
språket och litteraturen som kan ge form åt tankar och när ingen tan-
ke formas eller formuleras finns heller inget skäl för rättsligt skydd 
mot eftertryck och olovlig kopiering. Utan omfattande revidering ger 
Fichtes teori inget stöd för upphovsrätt till musik, den har ingen som 
helst relevans för synen på musik.

Vore Fichtes resonemang tillämpbart på musik skulle det krävas 
att lyssnaren, för att ”förstå” musiken, var tvungen att formulera om 
tankarna i egna toner, vilket framstår som ett lätt absurt krav; musi-
ken behöver ju inte översättas för att man ska kunna ta den till sig.91 

90 Jfr Locke: ”The floating of other Mens Opinions in our brains makes us 
not a jot more knowing, though they happen to be true. What in them was Sci-
ence, is in us but Opinatrety, whilst we give up our assent to reverend Names, 
and do not, as they did, employ our own Reason to understand those Truths, 
which gave them reputation…” (cit. i Taylor, 1989, 167f). I Lockes efterföljd 
brukar kunskap följaktligen definieras som sanna och berättigade trosföre-
ställningar.

91 Fichtes ”tanke” kan beskrivas som ett tema, en minsta gemensam inne-
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Även om estetiken under 1800-talet kommer att börja kräva en aktivt 
lyssnande och kontemplativ publik – vad man vid den här tiden kal-
lade ”kännare” – har musiken en mer eller mindre omedelbar verkan 
också på den okunnige ”musikälskaren”. Fichtes exempel utöver litte-
raturen är bildkonsten, vilken precis som musiken inte anses formu-
lera tankar, utan ger upphov till skönhetsupplevelser genom sin fysis-
ka skepnad (en form för ett materiellt snarare än ett andligt innehåll), 
vilket därför enligt Fichte medger både fri kopiering och avbildning 
i den mån någon är kapabel därtill (Fichte, 1793/2009). Här är det in-
tressant att notera Christian Friedrich Michaelis påstående från 1806, 
att det inte är musikens betecknade känsloinnehåll som är det vikti-
ga (känslor räknas ju inte som tankar), utan dessa känslors formella 
uttryck, ”det musikaliska uttryckets form” (der Form des musikalis-
chen Ausdrucks) (Michaelis, 1806/1997). Michaelis argumenterar för 
ett höjande av musikens status, men relaterar inte till någon upphovs-
rättslig diskussion. Därtill stannar hans förslag på ritbordet (så att 
säga); det dröjer till mitten av 1800-talet innan teorier om musikalisk 
verkform ser dagens ljus.

Den kanske viktigaste skillnaden mellan Kant och Fichte i ett upp-
hovsrättsligt sammanhang är att Fichte hävdar en äganderätt: upp-
hovsmannen äger sitt tankearbete, det ingår som en (formell) del i 
hans suum. Härav följer, menar Fichte (utan vidare argumentation), 
att upphovsmannen också har en ”absolut rätt” till frukterna av den 
andliga egendomen, till exempel ett mångfaldigande av de i ord for-
mulerade tankarna genom boktryck. Den som sysslar med olovlig ko-
piering gör sig därför skyldig till stöld.

Jämför man Fichte med Locke finner man att båda tar för givet 
ett icke-språkligt tänkande som uttrycks genom att formuleras i ord. 
Men det personligt unika, det som utgör personlig egendom, är olika 
i de båda filosofernas teorier: de icke-språkliga idéerna i Lockes fall; 
sättet att klä tankarna i ord i Fichtes. Locke tänker sig att egendomen 
kan avyttras och bli allmän egendom genom kommunikation, medan 
Fichtes formuleringar förblir i författarens ägo (de måste formuleras 
om av var och en som vill tillägna sig dess innebörd). Dessutom utgår 
Fichte från en aristotelisk formsyn (fastän det inte sägs rakt ut): den 
konstnärliga formen är materialiserad, den existerar inte annat än i de 

hållslig nämnare, som kan ta sig olika specifika uttryck (på samma sätt som 
Romeo och Julia och West Side Story båda kan sägas bygga på samma tema). 
Trots att tanken är ”materia” för de ord som formulerar den så är tanken inte 
tillgänglig i icke-språklig form. 
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tankematerial den tar gestalt.92 Lockes idéer liknar mer en psykolo-
gisk variant av platonism: idéer är immateriella (andliga), men de är 
personliga och därmed förgängliga, inte opersonliga och eviga (som 
hos Platon). Fichte tycks acceptera föreställningen att den unika for-
men skapas ex nihilo, medan Locke menar att komplexa idéer är sam-
mansatta av sinnesintryck (att detta skulle implicera någon slags form 
är inte någonting Locke utvecklar).

Skillnaden mellan Fichte och Locke blir ännu tydligare om man 
sträcker ut resonemanget till musiken. Fichte medger inte att musi-
ken skulle kunna forma tankar, utan bara ljud (som är rent fysisk ma-
teria). Och verket måste förmedla ett innehåll för att vara skyddsvärt. 
Medan Mansfield på lockeanska grunder argumenterar för kompo-
sitörens rätt begränsar sig Fichte (liksom Kant) uteslutande till för-
fattaren. Vad gäller det konstnärliga är det högst sannolikt att Fichtes 
uppfattning om musik (om han hade någon) motsvarade hans syn på 
bildkonst. Följaktligen finns det enligt Fichtes teori ingen grund för 
äganderätt i den musikaliska kompositionen.93

Det jag sammanfattningsvis vill hävda är att det inte finns några 
artikulerade föreställningar om idealistiska musikverk inom den tys-
ka idealistiska estetiken vid början av 1800-talet (se också Sørensen, 
2007). Det närmaste man kommer en immateriell syn på musik vid 
denna tid är Schopenhauers platonska formsyn, som vi ska återkom-
ma till. Till skillnad från Locke har Fichte ingen kommunikation i 
åtanke (vare sig antik eller modern); att formulera tankar i ord är ett 
sätt att tillägna sig allmänna tankar, att göra dem till sin egendom, inte 
ett sätt att kommunicera eller förmedla egna ”idéer”. Frågan är om 
Fichtes former alls kan förstås som idealistiska verk. Fichte må ha va-
rit idealist från topp till tå, men liksom för Aristoteles (och senare He-
gel) existerar form för Fichte enbart som materialiserad form. Enligt 
det platonska synsättet är materian bara ett sätt för formen att fram-
träda i sinnlig gestalt; när det kommer till kritan kan materian undva-
ras, den utgör inte själv någon meningsfull information, den är bara 
ett medel (det är detta som gör att det idealistiska verket kan existera 

92 Fichtes indelning mellan det materiella och det formella i flera nivåer 
har också likheter med Gotthold Ephraim Lessings semiotiska estetik från 
1760-talet (se Wellbery, 1984, 109ff).

93 Som jag nämnt ovan slog aldrig den Lockeanska idé-psykologin ige-
nom i den brittiska lagstiftningen. I stället etableras en distinktion liknande 
Fichtes, om än utan någon metafysisk distinktion av aristoteliskt slag mellan 
form och materia (se Jones, 1990; Kawohl & Kretschmer, 2009). 
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utan att någon någonsin framför det eller hör det). Enligt Fichtes teo-
ri, däremot, är tankarna nödvändiga förutsättningar för meningsfull 
information: det kulturella materialet är formens meningsinnehåll, 
formen i sig vore meningslös.

Materialet, tankeinnehållet, är andligt, det är satt av det transcen-
dentala subjektet, det som Schelling kallar det universella jaget (och 
som Hegel kommer att omtala som absolut ande). Jag kommer läng-
re fram att visa hur geniets originalitetsanspråk åsidosätts när det-
ta transcendentala subjekt i nationalromantisk tappning framträder 
som nationalande, som folksjäl. Åtminstone i Sverige kommer det-
ta nationalromantiska upplyftande av folksjälen, med tillhörande na-
tionalkaraktär, att undergräva den genetiska funktion som den idea-
listiska musiksynen kräver. Dessförinnan ska vi se hur Carl Philipp 
Moritz riskerar att rasera möjlighetsbetingelserna för hela det idea-
listiska projektet (den idealistiska musiksynen) genom att villkora 
verkets existens med hänvisning till publiken, den kontemplerande 
lyssnaren. Men Moritz insikter kommer att överskuggas av den ro-
mantiska synen på musik, så som den kommer till uttryck hos bland 
andra E. T. A. Hoffmann.
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7.  Romantik, geni och personlighet

E. T. A. Hoffmann och det sublima verkets upphovsman

Den idealistiska estetiken vid 1800-talets början artikulerar inga fö-
reställningar om reifierade immateriella verkformer. Den som sät-
ter musiken högst är Schelling, men det går knappast att tillskriva 
honom ens en objektifierande estetik; Schellings musik är sfärernas 
musik snarare än kompositörernas faktiska kompositioner. Ett vik-
tigt steg i riktning mot en idealistisk musiksyn är musikkritikern E. 
T. A. Hoffmanns recension av Beethovens femte symfoni i tidskriften 
Allgemeine musikalische Zeitung sommaren 1810. Enligt Goehr är ju 
Hoffmann en självklar företrädare för synen på musikverket som en 
immateriell form skapad av ett tonsättargeni, en skapelse som existe-
rar efter upphovsmannens död i en värld bortom tid och rum – med 
andra ord, det jag kallar ett idealistiskt musikverk. Frågan är likväl 
om Hoffmann stod för vare sig en objektifierande eller en reifieran-
de verksyn. Mitt svar är nej. I stället är det Hoffmanns uppmärksam-
mande av tonsättargeniets personliga karaktär som är av störst vikt 
för den idealistiska musiksynen.

I Hoffmanns recension är det lyssnarens (inte minst Hoffmanns 
egen) upplevelse av musiken som står i centrum. Som svar till Kants 
tvekan inför att erkänna musiken som en skön konst hävdar Hoff-
mann att det är den instrumentala musiken, snarare än den vokala, 
som kan komma i fråga som ”självständig konst”. Den instrumentala 
musiken är inte bara självständig i bemärkelsen att den inte förlitar 
sig på någon annan konstart (som till exempel vokalmusikens bero-
ende av poesin), musiken är dessutom, säger Hoffmann, ”den mest 
romantiska av alla konster”, då den likt Orfeus spel i underjorden ”för 
människan öppnar ett okänt rike, en värld skild från den yttre sinne-
värld som omger henne, där alla bestämda känslor lämnats därhän 
för att framställa det outsägbara/en outsägbar längtan” (Hoffmann, 
1810; 1813/1908).
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Detta är också vad Hoffmann menar att Beethovens symfoni gör 
för lyssnaren, den ”uppenbarar inför oss det väldigas och omätbaras 
domän”, samtidigt som den ”sätter hela maskineriet av fruktan, räds-
la, smärta i rörelse”, liksom ”glädje och jubel”. Men detta är inte opro-
blematiskt. Hoffmann nämner nedlåtande hur samtida kompositörer 
anammar ett slags begränsande klassisk entydighet i det känslomäs-
siga uttrycket, en begränsning Hoffmann menar redan överskridits 
av både Haydn och Mozart i riktning mot ett mer romantiskt ide-
al (Hoffmann betraktar varken Haydn, Mozart eller Beethoven som 
klassiker, utan som romantiker). Men för att den romantiska musi-
ken inte ska upplevas som ”rapsodisk” krävs ”enhet” i mångfalden; det 
gäller trots allt – och här ser man ett stråk av retoriskt tänkande leva 
kvar hos Hoffmann – att ”hålla kvar lyssnaren i en och samma sinnes-
stämning” från början till slut (a.a. kurs. i original).94 Denna enhet-
lighet åstadkommer Beethoven genom att i första satsen variera hu-
vudtemat ”igen och igen”, eller i andra satser genom att relatera olika 
teman till varandra (till exempel genom att låta två olika passager ha 
”samma grundbas”). ”Men ännu oftare”, säger Hoffmann, handlar det 
om att Beethoven låter ”en djupare förbindelse, som inte låter sig ana-
lyseras på samma sätt, tala direkt från själ till själ” (a.a. min kurs.).95

Trots uppmärksammandet av Beethovens raffinerade komposi-
tionsteknik är det inte formen som står i fokus för Hoffmann (Beet-
hovens musik är snarare sublim än skön). Själva den komposition 
som Hoffmann analyserar är enligt Hoffmanns sätt att se endast ett 
medel för uppenbarelse av en andlig dimension, inte det självändamål 
verkformen fyrtio år senare skulle bli i Hanslicks formalistiska tapp-
ning. När det gäller förhållandet till lyssnaren har Hoffman snarare 
kvar en fot i 1700-talets retoriska förhållningssätt (musiken är effek-
tiv: den känsla av oändlig längtan som drabbar lyssnaren sitter dess-

94 Vi kan jämföra med Johann Georg Sulzer, som i sin inflyteslerika All-
gemeine Theorie der schönen Künste, under rubriken ”Hauptsatz”, hävdar att 
musikens uppgift är att fasthålla lyssnaren i samma emotionella tillstånd en 
längre tid genom retorisk variation och utveckling av huvudtemat, för att inte 
framstå som rörig och omotiverad (Sulzer, 1792–94).

95 ”… aber eine tiefere Verwandtschaft, die sich auf jene Art nicht darthun 
kann, spricht oft nur aus dem Geiste zum Geiste, und diese Verwandtschaft ist 
es, welche unter den Sätzen der beyden Allegros und der Menuett herrscht und 
die besonnene Genialität des Meisters in wenig Worte zusammenfassen zu kön-
nen, wenn er sagt: dass es genial erfunden, und mit tiefer Besonnenheit ausge-
führt, in sehr hohem Grade die Romantik der Musik ausspreche” (a.a.).
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utom i efter att musikens sista ackord klingat ut). Hoffmann bistår oss 
med andra ord inte med någon objektifierande musiksyn. Hoffmanns 
estetik uppmanar oss inte att höra musiken som transcendent form; 
det är snarare det sublima och oändliga lyssnaren ska uppleva i den 
ljudande musiken. Hoffmann är romantiker, inte formalist. Intressant 
är ändå att iaktta att Hoffmann recenserar en komposition, ett verk, 
inte ett framförande, vilket tidigare varit det vanliga. Hoffmann utgår 
från orkesterpartituret (och ett pianoarrangemang) och det är tvek-
samt ifall han någonsin hörde musiken framföras. Trots detta ligger 
reifieringen av en immateriell verkform bortom Hoffmanns horisont.

Därmed är det också fullt förståeligt att Hoffmann aldrig i prakti-
ken försvarade något idealistiskt musikverk. När Hoffmann som sak-
kunnig rådfrågades i ett tvistemål år 1822 rörande ett icke-auktoriserat 
pianoarrangemang av Carl Maria von Webers Friskytten – Hoffmann 
var förutom författare och kompositör också utbildad jurist96 – för-
ordade han ett friande av arrangören med hänvisning till att pianoar-
rangemang inte kunde betraktas som ”extraherade” kompositioner; 
varje arrangemang var grund för sin egen rättighet (Kawohl & Kret-
schmer, 2003).97 Webers förläggare förlorade målet, som inte skulle 
ha bedömts annorlunda förrän tidigast 1837, då den preussiska lagen 
jämställde alla tryckta bearbetningar och arrangemang som inte var 
att betrakta som självständiga verk med eftertryck (anon. 1837/2009, 
§ 20).98 I Sverige skulle Weber ha fått vänta ytterligare ett halvsekel.

96 Juristutbildning var en vanlig borgerlig utbildningsväg. Andra kompo-
sitörer och teoretiker med juristutbildning var bl.a. Adrian Willaert, Heinrich 
Schütz, J. Kuhnau, J.D. Heinichen, Johann Mattheson, G. P. Telemann, G.F. 
Händel, C.P.E. Bach, J.C. Bach, samt Leopold Mozart (Pohlmann, a.a. 29 n61). 
Även Robert Schumann hade juristutbildning i bagaget. Likt alla preussiska 
tjänstemän fick Hoffmann sparken vid Napoleons intåg 1807 och kunde inte 
återuppta sitt juristarbete förrän 1814. 

97 Här liknar Hoffmann Fichte, som menar att etsningar är självständiga 
verk skilda från de målningar de avbildar (Fichte, 1793/2009). Hoffmanns 
egen opera Undine (1816) lär f.ö. ha utövat starkt inflytande på Weber, medan 
Richard Wagner hade planer på att göra opera av Hoffmanns berättelse om 
gruvan i Falun (Weiner, 1982).

98 Medlemmarna i tyska musikförläggares förening mot eftertryck (”Leip-
zig Kommittén”) hade dock redan 1830 överenskommit att ”melodin är ute-
slutande förläggarens egendom och att varje arrangemang som återger kom-
positörens toner och endast beror på mekanisk bearbetning skall betraktas 
som eftertryck [kopia]”, samt att i ”tvetydiga fall Leipzig Kommittén skall av-
göra huruvida arrangemanget är att betrakta som andlig [intellektuell] egen-
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Hur skall vi då förstå Hoffmanns betydelse för den idealistiska mu-
siksynen? Hoffmanns ställningstagande för den instrumentala mu-
siken som ”självständig konst” (snarare än den vokala), bidrar tvek-
löst till senare generationers fokus på individuella verkformer,99 men 
Hoffmanns främsta bidrag är inte till verkfunktionen, utan till den 
genetiska funktionen (jfr Eggebrecht, 1972). Hoffmann betonar det 
geniala hos Beethoven, hans fantasiförmåga, som gör det möjligt att 
”slå an lyran som öppnar det oändligas underbara rike” (Hoffmann, 
1810). I detta avseende, menar Hoffman, är Beethoven en ”sann ro-
mantiker”, Beethoven ”bär den musikaliska romantiken, som han ut-
trycker med sådan originalitet och auktoritet i sin musik, i djupet av 
sin själ” (a.a. min kurs.).

Trots att Hoffman strök raderna om att Beethoven bär den musi-
kaliska romantiken i djupet av sin själ, när han återutgav sin recen-
sion några år senare, så är det svårt att bortse från den uppmärksam-
het Hoffmann ägnar kompositören. Beethoven är inte bara ett geni, 
han är ett romantiskt geni vars oändliga längtan är ett uttryck för hela 
hans personlighet, ett uttryck som tar sig gestalt i Beethovens origi-
nella verk. Fastän Hoffmann själv inte godtog tanken på ett fullfjädrat 
idealistiskt verk bidrar han till dess förutsättningar framför allt genom 
att uppfatta musiken som ett uttryck för kompositörens personlighet 
(karaktär, själ), vilket motsvarar den genetiska funktionens krav på en 
moraliskt (och därmed också juridiskt) legitim upphovsman. Frågan 
är i vilken utsträckning detta krav tillgodoses?

dom” (anon. 1830/2009). Svensk musiktidning rapporterar följande fall som 
belyser praxis före 1870: ”Den 14 mars 1863 behandlades inför rådhusets kri-
minaldeputation i Königsberg ett ganska intressant eftertrycksmål. Under 
kröningshögtidligheterna hade en ung dam efter gehör nedskrifvit Meyerbe-
ers festmarsch, arrangerat den för piano och sedan på litografisk väg fått den 
utgifven i flerfaldiga exemplar. Då dessa utkommit i offentligheten, väckte 
Schlesingers musikhandel i Berlin, hvilken emellertid blifvit egare till mar-
schen, åtal för eftertryck. De musikaliskt sakförståndiga, som hade att döma 
härom, fällde domen: att ’i hufvudsak (!) föreligger här eftertryck’. Men rät-
ten frikände litografen och tre bokhandlare, emedan den antog, att det be-
visligen efter gehör tillkomna reproduktionen af verket icke kunde anses för 
eftertryck” (anon. 1884a).

99 För en kritik mot Dahlhaus tes (1978a) att ett begrepp om ”absolut mu-
sik” förekom redan hos Hoffmann och de tidiga romantikerna, se Pederson 
(2009); Tadday (2008, om Wackenroder).
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Ett nytt genibegrepp

Det är signifikativt att Locke aldrig utvecklade något resonemang om 
konst eller konstnärligt skapande (Townsend, 1991)100 och även om 
Locke hade betonat den personliga investeringen i ett manuellt arbe-
te, så åsyftade han inte investering av någon personlighet i något and-
ligt verk. Även om det är en abstrakt personlighet, eller själ, som äger 
sin kropp, så är det inte först och främst själen utan kroppen som in-
vesteras i Lockes manuella arbete. Föreställningen om en själslig, el-
ler andlig investering i det konstnärliga arbetet uppstår dock under 
1700-talet i och med att genibegreppet utvecklas till att fylla en gene-
tisk, faderskapsidentifierande funktion.

Renässansens syn på naturbegåvningen, ingenium, påverkade 
främst den laborativa funktionen, synen på det konstnärliga arbe-
tet som en icke-regelstyrd imitation av Guds universella och eviga 
skapelse. Synen på konstnären (inklusive kompositören) handlade 
främst om inspirationen som en yttre naturkraft som drev komposi-
tören till regelbrott, vars resultat kunde liknas vid unika skapelser ex 
nihilo. Men dessa musikaliska skapelser uppfattades inte som uttryck 
för kompositörens personlighet, utan som imitationer av de unikt 
mänskliga känslouttryck som beskrevs av de tonsatta dikterna. Nå-
gon genetisk funktion som knöt kompositören till verket var det inte 
frågan om och inte heller någon idealistisk verkfunktion; musiken 
saknade egen form.

Det som sker under 1700-talet är inte så mycket en förändring av 
synen på konstnärens naturbegåvning (den finns där redan), utan en 
förändring av vad som snarast kan härledas till den antika fruktbar-
hetssymbolen genius, den skyddsande som garanterade släktens fort-
bestånd och jordegendomens livgivande fruktbarhet. Förändringen 
består just i att den individuella personligheten, snarare än den gu-
domliga ordningen, kommer att utgöra den genetiska källan och upp-
hovet till det skapade verket. Som Diderot uttryckte denna nya idé: 
geni är inget man har utan något man är (Dieckmann, 1941).101 Men 

100 Locke menade att musikalisk utbildning är ett rent slöseri med tid, 
men medgav att dans kan ha en positiv inverkan på en mans uppträdande 
(Jorgensen, 2006).

101 Diderot menar dock att geniets fantasiförmåga inte innebär annat än 
att kombinera och variera redan ihågkomna former och innehåll: ”skapande 
är en mystisk handling och upplysningen accepterade inga mysterier” (Ta-
tarkiewicz, 1980, 249).



110

det är en enkönad reproduktionslära som kommer att ligga till grund 
för både estetik och juridik, där den genetiska funktionen utgår från 
en föreställning om genial självbefruktning, liksom den antika famil-
jens, släktens och husets heder var en helt igenom patriarkal angelä-
genhet (Battersby, 1989, 74ff; Rose, 1923).

Föreställningen om personlighetens roll för konstnärligt (till en 
början litterärt, men så småningom också musikaliskt) skapande fick 
näring ur Longinos länge bortglömda text från första århundradet 
e.Kr. om den ”upphöjda”, eller ”höga” stilen. Longinos var retoriker 
och skrev om hur en talare så effektivt som möjligt skulle kunna på-
verka och övertyga sin publik. Den upphöjda stilen var ett sådant re-
toriskt grepp, som skulle hjälpa talaren att få publiken med sig. Men 
utöver de hjälpmedel som i övrigt stod varje talare till förfogande (tro-
per, figurer), samt principer för hur dessa sattes samman, krävde den 
höga stilen både inspiration och ”förmågan att forma stora tankar”, 
naturbegåvningar som var endast få förunnade (Longinos, 1997, 20).

Longinos text, som översattes till både engelska och franska un-
der 1600-talet, kom att uppfattas som exempel på hur individen själv 
påverkar tankarnas uttryck och hur det resulterande verkets storhet 
därmed är en följd av individens egna själskvalitéer, personlighet och 
ädla karaktär. Föreställningen om skapandets genetiska bestämmel-
se börjar på så sätt snävas in, från antikens i princip oöverblickbara 
släktlinje, till den skapande individen. En nödvändig förutsättning för 
detta var att man bortsåg från att storheten hos en text betraktades av 
Longinos (precis som för Platon eller Aristoteles) som universellt gi-
ven, giltig för ”alla människor i alla tider” (a.a.); man bortsåg från att 
formandet av stora tankar inte var detsamma som skapande av nya 
idéer; samt att man bortsåg från att inspirationen kommer av imita-
tion, eller som Longinos säger, ”[a]tt man efterbildar och tävlar med 
det förgångnas stora författare och diktare” (a.a. 31).102

102 I den tyskspråkiga litteraturen börjar man under 1700-talets sista de-
cennier att diskutera musikens känslomässiga påverkan på lyssnaren i termer 
av ett innehåll som ”uttrycks” av musikern och/eller kompositören, kanske 
slagkraftigast formulerat i Joseph Martin Kraus slogan ”jag känner att jag kan 
känna”. Men än är tiden långt från mogen för kompositörens personligt unika 
känslor. I sitt uppslagsverk, under rubriken ”Ausdruck in der Musik”, beskri-
ver Sulzer hur naturen begåvar kompositörer med olika temperament som 
bestämmer deras skiftande förmåga att gestalta olika känslor. Sulzers exempel 
är kompositören Carl Heinrich Graun, som enligt författaren var så ömsint 
och mild att han inte förmådda gestalta mer djärva och självsäkra känslor, 
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En som läste Longinos på detta sätt var Lockes elev Lord Shaftes-
bury. Shaftesburys ärende var, till skillnad från Longinos, djupt mo-
raliskt och religiöst. Framför allt handlade det om att vederlägga me-
ningsmotståndaren Thomas Hobbes påstående att religiös övertygelse 
och gudstro endast var utslag av egoism och egenintresse, men Shaf-
tesbury var också kritisk mot Lockes mekanistiska syn på människan. 
Shaftesburys utmaning var att visa hur man kan hysa en fullständigt 
”intresselös” kärlek till gud och att denna kärlek, att älska gud för sin 
egen skull, är det moraliskt rätta och riktiga. Att vara moraliskt rätt-
rådig, att ha god karaktär, är inte fråga om att handla rätt enligt något 
rationellt skäl, utan om att älska på rätt sätt, att ”vörda det välordnade 
och sköna”, det vill säga ”det goda”, för sin egen skull, intuitivt och utan 
egenintresse (Stolnitz, 1961a,b).

Övergången från det moraliska till det estetiska, från det goda till det 
sköna, var avsiktlig och inte alls lika dramatisk i början av 1700- talet 
som den kan te sig i dag: det sköna och det goda betraktades ju sedan 
antiken som två sidor av samma mynt (Shaftesbury skriver före Kant). 
Det är också i och med denna uppfattning av skönhet som Shaftesbury 
för in den personliga karaktären i ett estetiskt sammanhang. Att upp-
leva skönhet i ett musikstycke kräver att man uppskattar det för dess 
egen skull, att man uppskattar det intresselöst (jfr s. 95), på samma sätt 
som man inför Gud känner vördnad inför hans excellens. Shaftesburys 
främsta exempel är litteraturen, där skönheten tar sig uttryck i de be-
skrivna karaktärernas moraliska handlingar. När det gäller musiken är 
det inte instrumental utan vokal musik Shaftesbury avser, där musiken 
imiterar de känslor som karaktärerna i sången uttrycker.

Förutom Longinos är Shaftesbury också influerad av Plotinos, vil-
ket för Shaftesbury innebär att sann skönhet i en dikt eller ett stycke 
musik råder när det emotionella uttrycket motsvaras av det moraliska 
innehållet och dessa två i sin tur är i harmoni med den övergripande 
gudomliga ordningen – på liknande sätt som Boethius relaterade den 
ljudande sången till både den moraliskt mänskliga musica humana och 
den gudomliga världsordningen. I musik och litteratur, menar Shaftes-
bury, tar sig skönheten uttryck i de beskrivna handlingarna eller ton-
satta affekterna: den skönhet som uttrycks är en inre skönhet som ald-
rig kan återges av konstnären genom att bara iaktta dess yttre former.

Intresselöshet är frihet från yttre påverkan, frihet från det sinnli-
ga (materiella) egenintressets påverkan på själen. Men att uppskatta 

medan det motsatta rådde för kompositören Johann Adolph Hasse, som istäl-
let inte klarade av att komponera milda och delikata tongångar (Sulzer, a.a.).
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något intresselöst är inte detsamma som att skapa fritt, utan intresse. 
Att skapa förutsätter enligt Shaftesbury att kompositören är i harmoni 
med gud, vars skönhet och godhet förmedlas som skapande kraft ge-
nom kompositören i verket. Den gemensamma nämnaren mellan att 
skapa och att uppskatta stavas fantasiförmåga, eller inbillningskraft, 
och skulle utvecklas av Shaftesburys efterföljare, från Joseph Addison 
till Kant. Medan fantasiförmågan för Addison ännu är ett oprecist an-
tagande om vår förmåga att varsebli, blir det hos Kant ett centralt be-
grepp i hans estetiska teori: fantasin blir en skapande förmåga. Redan 
Shaftesbury hade beskrivit hur konstnären, ”can … imitate the Crea-
tor”. Hos Addison heter det att vår inbillningskraft ”has something in 
it like creation”, medan Lord Kames menar att ”man is endued with a 
sort of creative power” (cit. i Nahm, 1956, 143 n73, 181, 10; samtliga kur-
siveringar mina).103 Kanske är det först när Edward Young (1759/1918) 
vänder sig emot tanken att konstnären bearbetar en allmänt tillgäng-
lig resurs och istället talar om verket som en ”organism”, vilken växer 
fram ur upphovsmannens ”rötter”, som Shaftesburys och Addisons 
liknelser blir bokstavliga och en originell skapandeförmåga ex nihilo 
på allvar tillskrivs författaren.

Denna syn på skaparförmågan inbegriper också uppfattningen av 
faderskapet: författaren formulerar inte längre en redan existerande 
evig sanning, utan skapar ett unikt personligt verk. När Rousseau, 
strax efter Young, skriver i sin Dictionnaire de musique (publicerad 
1768), att geniet bär ”fröet” till sin skapelse inom sig, och då bear-
betningen/befruktningen antas ske utan all yttre kontakt, är det inte 
utan att detta faderskap antar rent gudomliga proportioner.104 Både 
den släktskapsförmedlande och den arbetande fadern får ge plats åt 
den personligt skapande gudomlige Fadern i det nya geniets gestalt. 
Verket får härmed sin exklusiva ”originator” i den enskilde konstnä-

103 Citaten är hämtade ur Milton C. Nahms Genius and Creativity (1956). 
Nahm bortser helt från liknelserna och läser nämnda författare bokstavligt, 
som belägg för konstnärens originella skaparförmåga. Lord Kames är en i ra-
den av brittiska 1700-talsestetiker som kritiserar musikens imitativa förmåga 
och mimesis som estetisk doktrin.

104 Rousseaus metafor kan jämföras med Batteux två decennier tidigare, 
enligt vilken det geni konstnären är begåvad med är ”som den jord som inte 
frambringar annat än vad som såtts i den” (Batteux, 1746/1988, från den eng-
elska översättningen); Rousseau uppgraderar således geniet, från en passiv 
uterin mylla för det som redan existerar, till den som aktivt inseminerar det 
ännu icke existerande.
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ren (till skillnad mot den utvalde förmedlare, eller ”informator”, för-
fattaren tidigare setts som), samtidigt som Rousseau även tillerkänner 
tonsättaren denna genialitet – det vill säga den manlige tonsättaren; 
kvinnor ansågs sakna genialitet (Battersby, a.a. 50).

Relaterar vi denna genisyn till Fichtes bruk av fruktbarhetsmetafo-
ren ser vi också dess konsekvenser: eftersom fadern är det unika upp-
hovet till sin formella avkomma (befruktningen inbegriper ju ingen 
moder annat än som passiv materialisering av formen), blir varje ny 
generation, varje ny upplaga av en bok eller ett nottryck, en genetisk 
klon av faderns ursprungliga (det vill säga originella) tankeformule-
ring och varje otillåten kopia ett slags stöld.

Det geniet skapar i denna självbefruktande akt är en organisk form, 
en komplex form vars integrerade delar vuxit fram ur det ”frö” geniet 
burit inom sig i sin egen fantasi. August Wilhelm von Schlegel kon-
trasterar denna levande inre form med dess motsats, den yttre ”me-
kaniska” form som det passiva, icke-autonoma regelföljandet anvi-
sar, den form vem som helst kan bibringa ett material (till och med 
kvinnor och barn). Den organiska formen växer fritt ur geniets inre, 
i ovetskap om konventioner och regler. Distinktionen mellan inre och 
yttre är inte ny – vi finner den hos Shaftesbury (som fått den från Plo-
tinos) och den tycks dyka upp mot slutet av 1700-talet hos musikteo-
retiker som Johann Nikolaus Forkel och Heinrich Christoph Koch105 
– men det är först i och med Schlegels föreläsningar från 1800-talets 
allra första år som distinktionen blir en dikotomi: en inre organisk 
form kan inte ha något som helst att göra med yttre mekanisk form. 
Den senare är en godtycklig och alltigenom opersonlig teknik, den 
förra ett personligt karaktärssignum, som utvecklar sig med nödvän-
dighet. Frågan är, hur?

105 När Koch resonerar om en kompositions skönhet förklarar han denna 
i aristoteliska termer som ”tillfällig form” (zufällige Form), snarare än ”inre” 
form (Bonds, a.a. 126), vilket blir aningen motsägelsefullt (skönhet som det 
icke-perfekta, det ofulländade). Ännu vid slutet av 1700-talet handlar de mu-
sikaliska formdiskussionerna huvudsakligen om formtyper, inte om indivi-
duell form, vilket återspeglas i Johann Georg Sulzers Allgemeine Theorie der 
schönen Künste (som kom ut i tre upplagor mellan 1778 och 1794), där form-
begreppet tas upp i samband med ”bildande” och ”tecknande” konster, men 
inte alls i samband med musik (Sulzer, a.a.). 
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Schiller om moral och estetisk fostran

Moralen som den personliga karaktärens främsta kännetecken får sin 
kanske mest inflytelserika formulering i Friedrich Schillers Brev om 
människans estetiska fostran (1795/1995). Här visar Schiller hur den 
moraliska personligheten leds fram av den sköna konsten. Skönhet, 
hävdar Schiller, är den harmoniska balansen mellan det yttre sinn-
liga och det inre förnuftiga, det vill säga mellan människans förmåga 
till att å ena sidan erfara den föränderliga världen med sina sinnen, 
känslor och behov och å andra sidan förmågan att begripa denna 
värld med oföränderliga och eviga begreppskategorier.106 Det är i den 
konstnärliga aktiviteten – skapande, så väl som iakttagande – som 
denna skönhetsupplevelse kommer till stånd.

Att dessa förmågor, eller ”drifter”, måste harmoniseras beror enligt 
Schiller på att ett tillstånd där det sinnliga får dominera över förnuf-
tet leder till primitiv hedonism, medan en förnuftighetens dominans 
över det sinnliga leder till tomt regelföljande. Schiller kallar dem för 
”stoffdrift” och ”formdrift”, där ”drift” indikerar funktionalitet och he-
teronomi. Drifterna står i den mänskliga andens tjänst – ”anden själv 
är varken materia eller form” (19e brevet) – och när drifterna spelas 
ut mot varandra, när ingen av dem kan utöva oinskränkt påverkan på 
anden, uppnås inte bara en skön harmoni, anden blir också fri vilja. 
Det är, som Schiller säger, ”genom skönheten man vandrar till frihe-
ten” (2a brevet).

Vi kan jämföra med Kant, som menade att skönhet är den käns-
la vi erfar när det råder ett fritt spel mellan inbillningskraft och för-
ståndsförmåga.107 Kants problem var ju, som vi sett, att vi aldrig kan 
få kunskap om tingen i sig, om den ”noumenala” världen (kunskapen 
är begränsad till kategoriernas fenomenala värld). Detta löser Schil-
ler genom att postulera en ”absolut ande” (jfr Fichtes transcendenta-
la subjekt), som varken är materia eller form och för vilken de båda 
drifterna utgör ett ”naturligt” stadium på vägen mot självkännedom 
och självförverkligande. Människans sinnliga natur, stoffdriften såväl 
som dess nödvändiga motpart i formdriften, är med andra ord medel 
för andens förmåga till reflexion och karaktärsutveckling (kroppen är 

106 Med uttalad hänvisning till Fichte skriver Schiller under på den aris-
toteliska föreställningen att form och materia ömsesidigt förutsätter varan-
dra (13e brevet).

107 Ett spel, Spiel, som i Schillers fall vanligtvis översätts med ”lek” (14e 
brevet).
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själens sätt att spegla sig, själens sätt att se sig själv): har man en gång 
accepterat Schillers absoluta ande upplöses det noumenala ovetbara 
till förmån för andens självkännedom. Och när den sinnliga, mate-
riella naturen uppfyllt sin funktion kan anden uppnå självförverkli-
gande och träda in i det moraliska stadiet.

Den i tiden föränderliga naturen är nödvändig för att anden skall 
kunna reflektera över sig själv, förändras och uppnå självkännedom 
(11e & 19e brevet). Samtidigt ser man att det är förnuftets formande 
verksamhet som utgör Schillers huvudsakliga intresse, då sinnlighe-
ten leder till egenintresse och ”verkar … begränsande på anden”. Det 
sinnliga, materiella, kan om det inte tyglas, bara inverka fördärvligt 
på den moraliska personligheten. ”Det hör alltså”, menar Schiller, ”till 
kulturens viktigaste uppgifter att underkasta människan formen re-
dan i hennes rent fysiska liv, och – så långt skönhetens rike någonsin 
kan nå – göra henne estetisk, eftersom det moraliska tillståndet kan 
utvecklas endast ur det estetiska, men ej ur det fysiska [sinnliga]” (23e 
brevet). Framför allt är det formdriften ”som upprätthåller personlig-
heten” (12e brevet), själva ”[p]ersonen som uppenbarar sig i det evigt 
förblivande Jaget” (11e brevet).

Den sköna konsten kan härmed ses som kronan på människans 
kulturella bildning.108 Men om friheten är den moraliska personlig-
hetens främsta kännetecken kan man fråga sig vad som skiljer ett 
konstnärsgeni från ett annat: kan skönheten och friheten uppfylla de 
genetiska funktioner som knyter ett verk till en särskild upphovsman 
och inte till en annan? Räcker musiken till för en sådan skönhet?

Musikens brist på innehåll

Trots att både Shaftesbury och Addison hänvisat till musik, trots att 
Rousseau pekat ut kompositören som geni, trots Schillers uppma-
ning till estetisk fostran och trots att en musikteoretiker som Daniel 
Schubart kunde skriva att kompositörens uppgift inte längre var att 
efterlikna känslor, utan att uttrycka sin ”jaghet” i musiken (seine Ich-
heit in der Musik heraustreiben) (cit. i Dahlhaus, 1967, 35), så uppfat-
tas musiken ännu en bra bit in på 1800-talet av det stora flertalet som 
underhållning, nätt och jämt jämförbar med övriga konstarter. Vi har 
redan stött på Kants skeptiska inställning till musikens status som 

108 Det vi ser är hur det ”estetiska kulturbegreppet” blir en förlängning 
och fulländning av begreppet om kultur som bildning (jfr Fink, 1988; Wil-
liams, 1967).
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skön konst, en åsikt som återklingar i kantianen Michaelis påstående 
att ”musikens makt varken räcker till bestämda begrepp eller verklig 
kunskap” (zu bestimmten begriffen, zu wirklichen Erkenntnissen reicht 
ihre Macht nicht hin) (Michaelis, 1801/1997).109

Att omtala kompositörer som genier må ha varit på modet, inte 
minst i Tyskland, under 1700-talets sista decennier, men det man hyl-
lade begränsade sig ofta till rena överraskningseffekter i musiken, till 
nyhetens behag (Morrow, 1997, 122f).110 Att påstå att konstnären är 
ett fritt skapande geni var däremot kontroversiellt ännu vid 1800-ta-
lets början. Det handlade inte bara om ifrågasättandet av den rådande 
estetiken där konstnärens uppgift länge varit att framställa en kom-
position som så konstfullt som möjligt imiterar den yttre formen hos 
Guds skapelse, utan om att man för första gången på allvar ifrågasät-
ter den självklara ordning som följer av Guds unika skaparförmåga, 
Guds ”ensamrätt” att ange kriterierna för inre form. Det är ett kontro-
versiellt påstående så länge det kommer från författarna, vilka ofta 
var av adlig börd (både Shaftesbury och Kames var adliga), men det 
blir närmast revolutionärt (om det ens tas på allvar) när anspråket 
kommer från kompositörer, vilka med något enstaka undantag sågs 
som ett borgerligt hantverkarskrå, som fortfarande en bra bit in på 
1800-talet huvudsakligen var beroende av kyrka och hov.111 Att Beet-
hoven titulerade sig ”hjärnägare” gentemot sina ”godsägande” mece-
nater var ett uttryck för politisk radikalism (Adorno, 1962/1976, 224).

Men musikens status handlar inte bara om ståndstillhörighet, utan 
också om det material den anses forma. Som vi sett har tanken på 

109 Goethe lär ha betraktat stråkkvartetten som ett intellektuellt och be-
levat samtal (Dahlhaus, 1989, 260), men beskrivningen var en liknelse; mu-
siken liknar (imiterar) ett idéutbyte utan att för den skull vara det i bokstav-
lig bemärkelse.

110 En inställning som tycks svår att bli av med, om man får tro Richard 
Wagners beskrivning från mitten av seklet: ”nyhetens behag var det enda den 
lättsinniga smaken åtrådde, då gårdagens melodi redan blivit outhärdlig” (der 
lüsterne Geschmack von ihr immer nur etwas Neues verlangte, weil die Melo-
die von gestern heute nicht mehr anzuhören war) (Wagner, 1888, 98); musi-
ken som färskvara behöver ingen upphovsrätt (Kretschmer & Kawohl, 2004).

111 ”The fact that people from the bourgeouis class who were distinguished 
by a special artistic or intellectual talent were received almost as equals in some 
Paris Salons and by some German and Italian nobles, can easily obscure the 
fact that throughout the eighteenth century and in large areas of Europe up to 
1918, bourgeouis people were regarded and treated by the rulers as second-class 
citizens, people of lower rank” (Elias, 1993, 17 n5). 
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kompositören som ett fritt skapande geni inte självklart stöd ens hos 
för tiden radikala tänkare som Kant och Fichte. Kants och Fichtes ar-
gument mot eftertryck bottnar i en kamp för yttrandefrihet, vilket i 
sin tur förklarar upptagenheten vid det personliga uttrycket av för-
nuftiga idéer. I den framväxande offentlighetens olika fora – kaffehus, 
salonger och ”bordssällskap” – odlas ett ideal om allas rätt att komma 
till tals, oavsett ståndstillhörighet (klassbakgrund) och oavsett ämne: 
ingen samhällelig institution eller företeelse, vare sig politisk, ekono-
misk eller estetisk, ska vara immun mot kritisk genomlysning (Ha-
bermas, 1962/1984, 35ff)

Kants nyss nämnda artikel om orättmätig kopiering av böcker pu-
blicerades i tidskriften Berlinische Monatschrift och kan förstås mot 
bakgrund av den betydligt mer inflytelserika text han publicerade i 
samma tidskrift bara några månader tidigare. Denna artikel – Svar på 
frågan, vad är upplysning? – som översattes till svenska redan 1790, 
formulerade upplysningstidens frihetspatos med de kända orden, att 
upplysning är ”människans utträde ur sin självförvållade omyndig-
het” (Kant, 1784/1992). Människan har en fri vilja och ett eget för-
nuft, varför hon inte kan underställas vare sig kyrkors eller kungars 
överförmyndarskap. Att uttala sig i egenskap av officiell ämbetsman 
(präst, domare) är att uttala sig i en specifik institutions intresse. En-
dast genom att uttala sig i egen person har en människa möjlighet att 
tala fritt, att själv bestämma, vara autonom. Detta är en rättighet alla 
människor har – friheten är ”medfödd” (eingeboren) – och det är en 
frihet som varje människa är moraliskt förpliktigad att respektera hos 
varje annan.

Även om Kant menar att författarens tankar är dennes egendom är 
det inte en äganderätt han förordar, utan en rätt att fritt få uttrycka sig 
och sina personliga åsikter i en offentlig diskussion, vilket inte lämnar 
mycket till övers för musiken. Kants ärende är yttrandefrihet, snarare 
än äganderätt eller upphovsrätt, vid en tid då rätten att få uttrycka sig 
med musik inte var något problem, då rätten till musiken (det som 
först långt senare skulle komma att kontrolleras av en idealistisk upp-
hovsrätt) ännu inte innebar någon begränsning av tillgången på mu-
sikaliskt material för tonsättarna.

Vad gäller Kants syn på äganderätt skiljer den sig dessutom från 
Lockes då den inte utgår från någon naturrätt; för Kant är ägande-
rätt en social institution, ytterst underordnad morallagens kategoris-
ka imperativ, då exklusiva anspråk på materiella resurser samtidigt 
innebär begränsningar av andra människors frihet (Gregor, 1988). 
Fichte följer Kants linje när det gäller författarens fundamentala rätt 
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till sina tankar, med preciseringen att det handlar om tankarnas form, 
men jämställer däremot denna rätt med äganderätt. Detta ger enligt 
Fichte författaren inte bara moralisk utan också juridisk rätt att för-
foga över ”frukterna” av tankearbetet, det vill säga rätt att bestämma 
över kopior och tryck. De i ord formulerade tankarna (som författa-
ren äger, de är författarens egna), kan inte överlåtas eftersom varje lä-
sare måste formulera om dessa med sina egna ord för att kunna till-
ägna sig dem. Det är tankarnas form, det sätt de är formulerade på, 
som författaren äger. Och detta ägande behöver av naturrättsliga skäl 
inte ta några som helst hänsyn till andra människors anspråk: Fichte 
accepterar inte att någon kantsk morallag eller annan social överens-
kommelse överordnas äganderätten.112

Det geniet skapar är form, immateriell form. Problemet för musi-
ken är att den inte räcker till för att forma begrepp eller kunskap; mu-
siken formar ett sinnligt material, snarare än ett andligt och behöver 
därför inte formuleras om för att lyssnaren skall kunna ta den till sig. 
Alla kan ta till sig sinnlig form, den är allmängiltig, allmängods. Detta 
är orsaken till att Fichtes i grunden lingvistiska argument för litterär 
äganderätt inte kan inbegripa musik (och då exempelvis Michaelis 
musikaliska formbegrepp är formulerat i kantianska termer har det 
inte mycket att sätta emot). Först när musikens formella egenskaper 
betraktas som ”innerliga” kan ett immateriellt musikverk reifieras. 
Men dessförinnan måste formen ”platoniseras”, det vill säga frigöras 
från sitt materiella beroende. Det kommer så småningom om att ske 
med hjälp av Plotinos distinktion mellan yttre och inre form (som ju 
har vissa likheter med Fichtes teori).113 Därutöver måste geniets ka-
raktäristiska skaparförmåga bli tillräckligt originell för att uppfylla 

112 Enligt Strömholm utövar Kants rättslära inget direkt inflytande på 
egendomsrätten (son influence sur les réalités juridiques était réduite) (Ström-
holm, 1966, 184), och Kants påverkan på droit moral är tveksam (bien plus 
douteux) (a.a. 195); i den mån han utövat inflytande är detta indirekt (a.a. 246). 

113 Även om det inte finns någon explicit koppling mellan Fichte och Plo-
tinos kan distinktionen mellan inre och yttre form ha nått Fichte via vännen 
Wilhelm von Humboldt (Vessey, 2006), som i sin tur var influerad av Shaftes-
bury (Leopold, 1929). Fichtes språksyn skiljer sig dock väsentligt från Hum-
boldts, i och med att den senare ser språket, inte som ett sätt att ”översätta” 
tankar, utan som ett sätt att tänka. Först i och med att Hanslick ett halvsekel 
senare avfärdar det retoriska kravet att musikens ska röra lyssnarens känslor 
blir den metafor om musikaliska idéer och tankar som man finner hos någ-
ra av det sena 1700-talets teoretiker (Scheibe, C. P. E. Bach, Quantz, Riepel, 
Türk, se Bonds, a.a. 164f) bokstavliga; musik blir ett sätt att tänka.
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den genetiska funktionen: det andliga verket måste få unikt person-
lig karaktär.

Verket som personligt uttryck

Yttrandefriheten, i likhet med tryckfriheten, är för Kant och Fichte 
inte bara en negativ frihet, som anger vad en individ har rätt att vara 
fri ifrån, nämligen inskränkning av möjligheten att yttra sig, utan ock-
så en positiv frihet, en frihet till någonting. Denna positiva innebörd 
är vad Kant avsåg med sin lära om det kategoriska imperativet, det 
imperativ som innebär att individen själv, utifrån sitt förnuft, sätter 
gränserna för sitt handlande. Det handlande subjektet är autonomt, 
det är själv lagstiftande. Det är när denna självlagstiftande princip 
överförs till ett estetiskt sammanhang, via den intresselösa kontemp-
lationen av det andliga verket, som det fritt skapande geniet – det som 
skapar originella verk ex nihilo – kan tänkas begreppsligt, först då 
börjar föreställningen om konstnärligt skapande få ett konkret inne-
håll (till skillnad från de luftiga liknelser som skapandemetaforen litat 
till sedan renässansen).

Detta sker först mot slutet av 1700-talet och till ett mycket högt 
pris. Skönheten och friheten, konsten och moralen, skiljs åt och frå-
gan är ifall de kan återförenas. Medan det sköna och det goda fortfa-
rande för Shaftesbury var ett och samma, lyder de enligt Kants sys-
tem under skilda principer, vilket vi sett i redogörelsen för skönhets-
omdömet respektive det moraliska omdömet. Medan skön konst för 
Shaftesbury av nödvändighet harmonierar med moraliska principer, 
kan skönhet enligt Kant vara tom, det finns originellt nonsens (Kant, 
1790/2003, § 46). Kants geni är fritt i sitt skapande. Geniet sätter sina 
egna regler i enlighet med den naturgåva det besitter. Kant beskriver 
denna förmåga i termer av ingenium, en medfödd förmåga, talang el-
ler fallenhet; genius, det personliga, är däremot något som måste kul-
tiveras, bildas och för detta ändamål räcker inte musiken till, varken 
som förebild för kulturell bildning eller som indikation på densamma 
(Kant, 1790/2003, § 42). För att skönheten skall kunna vara ”en symbol 
för frihet”, som Kant säger, krävs – förutom den formella komplexitet 
som skiljer ett sammansatt verk från sina elementära beståndsdelar 
(och som Hoffmann så exemplariskt analyserar) – ett sedligt tanke-
innehåll som får oss att inse tillvarons yttersta (”noumenala”) ända-
målsenlighet.

Det är här vi finner Hoffmans betydelse. I motsats till Kants mu-
siksyn utgör Hoffmans Beethovenanalys ett exempel på framlyftande 
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av musikens kvalitéer så till den grad att musiken inte bara klarar sig 
utan en text, utan rent av står över de representerade innehåll som 
ord kan förmedla och gestaltar en andlig värld. Musiken, enligt Hoff-
mann, återger inte en yttre verklighet, utan en inre ogripbar sanning, 
förmedlad från kompositör till publik genom ett slags själarnas fören-
ing (Hoffmans text är också ett exempel på en estetisk diskussion i ett 
offentligt forum, tidskriften, där Mattheson varit pionjär ett sekel tidi-
gare med sin Critica Musica). Även om Hoffmanns musiksyn, snarare 
än Kants, är den avvikande under 1800-talets första decennier (mu-
siken ansågs ju inte ha något innehåll), så stod Hoffmann inte ensam 
i sitt försvar för musiken. Ludwig Tieck hade bara några år tidigare 
hävdat att musiken är den högsta poesin. Musiken återger inte käns-
lor, i enlighet med barockens affektläror, utan framställer genom sin 
formella struktur ett klingande abstrakt argument (Dahlhaus, 1989, 
143f). Christian Gottfried Körner, som var väl förtrogen med Kants 
estetik och dessutom personlig vän med Schiller, hävdade också den 
instrumentala musikens lov. I likhet med Hoffmann betonar Körner 
det sublima, det oändliga i musiken, vilket Körner jämställer med fri-
het. Om friheten är det yttersta måttet på personlig karaktär (att kun-
na göra bruk av sin fria vilja utan att falla till föga för sinnliga begär) 
är också musiken särdeles lämpad att gestalta denna karaktäristis-
ka frihet. Mot bakgrund av Schillers åtskillnad mellan formdrift och 
stoffdrift avfärdar Körner den äldre musikestetikens uppfattning av 
musik som ett imiterande av känslouttryck med argumentet att käns-
lor är sinnliga, övergående fenomen, relaterade till stoffdriften, med-
an karaktär är det bestående, det enhetliga som formdriften framhål-
ler (Körner, 1795/1988).114 Till skillnad från den antika traditionen, 
där tonskalorna återspeglade ett universellt karaktärsinnehåll (ethos), 
är det nu kompositörens karaktär som återges av musiken (Seidel, a.a. 
13ff). Men frågan jag ställde i samband med Schillers förslag till este-
tisk fostran kvarstår: tillåts den personliga karaktären vara tillräckligt 
individuell för att fylla den genetiska funktionens särskiljande krav?

Några decennier efter Tieck, Schiller och Körner gör Robert Schu-
mann en uppdelning i Tiecks anda, mellan å ena sidan det karaktä-
ristiska, innerliga, poetiska och å andra sidan det pittoreska, det ytliga 
och prosaiska. I en artikel från 1834, skriven för ett konversationslexi-

114 Det finns härmed en osäkerhet hos Körner huruvida den karaktär som 
han anser att musiken trots allt förmår återge motsvarar formdriften eller om 
den rent av är en instans av den fria lekdrift, den harmoni mellan materiell 
stoffdrift och andlig formdrift, som Schiller menar är vägen till frihet.
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kon för damer, heter det att karaktär är ”konstverkets moraliska bak-
grund; för även om ordlös musik inte kan framställa något ont, så är 
den moraliska människan sammanbunden med det estetiska, det sed-
liga med det konstnärliga, på så sätt att vadhelst frambringat med se-
delösa lidelser, i konstverket inte kan dölja sitt ursprung” (Schumann, 
1834/1914, 207).115 Schumann formulerar aldrig något estetiskt pro-
gram, men från hans många artiklar och recensioner kan man skönja 
en syn på tonsättaren som en världsförmedlare: ”[a]llt som sker i värl-
den påverkar” tonsättaren, ”politik, litteratur, människor”, och får in-
trycken bara ”musikalisk luft” under vingarna ”söker de sig en utväg”, 
blir ”musikaliskt utsagda” (Schumann, 1885/1886, 282). Den poetiska 
idén, som Tieck talat om, kan ta sig uttryck i olika material (ord, mu-
sik), tack vare den förmedlande instans i tonsättargeniets själ Schu-
mann omtalar som karaktär (Lippman, 1999, 160). Om den poetiska 
idén ska förstås som ett slags platonsk idé (Dahlhaus, 1978a, 66), eller 
som en abstrakt idé vilken kan ta sig uttryck genom att formuleras i 
olika typer av material (musik, poesi, bildkonst), enligt ett aristote-
liskt/fichteanskt synsätt, är en fråga som i Schumanns fall knappast 
har något entydigt svar.

Svaret på frågan om karaktärens roll för den genetiska funktionen 
är att ännu för Schumann och hans samtid är tonsättargeniets per-
sonliga karaktär ett universellt ideal, snarare än en individuell lägg-
ning; det är inte det individuellt specifika i vars och ens karaktäristis-
ka personlighet som är av intresse. Detta framgår i det avståndstagan-
de som möter Hector Berlioz när han 1830 presenterar programmet 
för sin Symphonie fantastique. Att musikaliskt gestalta ”en episod ur 
ett konstnärsliv” med fokus på erotiska fantasier avfärdas av bland 
andra Felix Mendelssohn som ”motbjudande” (cit. i Benestad, 1978, 
240). Schumann är mindre negativ, men föredrar att läsa in sitt eget 
program i musiken; Berlioz musik är allt för genial, menar Schumann, 
för att besudlas av ett så karaktärslöst program som det kompositö-
ren föreslagit (Lippman, 1999, 162). Franz Liszt, däremot, hyllar pro-
grammet som ett tecken på den instrumentala musikens exklusivitet 
(Dahlhaus, 1967, 62). För det upphovsrättsliga tänkandets del innebär 

115 ”Im höheren Sinne ist er sogar der moralische Hintergrund des Kunst-
werks; denn wenn auch die Musik ohne Worte nichts Böses hinstellen kann, 
so hängt doch der moralische Mensch mit dem ästetischen, das sittliche We-
sen mit dem künstlerischen dergestalt zusammen, das das, was in unsittlicher 
Leidenschaft erzeugt ist, auch im Kunstwerk seinen Ursprung nicht verbergen 
kann.”
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detta att hänvisningar till upphovsmannens personliga karaktär inte 
förmådde uppfylla någon genetisk funktion vid 1800-talets mitt.116 
Istället kommer lyssnarens karaktär, så som den uppenbarar sig i den 
kontemplativa inställningen till musikverket, att fylla en synnerligen 
viktig verkfunktion: det är lyssnaren, hävdar jag, som garanterar det 
idealistiska verkets existens. Inte geniet.

Geniet, verket och den kontemplerande publiken

Karaktär begränsar sig inte till programmusik. I och med den pro-
gramlösa instrumentalmusiken, den absoluta musiken, försvinner de 
verbala ledtrådar som i programmusiken eller den vokala musiken 
kan förankra musikens affektiva karaktär i bestämda känslokategorier 
(glädje, sorg, vrede, etc.). I stället ställs lyssnaren inför helt nya erfa-
renheter att tolka. I och med att fokus flyttas från imitationen av uni-
versellt mänskliga känslor till uttrycket av tonsättargeniets ideala ka-
raktär, kan det tyckas som om lyssnarens roll reduceras. I själva verket 
är det precis tvärt om. Att lyssna blir med den romantiska estetiken en 
aktivitet som ställer nya krav på publiken: kompositionen blir ett ut-
tryck vars bedömning inte är avhängig lyssnarens igenkännande, utan 
lyssnarens förmåga att aktivt tolka och förstå. Lyssnaren avkrävs inget 
mindre än den intresselöshet Shaftesbury funnit i den religiösa kon-
templationen. I Shaftesburys efterföljd hade Karl Philipp Moritz redan 
år 1785 beskrivit denna kontemplation av verket: ”Jag betraktar det 
[sköna objektet] som något, inte inom mig, utan som något fulländat i 
sig självt, som utgör ett helt i sig självt och som bara tilltalar mig om det 
själv vill; och detta under förutsättningen att jag relaterar till det sköna 
objektet, snarare än att jag bjuder objektet att förhålla sig till mig”.117

116 Beskrivningen av Mendelsohn som ”en aning reserverad i blottställan-
det av sitt inre”, som en som ”desto hellre fånga[de] en stämning med alla dess 
aningar och möjligheter” (Wallin, 1947, 83), kan nog sägas karaktärisera hela 
det samtida musiklivet, åtminstone ur ett efterkommande perspektiv. Fem-
tio år senare har situationen förändrats avsevärt, vilket framgår av Pjotr Tjaj-
kovskijs korrespondens med Madame von Meck från 1880-talet (här i engelsk 
översättning): ”when I begin to reflect that with an increasing audience will also 
come an increase of interest in my personality, in the more intimate sense; that 
there will be inquisitive people … who will tear aside the curtain behind which 
I have striven to conceal my private life, then … I half wish to keep silence fore-
ver, in order to be left in peace” (cit.i Chanan, 1999, 187).

117 ”Ich betrachte ihn, als etwas, nicht in mir, sondern in sich selbst Vol-



123

Denna vördnadsfulla inställning kan, som sagt, uppfattas som en 
förminskning av lyssnarens roll i jämförelse med den utslagsgivande 
publikreaktion som kompositören tidigare eftersträvat i enlighet med 
retorikens principer: lyssnaren (mecenaten, fursten, den förmögne 
adelsmannen) var den som ytterst avgjorde ifall den beställda musi-
ken levde upp till de krav på affektiv gestaltning (av den tonsatta dik-
ten eller bibeltexten) som situationen krävde. Det kan också uppfat-
tas som en förminskning av lyssnaren i förhållande till det skapande 
tonsättargeniet – vem är väl publiken att bedöma en Mozart eller en 
Beethoven?

Men den typ av kontemplativt lyssnande, lyssnandet till ”det sköna 
objektet”, som Moritz anvisar och som i Kants tappning förutsätter 
ett smakomdöme (lyssnarens karaktär visar sig i den goda smaken), 
kommer inte bara att innebära en välvillig tolkning av det nya kom-
positörsgeniets karaktäristiska uttryck (på det sätt Moritz vanligtvis 
uppfattas),118 utan blir snarare en nödvändig förutsättning för ver-
kets hela existens. Som Moritz säger, ”Vi behöver inte det sköna ob-
jektet för att underhållas, så mycket som det sköna objektet behöver 
oss för att bli uppmärksammat. Vi kan utan problem existera utan att 
kontemplera sköna konstverk, men de kan inte existera som sådana 
utan vår kontemplation. Ju mer vi kan klara oss utan dem, desto mer 
kontemplerar vi dem för deras egen skull för att på så sätt ingjuta i 
dem, för första gången, genom vår kontemplation, deras sanna, full-
ständiga existens”.119

Moritz framlyftande av publikens betydelse för verkets existens 
måste också ses mot bakgrund av den kommersiella utveckling av mu-
siken som påbörjats under 1700-talet och som fortgår under följande 

lendetes, das also in sich ein Ganzes ausmacht, und mir um sein selbst willen, 
Vergnügen gewährt; indem ich dem schönen Gegenstande nicht sowohl eine 
Beziehung auf mich, als mir vielmehr eine Beziehung auf ihn gebe” (Moritz, 
1785/1962, 3). I Moritz precis som i Shaftesburys fall är den intresselösa atti-
tyden till konst influerad av ett specifikt förhållningssätt – i Moritz fall, tysk 
pietism – till Gud (Woodmansee, 1984b).

118 Se exempelvis Le Huray & Day, 1988b; Bonds 1997.
119 ”Wir bedürfen des Schönen nicht so sehr, um dadurch ergötzt zu weden. 

Wir Können sehr gut ohne die Betrachtung schöner Kunstwerke bestehen, diese 
aber können, als solche, nicht wohl ohne unsre Betrachtung bestehen. Jemehr 
wir sie also entbehren können, desto mehr betrachten wir sie um ihrer selbst wil-
len, um ihnen durch unsre Betrachtung gleichsam erst ihr wahres volles Dasein 
zu geben” (Moritz, a.a. 4).
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sekel. Musiken, som tidigare huvudsakligen fyllt en rituell funktion 
inom en ”representativ offentlighets” institutionella ramar (kyrkan, 
hovet, se Habermas, a.a.) blir en vara på en ”fri” marknad. Samtidigt 
är ju musiken, som den kanske mest ideella av de sköna konsterna, 
ett av de främsta kännetecknen på en kultur som svarar mot den fri-
het och harmoniska balans mellan motstridiga drifter och begär som 
Schiller beskriver. Här kommer geniet att spela en roll som garant för 
att skönheten inte reduceras till en ren handelsvara, en garant för att 
musikens värde uppskattas i estetiska snarare än i ekonomiska termer. 
Men samtidigt innebär geniets originella skapelse, allra helst det idea-
listiska verket, ett villkor för att musiken överhuvudtaget ska kunna 
bli en vara, det vill säga inte bara ses som en tjänst.

Men framför allt visar Moritz påpekande att utan den kontempla-
tive lyssnaren finns det ingen som kan garantera det formellt kom-
plexa verkets förhandenvarande: det är den kontemplative lyssnarens 
omdöme som kommer att utgöra själva förutsättningen för det and-
liga, idealistiska verkets ontologiska existens. Under större delen av 
1800-talet kommer det att handla om att befästa objektifieringen av 
verket; reifieringen, det slutgiltiga steget från tjänst till vara, från akti-
vitet till objekt, kräver förutsättningar som uppfylls först mot slutet av 
seklet. Detta förhållande, denna ömsesidiga beroenderelation mellan 
upphovsman, verk och publik, utgör den moderna estetikens ”andra”. 
Det är en funktion i det fördolda, som efter Moritz vare sig har utta-
lade förespråkare eller belackare (och som tack vare Hoffmann och 
romantikerna faller i glömska). Det närmaste vi kommer ett erkän-
nande av publikens roll finner vi i Friedrich Hegels betydligt mer ar-
tikulerade estetik och rättsfilosofi, som dessutom tar upp en fråga som 
Fichte lämnade obesvarad: hur kan det inre formandet av ett ideellt 
”material” innebära en äganderätt därtill?
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8. Fri vilja, subjekt och objekt

Hegel: frihet, ande och vilja

Kants idéer om människans fria vilja var influerade av Rousseaus te-
ori om en överindividuell, generell vilja, vilken Rousseau menade tar 
sig uttryck i samhällskontrakt där individer frivilligt avsäger sig en del 
av sin frihet till ett statsöverhuvud (redan under senmedeltiden hade 
den fria viljan börjat diskuteras i samband med att man uppmärksam-
made människans frivilliga förbund med Gud, se s. 42). Hegel övertar 
Rousseaus idé från Kant och från Schelling tar han idén om en and-
lig natur, en världsande (Schillers absoluta ande utgör ytterligare en 
ingrediens). Historiens utveckling, enligt Hegel, är världsandens ut-
veckling, där världsanden blir allt mer självmedveten och konfliktfri, 
till dess historien upplöses i ett fullständigt medvetande om subjektet 
som absolut frihet. Jag ska här kortfattat försöka beskriva denna pro-
cess, hur subjektet blir till och vad egendomsanspråk har för funk-
tion. Det som är särskilt intressant är att koppla detta till Hegels syn 
på konst och äganderätt.

Världsandens grundläggande kännetecken är fri vilja. I världsan-
dens utveckling mot fri subjektivitet får viljan sin första konkreta till-
blivelse i den ”personlighet” som ligger till grund för den enskilda 
människans individualitet. Denna konkretisering, eller ”bestämning” 
av viljan som personlighet, sker i sin tur genom att göra anspråk på 
ett viljelöst objekt. Personen blir ett subjekt genom att göra anspråk 
på ett objekt som ”sin” egendom. Personligt egendomsanspråk, skulle 
man förenklat kunna säga, är den subjektiva individens första egen-
skap (Hegel, 1821/1952, § 34ff).

Genom sitt anspråk på, eller begär till (viljan att ha) ett yttre ting 
bekräftar individen sig själv som subjekt, men också det yttre tinget 
som objekt. Den subjektiva självbekräftelsen förutsätter en objektiv 
”negering” från subjektets sida, det vill säga att det främmande objek-
tet uppfattas som uteslutande varande till för subjektet, inte för dess 
egen skull. På så sätt blir individen bekräftad som subjekt av tinget, 
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vilket i sin tur bekräftas som objekt av subjektet. Men det räcker inte 
att bli bekräftad någon enstaka gång, då skulle subjektet sakta tyna 
bort. Eftersom subjektet är beroende av upprepad självbekräftelse kan 
det inte fullständigt ”negera” objektet, inte utplåna eller konsumera 
det, för då skulle det inte finnas någonting kvar som kunde bekräfta 
individen som subjekt. Räddningen ur detta dilemma finns hos ett 
”annat” subjekt. Som subjekt kan man ”negera” sin objektivitet utan 
att utplånas – detta är vad som sker när vi blir bekräftade som subjekt; 
vi ”negeras” som objekt. Då endast ett subjekt kan ”negera” sin objek-
tivitet utan att utplånas, menar Hegel, är självmedvetandet beroende 
av ett annat självmedvetande som klarar av att utföra denna objektiva 
”negering”. Endast inför en annan (som ”negerar” vår objektivitet) blir 
vi till som fullständiga subjekt (se Hegel, 1807/2008, 164f).

Egendomsanspråk är med andra ord en oundgänglig fas i vår sub-
jektiva självutveckling. I ett tillägg till en paragraf i sin rättslära skri-
ver Hegel att syftet (det förnuftiga) med egendom inte i första hand är 
behovstillfredsställelse utan ”överskridandet/upphöjandet av person-
lighetens blotta subjektivitet” (daß sich die bloße Subjektivität aufhebt) 
(1821/1952, § 41) till den fullständiga självbekräftelsen inför en annan: 
”det är bara som ägare som två personer verkligen existerar för var-
andra” (a.a. § 40). Genom att acceptera att den andre äger ett objekt 
bekräftar jag denne andre som subjekt (och vice versa).

Som egendom blir objektet en del av en själv, subjektet externalise-
rar sig i objektet.120 När det gäller det konstnärliga arbetet, forman-
det av ett material (liksom Fichte menar Hegel att form och materia 
förutsätter varandra ömsesidigt), innebär detta att subjektet externa-
liserar sig i själva objektet på ett mer ingående sätt än om det gällde 
ett enkelt begär till ett objekt (eller i människans vardagliga arbete, 
som också syftar till förbrukande konsumtion). Subjektiviteten blir 
inte bara objektifierad (a.a. § 43), konsten bringar ”allt som finns i 
den mänskliga anden till vårt sinne, till vår förnimmelse och inspi-
ration” i ”syftet att mildra begärens vildhet” och rena subjektet ”från 
lidelser”, så att ”drifterna” (den sinnliga viljan, begäret) ger vika inför 
den andliga viljan, den moraliska ”plikten” att bli bekräftad av ett an-
nat subjekt (1823/2005, 52ff).

Det är en ”produktion av sig själv i de yttre tingen som är för han-
den i konstverket” (1823/2005, 37), men denna konstnärliga självpro-

120 Man kan se likheterna med Lockes utsträckning av suum genom in-
vesteringen av ens person i en naturresurs, med den inte ringa skillnaden att 
Locke i detta sammanhang tar subjekt och objekt för givna.
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duktion, det konstnärliga arbetet, är alltså otillräckligt i förhållande 
till den bestående självbekräftelse det möjliggör genom den andres 
erkännande. Det är också otillräckligt jämfört med den objektifie-
ring som konstverket genomgår i och med att det får rättslig status 
som egendom. Det är den rättsliga funktionen som objekt som Hegel 
uppmärksammar och tillmäter betydelse. Objekt är vad ting blir när 
de tilldelas en förmedlande funktion som ömsesidig självbekräftelse 
mellan två subjekt i en rättsordning. Utan någon rättsordning kom-
mer ”personligheterna” (de ännu ej bekräftade subjekten) att bekäm-
pa varandra i en styrkekamp med ojämlik utgång där den ene redu-
cerar den andre till objekt för att bekräfta sig själv (1807/2008, 166ff). 
Men detta kan bara leda till en ofullständig bekräftelse (Hegels av-
skräckande exempel ur mänsklighetens historia är slaveriet och det 
ojämlika feodalsamhället). Endast genom det intersubjektiva ägan-
deanspråkets reflexiva process blir människan sig själv, sin egen, blir 
fri (1821/1952, § 57). Konsten är ur detta perspektiv blott en terapi, en 
temporär lindring, i konstnärssubjektets tillblivelseprocess – och i för-
längningen, i andens genomreflekterade självkännedom (som frihet).

Enligt Hegel är ägandeanspråk en förutsättning för personlighe-
tens utveckling, snarare än att äganderätt skulle utgå från personlig-
heten i och med formandet av ett ideellt innehåll (som Fichte menar) 
– ett formande som (enligt både Fichte och Hegel) med nödvändig-
het innebär en materialisering i ord. Vad gäller kopiering och plagiat 
menar Hegel å ena sidan att objektet (Hegels exempel är litteratur och 
uppfinningar) utgör en ”kapitaltillgång” (Vermögen), vilket därmed 
talar för en inskränkning av mottagarens fria bruk vid en överlåtel-
se av objektet. Å andra sidan talar Hegels påpekande, att mottagaren 
uttrycker formen upprepade gånger vid nyttjandet och därmed själv 
objektiverar tinget (mottagaren omvandlar egendomsobjektet till sin 
egen externaliserade subjektivitet), emot den inskränkning av mot-
tagarens fria bruk som upphovsrätten innebär. Först genom att låta 
en publik bekräfta sig genom konstobjektet bekräftas det senare som 
konstobjekt och konstnären som konstnär. Först i mötet med en pu-
blik kan kompositören upphöjas till geni.

Hegels slutsats är därför att det helt enkelt inte finns något bestämt 
sätt att bedöma plagiatproblem, med följden att det aldrig kan ”fastlås 
rättsligt” (rechtlich und gesetzlich festsetzen), aldrig kan bli mer än en 
fråga om ära och heder; upphovsrätten kan bara ha ett ”mycket be-
gränsat omfång” (sehr beschränkten Umfang) (Hegel, 1821/1952 § 69). 
Kommunikation, musikalisk kommunikation, kan i ett hegelskt per-
spektiv inte förstås som överföringen av en inre form (som medde-
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lande) till en kontemplerande lyssnare; men det kan inte heller förstås 
som lyssnarens aktiva återskapande av en redan fulländad skapande-
process (kompositörens, geniets). Musikalisk kommunikation är en 
förmedling, ett ständigt nyskapande av det man hör där tonsättare och 
lyssnare är de parter vars skilda ståndpunkter jämkas. Som Hegel själv 
uttrycker det (utan att avse kommunikation i någon specifikt musika-
lisk bemärkelse): när ”det sunda förnuftet åberopar känslan, sitt inre 
orakel, har det inte längre något att säga till den som inte håller med; 
det måste deklarera att det inte har något mer att säga till den som inte 
hittar och känner detsamma inom sig – med andra ord, det trampar 
på humanismens rötter. Ty humanitetens natur är att sträva efter sam-
förstånd med andra, och den existerar bara i gemenskap som åstad-
koms mellan medvetanden” (Hegel, 1807/2008, § 69).

Mot bakgrund av Hegels filosofi blir det svårt att upprätthålla den 
fichteanska föreställningen av kopior som genetiska kloner av upp-
hovsmannens ursprungliga tankeformulering: för att en personlighet 
ska kunna artikuleras krävs intersubjektiv bekräftelse.

Schopenhauer och den tyranniska viljan

En kritik av den hegelska viljans historiska utveckling utvecklas av 
Arthur Schopenhauer. Medan hos Hegel det personliga uttrycket i 
konsten inte har något egenvärde, utan är underordnat konstens 
funktion som intersubjektivt bejakat egendomsobjekt – som dock 
svårligen kan skyddas mot plagiat – utvecklar Schopenhauer en rent-
av anti-personlig teori som sätter musiken i högsätet (en teori som 
dessutom står på platonsk, snarare än aristotelisk grund).

För Schopenhauer, precis som för Hegel, är viljan grunden för allt 
varande. Världen är den överindividuella, opersonliga vilja som dri-
ver varat (den yttersta ”orsaken”, för att uttrycka det med aristotelisk 
terminologi). Men till skillnad mot Hegels historiska utveckling mot 
andens befrielse ser Schopenhauer viljan som ett planlöst pågående, 
utan vare sig mål eller mening. Människan är slav under viljan och 
måste därför lära känna dess natur för att kunna frigöra sig från dess 
förtryck. De ting och företeelser vi har kunskap om är endast ”objek-
tivationer” av viljan, ”föreställningar” som hjälper oss att för stunden 
tillfredsställa våra begär. Dessutom utgör de en försåtlig mångfald 
som förleder uppmärksamheten från viljans ”sanna” objektivationer, 
idéerna: ”Viljans adekvata objektivation utgöres av de (platonska) idé-
erna” (Schopenhauer, 1819/1992, 369; parentes i original). Men medan 
övriga konstarter framställer eller efterliknar materiella ting som har 
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dessa platonska idéer som förebilder, har musiken den speciella för-
mågan att återge, eller ”avbilda” viljan direkt, ”omedelbart”, utan om-
vägen över idéerna. Musiken utgör därför, menar Schopenhauer, en 
parallell, eller ”analog”, till de platonska idéerna (a.a. 370).

Här tycks, för första gången, föreställningen om musiken som ett 
slags abstrakt platonsk idé någorlunda tydligt formulerad. Musiken 
är ”universalia ante rem” (a.a. 377), det vill säga en parallell motsva-
righet till platonsk form, vilket i likhet med Platons uppfattning ute-
sluter nyskapande; det enskilda kompositioner gestaltar är partikulära 
uttryck av den allmänna och alltid redan existerande viljan. Vad som 
ännu saknas hos Schopenhauer för att detta ska likna en idealistisk 
verksyn är en distinktion mellan musikens materiella, fysiska uttryck 
och dess immateriella, formella innehåll. Schopenhauer gör ingen åt-
skillnad härvidlag och tycks betrakta det ”ensarta[de] stoff ” tonerna 
utgör (a.a. 378) – i och med att de är temporala (tidsliga), inte spatiala 
(rumsliga) – som delaktig i viljans andliga dimension (det är inte bara 
den schellingska rytmen och tonen som utgör tillvarons grundprin-
ciper, de genom vilka det materiella framträder för och ur det andli-
ga, utan också musikens framåtdrivande rörelse). Vad Schopenhauer 
själv ser som den viktigaste konsekvensen av denna musiksyn gäller 
inte musikverket, utan den roll han därmed kan tillskriva kompositö-
ren, det verkliga geniet, som till skillnad från konstnärer inom andra 
fält står i direktkontakt med viljan.

Den högsta konsten, för Schopenhauer, består i att bemästra viljan 
och frigöra sig från de världsliga intressen, känslor och begär som dri-
ver varje människa. Denna förmåga är det musikaliska geniets kän-
nemärke: ”förmågan att förhålla sig rent åskådande, att förlora sig i 
åskådningen och att rycka kunskapen, som ursprungligen var till en-
dast för viljan, undan denna tjänst, det vill säga att fullkomligt läm-
na ur ögonen sitt intresse, sitt viljande, sina syften, följaktligen att på 
en tid fullkomligt avstå från sin personlighet” (a.a. 276; min kurs.). 
Medan de olika konstarterna återger idéerna mer eller mindre adek-
vat genom sina sinnliga objektivationer (konstverken), utgör musi-
ken ett undantag, då den inte befattar sig med idéerna, utan omedel-
bart ger uttryck för den opersonliga viljan. Det musikaliska geniet är 
därför den som genom sitt kontemplativa förhållningssätt lyckas se 
förbi både ”verklighetens” tillfälliga föreställningar och de eviga idé-
erna, för att genomskåda den grundläggande viljans sanna natur – 
man frestas säga tämja viljan – genom musikens universella harmoni, 
rytm och melodi. Men det är på bekostnad av geniets egen karaktär, 
geniets personlighet.
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Schopenhauers intresselösa kontemplation kan vid första anblick 
framstå som en direkt tillämpning av det estetiska förhållningssätt 
som förespråkats av Shaftesbury, Moritz, Kant, Schiller och andra. 
Men Schopenhauers syfte går längre och i motsatt riktning än före-
gångarnas. Kontemplationen är inte bara en attityd att lägga an i mö-
tet med skön konst för att i reflekterande harmoni kunna uppmärk-
samma moralens och sedlighetens personlighetsdanande företräden; 
kontemplationen är för Schopenhauer i stället ett sätt att undkomma 
det materiella livets viljestyrda grottekvarn – man vandrar inte genom 
skönheten till friheten, den fria viljan, som Schiller menade, utan sna-
rare slipper man ifrån den tyranniska viljan när man kontemplerar 
över musiken.

Hegel, Schopenhauer och frågan om upphovsrätt till musik

Både Hegel och Schopenhauer har nämnts som upphovsrättsföre-
språkare i den upphovsrättsliga litteraturen (Kohler, 1907, 81; anon. 
1914, 30; Bappert, 1962, 279f; Petri, 2000, 98), men precis som i fal-
let Locke är det tveksamt ifall någon av dem bidrar med något direkt 
teoretiskt stöd för ett upphovsrättsligt tänkande. Hegel menar att im-
materiella fenomen kan objektifieras och ingå i egendomsförhållan-
den. Musiken kan bli objekt om vi intersubjektivt definierar den som 
egendom – snarare än att musiken skulle utgöra egendom för att den 
är ett objekt av något särskilt slag. Rättslig kontroll av ägande (men 
inte nödvändigtvis genom upphovsrätt) är bara ett sätt att inom stat-
liga ramar tillfälligt ordna en historisk nödvändighet: världsandens 
utveckling till fri subjektivitet. Hegels syn på egendom skiljer sig där-
med väsentligen från både Lockes, Kants och Fichtes.

Enligt Schopenhauer är ”förbud mot eftertryck … i grund och bot-
ten litteraturens fördärv” (Schopenhauer, 1851/1986, § 272), det förstör 
incitamenten till originellt författande, d.v.s. att uttrycka sina tankar 
om tingen själva, ”die Dinge selbst” (a.a. § 273). Någon diskussion om 
rätt till musik för Schopenhauer överhuvudtaget inte, men om han 
hade någon uppfattning i frågan är det rimligt att tro att den mot-
svarade hans syn på upphovsrättens inverkan på författandet, det vill 
säga att upphovsrätt till musik förstör kompositörens incitament att 
uttrycka viljan, i och med att det drar uppmärksamheten mot tillva-
rons materiella intressen, vilka Schopenhauer menar gör människan 
till slav under viljan. Kompositörens geniala förmåga ligger inte i ut-
formandet av originella melodier per se – det partikulära kan bara 
motsvara det vardagliga livets meningslösa strävan (i detta avseende 
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är den sköna konstens funktion inte viljebemästrande, utan framför 
allt att skänka ”tröst” och tillfälligt få oss att ”glömma livets besvärlig-
heter”) (Schopenhauer, 1819/1992, 382) – utan i förmågan att i kom-
binationen av melodi och harmoni uttrycka viljan omedelbart. Ge-
niet uttrycker viljan omedelbart, ”utan att hans [geniets] förnuft är 
medvetet därom, och [det musikaliska uttrycket] får ej vara en med 
medveten avsiktlighet genom begrepp förmedlad efterapning” (a.a. 
378). Som exempel på ”imiterande musik” i denna bemärkelse näm-
ner Schopenhauer Haydns Skapelsen och Årstiderna, medan Rossi-
nis musik tvärt om talar ”så tydligt och rent sitt eget språk att den alls 
ej behöver några ord och därför utövar hela sin verkan även när den 
blott utföres instrumentalt” (a.a, 375).

Till skillnad från Hegel förblev Schopenhauer mer eller mindre 
ouppmärksammad under sin livstid. Fastän Richard Wagner tar upp 
Schopenhauer i sina musikestetiska texter från slutet av 1850-talet är 
det först vid 1800-talets sista decennier som Schopenhauers tankar 
slår an hos en bredare publik, både i Tyskland och i Sverige. Medan 
Wagner intresserar sig för geniets förmåga att stå i direktkontakt med 
viljan,121 är det först i juristen Josef Kohlers arbeten från 1870-talet 
och framåt, som ett jämställande av musik med platonsk form, in-
fluerad av Schopenhauers filosofi, börjar utvecklas (snarare än den 
aristoteliska formsyn som återkommer hos Fichte och Hegel).122 I 
Sverige tycks Schopenhauer utövat ett mer begränsat inflytande på 
musiklivet. Den tongivande musikkritikern Adolf Lindgren skriver i 
Svensk Musiktidning angående Schopenhauer, att det svenska folket 
”har för sundt och praktiskt bondförstånd för att gripas av några fa-
natiserande ’urkrafter’ ” (Lindgren, 1884). Men i stället för en mate-
rialistisk kritik av idealismen, som började utvecklas i Tyskland från 

121 Andra kompositörer som tidigt påverkades av Schopenhauer var bland 
andra Gustav Mahler och Richard Strauss, för vilka Schopenhauers ”vilja” 
kunde ses som en metafysiskt trovärdig redogörelse för romantikernas ”läng-
tan”, uttryckt i musiken genom ökad kromatik och ledtonsverkan.

122 Av de författare som anger Schopenhauer som upphovsrättsföresprå-
kare, är det bara Kohler som anger någon explicit referens. I Kohlers fall 
handlar det dessutom om en postumt publicerad anteckning där Schopen-
hauer visar en positiv inställning till ett lagstadgat skydd för författarens ”tan-
keverk” (Schopenhauer, 1864, 380). Schopenhauers direkta men mycket ospe-
cifika inflytande på det upphovsrättsliga tänkandet kan med andra ord sägas 
uppstå först i och med Kohlers uppmärksammande, så sent som 1907 (se vi-
dare nedan). 
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och med sekelmitten, är det ett idealistiskt tänkande som lever kvar 
hos svenska musikteoretiker, influerade av Adolf Bernhard Marx och 
Eduard Hanslick (den förre verksam i Berlin, den andre i Wien, båda 
verksamma som både kritiker och teoretiker). Som vi kommer att se 
är det verkfunktionen snarare än den genetiska funktionen som fin-
ner stöd hos Marx och Hanslick.

A. B. Marx och Eduard Hanslick:  
skönhet, form och innehåll i musiken

Som kompositionslärare var Marx särskilt intresserad av den musika-
liska formens betydelse – Marx är den som etablerar termen ”sonat-
form” (som var okänd för både Haydn, Mozart och Beethoven). Form 
för Marx är en process, närmare bestämt andens självförverkligande 
process. I den enskilde tonsättaren aktiverar denna process ett musi-
kaliskt material – ljud, toner, isolerade eller i elementära kombinatio-
ner – ett slags andligt grundmaterial som tonsättaren sedan bearbetar 
och uttrycker sig med. Det sätt tonsättaren härigenom bearbetar och 
omformar sin musikaliska tradition blir, enligt Marx hegelinfluera-
de sätt att se, det sätt varmed tonsättaren externaliserar sig själv i ett 
yttre verk med en individuell form, vilket på så sätt kan fungera som 
objekt för reflexion och självmedvetande: ”i den musikaliska formen 
sätter anden sitt musikaliska innehåll, sätter fast det och kommer till 
sig själv, till sin rätt och till medvetande”.123

Som exempel på hur kompositören uttrycker sig själv genom det 
formade musikaliska materialet visar Marx hur Beethoven i sin tredje 
symfoni uttrycker sin högst individuella och personliga föreställning 
om vad hjältemod innebär – ett karaktäristiskt innehåll som när det 
får formell bestämning genom Beethovens musikaliska geni, också 
utgör en bestämning av Beethovens själsliga karaktär. Genom att ex-
ternaliseras i ett klingande verk, möjliggör det ett självförverkligan-
de för kompositören, då verket samtidigt är en självreflexion, en sjä-
lens återspegling i ett yttre medium (Marx, 1875/1997, 157ff). Men som 
Marx säger (kontra Hegel), den musikaliska skaparprocessens slutmål 
är ett ”vara-för-sig, åtskilt från den andre” (1856/1997, 60). Tonsättar-
geniet är självtillräckligt i den idealistiska skapandeakten.

123 ”In der musikalischen Form setzt der Geist seinen musikalischen Inhalt, 
setzt ihn fest, kommt in ihm zu sich und seinem Recht und Bewußtsein” (Marx, 
1856/1997, 61). 
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Marx är vid 1840-talet en av de första att tillämpa den hegelska filo-
sofin i ett musikaliskt sammanhang.124 Men också i Eduard Hanslicks 
avhandling Om det sköna i musiken, som publicerades i flera uppla-
gor från och med 1854, är det Hegel som är utgångspunkten. Hanslick 
kritiserar dels de som hävdar att musiken bara skulle vara ett sinnesti-
mulus oförmöget att uttrycka tankar eller idéer, och dels de som häv-
dar att musiken formar ett andligt, ideellt innehåll genom att efterlik-
na eller återge känslor (oavsett om de är tecken på stor karaktär eller 
ej): ”Ett inre sjungande, inte ett inre kännande, driver den musikaliska 
begåvningen att uppfinna ett tonstycke. Som regel kommer kompo-
sitionen till som en rent musikalisk tanke, och dess karaktär är ingen 
följd av kompositörens personliga känslor” (Hanslick, 1858/1955, 54). 
Här är det inte minst fråga om att avfärda romantikernas ”längtan”, 
såväl som den vidareutveckling den genomgick i framför allt Franz 
Liszts ”programmusik”, men kritiken drabbar också Marx tolkning av 
det heroiska innehållet i Beethovens Eroica. Hanslick menar för den 
skull inte att det materiella känslouttrycket skulle sakna all relevans i 
förhållande till det andliga (det formella) när det gäller skönhet i mu-
siken. Det är trots allt inte fråga om att förklara det sköna genom att 
förkasta det innehållsliga eller materiella till förmån för någon tomt 
ekande form.

Vad innebär då det sköna i musiken? Frågar man Kant svarar han 
att skönhet är den positiva känsla vi upplever till följd av det fria spel 
som uppstår när våra förståndsformer inte räcker till för att begripa 
ett sinnligt innehåll. Hegel, däremot, menar att skönhet är själva över-
ensstämmelsen mellan ett sinnligt, materiellt uttryck och dess idé. För 
musikens del innebär detta för Hegel att skönhet är för handen när 
kompositionens form fullständigt överensstämmer med, inte bara det 
slags komposition det är fråga om (stil, genre), utan också de inner-
liga känslor och karaktärsuttryck kompositören vill gestalta, när den 
yttre formen överensstämmer med själens inre form. Denna sköna 
överensstämmelse, denna ideala framställning av ett själsligt innehåll, 
ger oss också i all sin perfektion en idealbild av det gudomliga, tillva-
rons yttersta princip, nämligen frihet. De olika konstarterna ger alla 

124 Att jämföras med Marx samtida kollega Karl Czerny (som hade varit 
elev till Beethoven), som håller fast vid en aristotelisk syn på genreformer 
som primära och evigt givna (Bent & Drabkin, 1987, 28). I detta avseende 
tycks Czerny vara en del av en äldre tradition som lever kvar under större 
delen av 1800-talet, där framförandet och det musikaliska utförandet står i 
centrum (Edin, 2011).
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på sina respektive sätt en sinnlig framställning av människans abso-
luta frihet, och bidrar därmed till människans gradvisa självförverk-
ligande som fritt subjekt (Wicks, 1993).

Hanslicks svar på frågan om vad skönhet är innebär först och 
främst en omvärdering av kompositörens arbete i förhållande till den 
andliga dimension som enligt Hegel föregår komponerandet (och där 
vi finner Marx andliga material). Musiken har ingen ”förebild i na-
turen” (Hanslick, a.a. 37), däremot tar den sitt material från naturen, 
ett material som utgör en naturlig grundval, en ”råvara i form av de 
kroppar vi taga i musikens tjänst”, för att frambringa de ljud som män-
niskan därefter ordnar i ett tonsystem.

Det mänskligt skapade tonsystemet utgör ”det som komponisten 
skapar med, inte det han skapar. Liksom trä och malm blott voro 
’stoff ’ för tonen, är tonen blott ’stoff ’ (material) för musiken” (a.a. 83). 
Hanslicks resonemang återknyter här till Hegels (aristoteliskt influ-
erade) påstående, att det inte kan förekomma någon formlös mate-
ria och att enheten av form och materia (till exempel en tankes for-
mulering i ord) utgör ett ”innehåll” som i sin tur kan uttryckas i ett 
nytt material (t.ex. med ett särskilt typsnitt i en bok). Vi känner igen 
resonemanget också från Fichte, men nu är det musiken det gäller 
och Hanslicks version innebär att kompositören formar det material 
tonsystemet tillhandahåller, samt att denna förening av material och 
form även är musikens innehåll. Men till skillnad från en ytlig impro-
visation (”det friaste slaget av preludierande”) har en komposition ett 
högst artikulerat innehåll som återfinns i dess ”huvudtema”. Ur detta 
huvudtema utvecklar sig ”tonskapelsen” organiskt, ”liksom en ymnig 
blomma ur sin knopp” (a.a. 93), unikt, med ”individualitetens prägel” 
och personligt, som ”ett subjektivitetens fria utflöde”. ”De självständi-
ga musikaliska tankarna (temata)”, hävdar Hanslick, ”äro individuella, 
personliga, eviga” (a.a. 95).

Här ser vi formuleringen av flera kännetecken på det idealistiska 
verket: ett verk är en originell skapelse av en individuell personlig-
het, det skiljer sig från partiturets ”abstractum” (a.a. 92) och existerar 
i all evighet (den idealistiska verkfunktionen). Det är med andra ord 
inte frågan om att en världsande materialiserar sig och uppenbarar 
den yttersta sanningen om subjektets frihet i och med det musikalis-
ka verket (som hos Hegel), utan snarare att ett individuellt komposi-
törsgeni genom kompositionsakten (det laborativa arbetet) förandli-
gar ett musikaliskt råmaterial genom att, så att säga, musikaliskt for-
mulera ett motiverat ”subjekt” (den genetiska funktionen). Snarare än 
att uttrycka det absoluta, har ”[v]arje konst … som ändamål att låta 
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en i konstnärens fantasi levande idé framträda i yttre måtto” och som 
Hanslick förtydligar (med Schumanns programestetik som adressat), 
”detta ideella i musiken är tonligt, det är icke något begreppsligt som 
först måste översättas i toner” (a.a. 39). Om det ovedersägliga gene-
tiska förhållandet mellan upphovsmannen och hans verk råder inget 
tvivel, ”[d]å nu tonförbindelserna, i vilkas förhållande det musikaliskt 
sköna ligger, icke kunna ernås genom ett mekaniskt uppradande utan 
genom fantasiens fria skapande, så inpräglas denna bestämda fantasis 
andliga kraft och egenart som kännemärke på produkten” (a.a. 38).

Här har vi också ett exempel på distinktionen mellan inre orga-
nisk form och yttre mekanisk (som också fanns uttalad hos Marx). 
Den organiska formen är sprungen ur geniets ”andliga kraft och egen-
art” på så sätt att det med nödvändighet utvecklar sig (”vill” utveckla 
sig) ur musikens huvudtema (det motiverade subjektet). Jämför vi 
än en gång med Mattheson ser vi hur långt vi kommit från synen på 
komponerande som utformandet och anpassandet av ett huvudtema 
(Hauptsatz) till en genrefähig verkform, vilken i sin tur är beroende 
av hur kompositören lärt sig tillämpa de retoriska principerna och 
det kompositoriska hantverket. Matthesons Capellmeister kan på sin 
höjd göra anspråk på att ha kommit på uppslaget (men det är också 
helt acceptabelt ifall det är inlånat utifrån); Hanslicks tonsättargeni är 
däremot den originella skaparen av en unik verkform där helheten är 
organiskt betingad av det man skulle kunna beskriva som huvudte-
mats ”subjektiva vilja”.125

125 Hanslick har Beethoven som återkommande exempel, men som Dahl-
haus påpekat är detta en felsyn; Beethoven är fortfarande påverkad av ett 
äldre tillvägagångssätt, där formen (om än inte lika konventionsbunden som 
hos Mattheson) i exempelvis den femte symfonins första sats, i hög grad styr 
utarbetandet av det tematiska materialet. Hanslicks syn på det organiska ska-
pandet passar bättre in på generationerna efter Beethoven (Dahlhaus, 1980). I 
stycket ovan har jag medvetet beskrivit Hanslicks teori i termer som visar hur 
den kan ses som en redogörelse för ett ”subjektivt” uttryck i musiken utan in-
blandning av personliga, ”utommusikaliska”, känslor. Det kan också påpekas 
att även om redan Marx betraktade form som idéns uppenbarelseform är det 
först ett sekel senare, i Theodor Adornos Philosophie der neuen Musik från 
1949, som kompositionens huvudtema likställs med ett subjekt i Hegels anda, 
ett kompositörens externaliserade subjekt som utvecklar sig i kompositionen 
(Schmalfeldt, 1995). Hos Schopenhauer finns dock föreställningen om melo-
din som en ”analog” till viljans ”objektivation” i ”människans tänkande och 
strävande liv”: byte av tonart motsvarar slutet på en individs liv och viljans 
fortgående i ett nytt liv, en ny tonart (Schopenhauer, a.a. 372ff).
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Hanslick för ingen diskussion om rättigheter, men att den upp-
hovsrättsliga problematiken börjar tränga in i språkbruket märks i 
användandet av uttrycket ”egendomligt”, som blir allt vanligare i tys-
kan under 1800-talet (tätt följt av det svenska språkbruket) och som 
uppfattas som synonymt med ”originellt” (Kawohl & Kretschmer, 
2003): ”[e]n kompositions egendomligt konstnärliga utformning, det 
som stämplar den såsom ett självständigt konstverk bland ett dussin 
andra som verka nästan likadana” (Hanslick a.a. 68, min kurs.). Han-
slick lyfter fram kompositören såväl som det originella, ”egendomliga” 
verket. Musiken utgår från den levande kompositörens själ i en mate-
riell värld, snarare än från någon världsandes individualiserade fram-
trädande i en materialiserad kropp. Snarare än materialiserad ande är 
det frågan om förandligad materia: ”[k]omponerandet är ett själens 
arbete i ett besjälat material” (a.a. 38), det är ”formgivning … [av] ett 
självständigt skönhetsföremål” (a.a. 54).

Här uppdagar sig konsekvensen av Hanslicks avståndstagande från 
en retoriskt påverkad uppfattning av musik som en känslomässig ef-
fekt hos lyssnaren (en uppfattning som gått hand i hand med den att 
affekterna är vad musiken imiterar): ”om den fria åskådningen av en 
bestämd konstskönhet saknas och sinnet bara känner sig intaget av to-
nernas naturliga [känslosamma] makt”, varnar Hanslick, då står dör-
ren vidöppen för ”en ständig skymningsdager, ett trevande, ett svär-
mande, ett oroligt famlande i ett klingande intet” (a.a. 67). Hanslicks 
avskräckande exempel är Bettina von Arnim, den unga kvinnan som 
i musiken inte förmår uppskatta mer än ”en outrannsaklig naturpro-
dukt” med dess ”dunkla verkan … på hennes sinne” (a.a. 77). Bettina – 
Hanslick nämner henne inte vid efternamn och berövar henne därmed 
med uråldrig effektivitet sin släkttillhörighet, sin klassiska heder och 
ära – är exempel på den ”patologisk[a]” dragning till ljudens naturliga 
”material”, som låter ”musikens primitiva makt verka på sin passiva 
mottaglighet” (a.a. 67).126 Utan ett aktivt och ”fritt” skådande av musi-
kens formella egenheter tar det effektbundna lyssnandet överhanden – 
det som Hanslick beskriver som en kvinnlig underordning och osjälv-

126 von Arnim hade sedan barndomen brevväxlat med Goethe, som var 
vän till familjen, där hon bland annat gav uttryck för sitt känslomässiga för-
hållande till Beethovens musik, en brevväxling som hon publicerade i bok-
form 1835. På 1840-talet var hon djupt engagerad i en ”socialpolitisk kamp” för 
demokrati och kvinnors rättigheter och stod i opposition till den preussiska 
kungamakten. Hon hade vid tiden för de raljanta raderna i Hanslicks bok re-
dan uppnått sjuttio års ålder (Öhrström, 1984).
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ständighet – varvid förmågan att höra ”det säregna i varje tonskapelse, 
det konstnärligt individuella i uppfattningen, går förlora[d]” (a.a. 68).

Vi kan helt enkelt inte höra musiken om vi inte lyssnar på rätt sätt. 
Den konstnärligt värdefulla musiken går förlorad ”i ett klingande in-
tet”. Här stöter Hanslick oundvikligen på den problematik som fram-
förallt Moritz redan uppmärksammat, att de andliga, formella aspek-
terna av musiken, de som identifierar den som ett idealistiskt verk (och 
som kommer att kontrolleras av en idealistisk upphovsrätt) förutsätter 
ett särskilt sätt att lyssna. Ytterst sett är det endast en publik, en kom-
petent och aktiv lyssnare, som kan garantera existensen av det idealis-
tiska verket – och därmed bekräfta kompositören som geni – och detta 
sker genom att mot den ”patologiska gripenhet[en] ställa … det med-
vetna rena åskådandet av ett musikaliskt verk [då] denna kontempla-
tiva form av åhörande är den enda konstnärliga och sanna” (a.a. 73).

Hanslick är inte villig att tillerkänna lyssnaren någon konstitutiv 
roll för det idealistiska verket (för vilket formen är en ”levande idé”, 
medan materialet bara är ”kroppar att taga i musikens tjänst”), men 
han kan inte helt bortse från den viktiga uppgift som åligger samma 
lyssnare. ”Den viktigaste faktorn i det själsliga förlopp, som ledsagar 
uppfattandet av ett musikaliskt verk”, menar Hanslick, ”är den andliga 
tillfredsställelsen, som åhöraren finner i att oavlåtligt följa kompositö-
rens intuitioner och skynda i förväg och än finna sina förmodanden 
bekräftade, än bli angenämt överraskad [i ett] fantasiens eftertänkan-
de … ett strängt uppmärksamt, outtröttligt ledsagande [som när] det 
gäller invecklade kompositioner … stegras till tankearbete” (a.a. 74, 
kurs. i original). ”Att underkasta sig detta är svårt” (a.a.), varför pu-
blikens intygande av det ideella verkets andliga dimension, dess for-
mella komplexitet och originalitet, självklart underlättas av att tilläg-
na sig den professionella kritik som Hanslick själv står för. I den mån 
Hanslick framställer en teori om ett idealistiskt verk så handlar det 
om musikskapande som ett förandligande av en materiell substans, 
att göra musik av klingande kroppar, eller som han så slagkraftigt 
uttryckte det: ”[m]usikens innehåll och ämne [Gegenstand] äro en-
dast och allenast tonande rörliga former” (a.a. 35). Men det idealis-
tiska musikverkets ontologiska självständighetsförklaring fastnar på 
tungan, till syvende och sist beroende av den kontemplativa publi-
kens unisona credo. Medan för Hegel varje lyssnare tilläts bekräfta 
sig själv genom lyssningsakten (åtminstone i princip),127 i en process 

127 Hegel talar ju inte explicit om lyssnare och hade snarare läsaren i åtan-
ke.
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som hade människans absoluta frihet som yttersta mål, fråntar Han-
slick publiken denna möjlighet till förmån för dess nya uppgift, att 
bekräfta kompositörsgeniet och hans originella skapelse. Hanslicks 
påbud är tvingande och går inte att tacka nej till, med mindre än att 
man förfaller till Bettinas nivå och avsäger sig det ”enda konstnärliga 
och sanna”: ”det sköna i musiken”.

Herbart, Zimmermann och formalestetiken

Hanslick hade tillägnat sin avhandling om det sköna i musiken kol-
legan Robert Zimmermann (Bujic, 1988, 8). Zimmermann var en be-
tydligt radikalare formalist än Hanslick och är också den som fått 
Hanslick att i andra upplagan av sin avhandling stryka de formule-
ringar som i första utgåvan fortfarande kunde utläsas som en under-
skrift på en idealistisk filosofi av transcendentalt snitt, att de tonande 
och rörliga formerna har en symbolisk innebörd, att de ”återspeglar 
världsalltets högsta lagar” (cit. i Bonds, 1997). Efter att raderna stru-
kits i enlighet med Zimmermanns förslag framtonar den mer eller 
mindre entydiga bilden av Hanslick som formalist, i enlighet med 
vad man i detta sammanhang kan beskriva som en formalistisk, sna-
rare än transcendental idealism: musikens skönhet är avhängig dess 
abstrakta och individuella form.

Lika radikalt formalistisk som Zimmermann var inte Hanslick, vil-
ket man ser ifall man jämför de bådas skönhetssyn. Skönhet, menade 
Zimmermann, är just de former som framkallar lust: endast former 
framkallar lust (Zimmermann, 1865/1988, § 73). Estetikens främsta 
roll, som ”formvetenskap”, är att fastställa vilka former som univer-
sellt och med nödvändighet framkallar lust.128 Dessa former kallar 
Zimmermann ”klassiska”, till skillnad från exempelvis ”romantiska 
former”, som är beroende för sin effekt av subjektivt tilltalande inne-
håll (Zimmermann, 1865, cit. i Olsson, 1981, 80).

Estetiken ska följaktligen bortse från det empiriska material i vil-
ket dessa former tar sig uttryck, till exempel musikens toner – det är 
i stället musikvetenskapens, eller musikteorins sak att avgöra exakt 
vilka toner som lämpar sig bäst för de universellt sköna formerna – 
och i stället fokusera på de abstrakta relationer, eller ”förbindelser”, 
som utgör formerna (Zimmermann, 1865/1988, § 74). Detta innebär 
inte bara att en och samma sköna form (Zimmermann anger harmoni 

128 Formvetenskap ska inte förväxlas med de kompositionsorienterade 
”formläror” som utvecklades i Tyskland under 1800-talet.
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som en typ av skön form) i princip kan ta sig uttryck i olika materia, 
till exempel i både musik och poesi. Men det innebär också att for-
mer, enligt Zimmermann, inte kan skapas av tonsättargenier; former 
skapas inte, de upptäcks. Formerna är en ”övärld” i väntan på att ut-
forskas och kartläggas av ”en ny kapten Cook” (Zimmermann, 1858, 
cit. i Olsson, 1981, 78). I den mån musiken utvecklas och förnyas är det 
genom det empiriska materialet (nya melodier, klanger, instrument). 
De sköna formerna, däremot, är eviga och överallt desamma (Zim-
mermann, 1865/1988, § 76).

Zimmermanns formvetenskap är en vidareutveckling av den ”for-
malestetik” som hade formulerats av Zimmermanns lärare, Johann 
Friedrich Herbart under 1800 talets första hälft. Herbart är intres-
sant, inte enbart för att han ger perspektiv på Zimmermanns form-
vetenskap, utan också för att han representerar ett alternativ till den 
idealistiska utvecklingslinje efter Kant som vi följt i och med Fich-
tes, Schellings, Hegels och Schopenhauers respektive läror. Till skill-
nad från Kant tänker sig Herbart att de saker vi erfar ytterst består 
av materiella beståndsdelar (Glieder), de är ”reala”, inte noumenala, 
som Kants ”ting i sig” (Olsson, a.a. 72ff), eller Schopenhauers ”vilja”. 
De reala beståndsdelarna relaterar till varandra genom kraftrelatio-
ner som gör att de saker vi erfar är utsatta för ständig förändring. Det 
som gör att vi kan känna igen en sak från en gång till en annan är de 
formella relationerna mellan dessa beståndsdelar. Örat hör inte bara 
toner en efter en annan, utan toner vars frekvenser står i matematiska 
förhållanden till varandra. Varje förhållande mellan toner kan sedan 
relateras till andra förhållanden mellan toner i olika kraft- och spän-
ningsförhållanden, förhållanden vi upplever som musikalisk rörelse i 
en artikulation av spänning och avspänning (Le Huray & Day, 1988a, 
306). Till skillnad från Kants definition av skönhet som ett fritt (sub-
jektivt) spel mellan fantasi och förstånd, menar Herbart (liksom se-
nare Zimmermann), att skönheten är en följd av formella (objektiva) 
relationer. Skönheten tilldelas härmed inte den ”förmedlande” funk-
tion mellan nödvändighet och frihet, mellan teoretisk och praktisk 
kunskap, som den har i Kants filosofi. Frihet, enligt Herbart, är en re-
lation – en harmonisk relation, eller förhållande – mellan idéer: det 
är relationen mellan ”insikt och intention”, mellan ”tanke och vilja”, 
som är fri eller ofri.

I likhet med tonernas inbördes kraft- och spänningsförhållanden, 
menar Herbart vidare, är subjektets tankar ett slags krafter som käm-
par mot varandra för att komma till subjektets medvetande. Idéer som 
inte förmår hävda sig ”förträngs” under medvetandets tröskel, men 
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kan åter spira upp beroende på de inbördes tankerelationer som för 
tillfället råder i medvetandet (Rand, 2004). Musikkomponerande är 
således ett utlopp för tankar som förmår ingå harmoniska relationer 
med varandra, där skönhet och frihet går hand i hand. Detta kan ses 
som en precisering av den laborativa funktionen: det andliga kompo-
sitionsarbetet får en mer psykologiskt systematisk förklaring. Men om 
Herbart menar att originellt formskapande är möjligt, eller om han 
som Zimmermann anser formerna vara eviga, är oklart. Oavsett vil-
ket kan man också konstatera att det karaktäristiska och personliga 
enligt Herbart och Zimmermann är fullständigt oavhängigt det for-
mella; formen är på sin höjd ett personligt val, en god karaktär kan 
skymmas av en inadekvat form.

Vad vi kan se är att det ännu vid 1860-talet inte kan utläsas någon 
sammanhängande idealistisk musiksyn, vare sig inom musikteorin 
eller estetiken. Hanslicks individuella verkformer har inte frigjort sig 
från sin materiella substans och Zimmermanns former saknar gene-
tiskt band till upphovsmannen. Även om flera nödvändiga bestånds-
delar finns på plats hos olika teoretiker, utgör de ännu inte den sam-
manhängande helhet som krävs för att övertygande underbygga en 
idealistisk upphovsrätt. Detta är en brist som börjar bli allt mer be-
svärande för lagstiftningen.
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9. Den svenska rättsutvecklingen under 1800-talet  
och behovet av musikalisk form

Den svenska tryckfrihetsförordningen 1810

Hegels rättslära publicerades inte förrän 1821, Schopenhauers avhand-
ling om viljan två år tidigare, 1819.129 Det skulle ta nästan två decen-
nier till innan den första tyska lagen om äganderätt till musikalis-
ka verk antogs år 1837, i och med den preussiska Gesetz zum Schut-
ze des Eigentums an Werken der Wissenschaft und der Kunst gegen 
Nachdruck und Nachbildung. Det var en lag som förutom att inbegri-
pa rätten att reglera eftertryck och kopiering också inbegrep rätten att 
framföra musikaliska verk.

Någon definition av vad ett verk är stod dock inte att finna i den 
preussiska lagen, vilket kom att bli ett akut problem i och med att la-
gen utsträcks till att reglera rätten till framförande. Att den franska 
upphovsrätten från 1791 och 1793 var formulerad mot bakgrund av 
sceniska framföranden (av bland annat musikdramatik) och inte 
mot bakgrund av det kommersiella trycket och förlagsnäringen fick i 
Frankrike till en början inte de konsekvenser som införandet av 1855 
års lag om offentliga framföranden av musikdramatik kom att få i Sve-
rige. Vid slutet av 1700-talet hade ännu inte någon kommersiell kon-
sertverksamhet uppstått i Frankrike, så som i England. Den offentliga 
operaverksamheten i Frankrike var ännu i sin linda och den kung-
liga operan hade monopol på framföranden. I Sverige hade Johan 
Helmich Roman, inspirerad av sin tid i London, lett de första offent-
liga Riddarhuskonserterna på 1730-talet, och Kungliga operan, som 
grundades på 1770-talet, slog upp dörrarna för allmänheten redan 
1773. Det kungliga teatermonopolet i Stockholm varade dock ända 

129 Schopenhauers kritik riktade sig framför allt mot Hegels Andens feno-
menologi, från 1807.
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till 1830-talet.130 Vi ska nu följa den svenska utvecklingen under det 
dryga sekel som föregår den svenska upphovsrättslagen från år 1919 
för att se hur rätten till framförande respektive tryck mer eller mindre 
tvingar fram föreställningen om ett idealistiskt verk.

Redan tjugosju år innan den preussiska lagen sattes på pränt hade 
Sverige antagit en lag som gav upphovsmannen äganderätt till den 
tryckta produkten. Detta är i sig uppseendeväckande med tanke på att 
Sverige i många fall följer efter den tyska eller franska utvecklingen. 
Enligt juristen och rättshistorikern Gunnar Petri fick Sverige ”en verk-
lig upphovsrätt” i och med tryckfrihetsförordningen 1810. Och inte 
bara det, ”i praktiken omfattades också musikalier” av denna upp-
hovsrätt (Petri, a.a. 130, 133). Men om en ”verklig” upphovsrätt skall 
förstås som en ”immateriell äganderätt, med ett verkbegrepp frigjort 
från sin fysiska inkarnation”, som Petri säger, där verket ”uppfattas 
som ett uttryck för sin upphovsmans personlighet” och ”rättigheterna 
därmed får sitt ursprung hos upphovsmannen själv och ingen annan-
stans” (a.a. 78, 9) – det vill säga en fullfjädrad idealistisk upphovsman-
narätt utgående från det originella skapandet (i både dess genetiska 
och ontologiska bemärkelse) av ett immateriellt verk – så är Petris för-
sta påstående felaktigt. Sverige fick ingen ”verklig upphovsrätt” 1810.

I det utförliga lagförslag som föregick tryckfrihetsförordningen, 
men som skulle komma att revideras högst avsevärt innan det god-
togs som grundlag, hävdades angående äganderätten till skrifter, att 
”[d]å en författares rätt till vad han skrivit icke kan vara annan eller 
mindre än till annat, som genom hans flit frambringas, fordrar billig-
heten att han ock på lika sätt därvid bibehålles, ock gånge samma rätt 
efter honom, till den som honom i annan tillhörighet lagligen efter-
träder” (Adlerbeth, et al. 1809/1902). Resultatet blev den numera väl-
kända paragraf som stadfäste att ”[v]arje skrift vare författarens eller 
dess laglige rättsinnehavares egendom” (SFS 1810, 9 mars § 1 mom8). 
1810 års svenska tryckfrihetsförordning inbegriper med andra ord 
ingen upphovsrätt till verk utan en äganderätt till skrift. Vad gäller 
då Petris andra påstående – som överensstämmer med flera utred-
ningar – att denna äganderätt till skrift ”i praktiken” också skulle ha 
innefattat musikalier?131

130 Det var ett teatermonopol som slutade med att dess fränaste kritiker, 
tidningsredaktören och senare teatermannen Anders Lindeberg, dömdes till 
döden genom halshuggning för högmålsbrott, men i sista stund benådades 
av konungen (Tegen & Lewenhaupt, 1992, 139).

131 Liknande påståenden förs fram i förarbetena till både 1919 och 1960 års 
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Innan vi ser hur den juridiska ”praktiken” såg ut för svenskt mu-
siktryck ska vi se hur ”teorin” bakom 1810 års tryckfrihetsförordning 
ter sig med avseende på äganderätt till musik. Vi ska sedan följa den 
svenska rättsutvecklingen under seklet, till dess en substantiell teo-
ri om upphovsrätt formuleras i Tyskland på 1880-talet, för att först 
i 1919 års Lag om rätt till litterära och musikaliska verk få en svensk 
motsvarighet.

Bakgrunden till den svenska lagen

Det mest omfattande förarbetet till 1810 års tryckfrihetsförordning ut-
formades av en kommitté bestående av bland andra författarna Gus-
taf af Leopold, G.J. Adlerbeth och P.A. Wallmark. Både Leopold och 
Adlerbeth var musikintresserade, men att någon av dem skulle ha fö-
respråkat upphovsrätt till musiken, eller ens ha haft det i åtanke, är 
högst osannolikt – fastän Adlerbeth skrivit ett par operalibretti och 
trots att Leopold i unga år varit kritisk till den politiskt korrekta smak 
som representerades av Johan Henric Kellgren i Svenska Akademien 
och som i allt väsentligt såg musiken som underordnad lyriken. Leo-
pold kom så småningom att omfatta Kellgrens klassicistiska estetik, 
vilken vad musikdramatik beträffar gav författaren ”förstfödslorätt … 
att skapa och dana det verk, som musiken förädlar” (Kellgren, 1785, 
citerad i Ivarsdotter-Johnsson, 1993, 331). Kellgren i sin tur åberopade 
ingen mindre än Gluck, som i företalet till Alceste hävdat att musikens 
sanna uppgift är att tjäna poesin i musikdramat.132

lagar. I dessa hänvisas till 1812 års reviderade förordning och, som det heter 
i det äldre förarbetet, dess ”egendomliga definition å ordet skrift, varunder 
skulle förstås allt vad genom tryck – således även litografi och koppartryck 
– lades under allmänhetens ögon” (anon. 1914, 39). En sanning, som vi ska 
se, med viss modifikation. Utredningen från 1956 – som utgör underlaget för 
den upphovsrättslag vi har än i dag – hävdar för sin del angående 1810 års 
tryckfrihetsförordning att ”skrift omfattade allt som lades inför allmänhetens 
ögon. Ett visst skydd kom på så sätt även kompositörerna och konstnärerna 
tillgodo.” (SOU 1956:25 s.35). På STIMs hemsida (april 2012) kan man läsa om 
1810 års förordning att den ”gällde också musikaliskt verk i notform eller an-
nan teckenskrift” Varken SOU eller STIM hänvisar dock till några källor för 
att belägga sina påståenden.

132 Glucks företal översattes något förkortat till svenska och publicerades 
i tidskriften Lyceum år 1810, där det heter att tonkonstens ”sanna yrke” är ”att 
höja poesins uttryck”.
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Musikens status var vid denna tid fortfarande underordnad littera-
turens. När Mozarts namn trycktes med fetare stil och ovanför libret-
tisten Da Pontes på de handgjorda affischerna till Don Giovanni år 
1788 var detta något nytt i Wien. I Stockholm kunde man ännu så sent 
som 1832 i tidskriften Heimdall, inför femtioårsfirandet av Kungliga 
Teatern, annonsera för operan ”Cora och Alonzo af Adlerbeth med 
musik af Naumann”, det vill säga med librettisten som förste upphovs-
man.133 Dessutom saknades en allmänt vedertagen estetik som kunde 
höja kompositörernas status från den närmast skråmässiga nivå de 
befann sig på i allmänhetens ögon (här skiljer sig inte Sverige nämn-
värt från kontinenten). Att Leopold, Adlerbeth, eller Wallmark skulle 
förfäktat upphovsrätt till musik förefaller därmed osannolikt.

Nu godkändes aldrig kommitténs förslag till tryckfrihetslag av kon-
stitutionsutskottet och kom därför aldrig att antas av riksdagen (Vege-
sack, 2003, 194). En viktig anledning var att kommittén faktiskt föreslog 
ett bibehållande av censur av religiösa skrifter, av teaterföreställningar 
(om än inte av den tryckta texten), samt av akademiska avhandlingar. 
Istället för detta halvhjärtade förslag presenterade konstitutionsutskot-
tet ett eget förslag som inte förordade censur, men som ändå behöll 
förslaget om en äganderätt till skrift. Vad detta säger angående den all-
männa uppfattningen om författarrätten är dock oklart. Paragrafen om 
författarrätten debatterades överhuvudtaget inte i vare sig böndernas, 
borgarnas, eller prästernas ständer. Inom adeln kommenteras förslaget 
kortfattat vid två tillfällen utan att orsaka någon debatt.

Detta har förklarats med att författarrätten för det stora flertalet 
var en på det hela taget obegriplig eller bara ointressant ”ickefråga” 
(Fredriksson, 2009, 105).134 Kommittéförslaget är därtill känt för sin 

133 Som kontrast kan nämnas Musica Sveciaes inspelning av begravnings-
musiken för Gustav III, utgiven på cd i kompositören Joseph Martin Kraus 
namn, som också i stor stil pryder omslaget. Att librettisten var Gustaf af 
Leo pold får man reda på först på sida 5 i det utförliga texthäftet (och då bara 
i förbigående).

134 När Gösta Eberstein (1923, 71) uttryckligen säger att ”Författarintresset 
dominerade … helt inom kommittén” har vi anledning att tvivla på att musik-
intresset överhuvudtaget skulle vara representerat. Å andra sidan kan man frå-
ga sig vari författarintresset bestod: ”Förutom att en stor del av [den svenska] 
författarkåren var av adlig börd var 88 % av de skönlitterära författare som ver-
kade mellan 1640 och 1809 avlönade ämbetsmän. … [U]ngefär hälften av alla 
professionella författare … var medlemmar av hovet, regeringen eller statskans-
liet” (Fredriksson, a.a. 95f). Med andra ord är det mindre sannolikt att förfat-
tande sågs som en inkomstbringande syssla i behov av upphovsrättsligt skydd.
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nitiska detaljrikedom och omfattning när det gäller inskränkningar-
na av tryck- och yttrandefriheten, samt inte minst dess straffpåfölj-
der (a.a.),135 vilket får upphovsrättsparagrafen att framstå som en ren 
petitess. Värt att nämna är i alla fall att själva författarrätten inte om-
nämns alls i det sammandrag av kommittéförslaget som Wallmark lät 
publicera i Journal för Litteraturen och Theatern, för vilken han var re-
daktör (Wallmark, 1809). Under det år som föregår lagstiftningen, då 
debatten borde ha varit livlig, tar inte ett enda nummer av tidskriften 
upp upphovsrättsliga frågor.

Det är först i och med 1855 års lag om förbud mot offentliga framfö-
randen av musikdramatik utan tillstånd, som man kan tala om någon 
som helst rätt till musik – och det är ingen tillfällighet att det skrivna 
ordet beledsagar den musik som först får en upphovsrättslig defini-
tion.136 Övriga typer av musikframföranden, med undantag av dans-
musik, fick vänta till 1897 då även de inbegreps i lagen (dansmusiken 
fick vänta till 1931).

Det skulle dröja ända till 1884 innan en svensk musiktidskrift tar 
upp den musikaliska upphovsrättsproblematiken, då Svensk Musik-
tidning under rubriken ”Egendom eller stöld?” hänvisar till den tyske 
kritikern och forskaren Wilhelm Tapperts spårande av det han kallar 
”vandrande melodier”. Mot bakgrund av Tapperts analyser och efter-
forskningar visar det sig, enligt den anonyme skribenten, ”i rent häp-
nadsväckande grad … huru föga ofta även de största tonsättare kun-
na skryta af melodisk originalitet”. Lika anmärkningsvärt är att ”den 
musikaliska sjelfständigheten mindre visar sig i uppfinning och val af 
förut ohörda motiv än sättet huru motiven användas” (anon. 1884c) 
– vilket är en inställning som överensstämmer mer med Matthesons 
äldre musiksyn än med Marx eller Hanslicks mer moderna.137

135 Wallmark hade tidigare arbetat som censor i konungens tjänst (se Tor-
backe, 2000).

136 I en gemensam proposition av de fyra riksstånden år 1851 efterlyses en 
lag som reglerar rätten ”att på Scenen uppföra Dramatisk Författares arbe-
ten”. De argument som anförs är uteslutande ekonomiska och rör möjligheten 
att tjäna pengar på sina arbeten och möjligheten att kontrollera spridningen 
av tryck, utgående från författarens äganderätt till skrift (Gyllenhaal, et al. 
1851/1855). Åtminstone en av de fyra undertecknarna, prästeståndets talman 
Carl Fredrik af Wingård, var medlem av Svenska akademien. Propositionen 
nämner varken musik eller musiktryck.

137 Skribenten är troligtvis någon av tidningens redaktörer Adolf Lind-
gren och Frans Huss (vad gäller Lindgrens estetiska position, se kap. 10). In-
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Musikskyddet i praktiken

Hur såg det då ut i praktiken? Innebar tryckfrihetsförordningens pa-
ragraf om författarens äganderätt till skrift ett skydd också för mu-
siktryck? Vid tiden för förordningens tillkomst hade Olof Åhlström, 
som bland annat varit Carl Michael Bellmans förläggare, monopol 
på musiktryck. Åhlströms privilegium gällde koppartryck, som länge 
varit den ekonomiskt mest lönsamma tekniken. När litografitrycket 
slog igenom ”förklarade regeringen i konselj 1818 att Åhlströms pri-
vilegium [som sträckte sig till 1823, min anm.] inte hindrade etable-
ringen av ett litografiskt nottryckeri i Sverige” (Petri, a.a. 134; se också 
Wiberg, 1955).

Åhlström var också inblandad i en tvist med Bellmans efterlevan-
de om rätten till Fredmans epistlar. I denna tvist, som avslutades vå-
ren 1817, är det uppenbart att upphovsrätt till musikverk i idealistisk 
bemärkelse inte föresvävade någon av de inblandade parterna. Adolf 
Bellman hävdade arvsrätten till sin ”Faders skrifter”. Åhlström å sin 
sida hävdade intressant nog att det rörde sig om musiktryck och att 
orden bara var att betrakta som ”bihang”. Här skulle tvisten mycket 
väl kunnat ha utvecklats till en fråga om äganderätt till musiktryck. 
Åhlström hävdade nämligen att han transkriberat Bellmans melodi-
er ”från författarens röst … till papperet”. Detta skulle då tillförsäkra 
honom rätten till en första ”skrift” (till vilken de nedtecknade orden 
var ”bihang”). Då han själv skrivit ner melodierna ansåg han sig där-
med också vara ägare till notskrifterna. Dessutom hade han ju redan 
privilegium på nottrycket. Här är det med andra ord den laborativa 
aspekten som åberopas, inte den genetiska (att Bellman lånat många, 
kanske de flesta, av sina melodier var vid denna tid välkänt och föga 
kontroversiellt).

Nu tog inte rätten hänsyn till musiken, utan till det litterära. Inte 
desto mindre dömde man till Åhlströms fördel, med hänvisning till 
att ”Tryckfrihetslagen tillägger utgifwaren af et Werck samma rätt 
som författaren” (cit. i Byström, 1931). Åhlström hade nämligen vitt-
nen på att han förvärvat utgivningsrätten av Bellmans texter direkt 
från författaren. Därtill tog man hänsyn till att Åhlström faktiskt re-

tressant är också följande kommentar: ”Tills vidare tillåta vi oss blott en fråga 
till frenetiska recensenter: När man låter så stora tjufvar som Haydn, Mozart, 
Beethoven, Weber och Schumann gå fria – för att icke nämna Händel som 
var ännu värre – hvarför i all rättvisans namn skall man då ha så brodt med 
att lyncha de små?” (a.a.). 



147

dan ägde Bellmans manuskript, vilket tyder på att rätten snarare var 
påverkad av en äldre rättsuppfattning, än av någon idealistiskt präg-
lad syn på upphovsrätt till vare sig text eller musik (lagen nämnde ju 
trots allt bara äganderätt till skrift).

1817 års rådhusrätt såg till den litterära texten före musiken och 
man identifierade verket med den materiella ”skriften”, snarare än 
med någon immateriell form. Därtill kan man konstatera att musik-
tryck inte kom att tas upp i tryckfrihetsförordningen förrän 1949, det 
vill säga nästan ett och ett halvt sekel efter dess instiftande. Så sent 
som 1884 beklagar sig redaktionen för Svensk Musiktidning att tryck-
friheten lider ”af ett högst betänkligt fel: Ty med ’Tryck’ afses här en-
dast bok- och tidningspressens alster, äfvensom smärre trycksaker 
(affischer o.d.), men inte musik-pressen” (anon. 1884b).138 Med andra 
ord, Petri et alia har fel: den svenska tryckfrihetsförordningen befat-
tade sig inte med musik, vare sig i teorin eller i praktiken.

Från äganderätt till upphovsrätt: den personliga rätten

1810 års svenska tryckfrihetsförordning kom inte ens i praktiken att 
inbegripa musiktryck. Detta trots att Åhlström hävdade sin ägande-
rätt till just musiktryck. Värt att notera är också att en av kommenta-
torerna till lagförslaget, Fredrik Samuel Silverstolpe, som invänt mot 
kommitténs förslag till censur (Silverstolpe, 1810), var en synnerligen 
kompetent musikkännare (även om han själv snarare skulle beskrivit 
sig som liebhaber än som kenner), men trots detta nämnde han ing-
enting alls om lagförslagets upphovsrättsliga paragraf, än mindre att 
den på något sätt skulle inbegripa musik.

Fredrik Samuels äldre bror Axel Gabriel Silverstolpe anses vara den 
som formulerade den äganderättsparagraf som till sist kom på pränt 
(Petri, 2008, 293). Huruvida han dessutom är ansvarig för lagens obe-
gränsade utsträckning i tiden eller ej, är svårt att avgöra. Frågan är in-
tressant i sammanhanget eftersom Axel Gabriel var kantian och hade 
bidragit till att introducera Kants idéer i Sverige redan på 1790-talet 

138 Detta har enligt skribenten den negativa konsekvensen att ”[a]f ut-
kommande tonverk i vårt land lemnas aldrig arkivexemplar till någon offent-
lig institution i landet. Denna försummelse hos lagstiftaren har åstadkommit 
att ingenstädes finnes en komplett samling af hvad i Sverige blifvit i toner 
diktat” (a.a.). Problemet hade uppmärksammats redan trettio år tidigare i Ny 
tidning för musik med ordagrann slutsats: ”ingenstädes finnes en complett 
samling af hvad i Sverige blifvit i toner diktadt” (anon. 1853).
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(inte minst genom sin medverkan i tidskriften Läsning i Blandade 
Ämnen, där för övrigt också Leopold ingick i redaktionsgruppen).139 
Medan den äganderättsliga utformningen av lagen snarare motsva-
rar Leopold et consortes empiristiska hållning, är dess obegränsade 
utsträckning i tiden förenlig med både en lockeansk äganderätt och 
en kantianskt influerad personrättslig uppfattning av upphovsrätt.140 
Denna till tiden obegränsade äganderätt till skrift är unik i den väs-
terländska rättshistorien; de andra ländernas lagar inbegrep begräns-
ningar i skyddstiden, vilket också den svenska lagen kom att göra, 
men först från och med 1841 då tryckfrihetsförordningen genomgick 
en av sina många revideringar (SFS 1841:71, § 1:9).

Denna revidering innebar en begränsning av skyddstiden till 20 år 
efter författarens död, med möjlighet till 20 års förlängning och klub-
bades igenom utan debatt (se Eberstein, 1923, 74). Den hade godtagits 
med hänvisning till allmänhetens bildningsbehov, ett argument som 
överensstämmer med det upplysningsideal som långt tidigare legat till 
grund för Statute of Queen Anne. Revideringen innebar ingen föränd-
ring i synen på lagen som en äganderätt till skrift. Frågan är därför när 
en idealistisk verksyn gör sig gällande i Sverige. Den vedertagna inställ-
ningen vid mitten av 1800-talet återspeglas ännu i Henrik Schrewelius 
lärobok i civilrätt från 1851. Här åberopas den romerska distinktionen 
mellan ”kroppar” och ”okroppsliga ting” (res corporales, res incorpora-
les) och även om okroppsliga ting kan vara objekt för rättigheter så ute-
sluter Schrewelius att en sådan sinnlig kvalitet som ljud kan utgöra ett 
skyddsobjekt: ”om någon t.ex. erhållit rätt, att bevista en Concert, så är 
det en handling, som är object för hans rättighet” (Schrewelius, 1851, 
cit. i Strömholm, 1970, 182), inte något idealistiskt verk.

De första skönjbara stegen i riktning mot en idealistisk upphovsrätt 
tar avstamp i upphovsmannens heder och verkets personliga karaktär, 
det vill säga i estetikens genetiska funktion. I en motion till riksdagen 

139 Man publicerade bl.a. Kants artikel Svar på frågan, vad är upplysning? 
(vol. 7 & 8) och även dennes Grundläggning av sedernas metafysik (i Läsning 
för Landtmän 1a häftet n 2 & 3).

140 Vad gäller den filosofiska grunden för en idealistisk verksyn var Leo-
pold inte bara en av de främsta svenska kritikerna av den framväxande tyska 
idealismen, utan också romantiken. Där han i estetiskt hänseende var fransk 
klassicist, var han i filosofiskt dito engelsk empirist (Nordin, 1987; Segerstedt, 
1937). Även om man inom kommittén rimligen var influerad av den franska 
upphovsrättslagstiftningen (Eberstein, 1923, 72), bör också den brittiska ko-
pieringsrätten ha utövat ett visst inflytande.
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1851 hade borgmästaren i Västerås, Gustaf Ferdinand Ekholm, varnat 
för ”att författare … har att befara, det hans arbete varder stympat el-
ler vanstäldt till skada för konsten och författarens rykte” (cit. i Petri, 
2000, 137; 2008, 303). Några år senare skriver Herman Ludvig Rydin i 
sin bok Om Yttrandefrihet och tryckfrihet att ”Hwar och en äger att af 
de i ett litterärt arbete uttryckta tankar tillegna sig och göra sig godo 
allt hvad han vill och på hvad sätt han finner bäst … Men då någon 
ord för ord aftrycker ett af annan författadt [arbete] eller större afdel-
ningar däraf, är det ej de i arbetet uttryckta tankarne, som han söker 
fruktbargöra … Man har bemäktigat sig hela den af författarens indi-
vidualitet genomträngda litterära produkten” (Rydin, 1859, 219f. cit. i 
Petri, 2008, 302).

Det man kan se i Ekholms uttalande är en oro för att ”konsten och 
författarens rykte” skall komma till skada, det vill säga ett åberopande 
av det kanstka personlighetsuttrycket och en antydan om en idealis-
tisk verksyn (det organiskt enhetliga verket tillåter ingen icke-aukto-
riserad variation eller omarbetning med mindre än att ”arbetet blir 
stympat eller vanstäldt”).141 Det Rydin därtill låter ana är en åtskill-
nad mellan ”uttryckta tankar” och det ”arbete” vari de tar sig form 
”ord för ord”, vilket ju påminner om Fichtes idealistiska verkdefini-
tion (motsvarande estetikens verkfunktion). Men varken Ekholm el-
ler Rydin nämner musik, om än Ekholm förutom litteraturen också 
hänvisar till ”konsten”.

Det skulle dröja till 1877 års lag om äganderätt till skrift innan dessa 
idéer kom att sätta konkreta spår i lagstiftningen och det är inte förrän 
i 1877 års lag som ”musikaliskt arbete, affattadt med noter eller annan 
teckenskrift” för första gången uttryckligen nämns i svensk lagtext 
(SFS 1877:28§1). I en kommentar till lagförslaget hävdade expeditions-
sekreteraren vid Kungliga Majestätets kansli, Ernst Adlerstråhle, i lin-
je med Ekholm och Rydin, att ”författarens rätt över sitt arbete icke 
helt och hållet, till begreppet, sammanfaller med annan äganderätt, 
utan att däri ingå även rent personliga intressen, vilka måste beaktas” 
(Adlerstråhle, 1877, min kurs.). Dessa personliga intressen motsvarar 

141 Även om Kants skrift om författarens rätt kan ha lästs av de som ut-
arbetade 1810 års tryckfrihetsförordning, är det först i en artikel ”Om literär 
eganderätt” i Svensk Tidskrift från 1873 av Adolf Hedin som Kants text nämns 
explicit (Hedin, 1873, 556). Nämnas bör också att Thomas Thorild må ha ci-
terat Young redan 1782, men aktualiserade då snarare geniets rätt till frihet 
från regler än något rättsligt skydd för dess personliga originalitet; Thorild 
aktualiserade yttrandefrihet snarare än upphovsrätt.
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det Rydin beskriver som den ”individualitet” författaren låtit ”genom-
tränga” sitt litterära arbete och som man kan anta är vad Ekholm me-
nade måste skyddas så det inte blir ”stympat eller vanstäldt till skada 
för konsten och författarens rykte”. Dessa argument för den genetiska 
aspekten kom att gå hand i hand med en utveckling av upphovsrättens 
teoretiska status, både i Skandinavien (Petri, 2008, 312) och på konti-
nenten (Strömholm, 1983), en utveckling som inbegriper både synen 
på upphovsmannen och på verket. Men innan detta sker har den litte-
rära äganderättens civilrättsliga natur börjat uppmärksammas, vilket 
år 1873 får till följd att äganderättsparagrafen lyfts ur grundlagen och 
tryckfrihetsförordningen. När väl musikalisk notation får lagstadgat 
skydd är äganderätt till skrift inte längre en grundlagsskyddad rätt. 
Men notskriften motsvarar inte ett idealistiskt verkbegrepp, vilket 
lämnar oss med frågan när den idealistiska (musikaliska) verksynen 
uppstår i Sverige.

Från äganderätt till upphovsrätt: det idealistiska verket

Den kanske viktigaste omständigheten för den svenska upphovsrät-
tens idealistiska inriktning är en följd av den redan år 1855 antagna 
Lag angående förbud mot offentligt uppförande utan ägarens tillstånd 
av svenskt dramatiskt eller för skådeplatsen författat musikaliskt arbete 
(SFS 1855:79/2), det vill säga rätten att framföra teaterföreställningar 
och vaudeviller, men också operetter och operaföreställningar. I och 
med 1877 års lag ville man sammanfatta 1855 års lag om rätt till upp-
förande (som fortfarande bara gällde musikdramatik) och 1810 års lag 
om äganderätt till ”skrift”. Men trots att man definierade framförandet 
som ett ”begagnande av skrift” – nu utsträckt till att också innefatta 
notskrift – började det stå klart att ”skrift” inte längre kunde fungera 
som skyddsobjekt. De två lagarnas (av 1855 och 1877) inbördes mot-
sägelsefullhet uppmärksammas av Sigurd Ribbing i ett utlåtande inför 
riksdagens lagutskott, där han säger ”att varken den rätt, varom före-
liggande förslag handlar [1877 års lag], till sin natur är äganderätt, ej 
heller skrift dess föremål”. Detta visar sig inte minst i att rätten äger 
”praktisk betydelse först, när … besittningen av skriften övergått till 
annan”. Samtidigt är det uppenbart, menar Ribbing, att ”den ifrågava-
rande rättens föremål icke heller är ett andligt objekt [då] inga sådana 
äro föremål för rättigheter” (cit. i Eberstein, 1925, 202, kurs. i original). 
Ribbing konstaterar förvisso att andliga objekt saknar skydd, men till 
skillnad från Schrewelius bidrar han till att sätta fokus på den i både 
juridiskt och estetiskt hänseende centrala frågan: vari består skydds-
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objektet, det av lagen skyddade musikverket? Ribbings svar (som inte 
specifikt gäller musik) är att objektet är ett andligt verk – men är det 
därför också ett idealistiskt verk?

I sin proposition inför 1877 års lag diskuterar Adlerstråhle skillna-
derna mellan vanliga materiella och ideella objekt. Exempelvis råder 
inget ”besittningsförhållande” eftersom man aldrig kan förlora det 
”ideella” objektet, och man kan därför heller aldrig hävda ”vindika-
tionsrätt” (rätten att få tillbaka), som i det fall man genom stöld berö-
vats något man äger.142 Det går inte heller att utmäta ett ”ideellt” ob-
jekt vid exempelvis en konkurs. Dessutom kan man inte tala om en 
”nyttjanderätt” till ”ideella” objekt, utan på sin höjd utnyttjande, efter-
som en upplåtelse av rätten till ett ”ideellt” objekt handlar om utnytt-
ja denna rätt till en reproduktion (trycka en bok, uppföra en symfoni: 
skörda frukterna av sitt arbete). Frågan upprepar sig: Adlerstråhle 
pratar om ”ideella” objekt – men ger han därmed också uttryck för 
en idealistisk verksyn, det vill säga en syn som om den appliceras på 
musik inte bara inbegriper en estetisk objektifiering, utan också en 
metafysisk reifiering av den individuella verkformen?

Det idealistiska verket i ljuset  
av Boströms rationella idealism

Vid denna tid, decennierna kring sekelmitten fram till 1880-talet, var 
den så kallade boströmska filosofin dominerande inom rättsfilosofin 
i Sverige (Hammarskjöld, 1888), men den utövade också inflytande 
inom estetiken. Vi ska därför se om det i Boströms filosofi finns en 
acceptans för den idealistiska verksynen som kan ha påverkat Ry-
din, Ribbing och Adlerstråhle. Kan Boströms estetik ha påverkat de 
svenska juristernas gryende intresse för en idealistisk konstsyn? Eller 
åtminstone givit detta intresse en legitimerande grund?

Christopher Jacob Boström – som inte bara var Ribbings lärare, 
utan också prins Oscars (sedermera Oscar II) informator – utveckla-
de vad han kallade en ”rationell idealism”, en lära som utgick från tesen 
att allt som är, allt som har självständig existens, är tänkande. Endast 
tänkande väsen har självständig existens och detta i kraft av medve-

142 ”Givetvis måste även vid immaterialrättigheterna, när en dylik rätt un-
dandragits vederbörande rättsinnehavare, givas honom möjlighet att föra en 
vindikationstalan i överförd bemärkelse, gående ut på rättsförhållandets åter-
ställande” (Eberstein, 1925, 114). Redan här anas upphovsrättens kommodi-
fiering.
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tandet om sig själv, sitt självmedvetande. Det absoluta och fullständiga 
självmedvetandet är för Boström detsamma som Gud, medan männi-
skan har ett ofullständigt självmedvetande, ett självmedvetande delvis 
beroende av att framträda som sinnligt fenomen för sig själv. Djurens 
självmedvetanden är än mer ofullkomliga, medan den materiella värl-
dens ting hamnar längst ner på skalan. Varje stadium av medvetande 
ingår i det närmast högre stadiet så att all existens innefattas i Guds 
fullständiga och allomfattande självmedvetande. Människan beskrivs 
på detta sätt som en personlig idé, en ”personlighet” i Guds medvetan-
de (det mänskliga självmedvetandet är alltså inte utvecklat ur någon 
omedveten natur, så som Schelling och Hegel hävdat).

Vad gäller de omedvetna materiella tingen menar Boström att de 
inte är beroende för sin existens av att förnimmas av självständiga 
medvetanden, eftersom det skulle innebära att det objekt som det 
subjektiva medvetandet har en kunskapsrelation till vore en relation 
till ingenting (och därmed ingen relation alls). Som Boström säger, 
”[s]aker som står i relation till varandra måste ha något gemensamt, 
annars är inte relationen möjlig” (cit. i Lagerlund, 2003, 120). Detta 
postulat, att ingenting kan vara relaterat till någonting annat utan att 
ha någonting gemensamt med detta andra, har konsekvenser för Bo-
ströms syn på estetiken och dess roll i förhållande till både teoretisk 
och praktisk kunskap. Medan det estetiska omdömet för Kant innebar 
en förmedling mellan den sinnliga och den andliga världen (mellan 
nödvändighet och frihet), världar som annars vore fundamentalt skil-
da, menar Boström att en sådan metafysisk åtskillnad inte är möjlig. 
Det sinnliga och det andliga kan helt enkelt inte vara fundamentalt 
olika, de ”måste ha något gemensamt”. I stället för att fylla en förmed-
lande funktion, som hos Kant, tänker sig Boström att estetiken ska re-
dogöra för alla de olika sätt på vilket den teoretiska och den praktiska 
kunskapen kan vara relaterade till varandra i olika konkreta typfall.

Exempelvis är konstnärligt skapande en kombination av sann kun-
skap och fri handling. Detta i sin tur är en kombination (eller re-
lation, som Boström skulle säga) som präglas av att vara antingen 
”kännande” eller ”tänkande”. Musikens sköna former framträder för 
oss som känslor, medan de i poesins fall framträder som tankar. Gi-
vet Boströms definition av skönhet som ”organiskt fullkomlig enhet 
i mångfald eller harmoni” (cit. i Olsson, a.a. 89f)143 och givet hans 

143 Vetenskapen är på motsvarande sätt en relation mellan teoretisk och 
praktisk kunskap, där graden av sanning motsvarar förhållandet mellan kän-
nande och självmedvetande (a.a. 87).
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premiss att känslor inte förmår förena disparata element i sköna re-
lationer i samma utsträckning som tankar, är musiken mindre skön 
än poesin (här överensstämmer Boströms estetik med Kants). Men 
båda är skapande aktiviteter och det både kompositören och poeten 
skapar är form, andlig form, som i allra högsta grad tycks motsvara 
den formsyn som följer av det jag kallat en idealistisk verksyn. Med 
andra ord: Boström formulerar med sin estetik förutsättningar för en 
idealistisk verksyn inom musiken. Men får det någon konsekvens för 
musikestetiken i Sverige?

Den som kom att tillämpa Boströms estetik på musiken var Carl 
Johan Fröberg, som i sitt Försök till grundläggning af en verkligt ratio-
nel harmoni- och tonsättningslära, från 1878, utgår från den boström-
ska synen på skönhet och harmoni. Men snarare än att, som exem-
pelvis Marx, se det individuella verket som kompositionslärans slut-
liga mål, är det ”den musikaliska kompositionens allmänna form”, det 
typiska sätt på vilket den klingande mångfalden är sammanbunden 
till en harmonisk enhet, som är Fröbergs huvudintresse (cit. i Dahl-
stedt, a.a. 41). Här fortlever en aristotelisk rest i värderingen av det 
individuella i förhållande till en allmängiltig norm. Men här skymtar 
också en plotinsk uppdelning mellan inre och yttre form, om än om-
stöpt till boströmsk rationalism. När Fröberg säger att han ”med den 
allmänna formen ingalunda förstå blott yttre, mekanisk och matema-
tisk konstruktion, utan att det i viss mening är andens allmänna form, 
hvarom det är fråga” (a.a. 42), så anar man att individuell verkform är 
ett yttre, mekaniskt och empiriskt fenomen, medan musikens ideella 
aspekt motsvaras av andens allmänna form – och som sådan till för-
fång, snarare än fördel, för en idealistisk upphovsrätt.

Någon djupare konsekvens för de utövande kompositörernas syn 
på musiken tycks varken Boströms eller Fröbergs arbeten ha haft. 
Spridda kommentarer som kan tolkas i formalistisk anda förekommer 
i svenska musiktidskrifter från och med sekelmitten, av bland andra 
Franz Berwald och Ludvig Norman. Elfrida Andrée lär ha ägt ett ex-
emplar av Marx Die Lehre von der musikalische Komposition, men det 
är oklart vilket inflytande det kan ha haft på hennes musikskapande 
(Öhrström, 1999, 115, 386). Som vi ska se längre fram kommer dess-
utom den nationalromantiska uppfattningen om en svensk ”folksjäl” 
som det musikaliska skapandets källa att sätta ytterligare käppar i hju-
len för en idealistisk musiksyn (men då gäller det den genetiska funk-
tionen snarare än verkfunktionen).

Att musiken rankas lägre än poesin av Boström (liksom av Kant 
och i konsekvensens namn också av Fröberg) kan förklara att det inte 



154

i första hand är i musikens namn den upphovsrättsliga diskussionen 
förs (den första lagen som över huvud taget nämner musik, 1855 års 
Lag angående förbud mot offentligt uppförande utan ägarens tillstånd, 
gäller ju musikdramatik, det vill säga musik satt till text av en författa-
re eller poet). Lägger man därtill att Boströms system ordnar person-
ligheterna i Guds medvetande hierarkiskt, där Gud står högst, där-
efter staten, samhällsklassen, familjen, de olika familjemedlemmar-
na, etc. så framstår det som ett närmast naivt projekt att proklamera 
kompositörer – vilka i Sverige vid denna tid fortfarande inte betrakta-
des som mer än borgerliga hantverkare – som genier (Schopenhauers 
upphöjande av musikens status avfärdades ju, som vi redan sett, som 
osunt ”fanatiserande”).144 Att det är den litterära skriften som banar 
vägen för den musikaliska upphovsrätten är knappast någon över-
raskning. Däremot ser man att det är fullt rimligt att både Ribbing och 
Adlerstråhle omfattade en idealistisk verksyn. Hur explicit och väl-
artikulerad den kan ha varit i respektive fall är dock en fråga som får 
lämnas obesvarad, men den har i förekommande fall stöd i Boströms 
lära, den lära som dominerade den svenska juridiken och till stor del 
estetiken under en betydande del av 1800-talet.

Upphovsrätten – så som den kommit att uppfattas i den juridiska 
doktrinen vid 1870-talet – kunde inte längre förstås som en ägande-
rätt, vare sig i Sverige eller på kontinenten. Att upphovsrätten omvänt 
skulle ha kunnat förstås som en rent personlig rätt föll å sin sida på 
att upphovsrätten är överlåtbar: författaren eller kompositören över-
låter ju i regel rätten till ett förlag. För franska och tyska jurister inne-
bar detta ett problem, eftersom man utgick från den romerska rättens 
exklusiva indelning i antingen egendomsrätt eller personrätt (domi-
nium eller ius); någonting mitt emellan vore otänkbart. Likväl måste 
upphovsrätten omdefinieras, vilket samtidigt kommer att innebära att 
man på allvar måste börja definiera musik som abstrakt immateriell 
form. Men det går inte längre att vänta på estetiken: från och med nu 
är det juridiken som främst driver på utvecklingen av den idealistis-
ka musiksynen.

144 Med stöd i Boströms samhällssyn argumenterade Ribbing mot allmän 
kommunal rösträtt, med hänvisning till att en kommun var att betrakta som 
en ”personlighet” inom vilken individer tilldelas sociala funktioner med skif-
tande bildnings- och ansvarskrav (Segerstedt, 1947).
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10. Upphovsrätten, faderskapet  
och den originella avkomman

Josef Kohler, platonsk form och den idealistiska verksynen

När Adlerstråhle talar om ”rent personliga intressen” (a.a.) är det ett 
kantianskt tema som aktualiseras, en fråga om personlighetsrätt som 
utvecklas i den tyska juridiska doktrinen under 1800-talet (med ut-
gångspunkt i den romerska rättens ius). Vi har sett dess estetiska mot-
svarighet i musikestetikens ökade intresse för kompositörens karaktär 
och personlighet, vilken sägs ta sig uttryck i den musikaliska kompo-
sitionen. Gemensam grundförutsättning för denna estetik såväl som 
juridik är en under 17- och 1800-talen tilltagande åtskillnad mellan 
privat och offentligt. Medan den feodala samhällsordning som råder 
under medeltid och renässans, och som först under senare epoker 
går mot sin upplösning, inte inbegriper distinktionen (från det sena 
1500-talet och tvåhundra år framåt ansågs kompositören imitera det 
unikt mänskliga, inte ge uttryck för det individuellt personliga) blir 
åtskillnaden mellan privat och offentligt allt viktigare i takt med det 
kapitalistiska systemets och den liberala demokratins tilltagande do-
minans (vi har till exempel sett hur redan Locke tematiserar skillna-
den, både i sin psykologiska teori om idéer och i sin egendomsteori). 
Det är framför allt i och med den borgerliga samhällsklassens ökade 
ekonomiska och politiska makt som det privata accentueras i förhål-
lande till det offentliga och allmänna. Det moderna subjektet är pri-
vatperson i hemmet, borgare i det ekonomiska handelsutbytet och 
medborgare i det politiska livet (Habermas, a.a.).

Man skulle kunna säga att när det kommer till kritan är det stor-
artade romantiska geniet beroende av en Biedermeiers småborgerliga 
privatsfär och dess lagliga beskydd. Men som exemplet Schumann/
Berlioz visat är det en utveckling som fortfarande är i sin linda år 
1830 och det kommer att ta ytterligare ett halvsekel innan man kan 
se dess konsekvenser. Problematiken accentueras först från och med 
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1880-talet, då det inom den tyska diskussionen förs fram argument 
för en förstärkning av personrätten till en fundamental personlighets-
rätt (Strömholm, 1968). Någon ytterligare precisering av det andliga 
verkets ontologiska status än den vi stött på hos Fichte och Hegel (och 
för Sveriges del Boström) tycks däremot inte nödvändig för denna 
diskussion som i stället kretsar kring frågan hur en immaterialrätt 
skall kunna formuleras rent juridiskt. Där den Romerska rätten, som 
fortfarande var normgivande (om än indirekt i Sverige), begränsade 
sig till en indelning av lagen i ägande och personrätt föreslogs nu att 
upphovsrätten måste ses som en ”syntes” av personliga och ekono-
miska intressen (Strömholm, 1966; 1968). Något förenklat kan man 
säga att medan naturrättsteoretikerna redan omvandlat ägandet till en 
rättighet, så upphöjdes nu de personliga rättigheterna till egendom.

Förslaget kom från juristen Josef Kohler, som betraktade sig själv 
som nyhegelian. Enligt Kohler ska upphovsrätten förstås som en im-
materialrätt sui generis, en rätt som inbegriper både ekonomiska och 
personliga aspekter (Strömholm, 1990). Lagen måste acceptera upp-
hovsrätten som en särskild rättighetstyp, vilken förmedlar (i hegelsk 
mening) drag av både egendomsrätt och personlig rätt. För den egen-
domsrättsliga sidan av upphovsrätten innebär detta begränsningar i 
skyddstid av det slag vi redan sett i tidigare lagstiftning. För den per-
sonrättsliga delen handlar det om att avgöra var gränserna skall dras 
för de ”rent personliga intressena” (för att parafrasera Adlerstråhle). 
Kohler utvecklar här en rudimentär verksontologi som utgår från åt-
skillnaden mellan form och innehåll. Dessutom uppmärksammar 
han (till skillnad från föregångaren Fichte) musikens upphovsrätts-
liga status.

Vad gäller form skiljer Kohler mellan ett musikverks yttre och 
inre form, men han anför märkligt nog formtyper som fuga, vals, 
march, menuett och sonatform som exempel på inre former och själ-
va utarbetandet av stämmor och orkestrering som exempel på yttre 
form (enligt gängse musikestetik är ju formtyper typexempel på yttre 
form). När det gäller musikverkets innehåll, eller ”idéinnehåll” förkla-
rar han detta i termer av det han kallar en ”imaginär bild”. Imaginär 
bild, samt inre och yttre form är vad upphovsrätten ska skydda, enligt 
Kohler (Kohler, 1892, 33; 1907, 128).

Den ”imaginära bilden” är kompositörens första bearbetning av 
ett allmängiltigt och icke-skyddsbart motiv (det senare motsvarande 
Fichtes ”tankar”, snarare än ett organiskt huvudtema). Den ”imagi-
nära bilden”, som det mest grundläggande i det upphovsrättsskyd-
dade verket, är ett ”abstraktum” (Kohler, 1892, 33), vilket inte ska för-
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stås som någon symboliskt avbildande notation (som Hanslicks ”ab-
stractum”), men inte heller som någon psykologisk ”abstraktion” från 
ett sinnligt material eller en sinnlig upplevelse, utan som ett verkligt 
”andeväsen” (einem wirklich vorhandenen … Geisteswesen) som kom-
positören förkroppsligar, materialiserar i och med sin komposition 
(a.a. 35).

Kohler gör också en åtskillnad mellan det han kallar ”melodimu-
sik” och ”tonstycken”, där melodimusik endast är en ”vulgär” bear-
betning av ett motiv och således inte förutsätter någon imaginär bild. 
För att skriva en enkel melodi (av det slag Mattheson hyllat ett och 
ett halvt sekel tidigare) behöver inte tonsättaren framkalla någon inre 
imaginär bild, ingen andlig vision av det som skall utvecklas genom 
kompositionsarbetet. Eftersom det inte krävs något utarbetande av 
någon imaginär bild för att framställa ”melodimusik”, så kan ”melodi-
musiken” inte göra anspråk på upphovsrättsligt skydd. ”Tonstycken”, 
däremot (Kohlers exempel är Beethovens femte symfoni), bortser helt 
från den vulgära melodins ”inskränkning” av motivet och utvecklar 
sig ”uttrycksfähigt” till en komplex ”organisk värld” (a.a. 142, 143).

Det är med andra ord ”tonstycken” som kontrolleras av Kohlers 
upphovsrätt och det är framför allt den ”imaginära bilden”, framska-
pad i tonsättargeniets fantasi, eller föreställningsförmåga, som upp-
hovsrätten ytterst kommer an på. Frågan är hur man ska förstå den-
na ”imaginära bild”. Med talet om inre och yttre former och organisk 
utveckling ligger det nära till hands att uppfatta Kohlers teori som en 
variant av den aristotelisk/fichteanska formsynen, där ett allmängil-
tigt motiviskt material (i så fall) formas av den ”imaginära bilden”, 
som sedan utvecklar sig genom att bli substans för en inre form, som 
i sin tur materialiserar sig i en yttre form och så vidare (i likhet med 
Fichtes, Hegels eller Hanslicks teorier). Men den ”imaginära bilden” 
erbjuder sig inte till någon sådan dialektisk utveckling. Hur material, 
form och innehåll förhåller sig till varandra framgår inte av Kohlers 
teori och distinktionen mellan inre och yttre form tycks dessutom 
sakna både historisk och estetisk förankring (då de formtyper Kohler 
anför som exempel på inre form skulle ha betraktats som yttre form 
av såväl Marx som Hanslick).145

145 Det har föreslagits att Kohlers distinktion mellan ”imaginär bild”, samt 
inre och yttre form, skulle motsvara retorikens inventio, dispositio och elocu-
tio (Saunders, 1988). Kohler skulle därmed företa vad man kan beskriva som 
ett slags platonisering av Aristoteles.
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Kanske är det också i och med denna teoretiska påverhet som 
Kohlers ”imaginära bild” ska förstås, som en från den materiella värl-
den frigjord storhet, som lever sitt eget liv som ”abstraktum”, ”ande-
väsen”, som exklusiv platonsk form (kryddad med en smula Plotinos). 
Kohlers immaterialrätt (Immaterialgüterrecht) postulerar ett icke-ma-
teriellt verk (av skäl som nämndes i föregående kapitel). Kohlers se-
nare hänvisning till Schopenhauer (från 1907, se n. 122), kan i detta 
sammanhang tolkas som att Kohler i Schopenhauer fann just den 
filosofiska underbyggnad han behövde för att hävda sin teori om 
den ”imaginära bilden” – även om den platonska/plotinska formen i 
Kohlers tappning snarare framstår som ett slags kvasipsykologisk idé 
som knappast ter sig mindre obskyr ur ontologisk synpunkt än en 
lockeansk idé. Men till skillnad från Mansfields försök ett sekel tidi-
gare kommer Kohlers teori att fylla ett alltmer akut behov inom den 
praktiska rättsutövningen (vilket vi snart kommer att se) och därmed 
utöva ett avsevärt inflytande på upphovsrättens utveckling.146

Framför allt beror den kohlerska lösningens genomslag på den juri-
diska kompromisslösning han föreslår, med en upphovsrätt som inte-
grerar ägande- och personlighetsrätt, men gissningsvis beror det ock-
så på de metoder för musikanalys som utvecklas under 1800- och det 
tidiga 1900-talet. Heinrich Schenker, Arnold Schönberg, och Ernst 
Kurth är några musikteoretiker som skulle kunna erbjuda analysme-
toder till stöd för Kohlers ”teori”. Åtminstone Schenker, och Schön-
berg utgår ju från antaganden om lyssnarens ”omedvetna” förmågor 
(Cook, 1989), där det omedvetna som psykologiskt begrepp utveck-
lats från Schellings, Hegels och Schopenhauers icke-medvetna natur, 
via Herbarts och Eduard von Hartmanns mer substantiella teorier, till 
Freuds psykoanalys (Rand, 2004).

En vid tiden mer väletablerad teori som Kohler hade kunnat åbero-
pa som stöd utan att behöva revidera grunddragen i sin egen ”estetik” 
fanns dessutom tillgänglig i Wilhelm August Ambros avhandling om 
gränserna mellan musik och poesi, Die Grenzen der Musik und Poesi, 
från 1856. Ambros polemiserade mot Hanslicks ensidiga betoning av 
det formella i musiken. Vid sidan av formen, som Ambros menade 
fungerar som ”kropp” (leib), har musiken också en ”själ” (seele), ett 
poetiskt innehåll (likt Schumanns poetiska idé), som kanske skulle 
kunna förklara Kohlers imaginära bild, då det poetiska innehållet är 
det som tar sig form antingen i toner eller i ord (Ambros, 1856/1872, 

146 I förarbetet till 1919 års svenska lag talas det om ”Kohlers djupa och 
grundliga forskning” (anon. 1914, 50).
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32). Musiken ansågs ju av många inte kunna uttrycka några bestäm-
da idéer, vilket Ambros förklarar med att musiken uttrycker samma 
”stämningar” som en språklig formulering av samma poetiskta inne-
håll också gör (a.a. 56, 72). Detta poetiska innehåll, uttryckt genom 
ord eller genom musik, är en återspegling av kompositörens själ (a.a. 
21, 111), musiken är det ”medium” med vilket tonsättaren förmedlar 
sig till lyssnaren (a.a. 191).147 Av vikt för en idealistisk upphovsrätt är 
dessutom att Ambros betraktar både formen och det poetiska inne-
hållet som ”andliga”, ”immateriella”, vilket tycks peka mer mot en pla-
tonsk än en aristotelisk/fichteansk formsyn.

Med både den romerska rätten och den antika verksynen i back-
spegeln skulle man sammanfattningsvis kunna säga att Kohlers för-
slag erbjuder en ”moralisk” grund för att vidga faderskapsmetaforen 
till att (så att säga) legitimera handel med avkomman. Upphovsman-
nen får nu rätt att uppmärksammas som sådan och dessutom rätt 
att ta betalt för sina verk. Vad man också ser är att Kohlers hegelian-
ska anspråk begränsar sig till att ge den egna teorin en air av histo-
risk nödvändighet (upphovsrätten som upphöjd syntes av den flertu-
senåriga motsättningen mellan ius och dominium); av Hegels diskus-
sion om konstnären och verket, om subjektets och objektets dialektik, 
återfinns föga.

1919 års lag och den förändrade synen  
på musikalisk äganderätt

I förarbetet till den första svenska upphovsrättslagen – Lag om rätt till 
litterära och musikaliska verk – förklaras vad som skiljer upphovsrät-
ten från äganderätten, nämligen att ”äganderättens föremål är mate-
riella ting, under det auktorsrätten [det vill säga upphovsrätten] avser 
de immateriella alstren av en andlig verksamhet” (anon. 1914, 51). Vad 
gäller musikaliska verk mer specifikt, skall dessa förstås som:

[…] ett andligt innehåll, som genom musikens uttrycksmedel bragts 
i en individuell form. Musikens medel äro tonerna, dock icke enstaka 
toner för sig, utan toner, förbundna enligt melodiens, rytmens och har-
moniens lagar. För att ett verk skall omfattas av auktorsrätten, är betin-
gelsen även här, att detsamma i formgestaltningen företer åtminstone 
någon grad av originalitet. (a.a. 68)

147 Ett medium kan enligt Ambros också vara en händelse, Begebenheit, 
(a.a. 20), eller ett materiellt, fysiskt medium körperliches Medium (a.a. 21).
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Här har vi för första gången den idealistiska musiksynen formulerad 
någorlunda tydligt på svenska. Musikverket är ”alstrat” av en andlig 
verksamhet, det vill säga det är (för att använda Goehrs formulering) 
”resultat av en särskild skapande verksamhet”; musikverket uppvisar 
originalitet, det är unikt; det uttrycker ett andligt innehåll och är så-
ledes inte att avfärdas som originellt nonsens; och det har i enlighet 
med konstens regler bragts i en individuell form, det vill säga det har 
en immateriell existens som (återigen med Goehrs ord) inte upphör 
”när dess skapare dött” och som inte påverkas av huruvida musikver-
ket ”framförs eller lyssnas till vid något givet tillfälle” (Goehr, a.a. 2).

Mot bakgrund av denna i högsta grad betydelsefulla artikulering av 
den idealistiska musiksynen – som alltså inte formuleras förrän mot 
slutet av 1900-talets andra decennium – är det intressant att läsa det 
korta remissvar till förarbetet som formulerades av Musikaliska aka-
demins sekreterare Karl Valentin. Valentin var inte jurist, utan mu-
sikforskare engagerad i folkbildningsfrågor (Öhrström, 1997). Läser 
man ”professorn Valentin[s]” yttrande ser man först att det handlar 
om att utsträcka den musikaliska upphovsrätten till att gälla även i 
undervisnings- och gudstjänstsammanhang (som enligt lagförslaget 
skulle vara undantagna). Trots Valentins folkbildningsintresse är det-
ta knappast särskilt uppseendeväckande. Det intressanta är i stället 
att han hävdar upphovsrättens vidsträckta giltighet med hänvisning 
till ”den förändring som i vår tid uppfattningen av litterär och musi-
kalisk äganderätt undergått i det allmänna medvetandet” (cit. i anon, 
1914, 199, min kurs.).148 Vari består denna förändring i uppfattningen 
av litterär och musikalisk ”äganderätt” som Valentin nämner? Hade 
det vid denna tid skett en förändring ”i det allmänna medvetandet”?

Utan möjlighet till någon ingående exeges om vad Valentin ”egent-
ligen” menade vill jag föreslå som svar på den första frågan, om vari 
det skett en förändring (i Valentins samtid), att det handlar om att den 
nya lagen gäller en idealistisk upphovsrätt, inte en i grunden mate-
rialistisk äganderätt, så som fallet varit i tidigare lagar (tryckfrihets-
förordningen hade ju hävdat att skrifter var författarens ”egendom”, 
till vilka författaren hade en ”till tiden obegränsad rätt”, se Eberstein, 

148 Författaren och juristen Édouard de Laboulaye skriver år 1858 om 
fransk litterär äganderätt och engelsk kopieringsrätt att de är rättigheter ”av 
sent datum” och ”vars karaktär inte är entydigt fastlagd”; två decennier senare 
vidhåller Fernand Worms att litterär äganderätt är ett ”väldigt modernt” på-
fund (cit. i Saunders, 1992, 103; övers. från engelska).
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1923, 73).149 Vad gäller den följande frågan, om den allmänna upp-
fattningen i vår tid, finns det fog att hävda att det är först en bit in på 
1900-talet som den idealistiska upphovsrätten får en mer allmän le-
gitimitet (till skillnad från den numerärt mycket begränsade juridiska 
expertis som ditintills omfattat tanken, bland andra Ribbing, Rydin 
och Adlerstråhle). Det idealistiska verkbegreppet och en därpå grun-
dad upphovsrätt var vid början av 1900-talet någonting relativt främ-
mande för de allra flesta i Sverige. Den idealistiska upphovsrätten 
och den musiksyn den ger uttryck för, den idealistiska musiksynen,  
kan för Sveriges del bäst betraktas som barn av det tjugonde århund-
radet.

Detta är en slutsats som går stick i stäv med etablerad historie-
syn (t.ex. Petri, a.a.) och är något jag argumenterar för utförligare i 
andra sammanhang (Volgsten, 2009a; Volgsten, 2013a), men kan här 
illustreras genom en snabb blick på den person som något tillspetsat 
skulle kunna beskrivas som Valentins vetenskaplige antagonist, mu-
sikforskaren och skriftställaren Adolf Lindgren.150 Medan Valentin 
beskrivits som den som ”mer än någon annan samtida svensk mu-
sikskriftställare [för eftervärlden framstår] som empirist” (Dahlstedt, 
1986, 48), utgick Lindgren från ”en klart idealistisk grunduppfattning” 
(a.a. 50). Lindgren hade läst filosofi för Ribbing som i sin tur studerat 
för Boström och redan Boströms ”rationella idealism” medger ju, som 
vi sett, musikaliskt skapande enligt en idealistisk musiksyn (däremot 
nedvärderas musiken i förhållande till poesin vad gäller förmågan att 
gestalta skön form och i Fröbergs musikteoretiska tillämpning av den 
boströmska estetiken är det den allmänna formen, snarare än den in-
dividuella, som är primär). Lindgren bör med andra ord ha haft en 
mycket god insikt i den idealistiska filosofiska tanketraditionen (han 
hänvisar också uppskattande till Zimmermann). Lindgren hade dess-
utom en bred läsekrets genom sin verksamhet som kritiker i Afton-

149 I propositionen som föregick 1877 års lag hävdades det att skyddsti-
dens utsträckning till femtio år efter författarens död var nödvändig ”med 
avseende därå, att författare som tillhöra en liten nation, icke kunna göra 
sig räkning på särdeles många eller stora upplagor av sina skrifter och där-
före behöva, i vederlag för den mindre marknaden en längre skyddstid” (cit. 
i Eberstein, 1923, 78). Ett för de flesta döda författare aningen senkommet 
vederlag, kan tyckas.

150 ”Vid denna tid [1800-talets tre sista decennier] voro Karl Valentin och 
Adolf Lindgren de enda vetenskapligt skolade företrädarna för svensk musik-
forskning” (Carl-Allan Moberg, cit. i Dahlstedt, a.a. 48).



162

bladet och som författare till en rad artiklar i uppslagsverket Nordisk 
familjebok, vilket gör hans eventuella ståndpunkt i frågan än mer in-
tressant. I den mån Lindgren hade någon uppfattning om upphovs-
rätt (Lindgren dog redan 1905, det vill säga fjorton år före den svenska 
upphovsrättslagen), borde den ha varit artikulerad mot bakgrund av 
det nationalromantiska inslaget i Lindgrens syn på musikskapande.

Ett upphovsrättsligt anatema: 
Valentin, Lindgren och nationalromantiken

I sin korta traktat om Tonkonstens väsen från 1896 (som också pu-
blicerades i Nordisk familjebok under rubriken ”musik”) säger Lind-
gren att varje ”skapelse i toner måste … söka sin konstnärliga enhet 
icke i känslor  eller främmande idéer och naturföreteelser, utan  inom 
tonerna själfva, hvaraf följer, att blandarter,  sådana som musikdra-
mat och programsymfonien, äro  förkastliga, så snart de söka enhe-
ten utom musiken,  men berättigade, så snart de äfven utan text el-
ler  öfverskrifter göra ett musikaliskt helt intryck” (Lindgren, 1896a, 
12). Här kan man känna igen Hanslicks och formalisternas avstånds-
tagande från det känslosamma som sammanhållande faktor i musi-
ken. Lindgren tycks också skriva under på den idealistiska musik-
synen när han förtydligar att ”[a]llt slags musik, som går ut på att 
stoffartadt framställa och uppväcka passioner och sensationer, utan 
att adla dem genom en ideal, harmoniskt luttrad och höjd stämning 
inom en musikalisk formenhet är ur både estetiskt och moralisk syn-
punkt osund och förkastlig; den vädjar blott till våra nerver, icke till 
vårt skönhetssinne” (a.a.).

Men just som Lindgren tycks uppfylla den idealistiska musiksy-
nens grundläggande krav undergräver han formens exklusiva bety-
delse för verkfunktionen genom att spela ut formskönheten mot den 
materiella känslosamheten: ”ej mindre underordnad än den musik, 
som föraktar formen och idealet, är den, som å andra sidan rör sig 
blott mekaniskt med ett tomt formalistiskt tonspel, utan inre lif och 
individuell inspiration” (a.a.). I närmast schillerska ordalag övergår 
Lindgren här till en musiksyn där musiken ”eger jämvikt mellan inne-
håll och form”. Det är en harmonisk balans mellan fysiska drifter och 
skönhetssinne som Lindgren förordar, en kvalitet han kallar ”klas-
sisk”. Men det klassiska hos Lindgren kan knappast utläsas dialektiskt, 
det tycks inte vara ett stadium att överbrygga på vägen till ett högre 
estetiskt eller moraliskt tillstånd (som ju hos Schiller lyder helt under 
andens formella makt). Än mindre tycks det frågan om någon upp-
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höjd hegelsk syntes, vilket gör att Lindgrens klassiska harmoni fram-
står som aningen luddig när formen ömsom balanseras av materia, 
ömsom av innehåll.151

En liknande ambivalens finner man i Lindgrens redogörelse för 
det musikaliska skapandet och uppfyllandet av det jag kallat den ge-
netiska funktionen: ”en kör eller symfonisats … är helt och hållet en 
människosnillets skapelse snart sagdt ur intet” (a.a. 11, kurs. i original), 
den är ”den konkreta bestämdhet, som ligger i … hörföreställningar, 
alstrade ur en individuellt personlig inspiration” (a.a. 13). Återigen har 
vi en till synes klockren framställning av den idealistiska musiksynen. 
Men även här dyker frågetecknen upp, snabbare än väntat.

I artikeln Musiken i kulturhistorien, som Lindgren lät publicera i 
bokform jämte Tonkonstens väsen, tilldelas musikens känslomässiga 
kvalitéer en helt annan betydelse än i den tidigare texten. Även om 
musiken inte kommer åt känslornas specifika innehåll är det musi-
kens uppgift att tolka och ge uttryck för mänskliga känslor, vilka Lind-
gren beskriver som det mest ”individuella och odelbara” hos männis-
kan. Den kritiska punkten är Lindgrens uppfattning av det individu-
ella och odelbara hos människan, för ”det ges äfven individer i stort, 
de individer som kallas nationer, folkslag, raser m.m. och dessa ut-
göras hvar för sig af en mängd människor, hvilka känna någorlunda 
på samma sätt, men olika alla andra dylika grupper – hvarvid likaväl 

151 Förstått i enlighet med en boströmsk terminologi skulle Lindgrens 
harmoniska förening innebära att ”det klassiska” inbegrep en förening mel-
lan en rent formell skönhet och ett utommusikaliskt innehåll, till exempel 
vardagliga känslor. Ett sådant musikideal skulle dock strida mot den ”autono-
ma” musikestetik Lindgren ger uttryck för i samma text. Vad gäller musikens 
känsloinnehåll, menar Lindgren, ”är det snarare känslans allmänna tillvarel-
sesätt än hennes specifika innehåll, som musiken kommer åt” (a.a. 12). Här 
hänvisar Lindgren till Zimmermann och dennes särskiljande mellan det han 
kallar ”klassisk” respektive ”romantisk” form och där det klassiska, i överens-
stämmelse med Boströms skönhetsuppfattning, är uteslutande formell. Var-
ken Zimmermann eller Boström medger alltså något känsloinnehåll i den 
rena, eller klassiska, skönheten. En väsentlig skillnad mellan Zimmermann 
och Boström är dock att Zimmermann, som vi sett tidigare, utesluter skapan-
det av nya former – de sköna formerna är eviga. Detta säger kanske mer om 
Boströms och Zimmermanns respektive syn på det sköna än om Lindgrens 
syn på skapande. Var Lindgren står blir i slutänden svårt att fastställa och det 
är lätt att instämma med Sten Dahlstedt som menar att Lindgrens distinktion 
mellan det materiella och det formella i musiken lika väl skulle kunna uppfat-
tas som en del av ”allmängodset i estetiken efter Kant” (Dahlstedt, 1986, 55).



164

bör märkas att de alla, för så vidt som de utgöras af människor, måste 
känna äfven på ett allmänt mänskligt sätt, eller äga sin känsloförmåga 
äfven en viss enhet, som medger en allmän uppfattning och uppskatt-
ning. Och hvad som gäller om de olika folkarterna, gäller äfven i viss 
mening om de olika tidsskedena” (Lindgren, 1896b, 21).

Vad Lindgren här ger uttryck för överensstämmer i hög grad med 
den nationalromantiska musiksyn som var dominerande i Sverige un-
der i stort sett hela 1800- och en bra bit in på 1900-talet.152 I denna 
nationalromantiska musiksyn (som utgår från en idealistisk metafy-
sik) är det inte det resulterande verket som är av främsta intresse här, 
utan själva skapandeakten. Detta musikaliska skapande utgår ytterst 
från en kollektiv folksjäl, en ”individ i stort”, en ”nation”, ett ”folkslag”, 
etc. Kompositören får sin skapande kraft och originalitet från en ge-
mensam folksjäl med sin egen unika nationalkaraktär.153 Det person-
liga uttrycket blir härmed, hur påtagligt detta personliga uttryck än 
må vara, underordnat det kollektiva.154 Den genetiska aspekten, som 

152 När Gustav Sundbärg i sin skrift Det svenska folklynnet år 1911 skri-
ver att ”vi svenskar sofvit öfver nationalismens tidehvarf ” (d.v.s. 1800-talet) 
skall det inte tas som ett avfärdande av den idealistiska uppfattningen om en 
svensk folksjäl, utan bara att ”vi svenskar” inte förmått uppmärksamma den. 
Sundbärg menar i stället att Sverige berövats ”nationell instinkt” tack vare den 
under 1800-talet dominerande Skandinavismen (Sundbärg, 1911), vad man 
skulle kunna beskriva som en föreställning om en skandinavisk eller en nord-
isk folksjäl, i stället för en svensk.

153 Om associationen till en kollektiv folksjäl för tankarna till Hegel för-
stärks denna koppling när Lindgren i samma text skriver om revolutionens 
”subjekt” i termer som genljuder av tanken på en självförverkligande ande, 
vilken tar sig uttryck i folk och individer: ”Frihet, människovärde, broderlig-
het – denna positiva behållning af revolutionens negerande yra, detta testa-
mente, som hon vid sitt eget själfmord gaf i arf åt eftervärlden, har uti ingen 
konstnärspersonlighet tagit en så lefvande och storartad mandomsanammel-
se som uti Beethoven; hans hela konst är till denna sköna devis blott en enda 
mäktig illustration, tecknad i klangfigurer af eld” (Lindgren, a.a.).

154 Jag har i andra sammanhang beskrivit denna musiksyn idealtypolo-
giskt som ”herdersk”, i motsats till en musiksyn som jag på motsvarande sätt 
kallat ”kanstk” (där den senare motsvarar den idealistiska musiksynen i detta 
arbete). Både den ”herderska” och den ”kanstka” musiksynen kan spaltas upp 
med avseende på den geniale tonsättaren, det originella verket och dess pu-
blik. Till den ”herderska” musiksynen hör då föreställningar om en kollektiv 
folksjäl, om enkel melodik, samt föreställningar om en inklusiv, allomfattande 
andakt och kommunion. Den ”kanstka” musiksynen inbegriper i stället fö-
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visar hur verket knyts till upphovsmannen och ingen annan, får här-
med en helt annan innebörd än enligt den idealistiska musiksynen.155

Den nationalromantiska musiksynen kan i kontrast till den idea-
listiska beskrivas som kollektivistisk, medan den idealistiska musik-
synen är individualistisk. Det är en nationalromantisk, kollektivistisk 
musikuppfattning som hämtar stor del av sin livskraft i Johann Gott-
fried Herders syn på ”folk” och ”nationalkaraktär” (1784–91/1814–16), 
en syn som hade slagit rot i den svenska myllan redan tidigt under 
1800-talet.156 De mest vältaliga företrädarna i Sverige för denna natio-
nalromantiska och kollektivistiska musiksyn är Carl Jonas Love Alm-
qvist, Abraham Mankell och Wilhelm Peterson-Berger (de förra vid 
1800-talets mitt, den senare från dess sista decennium fram till 1942), 
men listan kan göras mycket längre. Den innefattar sannolikt både 
Lindgren, och Valentin, liksom i stort sett hela det svenska musiklivet.

Det nationalromantiska naturgeniet, snillet, som fått sin skapar-
kraft ur den kollektiva folksjälen, lever kvar länge i det allmänna 
svenska medvetandet. 1800-talets kollektivistiska genisyn, så som den 
kom att utvecklas i Sverige fram till och med Valentin och Lindgren 
och vidare med Peterson-Berger (som är den som ljudligast för tan-
ken in i 1900-talet) är anatema för ett upphovsrättsligt tänkande och 
för den idealistiska musiksynen med sin utpräglade individualism. 
Det är först när det ”idealistiska” framlyftandet av kompositörens in-
dividuella och subjektiva vilja, verkets formella komplexitet och pu-
blikens distanserade och kontemplativa attityd, får genomslag i det 
svenska musiklivet som upphovsrätten kan antas få en mer allmänt 
utbredd förankring. Exakt när förhållandet slår över till upphovsrät-
tens fördel är svårt att säga, men det är inte helt orimligt att anta att 
det dröjer till 1900-talets senare hälft. Snarare än att tolka Valentins 
påstående som ett uttryck för senfärdighet i acceptansen av det idea-
listiska verket bör det ses som en, måhända ironiserande, överdrift; 
uppfattningen av litterär och musikalisk äganderätt hade ännu inte 

reställningar om en generell men individualiserbar vilja, formell komplexitet, 
samt en kritisk distanserad kontemplation (Volgsten, 2009a; Volgsten, 2013a). 

155 Lindgrens avfärdande av Schopenhauers filosofi som osund fanatism, 
som anförts ovan, riktar sig inte minst mot Schopenhauers (med den idealis-
tiska musiksynen överensstämmande) syn på geniet (Lindgren, 1884). Detta 
ska inte överskugga att både den nationalromantiska och den idealistiska mu-
siksynen utgår från en idealistisk metafysik.

156 Även den hegelska ”folksjälen” lär ha bidragit till uppfattningen, trots 
att den hegelska filosofin fick stå tillbaka för boströmianismen (Nordin, a.a.). 
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genomgått någon större förändring i det allmänna medvetandet vid 
tiden för den första svenska upphovsrättslagen år 1919.157

Sveriges första upphovsrättslag för musik kan med andra ord antas 
ha en mycket begränsad legitimitet inom musikvärlden vid tiden för 
sin tillkomst.158 Förarbetet till lagen lär ha författats av juristen Ulf 
von Konow (Karnell, 2007, pers komm.), som senare skrev en ”kom-
menterande utredning till Lag om rätt till litterära och konstnärliga verk 
den 30 maj 1919 med däri genom lag den 24 april 1931 gjorda ändringar 
och tillägg” (von Konow, 1941). von Konow skulle bara några år se-
nare ta plats i styrelsen för STIM, svenska tonsättares upphovsrätts-
liga intresseorganisation. Det är inte överraskande att det är en jurist 
med särskilt intresse för den idealistiska upphovsrätten som författat 
förarbetet till den första svenska upphovsrättslagen (snarare än någon 
verksam inom musikområdet). Även om både Lindgren och Valen-
tin tycks ha stått stadigt i en etablerad kollektivistisk musikestetik – 
den nationalromantiska – var det en estetik som hade den närmaste 
framtiden bakom sig.

Vad man kan säga mot bakgrund av uppdelningen i en (som jag 
kallat) nationalromantisk och en idealistisk syn på musikskapande 
är att medan den svenska kompositören under 1800-talet och en bra 
bit in på 1900-talet i hög grad verkar som solitär – och därmed kan 
tyckas vara individualist – anses skaparförmågan allmänt utgå från 
en kollektiv folksjäl, snarare än ur en individuell själsförmåga eller 

157 Men allmänhetens musikuppfattning betyder föga för den svenska 
upphovsrättens utveckling under 1900-talet. När väl juristerna formulerat 
den och den antagits av riksdagen utstakar lagen det fält musiklivets aktörer 
har att förhålla sig till och vars resurser det kommer att krävas professionella 
intresseorganisationer för att tillvarata (STIM, IFPI, SAMI, SKAP). För en 
kompositör som Peterson-Berger kommer det inte att spela någon roll hur 
illa han tycker om vare sig upphovsrättens idealistiska grundantaganden eller 
dess ”fackföreningsmässiga” avkommor (dessa kollektiv som ju är till för de 
enskilda individernas småaktiga egenintressen); efter ett kort utträde under 
medialt ståhej återinträder han som medlem i STIM (se Block, 2006; Volg-
sten, 2009a).

158 Detta är ett förhållande som inte uppmärksammats. När det hänvisas 
till 1810 års lag som den första upphovsrättslagen för musik i Sverige (se not 
131) framställs upphovsrätten gärna som om den hade en sammanhängande 
och oproblematisk idéhistoria, där meningsskiljaktigheter, om de över huvud 
taget nämns (exempelvis de svenska förslagen från 1960- och 70-talen om 
kulturell allemansrätt), avfärdas som ”ren intresseavvägning [som] lämnar 
upphovsrätten öppen för attacker från [det] politiskt korrekta” (Petri a.a. 171).
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personlighet. Inte förrän under 1900-talets första decennier påbör-
jas en utveckling som kommer att vända detta förhållande över ända. 
Utvecklingen påbörjas av bland andra Hilding Rosenberg och Mo-
ses Pergament och först hos den så kallade Måndagsgruppen blom-
mar idéerna fullt ut, i och med att kompositörsrollen professionali-
seras och kollektiviseras i musikestetiskt orienterade nätverk, samti-
digt som skaparförmågan lokaliseras till en individuell och viljestyrd 
handling. Detta är ett ”idealistiskt” geni, snarare än ett ”nationalro-
mantiskt”, som gärna uttalar empiriska forskningsideal och så små-
ningom ikläder sig ingenjörens sakliga och objektiva vita rock (se vi-
dare, Volgsten, 2009a; Volgsten, 2013a). Men förmår detta individua-
listiska geni skapa någon vidare förståelse för sitt idealistiska verk?

Bernkonventionen, faderskapsrätten  
och det moraliska musikskapandet

Vi har tidigare konstaterat att formalismen, i Hanslicks, Zimmer-
manns och Herbarts tappningar, bortser från det genetiska behovet 
att fastställa musikens karaktäristiska innehåll. Detta innebär ett pro-
blem för den idealistiska musiksynen, eftersom det är musikens ”mo-
raliska” karaktär som visar att den är sprungen ur det individuella 
tonsättargeniets själ och är det som garanterar att musiken inte redu-
ceras till rent hantverk. I Kohlers förslag att se upphovsrätten som en 
”dubbelrätt” – som en äganderätt och en personrätt – faller den gene-
tiska förklaringsbördan på den imaginära bilden, vilken vid närmare 
granskning knappast kan sägas utföra sitt uppdrag särskilt väl. I Sve-
rige skulle det dröja till 1920-talet (det vill säga decenniet efter instif-
tandet av landets första upphovsrättslag) innan problemet togs upp 
till diskussion och då inte som juridiskt, utan som ett i första hand 
musikestetiskt problem.

Redan 1905 hade hundraårsminnet av Schillers död uppmärksam-
mats över hela Europa. Den gamla tanken att konst och moral, det 
sköna och det goda, hänger intimt samman tycktes ännu vara vid liv. 
Tanken levde inte minst kvar inom musiken. I en artikel från 1922, 
med titeln ”Konsten att leka”, aktualiserar musikkritikern Julius Rabe 
Schillers estetik i en modern svensk musikkontext (om än det gäller 
något så lättsamt som operetten). Enligt Schiller förutsätter det mo-
raliska, fria handlandet att sinnlighet och förnuft förmedlats via den 
harmonierande skönhetsupplevelse som karaktäriserar konstnärlig 
aktivitet. Det som för Schiller är en sinnlig drift respektive en form-
drift omtalas dock som viljor av Rabe: ”Skönhetssinnet måste således 
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vara en förening av viljan till sinnlighet och viljan till form, eller just 
det Schiller kallar lekinstinkt” (Rabe, 1922). Men det är tveksamt ifall 
vilja här ska förstås i motsats till drift enligt den autonomi/heterono-
mi-distinktion som genomsyrar Schillers framställning; i stället är det 
en schopenhauersk vilja, omtolkad av musikteoretikern Ernst Kurth, 
som är för handen.

För Kurth, som utövade inflytande på flera av de tonsättare som 
debuterade kring 1920-talet, är den grundläggande viljan ”en psykisk 
’spännkraft’ … i människan som ’väcker längtan till gestaltande rö-
relse och formblivande’, vilket så småningom når högre regioner i 
medvetandet och utvecklar sig till förnimbara uttryck” (Kurth, 1917, 
cit.i Broman, 2000, 174). Musiken ses alltså som ett klingande uttryck 
för en ”spänning och avspänning i vår[a] inre liv” (Rosenberg, 1947, 
cit. i Broman, a.a.).

Genom Kurths uppfattning av musiken som uttryck för vår inre 
mänskliga livsvilja blir det möjligt att se kompositörens verk som re-
sultatet av en moralisk handling – det etiska och det estetiska sam-
manfaller.159 Det konstnärliga skapandet ses härigenom inte som en 
förutsättning för den fria viljan, som hos Schiller, utan som ett per-
sonligt uttryck för densamma. Viljan att forma det melodiska förlop-
pet springer ur individen, eller som Rabes meningsfrände Hilding 
Rosenberg formulerar det: ”motivet i en musikalisk komposition bär 
inom sig fröet till sin form och utveckling och kräver mästaren för att 

159 Dahlstedt menar att det är frågan om ett analogt förhållande, snarare 
än ett fullständigt sammanfallande: ”tanken att det logiska formandet av ett 
konstnärligt material samtidigt förlänar det en estetisk signifikans som är ana-
log med en handlings etiska aspekter, har här fått en rationellt övertygande 
och för 1920-talet tidstypisk utformning” (Dahlstedt, 1993, 21). Detta kan jäm-
föras med Kant. Vad gäller det estetiska menar Kant att de skönhetsomdömen 
vi fäller inbegriper en uppmaning att andra ska instämma i vårt omdöme. När 
det gäller moralen menar Kant att varje moraliskt omdöme är sådant att det 
fordrar ett instämmande av varje förnuftig varelse, ett imperativ att följa det 
moraliska omdömets påbud. Som vi tidigare sett finns det en stark betoning 
av det formella hos Kant. Det som får oss att instämma med de estetiska och 
moraliska omdömena är omdömenas ”kognitiva” form. I det estetiska om-
dömet om det sköna handlar det om hur inbillningsförmågan låter sinnesin-
trycken spela med förståndsförmågans kategorier. Vad gäller det moraliska 
omdömet får det sin form genom den ”maxim” (det skäl) för handlingen som 
skall kunna upphöjas till allmän lag (d.v.s. det moraliska budet måste vara all-
mängiltigt). Men medan det moraliska omdömet är en förnuftsbaserad norm 
förblir det estetiska smakomdömet en ”ideal norm” (Kant, a.a. § 22).
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förverkliga dess inneboende möjlighet”. Om det är en platonsk eller 
en aristotelisk formsyn som föresvävar Rosenberg och Rabe är oklart. 
Svaret på frågan om vem som frambringar detta fröbärande motiv har 
tonsättaren Rosenberg strax innan antytt i ordalag som erinrar om 
Rousseaus geniutläggning: ”Min tro är att varje människa från föd-
seln bär fröet till sin egenart” (cit. i Broman, a.a. 134). Denna person-
liga egenart är vad som tar sig uttryck i och präglar det musikaliska 
verket, det som ger verket dess estetiska kvalitéer.

Att den genetiska problematiken inte var ett isolerat musikeste-
tiskt (och än mindre ett nationellt svenskt) problem framgår tydligt 
av att det från och med 1928, i den så kallade Bernkonventionen, på 
internationell nivå formuleras en distinktion mellan ekonomiska och 
moraliska rättigheter. Bernkonventionen är en internationell över-
enskommelse från 1886 om att medlemsländerna ska garantera sam-
ma skydd för utländska som för inhemska upphovsrättsinnehavare. 
Tillsammans med Frankrike var Tyskland, England, Italien, Spanien, 
Schweiz och Belgien först ut att signera medlemskap. Sverige följde 
efter 1904. USA skrev på så sent som 1989 (med reservation mot de 
moraliska rättigheterna), Kina gjorde detsamma 1992.

I Bernkonventionens elfte paragraf, andra tillägget, nämns rätten 
”att erhålla skälig ersättning” för det man skapat. Detta är den ekono-
miska rätten. Mer kontroversiellt och därför, kan man anta, i behov av 
utförligare formulering är sjätte paragrafen, första tillägget, som anger 
att upphovsmannen både har ”rätten att anges som upphovsman till 
[det av lagen skyddade] verket, samt rätten att motsätta sig varje för-
vanskning, stympning eller annan ändring i verket eller varje annat 
förfarande med avseende på detta, som är till men för hans ära eller 
anseende”. Detta gäller ”[o]beroende av [upphovsrättsinnehavarens] 
ekonomiska rättigheter och även efter överlåtelse av dessa” (cit. i Stan-
now, Åkerberg & Hillerström, 1999). Detta är den moraliska rätten. 
Den moraliska rätten spaltas vidare upp i dels en integritetsrätt (droit 
à l’intégrité), avseende förbudet mot förvanskning, och dels den ”fa-
derskapsrätt” (droit à la paternité) som statuerar rätten att anges som 
upphovsman.

Det man kan se här är hur lagstiftningen lyfter fram ”faderskapet”, 
upphovsrättens genetiska funktion, men separerar den från den eko-
nomiska sidan av upphovsrätten, för att i stället sortera under ”mora-
lisk rätt”. Å ena sidan får kompositören ett explicit erkännande, men 
det är å andra sidan på bekostnad av ett särskiljande av ekonomiska 
rättigheter som något som inte nödvändigtvis måste vara knutet till 
kompositören. Man kan också säga att Bernkonventionen lyfter ur 
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rätten om ekonomisk ersättning från varje ”moralisk” diskussion – 
den laborativa och den genetiska funktionen får inte sammanfalla; 
genius och ingenium faller obönhörligen isär – vilket är en förutsätt-
ning för de ekonomiska rättigheternas kommodifiering och utveck-
lingen av en rättighetsindustri.

Resultatet är en sanktionering på ett internationellt så väl som på 
ett nationellt plan av en specifik musiksyn – en idealistisk musiksyn 
– som i och med att den implementeras i medlemsländernas respek-
tive lagar framstår som en ovedersäglig sanning.160 Musik är ytterst 
en fråga om att skapa idealistiska musikverk. Att geniet är kluvet är 
denna idealistiska musiksyns egen förträngda hemlighet.

160 Att dessutom, som fortfarande är vanligt i Sverige (se not 131), knyta 
den musikaliska upphovsrätten till den tryckfrihetsförordning som i sin tur 
brukar anföras som en av den svenska demokratins grundpelare, kan ses som 
ett försök att ge upphovsrätten ideologisk immunitet: den som ifrågasätter 
upphovsrättens musiksyn sätter sig inte bara upp mot lagen, utan mot själ-
va demokratin som sådan. Exempelvis menade Kurt Atterberg, en av STIMs 
grundare och första direktörer, att upphovsrätten är ”en av de första mänsk-
liga fri- och rättigheter[na]”: ”[u]pphovsmannens … rätt att bestämma över 
det offentliga framförandet av sina verk är något som tycks intimt samman-
hängande med det demokratiska genombrottet i nyare tid” (Atterberg 1928). 
Att Atterberg kan ha haft särskilt intresse av att framställa upphovsrätten i 
positiv dager är knappast förvånande, då han som STIMs främste represen-
tant var tvungen att argumentera mot en slipad debattör som Peterson-Berger 
(Block a.a.). Intressant är att liknande särintresse som det Atterberg uppvisar 
gäller för flertalet av de som utformat den svenska upphovsrättslagstiftning-
en. Ulf von Konow, som lär ha författat förarbetet till 1919 års lag, skulle bara 
några år senare ta plats i STIMS styrelse. Av 1956 års utrednings fyra författare 
var Birger Ekeberg, förutom justitieminister och president i Svea hovrätt, le-
damot av Svenska akademien; Gösta Eberstein var ordförande i Svenska För-
eningen för Upphovsrätt, SFU; medan Torwald Hesser var chef på justitiede-
partementet och blev så småningom hedersledamot i SFU. Liknande gäller 
för en senare upphovsrättsföreträdare som Gunnar Petri (citerad ovan vid ett 
flertal tillfällen), som var VD för STIM, samt preses i Musikaliska akademien.
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11. Det idealistiska verket  
och den nya telekommunikationen

Idealism i en materialistisk tidsålder

Bernkonventionens instiftande var i mångt och mycket ett resultat av 
författaren Victor Hugos idoga propagerande för upphovsmannens 
rätt att bestämma över sina verk, även utanför sitt hemland. Redan 
1852 ledde Hugos kampanj till att Frankrike ensidigt tillerkände ut-
länningar upphovsrättsligt skydd. Med tanke på den idealistiska verk-
synens framväxt är det intressant att notera Hugos egen reservation 
inför sitt krav på en omfattande upphovsmannarätt. I linje med de 
radikala formuleringarna i de franska revolutionslagarna sextio år ti-
digare sätter Hugo nämligen allmänhetens intressen i första rummet: 
”om jag hade att välja mellan författarrätt och allmänhetens rätt”, sä-
ger Hugo, ”skulle jag välja den senare” (Hugo 1878, cit. i Hemmungs 
Wirten, 2004, 184 n12).161

Bidragande till att inte bara musikdramatik, utan också den instru-
mentala, ”absoluta”, musiken kom att omfattas av Bernkonventionens 
rätt till framförande av verk var Richard Strauss som aktivt arbeta-
de för ett stärkande av kompositörernas ekonomiska rättigheter (Pe-
tersen, 1992). Liksom i Hugos fall är det intressant att fundera över 
i vilken utsträckning Strauss omfattade den idealistiska verksynen. 
Med hälsning till Franz Liszt menar Strauss att poetiska program kan 
ge upphov till nya former – ”nya tankar måste söka sig nya former” 
(Strauss, 1957, 210) – men att ”musik som inte utvecklar sig logiskt ur 
sig själv [utan ur ett program] är litteraturmusik” (a.a. 211). Enligt Carl 

161 ”Je déclare que s’il me fallait choisir entre le droit de l’ecrivain et le droit 
du domain public, je choisirais le droit du domain public”. Vad gäller le droit 
du domain public omtalas den i nutida svensk debatt vanligen med anglicis-
men public domain och avser då ett slags upphovsrättslig allmänning, eller 
allemansrätt, men den omfattas inte av någon specifik lagtext.
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Dahlhaus ger Strauss härmed uttryck för en individualistisk form-
syn (Dahlhaus, 1989, 362). Huruvida Strauss hade en klart formule-
rad uppfattning om individuella verkformer enligt en idealistisk mu-
siksyn är dock långt ifrån självklart givet den citerade passagen (som 
Strauss antecknade i en odaterad återblick på sina ”ungdoms- och 
läroår”). Som banérförare för en idealistisk musiksyn är Strauss pro-
blematisk. Tidigt influerad av en schopenhauersk musikuppfattning, 
förmedlad genom Wagners skrifter, tar Strauss så småningom avstånd 
från Schopenhauers idealistiska metafysik och ansluter sig i stället 
till Friedrich Nietzsches nihilistiska materialism, med tondikten Also 
sprach Zarathustra som kraftfull musikalisk manifestation (Youmans, 
2005, 83ff). Som omtalad dirigent tonade dock Strauss ner sin roll: det 
var tonsättarens verk som skulle tala genom dirigenten, inte tvärt om.

Att den tidiga modernismen ändå kunde härbärgera en idealistisk 
musiksyn är Rosenberg och Rabe goda exempel på, internationellt 
förankrade som de var i både estetiskt och teoretiskt avseende. Trots 
detta slås man av det märkliga i att den idealistiska musiksynen for-
muleras fullt ut först mot slutet av seklet, vid övergången till 1900-ta-
let (för Sveriges del först 1914), i det som Dahlhaus beskrivit som en 
”positivismens tidsålder” (Dahlhaus, a.a. 360). Idealister som Fichte, 
Schelling och Hegel hade hävdat att den materiella världen är en pro-
dukt av anden. Anden ”sätter” den materiella världen för att kunna 
bilda sig ett självmedvetande genom ett andra. Det andliga är med 
andra ord primärt, det föregår det materiella, som det driver genom 
historien med hjälp av sin egen vilja. Redan vid mitten av seklet av-
färdade Karl Marx denna idealistiska utgångspunkt genom att i stället 
hävda att den materiella ”basen” är det som driver historien framåt. 
Anden är bara en effekt av basen, en ideologisk ”överbyggnad” som 
fördröjer den historiska utvecklingen. Världen, menade Marx, är ma-
teriell, inte andlig. Några decennier senare ifrågasätter Nietzsche mo-
ralen, genom att visa hur den moraliska karaktären inte är annat än 
en ”vilja till makt” i en amoralisk värld, ”bortom gott och ont” (Nietz-
sche, 1886/2002). Och som ytterligare spik i den idealistiska kistan 
hade engelsmannen Charles Darwin redan blivit världsberömd ge-
nom att hävda att människan, snarare än att vara en guds avbild, här-
stammar från aporna. Anden hade fått konkurrens.

Men ändå utvecklas under samma tid en allt mer specifik syn 
på musikverket som ett idealistiskt objekt, som en reifierad formell 
struktur. Hur kunde det komma sig? Marx berör aldrig fenomenet, 
men skulle troligen ha avfärdat det som ”fetischism” (vilket också 
Theodor Adorno kom att göra i en rad skrifter från 1930-talet och 
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framåt): en publikens projektion på musiken av sin egen depraverade 
status som handelsvara på en arbetsmarknad; en fetischism som tack 
vare kapitalismens alieneringsmekanismer hindrar subjektet från att 
uppnå sitt dialektiskt förutbestämda självförverkligande.162 Inte hel-
ler Nietzsche uppmärksammar fenomenet, även om hans uppfatt-
ning av den judisk-kristna ”slavmoralen” talar sitt eget tydliga språk 
till var och en som vill hävda en kompositörens moraliska rättighet 
(Nietzsche, 1887/2002).163

Dahlhaus, som skriver under 1900-talets senare hälft, menar att 
musiken vid 1800-talets slut kom att få en helt ny samhällskulturell 
funktion, från att ha erbjudit ett slags urbild av den idealistiska meta-
fysiken, till att istället fungera som en den materiella tillvarons mot-
bild, dess ”andra”, mot vilken den ”verkliga” världen (den vetenskap-
ligt mätbara och vetbara) kunde definiera sig (Dahlhaus, a.a. 331). 
Men reifieringen av det redan objektifierade musikverket har också 
mer vardagliga och krasst ekonomiska orsaker.

Vi har sett hur utpekandet av ”skrift” som skyddsobjekt för både 
offentligt uppförande och för rätten att bestämma över nottrycket, 
uppdagar ett problem när de ställs sida vid sida i 1877 års svenska lag. 
Men medan tillskyndarna av lagen, Ekholm och Adlerstråhle, i första 
hand var intresserade av den personliga rätten (eller ”moraliska rät-
ten”, som det kom att heta i och med Bernkonventionen) att skydda 
upphovsmannens heder mot förvanskningar av det i huvudsak litte-
rära verket, är framförandets ökade ekonomiska potential det incita-
ment som kraftfullast kommer att driva fram förändringarna i lagen.

Som en följd av det stockholmska teatermonopolets upplösande 
mot slutet av 1830-talet (något formellt avskaffande tycks aldrig ha 
skett), samt avregleringen av teatern i landsorten 1829 (tidigare var 
kungligt privilegium ett krav), hade föreställningar av teaterpjäser och 
musikdramatik ökat avsevärt, utan att detta för den skull medfört nå-
gon ökad avkastning för rättighetsinnehavarna. I Frankrike hade ut-
vecklingen tagit en mer handfast vändning när kuplettkompositören 

162 Marx intresserar sig för hur kapitalismen får ”allt som är fast” att ”för-
flyktigas” (Marx & Engels, 1848/2011), vilket kanske förhindrade uppmärk-
sammandet av upphovsrätterna, som ju har en motsatt verkan när den flyk-
tiga musiken stöps till allt fastare egendom.

163 Nietzsche och Kohler lär ha inspirerat varandra ömsesidigt i avfärdan-
det av en allmängiltig naturrätt, till förmån för vad man skulle kunna kalla 
en individuell (Nietzsche) och nationell (Kohler) ”övermänniskorätt” (Dom-
bowsky, 2006).
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Ernest Bourget år 1849 stämde en restaurangägare som låtit sitt kapell 
spela en av Bourgets melodier. Här var det inte tal om någon förvansk-
ning av musiken, till skada för Bourgets rykte. Istället handlade det om 
att musiken framförts inför en betalande publik utan att upphovsman-
nen fått någon del av ersättningen (restaurangägaren hade bara avlönat 
sina musiker, inte kompositören). Bourget vann målet, som kom att få 
en prejudicerande funktion i Frankrike: från och med nu var alla som 
lät framföra musik i offentliga miljöer skyldiga att betala, inte bara för 
noterna de spelade efter, utan också en särskild framförandeavgift till 
de som komponerat melodierna (s.k. royalty).164 Men prejudicerande 
domar utverkades inte lika lättvindigt i alla länder. Det krävdes utar-
betade lagformuleringar som i Sveriges fall innebar att man fick vänta 
till 1897 innan upphovsrättsinnehavaren kunde kräva ersättning för 
framföranden även utanför teatern. I Tyskland skulle det dröja ända 
till 1901 (Petri, 2000, 103ff), medan det i internationella sammanhang 
skulle dröja till ratificeringen av Bernkonventionens Berlinakt år 1908.

Platon vs. Aristoteles:  
musikverkets avståndstagande från sin materialitet

Att grunda rätten till det musikaliska framförandet i en notskrift, som 
1877 års lag hade gjort, innebär åtminstone två allvarliga problem för 
kompositörerna. Det första problemet är att verket/notskriften riske-
rar att reduceras till en ren anvisning för framförande (ett slags ”re-
cept” för en viss typ av musicerande), vilket ger musikerna på tok för 
stor del av äran för slutresultatet. Det andra problemet är att det blir 
svårt att hävda rätten till ersättning vid framförande, då ju betalning 
redan utgått till upphovsmannen för nottrycket. Det riskerar helt en-
kelt att bli allt för uppenbart att upphovsrättsinnehavaren tar betalt 
två gånger för samma arbete: framförandet blir ett mångfaldigande 
(framförande) av ett mångfaldigande (nottryck) för vilket det redan 
utgått ersättning. Ett möjligt alternativ till ett idealistiskt verk vore att 
postulera två skilda skyddsobjekt, dels en skrift vars mångfaldigande 
i tryck skulle lyda under en äganderätt (så som också var fallet under 
1800-talet), dels ett ”ursprungligt” framförande, vilket varje efterföl-
jande framförande vore en återupprepning av och som då skulle lyda 
under en framföranderätt (i linje med Schrewelius resonemang). Att 

164 Detta var konsekvensen av prejudikatet; i själva verket innebar lagen 
endast att kompositören hade rätt att avgöra ifall musiken fick framföras eller 
ej – ett avgörande som i regel fått positivt utfall endast mot betalning.
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en sådan lösning inte diskuterades behöver knappast förklaras. Mu-
sikverket kan inte samtidigt vara både fysisk aktivitet och immateriellt 
objekt, det strider allt för uppenbart mot det sunda förnuftet.

I stället blir lösningen att postulera ett idealistiskt verk av platonskt 
snitt (tydligast uttryckt i Kohlers teori om den imaginära bilden). Gi-
vet det idealistiska verket kan både tryck och framförande hänföras 
till ett och samma skyddsobjekt. Noterna blir inte i första hand en an-
visning för ett framförande, utan ett betecknande av ett formellt defi-
nierat verk. Noterna syftar inte i första hand till ett framförande (ut-
fört av musiker), utan till ett avtäckande av en formell struktur skapad 
av en kompositör (för vilket framförandet endast är ett medel). Not-
skriften och framförandet kan på så vis båda ses som skörden från ett 
och samma fruktbärande verk.

Vi kan jämföra med situationen under 1700-talet, som utmynna-
de i bland annat Mansfields åberopande av den lockeanska idén och 
Fichtes av den materialiserade formen. Den gången handlade det om 
rätten till trycket och i praktiken räckte det därför att hänvisa till en 
ursprunglig skrift (ett manuskript eller en notation) för att hävda att 
varje tryck var ett mångfaldigande av kompositörens egendom (hand-
skriften utgjorde verket och den tryckta kopian var frukten). Som es-
tetiken kom att hävda var kompositörens skapande arbete av andlig 
karaktär, vilket försäkrade att tryckaren inte hade med verkets till-
komst att göra. Däremot behövde inte verket bestämmas som and-
ligt, immateriellt, utan kunde åtminstone i lagtexten förstås som en 
rent materiell egendom: författarens eller kompositörens handskrift 
eller manuskript (här är alltså den laborativa funktionen men inte 
verkfunktionen i överensstämmelse med den idealistiska verksynen).

Vid början av 1700-talet var, som tidigare nämnts, Johan Helmich 
Romans riddarhuskonserter de första musikkonserterna i Sverige för 
en betalande publik. Men publiken vid denna tid var en liten skara 
exklusivt utvalda och personligen inbjudna gäster. Därtill var den-
na typ av konsert så pass ovanlig att den inte innebar någon stör-
re ekonomisk betydelse för kompositörerna. Vid slutet av 1800-talet 
var situationen annorlunda. En betalande publik var sedan länge det 
vanliga vid musikframföranden. Nu krävdes i stället en gemensam 
nämnare för både tryck och framförande som kunde fylla både de 
laborativa, de ontologiska och verksidentifierande och de genetiska 
funktionerna, för att på så vis försäkra att kompositören i båda fallen 
(tryck och framförande) var den exklusiva upphovsmannen.165 Lös-

165 Här kommer Kohlers ”imaginära bild” att fylla en viktig funktion mel-
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ningen – slutgiltigt frammanad av juridiken, snarare än estetiken –  
blev det idealistiska verket, en ”skapelse” definierad som immateriell 
form. Det som får stryka på foten är inte minst den aristoteliska upp-
fattningen av form som immanent i ett sinligt (fysiskt) material, samt 
uppfattningen att form och materia utvecklar sig dialektiskt från en 
ursprunglig idé eller ett motiv, till en fullt realiserad musikalisk ge-
staltning (ett framförande, executio, som Mattheson hade förespråkat, 
om än utan dialektiska inslag). Det organiska verket blir nu en helt 
igenom immateriell affär: om något är det formen som är immateriell, 
som Kohlers imaginära bild, men också Ambros poetiska innehåll; 
instrumentering och materialisering i toner är av underordnad bety-
delse (i strikt bemärkelse: underordningen innebär att varje materiali-
sering kommer att lyda under det immateriella verkets rättsliga, så väl 
som estetiska ordning). Som det heter i förarbetet till 1919 års svenska 
lag, ”rättens föremål” är ett ”[g]enom auktors individuella verksamhet 
gestalta[t] … andligt innehåll i en viss form” (anon. 1914, 57).

Tecken, medier, kommunikation

Den platonska formen – den moderna variant av platonsk form som 
blir till genom en genialisk skapandeakt och som det är frågan om när 
det gäller det idealistiska verket – är en försäkring mot att ingen annan 
än kompositören varit inblandad vid konceptionen av verket. Detta 
kan jämföras med den aristoteliska formen som måste materialiseras 
för att existera: medan materialisering för Aristoteles är en ofrånkom-
lig men underordnad aspekt av ett verks tillblivelse (materialet upp-
låter sig ju helt passivt till geniets formande kraft), riskerar materiali-
seringens nödvändighet att i en modern tidsålder ge upphov till krav 
på vad man skulle kunna kalla en moderskapsrätt i den materiella sub-
stansen, en moderskapsrätt som skulle kunna ge musikern (som ma-
terialiserar formen) oönskad del i rätten till verket vid framförandet, 
liksom tryckaren vid framställningen av noter. För det idealistiska ver-
ket däremot, lösgjord från varje misstanke om ett möjligt materiellt ur-
sprung, är formen (den platonska) sig själv nog. Frågan är hur det går 
till när den kontemplativa publiken ska delges detta idealistiska verk.

lan ”tanke” och ”form” (eller ”idé” och ”uttryck”): i och med att Fichte förkla-
rat tankarna som allmän egendom krävdes helt enkelt en ny distinktion för 
att tillförsäkra upphovsrättsinnehavaren kontrollen över arrangemang och 
översättningar (vars former ju avviker från ursprungsverket), vilket kan för-
klara den ”imaginära bildens” karaktär av ad hoc-lösning.
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Redan 1863 hade Herman von Helmholtz vederlagt Rameaus teori 
om det tonala systemets naturliga grund. Konsonans och dissonans 
kunde inte förklaras med hänvisning till grundtoner och deras förhål-
lande till varandra (tonika, dominant, subdominant, etc.), utan är ett 
resultat av de övertoner respektive grundton alstrar. Någon entydig 
relation mellan konsonans och skönhet går däremot inte att säker-
ställa på naturvetenskaplig väg. Den västerländska tonaliteten, häv-
dade Helmholtz, är en kulturell artefakt, inte en naturlag (Lippman, 
1992, 304ff). När Schönberg ett knappt halvsekel senare drar vad som 
för en lyssnande publik kanske framstår som den yttersta konsekven-
sen av Helmholtz observationer och komponerar sina första atonala 
verk, är det det sinnliga materialets formgivande funktion som slut-
giltigt slängs över bord; utan självklara tonala centra i musiken visar 
Schönberg att dess klingande materiella substrat inte har någon som 
helst inverkan på verkets form annan än den som tonsättaren själv 
tänkt ut, något som blir än mer tydligt när Schönberg i första satsen 
till sin fjärde stråkkvartett anknyter till klassisk sonatform (kvartetten 
är skriven i tolvton): trots de konventionella beteckningarna är den 
slutgiltiga verkformen uteslutande ett resultat av tonsättarens egen 
kreativa vilja, av hans ”musikaliska tankar” (musikalische Gedanke), 
helt i linje med den idealistiska musiksynen.

Med hänvisning till det idealistiska verket skiljer det upphovsrätts-
liga tänkandet mellan tjänst och vara, mellan objekt och aktivitet. For-
men blir genom särskiljandet från tjänsten en vara, ett immateriellt 
objekt. Den som skapat musiken är en kompositör, inte en musiker. 
Omvänt omdefinieras musicerande från produktion till förmedling, 
den umbärliga och alltid utbytbara aktivitet som länkar samman de-
larna i kommunikationskedjan. Tjänsten, handlingen, utövandet, själ-
va musicerandet betraktas som en förmedling av formen. Till skillnad 
från att på matthesonskt manér se musicerandet som själva kronan av 
kompositörens verksamhet, betraktas musicerandet som den fysiska 
aktivitet förmedlandet av formen via ett materiellt substrat innebär 
(den sinnliga materian reducerad till rent substitut). Det är här, vid 
övergången mellan 1800- och 1900-talen, den moderna föreställning-
en om musik som en kommunikation mellan kompositör och publik 
börjar ta bokstavlig form. Men det är en föreställning som livnär sig 
på föreställningar inom ett helt annat, i högsta grad materiellt och fy-
sikaliskt fält, nämligen telekommunikationen.

Vi har sett hur kommunikation, från Platon till Locke, handlat om 
att förmedla kunskap mellan två själar, hur tillägnad kunskap kan re-
presenteras intuitivt för en annan, det vill säga hur min själ (med sitt 
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kunskapsinnehåll, det som är ”jag”) kan bli fullständigt ”närvarande” 
för din själ och vice versa. Denna själarnas förening, denna ömsesi-
diga och omedelbara närvaro ”här och nu”, ställs inför olika problem 
då de andliga idéerna (eller deras motsvarigheter) möter den sinn-
liga världen – kunskapens nedtecknande i skrift (Platon), felaktigt 
betecknande (Aristoteles), sinnlig distraktion (Augustinus), idéer-
nas formulering i konventionellt språkliga termer (Locke). Det and-
liga innehållet måste betecknas, ”tecknas ner” och eftersom tecken är 
av sinnlig natur är de (naturligtvis) behäftade med problem. Men så 
snart hindren är övervunna antas den intuitiva föreningen, den som 
inte störs av den sinnliga världens tillfälligheter, vara ett ovedersäg-
ligt faktum (i den mån föreställningen om en själarnas förening utgår 
från en tankefigur tycks den sinnliga världen utgöra en dörr som skall 
öppnas eller en mur som måste rivas, medan den kommunikations-
logiska tankefiguren snarare ser den fysiska världen som ett avstånd 
som meddelandet måste tillryggalägga).

Denna ”representationsproblematik”, lika central för Platon som 
för Locke tvåtusen år senare, blir aktuell för de sköna konsterna först 
i och med Dubos diskussion om naturliga och konventionella tecken, 
där naturliga tecken anses mer intuitiva och omedelbara (Rudowski, 
1974). Dubos sökte en gemensam nämnare för poesi, måleri och mu-
sik och fann den i dessa konsters förmåga att imitera den sköna natu-
ren (ett projekt som Batteux fullföljde två decennier senare, se n. 82). 
Men redan 1766 hade vindarna börjat vända i och med att Gotthold 
Ephraim Lessing ägnar sin estetiska teckenteori uteslutande åt skill-
naden mellan poesi och måleri (Wellbery, 1984, 99ff). Lessing ägnar 
däremot inget utrymme åt musiken och det är inte förrän i Ambros 
avhandling om gränserna mellan musik och poesi, ett sekel senare, 
som frågan diskuteras någorlunda systematiskt i musikaliska sam-
manhang. Tidigare gällde det det naturliga tecknets företräde fram-
för det konventionella tecknet, eftersom det naturliga tecknet (de mu-
sikaliska figurerna) ansågs avbilda det betecknade objektet (de ob-
serverbara, universellt mänskliga känslouttrycken, affekterna) på ett 
naturligt och icke konstgjort sätt; men i och med att musiken under 
1800-talet allt mer kom att betraktas som ett uttryck för tonsätta-
rens personliga idéer, känslor och karaktär, kommer den springande 
punkten för en själarnas förening att stavas ”tolkning” (Ambros, a.a. 
190). Musiken imiterar inte längre ett yttre observerbart fenomen; 
musiken uttrycker en inre själskvalitet. Snarare än att se musikaliska 
figurer som naturliga tecken, är det det fullständiga verket som ut-
trycker ett unikt innehåll. Det universellas motsats är inte längre det 
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konventionella, utan det originella och när det av tonsättargeniet ny-
skapade tecknet tar över finns det ingenting längre som kan garan-
tera att varje lyssnare kommer att ”förstå” (a.a. 189, 191) det originella 
musikverket (ingen direktförbindelse mellan själarna, som Hoffmann 
skulle säga). Trots denna utveckling saknas det fortfarande en kom-
ponent för att man ska kunna tala om en ”kommunikationskedja” i 
modern bemärkelse. Denna länk i kedjan har redan börjat smidas, 
men då ingen ännu vet vilken funktion den kommer att fylla för mu-
sikens del väcker den knappast någon uppmärksamhet.

Vi har sett hur Locke använde sig av ett latinskt uttryck, kommuni-
kation, för att beskriva kunskapsförmedling som ett offentliggörande, 
att låta någonting bli gemensamt, att dela idéer (i motsats till att utöva 
egendomsanspråk). Den vedertagna betydelsen i Lockes samtid var 
dock en annan än under antiken och avsåg transport av fysiska ting 
över geografiska avstånd (Guillory, 2010; Peters, a.a.). Även om det 
inte tycks ha varit Lockes avsikt bär hans terminologiska bruk en me-
taforisk potential – kommunikation implicerande kunskapsförmed-
ling som rumslig transport av språkliga tecken – vilken så småningom 
kom att få oanad effekt. Ett viktigt steg i denna idéhistoriska utveck-
ling kom att tas av Helmholtz, som inte bara utforskade musikens 
förhållande till akustiken, utan också teoretiserade över den nya tele-
grafins funktionssätt. Om Locke är den som (oavsiktligen) relaterar 
tecknet till en kommunikationsprocess, är Helmholtz den som (av-
siktligen) förbinder tecknet med det medium genom vilket det kom-
municeras.

Redan Aristoteles hade uppmärksammat att det måste finnas luft 
mellan ljudkällan och trumhinnan, liksom mellan trumhinnan och 
snäckan i innerörat, för att vi ska kunna höra. Luften är ett ”medium”, 
ett mellanting mellan närvaro och frånvaro.166 Men fastän nervsys-
temet studerades redan under antiken skulle det dröja ända till bör-
jan av 1700-talet innan Isaac Newton hävdade att det var nerver som 
förmedlade sinnesintrycken till hjärnan. Tidigare hade man ansett att 
nervernas huvudsakliga uppgift var att aktivera kroppens muskula-

166 Enligt Aristoteles är både luft och vatten ”medier”, eller ”mellanting” 
(tò metaxú), även om han inte uppmärksammar vätskan i snäckan, utan en-
dast den mellan ögats iris och retina (Kittler, 2009). Lessing skriver att teck-
nen är de särskiljande medel (mittel) varmed måleri och poesi avbildar, vilket 
antyder en syn på mediet som det förbindande medlet mellan avsändare och 
mottagare. Först med Helmholtz blir mediet en kanal där tecknet transpor-
teras från avsändare till mottagare.
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tur (Otis, 2001, 14, 22); från och med nu börjar man istället betrakta 
nervsystemet som ett medium, en förmedlare av information om yt-
tervärlden till medvetandet. Mot slutet av samma sekel (1700-talet) 
kunde man också fastslå att nerverna förmedlade elektriska impul-
ser, inte hydrauliska ”djuriska” vätskor, som man tidigare trott (a.a. 
16). Synen på nervsystemet som ett medium stärks ytterligare av den 
nya kommunikationsteknologi som telegrafin innebär. Från och med 
1830-talet etableras under kort tid den elektriska telegrafin i Euro-
pa och Nordamerika.167 Nätverket av elektriska kablar som förbinder 
städer och länder (redan 1866 dras den första transatlantiska teleka-
beln) lånar sig tacksamt som metafor för nervsystemet.

Helmholtz är långt ifrån ensam om att se likheterna mellan telenät 
och nervsystem. Det som är särskilt intressant i detta sammanhang är 
att Helmholtz från tidigt 1850-tal använder metaforen för att artiku-
lera sin syn på den information nerverna förmedlar (a.a. 68). I likhet 
med de elektriska impulser som kommuniceras via telegrafkablarna 
är nervsystemets impulser meningslösa.168 De elektriska impulserna 
måste tolkas, förstås, för att bli meningsfulla (a.a. 29). Med hänvis-
ning till Kants teori om förståndets kategorier som de former genom 
vilka fenomenvärlden visar sig för oss, menar Helmholtz att nervim-
pulserna är vår enda kontakt med omvärlden. Om tillvaron ”i sig”, 
bortom nervimpulser eller kantska förståndsformer, kan vi ingenting 
veta. Nervimpulserna, liksom telegrafins dito, är ”tecken” för de yttre 
tingen och det är en fråga om inlärning för att vi ska kunna förstå vad 
tecknen står för. Detta gäller förvisso inte för musiken, som är ett rent 
formellt spel med sinnestimuli (Helmholtz var i estetiskt avseende in-
fluerad av både Herbart och Hanslick, se Bujic, a.a. 276). Helmholtz 
anklagar dock tidigare filosofer och vetenskapsmän för att de inte fullt 
ut beaktat skillnaden mellan konventionella tecken och det han kallar 
”bilder”, det vill säga tecken med en naturlig likhet till de fenomen de 
betecknar, tecken som därmed förutsätter ett tidigare konventionellt 
betecknande. Kunskap om naturen anses, enligt Helmholtz sätt att se, 
förutsätta konventionella tecken (Otis, a.a. 43f).

Den metaforiska potential som Lockes kommunikationsbegrepp 
bar på – kommunikation som transport av tecken – förenades med 

167 Redan 1794 hade Frankrike, på initiativ av Joseph Lakanal (som också 
deltagit i utformningen av de första upphovsrättsliga revolutionslagarna) bör-
jat bygga ut ett optiskt telegrafinät för militärt bruk (se Kittler, 1996).

168 Liksom för Lindgren den musik som inte tilltalar skönhetssinnet, utan 
bara ”nerverna”, är förkastlig.
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Helmholtz telegrafiska liknelse, där tecken kommuniceras via ett me-
dium. Telegrafisterna lär rent av ha betraktat telekablarna som för-
längningar av sina egna kroppar och medvetanden (a.a. 147, 220). I 
och med att telegrafin mot slutet av 1800-talet hade etablerats också 
bland ”vanligt folk”, kom telegrafins övervinnande av det geografiska 
avståndet att förenkla tankefiguren på så sätt att även kommunikation 
ansikte-mot-ansikte, här och nu, ansågs fordra ett medium eller en 
kanal för överföringen av det språkliga meddelandet. En av de första 
som uttryckligen använde sig av den kommunikationslogiska tanke-
figuren var den amerikanske sociologen Charles Horton Cooley, som 
1894 skriver att ”transportering är fysisk, kommunicering är psykisk” 
(cit. i Peters, a.a. 184). Femton år senare, i avhandlingen Social Orga-
nization, förtydligar han att ”kommunicering inkluderar … gestik, 
tal, skrift, tryck, brev, telefon, telegraf, fotografi, konsternas och ve-
tenskapernas tekniker – alla sätt som tankar och känslor kan färdas 
på från människa till människa” (cit. i Peters, a.a. 185). Frågan är dock 
om tankefiguren alls applicerades på musik.169 John Tyndall hade re-
dan 1867 publicerat sin populärvetenskapliga bok om ljudet och dess 
kommunikation från ljudkälla till hjärna, där han också nämner mu-
sik, eller rättare sagt musikaliska toner (Tyndall, 1867); men musikens 
toner förblir för Tyndall ett akustiskt, inte något estetiskt eller semi-
otiskt fenomen. Den viktiga skillnaden (som vi ska återkomma till) 
mellan naturliga och konventionella tecken appellerar inte till Tyn-
dall. Så frågan kvarstår. Tänkte man vid övergången mellan 1800- och 
1900-talen på musik som ett meddelande (en form) som kommuni-
ceras som tecken (de klingande tonerna) via ett medium (det offent-

169 År 1816, inför musikaliska akademiens ledamöter, beskriver Pehr Fri-
gel hur ”den Musikaliska Teckenläran, eller så kallade Semeiographien, liksom 
gifver de musikaliske tankarne en kropp, och blir den canal genom hvilken 
de kunna meddelas”. Att det inte är en kommunikationsmodell av modernt 
semiotiskt slag som beskrivs, eller en idealistisk musiksyn där verk är tecken 
för tonsättargeniets personliga idéer och känslor, framgår av att ”semeiograp-
hien” handlar om ”Liniesystemet, på hvilket Klangens eller Tonernas egentliga 
Tecken sättas; om Nycklarne eller Claverne till samma system, … om Noterne 
såsom egentliga tecken af Tonerne”. På liknande sätt förhåller det sig också 
när James Harris, i sin Treatise concerning Music, Painting and Poetry (från 
1741) beskriver den ljudande musiken som ett ”imitationsmedium” (medium 
of imitation); ”medium” (liksom Frigels ”canal”) är för Harris synonymt med 
”tecken”. Nämnas bör att Frigels framställning är en så gott som ordagrann 
översättning, utan angivande av källa, av Johann Nikolaus Forkels lärobok i 
musikteori från 1777.
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liga rummet, fonogram, radio) från en avsändare (kompositören) till 
en mottagare (publiken)?

Kommunikationskedjan och reifieringen  
av det musikaliska objektet

Det skulle dröja ända till efter andra världskriget innan den kommu-
nikationslogiska tankefiguren formulerades schematiskt av Claude Sh-
annon och Warren Weaver i deras Mathematical Theory of Communi-
cation, ett arbete som i första hand syftade till att optimera informa-
tionsförmedlingen via telefonkablar och radiovågor (Fiske, 1984, 6f). 
Först från och med 1950-talet omarbetades denna modell för att ock-
så beskriva kommunikation mellan människor (Windahl & McQuail, 
1978, 10), bland annat av lingvisten Roman Jakobson som hävdade att 
meddelandet utöver den rena kommunikationskedjan (sändare, med-
delande, mottagare) förutsätter både en kod och en kontext, vilka båda 
måste vara gemensamma för avsändare och mottagare för att kommu-
nikationen ska fungera (Jakobson, 1960).170 Men trots att det inte är 
förrän i början av 1970-talet som modellen får sin rent musikteoretiska 
utformning (Bengtsson, 1973, 16ff), hade tankefiguren sedan en längre 
tid börjat tona fram.171

Redan 1936 hade den amerikanske musikforskaren Otto Kinkel-
dey tagit upp musikens möjliga semantiska dimension och (med hän-
visning till språkforskarna Ogden och Richards) hävdat att det ”inte 
finns något skäl till varför det mänskliga intellektet inte skulle ha kun-
nat utveckla konventionella tontecken för musikalisk kommunika-
tion” (Kinkeldey, 1936). Tankarna fördes vidare av Charles Seeger i ett 
förslag till musikalisk logik (Seeger, 1960), men vid det laget, året var 
1960, var Seeger knappast ensam om att diskutera musik som kom-
munikation; Hans Keller (1961) och Leonard Meyer (1961) är bara två 
av de mer kända namn från samma tid som diskuterar ämnet. Bo 
Wallner rapporterar från Finland vid mitten av decenniet att man 
där, liksom i Sverige, förkastat tanken på den absoluta musiken till 
förmån för en musik som ”kommunicerar” i kombination med andra 

170 Men som Göran Sonesson påpekat (pers. komm.) illustrerade redan 
Ferdinand de Saussure ”semiosen” med två stiliserade huvuden mellan vilka 
tecken färdas (se de Saussure, 1906–1911/1970, 35).

171 Antropologen Claude Levi-Strauss beskrivning av mytens funktions-
sätt som ett orkesterpartitur är inspirerad av Jakobson (Levi-Strauss, 1964), 
men är knappast musikteoretisk, även om den kom att inspirera senare mu-
siksemiotisk forskning.



183

uttrycksformer (Wallner, 1965), medan John Cage på sitt eget särpräg-
lade vis redan ifrågasatt fenomenet (Cage, 1958/1960).172

Här kanske vi får stanna upp och backa bandet en smula. Vad var 
det Cage hade ifrågasatt? Idén om musik som kommunikation? Om 
något handlade Cages musikaliska och estetiska verksamhet om att i 
ockhamsk anda ifrågasätta den idealistiska musiksynen: kompositö-
rens roll är att låta musiken imitera naturens processer (slumpmusik), 
vilket oundvikligen får konsekvenser för synen på musiken som rei-
fierade kompositioner (4'33"), vilket inte lämnar särskilt mycket kvar 
att kontemplera för en modern konsertpublik (man kan gå ut i skogen 
och plocka svamp i stället). Det enda förutsägbara i Cages kritik är fo-
kuseringen på en given måltavla: liksom kompositören och publiken 
finns det reifierade verket redan där. Men sedan när?

Enligt Theodor Adorno inleds musikens reifiering på allvar med 
Ernst Chladnis beräkningar av ljudvågors hastighet i olika medier 
(gaser), samt framför allt hur ljudvågor rent mekaniskt låter sig vi-
sualiseras i olika medier (Adorno, 1934/1984).173 Under 1700-talets 
sista decennier experimenterade Chladni med metallstycken, täck-
ta av ett tunt lager sand, som han fick att ljuda genom att stryka an 
dem med en stråke. Chladnis intressanta upptäckt var att olika toner 
skapade olika mönster i sanden, mönster som inte var slumpmässiga 
utan kunde relateras systematiskt till de klanger som alstrades. Inom 
akustiken kom dessa mönster, eller chladnifigurer som de också kall-
lades, att ge upphov till tanken på en ren ljudskrift, eller som Adorno 
uttryckte det mer än ett sekel senare, ”ett ljudets skriftmässiga urbil-
der” (a.a.). År 1855 lyckades fransmannen Éduard-Léon Scott de Mar-
tinville, i Chladnis efterföljd, spela in både en uppläsning av Shake-
speares Othello och ljudet av en trumpet. Scott de Martinville hade 

172 En som med filosofisk nit tog sig an problemet redan i slutet av 1920-ta-
let var Roman Ingarden, som menade att det musikaliska verket varken var ett 
idealistiskt eller ett materiellt (varken ”idealt” eller ”realt”), utan ett ”intentio-
nalt objekt”; men då Ingardens ontologiska arbeten skrevs på polska och inte 
översattes till tyska förrän vid början av 1960-talet utövade de marginellt in-
flytande under den period som intresserar oss här. Värd att notera är Teddy 
Brunius tidstypiska beskrivning, när han presenterar Ingardens arbeten för 
en engelskspråkig läsekrets, att det intentionala objektet är ”en länk i kom-
munikationskedjan” mellan ”avsändande konstnär och mottagande betrak-
tare eller lyssnare” (Brunius, 1970).

173 Redan Schopenhauer refererar till Chladnis akustiska experiment 
(Schopenhauer, a.a. 381).
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konstruerat vad han kallade en fonautograf, som registrerade ljud via 
ett trumhinneliknande membran. Membranet vidarebefordrade lju-
det som vibrationer till en nål, vilken i sin tur graverade in våglinjer 
på ett sotat papper (Cowen, 2009). Tyvärr lyckades inte Scott de Mar-
tinville komma på hur det ”nedskrivna” ljudet skulle kunna återges. 
Detta skulle bli Thomas Alva Edisons lott när han tjugo år senare, 
1877, konstruerade fonografen, som både kunde spela in på och upp 
från en cylindrisk vaxrulle.

Det speciella med fonogrammet – som vid tiden för Adornos text 
hunnit utvecklas från Edisons vaxrulle till Berliners schellackskiva – 
är inte att det är ”det första representationsmedlet [Darstellungsweise] 
för musik som låter sig ägas likt ett ting” (Adorno, a.a.). Det speciel-
la, menar Adorno, är att fonogrammet genom att återkalla musiken 
från det levande framförandet, absorberar själva den tid som annars 
hade passerat och försvunnit. Genom att ”förstena” (erstarren) musi-
cerandet lyckas fonogrammet fånga och bevara tiden. Fonogrammet 
gör detta genom den ”naturliga” teckenskrift som den analoga inspel-
ningstekniken (från Scott de Martinville till LP-skivan), till skillnad 
från notskriften, innebär.174 Musiken kan nu, i princip, skrivas ner 
grafiskt utan att den någonsin behöver klinga – och ändå finns den 
där, bevarad för eftervärlden exakt som den ska låta (a.a.).175

Vad Adorno inte betonar är den idéhistoriska betydelsen av att den 
fonografiska skriften är ”naturlig”; mot bakgrund av det dryga sekel 
(efter Kant) där det naturliga tecknet fått stå tillbaka för det konven-
tionella, där omedelbarhet ersatts av tolkning och där det universella 
givit vika för det unikt personliga – där framstår fonografins naturliga 
tecken som en objektiv kodning i dubbel bemärkelse: som form ex-
isterar musiken nu oberoende av mänsklig interpretation, den utgör 
för första gången i historien ett fullständigt autonomt objekt. Till skill-
nad från notskriften är fonogrammet bärare av både immateriell form 
och dess klingande materialisering – ett innehåll som fonogrammet 
med högsta naturtrogenhet (Hi-fi) transporterar från avsändare till 
mottagare.

Om Adorno under 1920-talet varit skeptisk till stenkakans konst-
närliga potential – skivan är en ”tonmassa” (Ton-Masse) på en ”drejski-
va” (Töpferscheibe) vars resulterande tomma form lyssnaren själv får 

174 I detta sammanhang är den traditionella notskriften att betrakta som 
ett ”digitalt” teckensystem (se Goodman, 1967).

175 Man har så sent som 2004 lyckats spela upp några av Scott de Martin-
villes fonautografer (Cowen, a.a.).
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fylla med sina egna narcissistiska projektioner (Adorno, 1928/1984)176 
– skulle han komma att bli något mer positiv till, eller kanske resigne-
rad inför, LP-skivan: det enda sättet, säger Adorno på sitt sedvanligt 
sarkastiska vis, som man i denna tid (vi är nu vid slutet av 1960-talet) 
kan uppleva något oförmedlat är genom ägande, i reifierad form.177 
Och grammofonskivan får sin form i det ögonblick den närmar sig 
kompositorisk form (Adorno hade trots allt beskrivit i uppskattande 
ordalag hur LP-skivan förmådde anpassa sig till det stora operafor-
matet på ett sätt som bejakade dess ”objektifiering”, som tillät lyssna-
ren förhålla sig till musiken likt läsaren till en text). Men när Adorno 
talar om privata skivsamlingar som musikmuseer för fler än bara ett 
fåtal musikintresserade, är det med den reserverande kommentaren 
att musiken tycks ”övervintra” i dessa samlingar för att ”vakna upp till 
ett andra liv med okända mål”.178

176 Adorno skriver att innan fonografin elektrifierats och försäljningen av 
musik på skiva kommit igång på allvar var fonogrammet inte mer än ett akus-
tiskt fotografi. När Adorno omtalar grammofonen som en ”talmaskin” avser 
han inte enbart att det var prat som spelades in, utan också det faktum att 
vad fonogrammet återgav var en upprepning av det som spelats in (Adorno, 
1934). Den narcissistiska tematiken är tydlig här, inte minst i anspelningen 
på fotografiet, som likt Narkissos spegelbild i vattnet leder ner i fördärvet och 
(som i fonogrammets fall) endast lämnar oss med Ekos tomma upprepningar. 

177 ”Aber kaum anders als durch Besitz, Verdinglichung hindurch ist noch 
irgendein Unmittelbares in der Welt zu erlangen, auch in der Kunst” (Adorno, 
1969/1984).

178 ”Im wunderlichen Dialog mit den einsamen und aufmerksamen Hö-
rern erwachen sie, wie Proust zufolge die Bilder in Museen, zu ihrem zweiten 
Leben, überwintern zu unbekannten Zweck” (a.a.). Adorno refererar musei-
liknelsen till Proust, men redan 1835 hade Liszt i ett anförande beskrivit hur 
musiken, som en av de sköna konsterna, är i behov av ett eget museum, ett 
musikmuseum, där besökarna ska kunna stifta bekantskap med de stora mäs-
tarnas verk (Goehr, a.a. 205). Museet som en metafor för det vi idag kallar 
konserthus – vid en tid då regelrätta konserthus ännu var sällsynta och in-
strumentala kompositioner som symfonier ännu betraktades som undantag i 
förhållande till vokala musikformer – antyder en syn på de ”utställda” verken 
som objekt, som klingande tavlor och är ett av Goehrs belägg för sin tes om 
1800-talets verksyn. Även om kompositören och hovkapellmästaren Ludvig 
Norman tjugo år senare anför i stort sett samma motiv som Liszt (Norman, 
1853), så dröjer det till mitten av 1900-talet innan Liszts bildspråk dyker upp 
på svenska, när Ingmar Bengtsson talar om ”musikens ’imaginära museum’ ” 
(1957) och när han några år senare i en radiosänd nybörjarkurs ger en lek-
tion i att ”titta på musik”.
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Vad Adorno framförallt bidrar att rikta uppmärksamheten mot är 
hur det idealistiska verket lever på och av det materiella substrat det 
samtidigt tar avstånd ifrån: det andliga kompositionsarbetet är inte 
bara ett arbete med ett sinnligt tonmaterial, format av konvention 
och tradition – liksom inspiration ett resultat av idogt arbete och om-
arbete (där Beethovens många skissböcker är ett klassiskt exempel); 
det immateriella resultatet av skapandeakten förutsätter också ma-
teriella medier och kommunikationskanaler för att kunna informe-
ra den mottagande publiken. Om det finns ett svar på hur det idea-
listiska verket kunde etableras och överleva i det Dahlhaus kallade 
en positivismens tidsålder, så är det detta idealistiska verks geniala 
förmåga att liera sig med en i de fysiska (naturvetenskapliga) forsk-
ningsfälten förankrad tankefigur, nämligen den informationsteore-
tiska kommunikationsmodellen.179 Den informationsteoretiska kom-
munikationsmodellen ger det idealistiska verket, med sin komplexa 
platonska form, en air av naturvetenskaplig soliditet som det kan vara 
svårt att genomskåda.180 Det är en soliditet lånad från massmediala 

179 Beroendeförhållandet är ömsesidigt. På samma sätt som föreställning-
en om en musikalisk kommunikation utgår från en tankefigur för vilken fo-
nogrammet stått modell, förutsätter fonogrammets kommersiella genomslag 
som musikinspelning under 1900-talet, 1800-talets estetiska objektifiering av 
det musikaliska verket som det immateriella ”meddelande” kommunikations-
kedjan tänks förmedla, eller mediera (och som det genom denna tankefi-
gur bidrar till att reifiera). Detta kan ses som ett svar på Michael Chanans 
fråga hur det kommer sig att fonografin uppstår först i slutet på 1800-talet, 
trots att samtliga teknologiska komponenter utvecklats långt tidigare (Cha-
nan, 1995, 2).

180 Att den nya teknologin så snabbt accepterades av allmänheten beror 
inte enbart på dess praktiska tillämpningar, utan också på att teknologins 
”osynlighet” – elektriska impulser är inte observerbara för våra sinnen – så 
lätt kunde liknas vid andliga fenomen. Att på ett ögonblick kunna kommu-
nicera med någon som befinner sig på flera hundra mils avstånd var något 
endast änglar och demoner kunnat göra innan den elektriska telegrafin gjor-
de sitt intåg. Ett mer ockult exempel är spiritualismen (kommunikationen 
med de dödas andar via ett spiritualistiskt ”medium” som avkodar andarnas 
mystiska signaler) som växer fram parallellt med telegrafin och till och med 
gick under benämningen ”andlig telegrafi” (Peters, a.a. 95). Uppfattningen om 
nedskrivningsteknikerna som en kommunikation med ”den andra sidan” är 
något som går igen, från antiken via mottagandet av Gutenbergs tryckpress 
till Edison, som tänkte sig att fonografen skulle användas som ett sätt att be-
vara ”de döendes sista ord” för eftervärlden (cit. i Kittler, 2003, 46).
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teknologier som ingjuten i den flyktigaste av de sköna konstarterna 
får denna att framträda som ett immateriellt objekt: det reifierade 
musikverket. Problemet för den idealistiska musiksynen är bara att 
kommunikationsmodellen inte gör skillnad på om meddelandet är 
original eller kopia, äkta eller massproducerat.

Men den andliga metaforiken var också levande när det gällde förståelsen 
av samhällsfenomen med mer jordisk och vardagsnära anknytning. Så sent 
som 1941 beskriver Lubbe Nordström det nya teknikbaserade Stockholm som 
håller på att växa fram som ”en underbar skapelse just av själen, av fantasi, 
kalkyl, uppfinningsförmåga, hängivenhet, känsla av plikt att hjälpa alla män-
niskor i staden till ett någorlunda människovärdigt liv. Jag ligger och ser framför 
mig denna underbara skapelse av människoanden i dess helhet: först hela den 
osynliga staden under marken i form av gångar, trummor, salar, maskinhallar, 
i vilka ledningar av olika slag, tysta och okända för den stora allmänheten, ar-
beta och möjliggöra, att den kan t ex släcka sin törst med rent bakteriefritt vat-
ten, kan tvätta sig, duscha, bada, hålla sig på en renlighetsstandard, som gör 
den till en liten grupp i den stora kulturvärlden. Jag ser de strålande elektrici-
tetsverken, där turbinerna surra så mjukt som kattor spinna, jag ser koksningen 
ute vid Värtan, där gasen framställes, telefoncentralens ormvirrvarr av kablar, 
som göra att alla dessa stockholmare på en sekund kunna komma i kontakt med 
varandra” (cit. i Blomkvist & Kaijser, 1998, 7).

Detta är för övrigt samma osynlighet hos de tekniska systemen bakom de 
nya samhällsfunktionerna som Adorno menar återspeglas i Schönbergs tolv-
tonsteknik, där tolvtonsserien (till skillnad från den tonala harmoniken i ex-
empelvis Beethovens musik) förblir ohörbar och dess relation till den kling-
ande musiken förblir okänd för lyssnaren.
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12. Avslutande kommentarer

Musikverket i den tekniska reproduktionsåldern:  
massmedier och kommunikation

Det man kan konstatera är, trots allt, att reifieringen av det musika-
liska objektet inte är någon entydigt urskiljbar process med fasta da-
tum. Så sent som 1927 kunde redaktören för svenska Musikerförbun-
dets tidning Gustaf Gille avfärda den inspelade musiken som ”till sin 
natur något overkligt”, ett ”sorgligt surrogat” för levande musik (cit. 
i Fleischer, 2012). Den levande musiken, musiken som aktivitet, ses 
med andra ord som någonting väsentligt, vilket snarare liknar en äld-
re musiksyn än den idealism som likställer framförandet med en mer 
eller mindre godtycklig framställningsform för det egentliga verket, 
musiken som objekt.181

Samtidigt innebar både fonogrammets ökade insteg på restaurang-
er och caféer (innan den elförstärkta högtalarens intåg hade man i hu-
vudsak lyssnat på skivor i hemmet), liksom ljudfilmens publika ge-
nomslag vid slutet av 1920-talet, att fonogrammet tas på allvar och att 
uppfattningen av musiken som objekt tar överhanden över synen på 
musiken som aktivitet.182 År 1934 kunde den nyinstiftade internatio-
nella fonogramorganistionen Ifpi (International federation of the pho-
nographic industry) kräva samma typ av skydd för sina produkter som 
kompositörerna till sina verk, det vill säga ett konstnärligt skydd inom 

181 Självklart fanns de som tyckte annorlunda. I en annons för HMV:s nya 
grammofon, år 1926, säger altviolinisten Barthold Lundén att ”[e]n sådan fyl-
lighet i klangen, ett sådant välljud – det var ej längre grammofon” (cit. i Ed-
ström, 2002, 208).

182 Ännu 1930 ansåg STIM att de restauranger och caféer som spelade 
högtalarmusik för sina gäster var så få att ersättning inte var värd att inkrävas, 
men redan 1933 drev man ett mål mot en restaurang, ett mål som man till sist 
vann i högsta domstolen med argumentet att högtalaren bör betraktas som 
ett nytt musikinstrument (Fleischer, a.a.). 
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ramen för Bernkonventionen, snarare än något industriellt mönster-
skydd. Kravet, som aldrig hörsammades fullt ut (fonogrammen togs 
inte upp i Bernkonventionen, utan först i den så kallade Romkonven-
tionen, 1961), kom att utöva inflytande på den svenska rättsutveck-
lingen (Fleischer, a.a; McFarlane, 1980, 131ff). Framför allt innebar 
fonogrammets dubbla natur, som både materiellt medium och imma-
teriellt meddelande – samtidigt som fonogrammet är ett medium för 
inspelad musik förutsätter det ytterligare medier (grammofon, radio) 
för att nå fram till den mottagande publiken – en begreppsförskjut-
ning som sedan dess gjort det möjligt för det idealistiska musikverket 
att uppträda som kommunicerat (och därmed också reifierat) objekt.

Att Valentin tjugo år tidigare kan ha antytt oförstående inför tan-
ken på ett idealistiskt verk är knappast att förundras över, liksom inte 
heller Hugos brasklapp om litteraturen som allmän egendom (som 
ju kan ses mot bakgrund av den långt ifrån samstämmiga kör som 
kom till uttryck i de franska revolutionslagarna). Upphovsrätten hade 
dessutom uttalade kritiker, varav Thomas Babington Macaulay kan-
ske var den mest välartikulerade under 1800-talet. I ett anförande i 
det brittiska parlamentets underhus 1841 ifrågasatte Macaulay upp-
hovsrättens förment naturrättsliga grund och hävdade vidare, att även 
som konventionell lag utgör upphovsrätten ett monopol, vilket mot-
verkar upphovsrättens syfte när rätten utsträcks efter upphovsman-
nens död (Macaulay, 1841/2011). Men också inom juridiken har skep-
tiska röster höjts. Från och med 1940-talet inleddes en nordisk debatt 
som kom att pågå till början av 1970-talet, där det idealistiska verk-
begreppet slutligen förkastades, med följden att det rättsliga uttryck-
et ”verk” – så som varande upphovsrättens ”objekt” – inom juridi-
ken kom att betraktas, inte som en teoretisk term refererandes till en 
idealistisk storhet, utan som ett vardagsuttryck vars innebörd varie-
rar från fall till fall (Strömholm, 1970). Konsekvenserna må ha tett sig 
obetydliga för utomstående, men påverkade de medvetet vaga formu-
leringarna i 1960 års nya Lag om upphovsrätt till litterära och konstnär-
liga verk (och signalerar att vi nu har överskridit den tidsperiod som 
skulle undersökas – det är hög tid att avrunda).

Redan under 1930-talet fanns dock de som befarade att själva med-
ieutvecklingen innebar det största hotet mot det idealistiska verkets 
ostörda förhållande till den kommunikationslogiska tankefiguren. I 
en artikel från 1936 med titeln Konstverket i den tekniska reproduk-
tionsåldern analyserar Adornos vän och kollega Walter Benjamin ef-
fekterna av de nya massmedieringsteknikerna film och fotografi, men 
av större vikt här är att han också nämner fonogrammets likvärdiga 
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betydelse. Till skillnad från Adornos upptagenhet vid produktionsle-
det, där kompositören utgör den mer eller mindre fria arbetskraften 
och verket slutprodukten (varan), intresserar sig Benjamin för kon-
sumentledet, det vill säga publiken och (i musikens fall) den enskilde 
lyssnaren. Under tidigare epoker, menar Benjamin, var villkoren för 
publikens tillägnande av konst och musik underställda auktoriteter av 
olika slag (kyrka, hov, professionell kritik). Dessa auktoriteter såg till 
att publikens (betraktarens, åhörarens) förståelse av konsten prägla-
des av en unik ”aura”, en känsla av oförmedlad närvaro ”här och nu”. 
Men i och med att konsten i allt högre grad framställs genom mass-
produktion, menar Benjamin, så förlorar den sin aura – som exem-
pel på massproduktion av musik kan nämnas en inspelning med den 
italienska operasångaren Caruso som redan 1904 hade sålt i över en 
miljon exemplar (Chanan 1995, 5).

Auran går förlorad. Det idealistiska verket är inte omedelbart till-
gängligt för publiken, utan måste kommuniceras via tecken, vilka i 
sin tur måste tolkas för att förstås (även naturliga tecken förutsätter 
kontextualisering, som Jakobson skulle säga). De forna institutionerna 
(kyrka, hov, professionell kritik) har genom sin auktoritet haft ett out-
talat tolkningsföreträde och på så sätt kunnat upprätthålla känslan av 
omedelbarhet i mötet (förmedlingen) mellan konsten och dess publik, 
samtidigt som man härigenom också varit försäkrad att inga icke-auk-
toriserade tolkningar torgförts i institutionernas namn (Guds, kunga-
husets eller sakkunskapens). Men i och med att de exemplar av konst 
som publiken möter i form av film, foto och fonogram är massprodu-
cerade kopior utan identifierbara eller lokaliserbara original, går detta 
tolkningsföreträde förlorat. Äldre tiders nottryck (som ju också var 
ett massmedium) riktade sig inte till en lyssnande publik, utan till en 
auktoriserad, läskunnig musiker som spelade i särskilda sammanhang. 
Idag har konstupplevelsen allt mer övergått från en institutionaliserad 
kollektiv ritual till en privat konsumtionsangelägenhet. Vi lyssnar inte 
på Mozarts Requiem i kyrkan under påsken, utan hemma i köket el-
ler vardagsrummet, på radio eller grammofon, närhelst det behagar. 
Konsten funktionsbestäms av individuella behov som varierar bero-
ende på vem som lyssnar, när, var och hur (enligt ett slags lyssnandets 
negativa dialektik). Att Benjamin (liksom Adorno) skriver vid en tid 
då populärmusiken ökar i betydelse är ingen tillfällighet – 1931 är året 
då också framförandet av dansmusik ställs under upphovsrättslig kon-
troll av svensk lag – även om det ännu är en tid kvar till jazzens Charlie 
Parker (mitten av 40-talet) och än längre till Chuck Berry, vinylskivan 
och ungdomskulturens genomslag (mitten av 50-talet).
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Benjamin ser auran som ett slags omedveten projektion utgående 
från betraktaren.183 Utan auktoritär tillrättavisning går det inte längre 
att kontrollera att publiken projicerar föreställningen om ett represen-
terat innehåll – den individuella verkformen – med ursprung hos av-
sändaren (här är Benjamins kritik helt i linje med Moritz påstående, 
att sköna verk förutsätter publikens kontemplation för sin existens). 
Det idealistiska verket riskerar härmed att gå förlorat, både i det in-
dividuella särfallet och som allmängiltig föreställning. Och, vilket vi 
kan konstatera fastän det inte är Benjamins ämne, om lyssnaren inte 
förmår höra eller på annat sätt ta till sig det immateriella verket, utan 
bara tilltalas av ett sinnligt klangstimulus, så är det ju inte alls själv-
klart att lyssnaren kan avkrävas ersättning på det sätt upphovsrätten 
kräver. Samtidigt som Benjamin kan tyckas uttrycka ett visst vemod 
över konstens förlorade aura ser han också en möjliget för det han 
kallar att ”politisera konsten” (vilket ställs i motsats till den ”esteti-
sering av det politiska livet” som Benjamin såg ett uttryck för i sin 
samtids fascistiska rörelse). Även om ett individualiserat och privati-
serat musiklyssnande, foto- eller filmskådande, innebär en frigörelse 
från överordnade auktoriteter, innebär det inte per automatik någon 
politisering av konsten (populär musik kan vara populistisk). För att 
konsten ska bli politisk, bli en demokratisk aktivitet, krävs att den in-
går i ett kollektivt samtal, ett politiskt samtal i dess etymologiska be-
märkelse (anspelande på Aristoteles definition av människan som en 
”politisk varelse”): först när vi ventilerar våra privata konstupplevelser 
i en offentlig dialog öppnar sig en möjlighet för konsten att uppfylla 
gemensamt önskade och accepterade funktioner, först då kan kon-
sten verka omvälvande och leda till samhällelig förändring (Benja-
min, 1936/1939; Habermas, a.a. 43).

Man behöver inte vara marxist, som Benjamin, för att se att det 
massproducerade och masskopierade konstverket – det som saknar 
original, som det matrispressade fonogrammet – innebär ett problem 
för den idealistiska musiksynen (det blir genetiskt svårbestämbart). 
Medieindustrin har för länge sedan insett vidden av problemet och 
arbetar konstant med den marknadsföring, reklam och pr, som kan 
bidra till ett återuppblåsande av försvunnen aura (uppkopplingen av 
våra digitala musikminnen på internet, där var och en är sin egen Mo-
zart, har knappast minskat medieindustrins våndor). Det gäller att få 
publiken att projicera rätt aura och utläsa rätt innebörd ur tecknet (el-

183 Benjamins aura är med andra ord besläktad med både Marx och 
Freuds fetisch (Mioyasaki, 2002).
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ler som Moritz uttryckte det, ”ingjuta” i verket ”dess sanna, fullständi-
ga existens”). Konstens värde är ju trots allt något som växlas in i kon-
takten med en publik. Utan människor som hör, lyssnar, dansar, etc. 
till musiken blir den värdelös, i den enkla meningen att utan publik 
behövs ingen upphovsrätt. Dels är det inför en publik som komposi-
törens moraliska rätt kan kränkas. Men framför allt är det publiken – 
oavsett om man talar om furstehov, bildade borgare eller okultiverade 
massor – som knyter musiken till plånboken.

Det är här kommunikationskedjan kommer in i bilden, som ett 
slags garant för att tolkningen (projektionen av aura, ingjutandet av 
existens: reifieringen av det idealistiska verket) står på solid veten-
skaplig grund. I kommunikationskedjan får det idealistiska objektet 
en plats i den materialistiska tidsåldern. Vad det handlar om, om man 
får brodera ut tankefiguren något, är att en tonsättare, låtskrivare, el-
ler en musiker av något slag skapar ett stycke musik (en immateriell 
form) som sedan framförs (materialiseras, tar sig uttryck) inför en 
publik. Detta stycke musik påverkar den publik som hör den, varvid 
publiken får en musikalisk upplevelse. Givet att lyssnaren är en för-
nuftig varelse som gör rationella val, är denne beredd att betala för de 
upplevelser musiken orsakar. Vi kan jämföra med vanlig medicin på 
apoteket. En forskare framställer ett preparat med en eller flera verk-
samma beståndsdelar. Vi köper medicinen/preparatet för att vi ”vet” 
att den har positiv verkan. Självklart ska forskaren ha rätt att ta patent 
på sitt preparat. På liknande sätt kan man tänka sig att det är de es-
tetiska idéerna eller kvalitéerna, de musikaliska elementen i ett verk 
och det sätt de sammanfogats till en mer eller mindre komplex helhet, 
som påverkar våra upplevelser. Lika självklart är det också (enligt tan-
kefiguren) att kompositören eller låtskrivaren skall ha rätt att få betalt 
för de upplevelser och intryck musiken ger upphov till (när de mate-
riella ljuden är i överensstämmelse med den immateriella formen). Ja, 
det är rent av mer självklart att upphovsrättsinnehavaren har rätt till 
ersättning, eftersom det i det idealistiska upphovsrättstänkandets fall, 
till skillnad från medicinens, är frågan om ett idealistiskt verk som per 
definition har sitt ursprung i ett och endast ett genialt subjekt; inom 
läkemedelsindustrin är det i stället patent som gäller och deras giltig-
hetstid är betydligt kortare än upphovsrätternas.184 För fonogramin-

184 Läkemedlens verkningsfulla beståndsdelar betraktas som naturgivna 
och därmed föremål för vetenskaplig upptäckt – om inte av ett forskarteam, så 
av ett annat. Till skillnad mot upphovsrätten sker också varje patent på villkor 
att ”uppfinningen” offentliggörs.
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dustrin innebär denna tankefigur att också populärmusiken kommer 
att kunna laddas med konstmusikaliska föreställningar om ”verkets” 
ontologiska existens (Horn, 2000: 19ff).

Orfeus och lagen

Kopplingen mellan musikalisk upphovsrätt och medicin kan tyck-
as långsökt, men har mytologiska paralleller som vi inte ska blunda 
för.185 En av den västerländska idétraditionens tidigaste föreställning-
ar om musikens säregna kraft finner vi i orfeusmyten, här återberättad 
av Alf Henriksson (1958, 277f):

Orfeus, son till Calliope, hjältediktens musa, fick en lyra av Apollon och 
spelade på den med sådant mästerskap att floderna stannade i sitt lopp 
för att lyssna och bergen kom närmare för att höra på. Han älskade Eu-
rydice och vann hennes kärlek, men deras lycka blev kort. En son till 
Apollon vid namn Ariastos fick en dag syn på Eurydice och greps av 
åtrå; han försökte ta fast henne, och då hon flydde för honom råkade 
hon trampa på en orm i gräset, blev biten och dog. I sin gränslösa sorg 
och saknad beslöt Orfeus att försöka förmå dödsrikets makter att låta 
henne återvända till livet. Med sin lyra i handen lyckades han tränga in 
i underjordens rike, där han med sin musik gjorde ett sådant intryck 
att Ixions hjul stannade, Sisyfos’ sten slutade rulla, Tantalus glömde sin 
törst och furierna upphörde att rasa. Hades och Persefone rördes av 
hans sorg och samtyckte till att låta honom få tillbaka Eurydice, dock 
på det villkoret att han inte såg på henne förrän hon på nytt trädde ut i 
dagsljuset. Då han redan stod på tröskeln till de levandes värld kunde 
han emellertid inte bärga sig längre; han vände sig om och såg på Eury-
dice, som då strax förbleknade och försvann. Förtvivlad försökte Orfeus 
följa henne till underjorden ännu en gång, men nu var vägen obevekligt 
stängd, och överväldigad av smärta drog han sig undan till bergen och 
skogarna där han slutligen föll offer för en skara bacchanter som slet 
hans kropp i stycken och kastade hans huvud i en flod, där det fortfor 
att ropa Eurydices namn.

Orfeus, som ju enligt vissa källor också var Apollons son, hade gu-
domliga krafter. När han spelade kom vargar och lamm sida vid sida 
för att lyssna. Med sin lyra kunde Orfeus rubba naturens ordning och 
omkasta en så fundamental princip som skillnaden mellan liv och 
död. Om det över Henrikssons version av myten vilar ett romantiskt 

185 Musikens hälsoeffekter är idag ett vedertaget forskningsområde, se 
t.ex. Brown & Theorell (2006).
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skimmer så uppfattades Orfeus musicerande när det begav sig som en 
mörk kraft, lik schamanens eller medicinmannens (Fubini, 1990, 15f). 
Orfeusmyten var inte något en vanlig människa ifrågasatte.

Även om orfeusmyten kan synas dela den underliggande tankefi-
guren om en musikalisk kommunikationskedja innebär det inte att 
den utgör någon tidig variant av upphovsrättsligt tänkande. Orfeus 
spelar på sin lyra varvid både gudar, människor och djur, ja till och 
med floder och berg, lyssnar och låter sig påverkas. Orfeus spelar, ja, 
men skapar ingenting alls; orfeusmyten inbegriper inget verk, inget 
objekt att förmedla från avsändare till mottagare. Trots detta menar 
jag att det finns en orfisk ambition inom det upphovsrättsliga tänkan-
det, även om det inte handlar om att rucka på så grundläggande prin-
ciper som skillnaden mellan liv och död.

För upphovsrättens del handlar det om skillnaden mellan tjänst 
och vara. Om kompositören tidigare varit en tjänare vid kyrka och 
hov – vad vi kan kalla en ”tjänsteman”,186 en som producerar tjänster 
snarare än varor – utvecklas han under 1700-talet till den varupro-
ducent han från och med nästföljande sekel kom att identifieras med. 
Konststycket i denna omvandlingsprocess består i att bibehålla tjäns-
teutövarens rätt att erhålla ersättning var gång som tjänsten utförs, 
fastän produkten nu snarare är att jämställas med en vara, vilken i 
sin objektiva, förtingligade form borde tillfalla mottagaren (då denne 
erlagt ersättning). Samtidigt blir risken med detta nypåfunna musik-
objekt att det kan stjälas av pirater och plagiatörer.

Förvandlingskonsten förutsätter att den ersättningsskyldige mot-
tagaren tagit till sig föreställningen om vad ett idealistiskt verk är. 
Snarare än att verkbegreppet i sin självtillräcklighet skulle göra pu-
bliken överflödig har vi kunnat se motsatsen: Det musikaliska verket 
förutsätter den subjektiva lyssnaren som garant för verkets originali-
tet, objektivitet och speciella varukaraktär.187 Lyssnaren bidrar med 
vittnesmålet om verkets objektiva kvalitéer och i slutänden också om 
det originella (självbefruktande) tonsättargeniets enastående skapar-
kraft. Även om den kommunikationskedja det här är fråga om – kom-
positör, musikverk, lyssnare – kan ta sig olika former när det gäller 
enskilda detaljer, kan man se att den subjektiva lyssnarens plats i den 
upphovsrättsliga mytologin förpassats till slutet av kedjan, nästan som 

186 Norbert Elias (1993) använder uttrycket ”civil servant” om Leopold 
Mozart, som också var kompositör.

187 Wladyslaw Tatarkiewicz har antytt möjligheten att beskriva 1900-talets 
konstsyn i termer av originell, snarare än skön konst (a.a. 263).
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om lyssnarens roll som garant för hela idékomplexet genom ett troll-
slag osynliggjorts (vi får kanske ge Goehr delvis rätt ändå: åtminstone 
sedan Hoffmann har Moritz insikt förbisetts; likt Orfeus lyrspel ska ju 
musiken visa vägen till ”ett okänt rike”).

Därtill blir den subjektiva lyssnarens roll under 1800-talet allt mer 
strängt dikterad. Från att ha nöjt sig med att lyssnaren endast har en 
vag föreställning om ”andligt skapande”, talar den framväxande ide-
alistiska musikideologin med musikteoretikerns och kritikerns röst 
– A. B. Marx, Hanslick – om för lyssnaren vart denne ska rikta sin 
kontemplativa uppmärksamhet för att inte förfalla till passiv mottag-
lighet (medan befruktning och kommers utförs utom synhåll). Att 
vara ”lyssnare” blir med andra ord förknippat med alldeles särskilda 
kriterier. Relevansen av dessa kriterier, eller bristen därav, är vad som 
i slutänden får oss att kunna ifrågasätta inte bara den kommunika-
tionskedja som upphovsrätten så grundligt förutsätter, utan dessutom 
det orfiska förvandlingsnummer som musiken genomgår.

Orfeus kunde övertyga de flesta genom sitt spel, men för att väcka 
de döda till liv krävdes att han blundade för vissa detaljer: Orfeus fick 
inte se på Eurydice. Liksom Orfeus förbjöds att blicka bakåt, kräver 
det immateriella verket att vi blundar för det historiska skeendet, för 
geniets fundamentala kluvenhet. Och även om Orfeus fick vargar och 
lamm att slå sig ner sida vid sida för att lyssna – under 1900-talet har 
både nazister, kommunister och nyliberala marknadsivrare lyssnat till 
den idealistiska upphovsrättens lovsång (Petri, 2000, 151ff) – så ser vi 
att oavsett statsskick och världsordningar, den musikälskande publi-
ken inte kan hålla sig från att se sig om, varvid den moderlösa Eury-
dice – det idealistiskt sköna musikverket – visar sig sedan länge vara 
passé, historia, en berättelse från det förflutna.188

Slutord

Vad, frågar man sig då, har allt detta för relevans idag? Vad har mu-
sikens, mediernas och upphovsrätternas historia för relevans för da-
gens musik och musiker? För dagens kompositörer och producenter? 
För dagens musiklyssnare?

Det gryende årtusendets orfiska trick handlar i hög grad om att 
framför ögonen på betraktaren försöka omdefiniera upphovsrätten 
som en äganderätt (upphovsrätten är ju ingen äganderätt, som vi 

188 Fiktionalism är det kanske rimligaste alternativet till en idealistisk 
verksontologi (se Kania, 2008). 
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sett); men denna gång handlar det inte bara om rätten till materiell 
skrift eller nottryck, utan om den mycket mer vittomfattande rät-
ten att kontrollera alla typer av mångfaldigade ”uttryck”, inklusive le-
vande framföranden och digital fildelning (förutom upphovsrätterna 
handlar det nu också om de angränsande rättigheterna). Till hjälp har 
man massmedias dramatiserande rapporter om ”stöld” av musikalisk 
”egendom”, om ”pirater” och ”bestulna” upphovsrättsinnehavare – en 
återkommande aktualisering av den kommunikationslogiska tanke-
figuren, vars funktion uteslutande tycks vara att upprätthålla lagarnas 
legitimitet inför en förströdd publik.

Förvandlingsnumret – utfört i namn av Världshandelsorganisatio-
nens immaterialrättsöverenskommelse TRIPS – handlar idag om att 
definiera inget mindre än våra kulturer, våra identiteter (både indivi-
duella och kollektiva), våra musikaliska minnen, som materiella ko-
pior av en illa definierad ”immateriell egendom”: intellectual property. 
Och upphovsrätter är ”privata rättigheter” enligt TRIPS (anon. 1994). 
Steget till att uppfatta detta som att musik är privat egendom är mini-
malt i ett kommersiellt sammanhang som den globala handeln med 
rättigheter. Som privat egendom är musiken prisgiven till mediebola-
gens egenmäktigt värderade rättighetsportföljer i hela sjuttio år efter 
upphovsmannens död. Och så länge kultur definieras som ett kollek-
tivt fenomen äger kulturen och kulturpolitiken överhuvud taget inte 
tillträde till förhandlingsbordet (det handlar ju om privat egendom). 
Detsamma gäller kompositörer, låtskrivare, musiker och producenter, 
när väl rättigheterna överlåtits. Detta är vad musik är på väg att bli när 
dessa avslutande rader skrivs. Till grund för sakens tillstånd ligger vad 
jag skulle vilja beskriva som det ontologiska felslut på vilket hela den 
idealistiska musiksynen vilar: att resultatet av kompositörers och låt-
skrivares originella skapande är immateriella verk som existerar i en 
metafysisk (idealistisk) dimension bortom tid och rum – en musik-
syn vars legitimitet (vid sidan av det rent ekonomiska) i hög grad ut-
gått från den xenofoba rädslan att framstå som en ”passiv mottagare”.

Men visade inte framställningen ovan att lagstiftningen för länge 
sedan tagit avstånd från föreställningen om ett idealistiskt verk (en 
föreställning lagstiftningen själv i högsta grad bidragit till att driva 
fram)? I teorin, ja, i praktiken, nej. Så länge det skyddade ”verket” är 
något som någon ”skapat” inbjuder lagtexten till tolkningen att musik 
är skapad i linje med den antika föreställningen om självbefruktning. 
Och detta innebär, som vi sett, att medan musikern reduceras till en 
utbytbar förmedlare, så kan publikens bidrag till musiken aldrig bli 
mer än den passiva mottagarens och konsumentens (även när idéerna 
är allmänna är uttrycken ”skyddade”).
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Mot denna syn på musikaliskt skapande kan historien ändå bidra 
med konstruktiva förslag och motbilder. Den flertusenåriga uppfatt-
ningen om musik som aktivitet, snarare än objekt, leder exempelvis 
Mattheson att hävda det moraliskt berättigade i att ”låna” musika-
liskt material, oavsett formell komplexitetsgrad, bara vi betalar till-
baks med ”ränta”. Den återbetalning Mattheson har i åtanke är inte i 
pengar utan i kulturellt ”kapital”: vi återgäldar den musikaliska all-
männing musiken är sprungen ur. För att produkterna av detta ”ka-
pital”, denna kulturella resurs, över huvud taget ska kunna uppfattas 
som musik krävs – och här är det Moritz insikt jag vill lyfta fram – en 
lyssnande publik. Det är lyssnarna som gör musik av ljuden genom 
att låta dem resonera i sina kroppar och musikaliska minnen, de ljud 
som kompositören anvisar och som musikern sjunger eller spelar. För 
att beskriva denna publikens medskapande aktivitet kan vi låna hu-
vuddragen från ingen mindre än Hegel. I likhet med hur subjektet 
endast kan utvecklas i relation till ett annat subjekt i ömsesidig be-
kräftelse, fordrar musiken bekräftelse av sin publik, som i sin tur fin-
ner bekräftelse i musiken (i detta avseende är kompositörer och mu-
siker alltid också lyssnare). Men snarare än någon kognitiv dialektik 
av strikt formellt slag är det för musikens och människans del fråga 
om en affektiv, sinnlig, i högsta grad materiell dialog – en affektiv in-
toning med de materiella ljuden som gör anspråk på sin egen oöver-
låtbara moderskapsrätt till musik.

Att detaljerna för en musiksyn av detta slag inte ryms i dessa av-
slutande rader betyder inte att de saknas (jag har i andra samman-
hang utvecklat tankarna i linje med befintlig forskning om så kallad 
”kommunikativ musikalitet”, se Volgsten, 1999, 2006, 2012, 2013b). 
Och oavsett om det är denna typ av forskning som kan ligga till grund 
för en mer kulturvänlig syn på musik och rätten därtill (som inte bör 
utesluta någon part), kan denna bok förhoppningsvis vara en påmin-
nelse om vikten av att då och då blicka bakåt. Om historien har något 
att lära oss är det att den aldrig är given på förhand, aldrig förutbe-
stämd: framtiden kan alltid kan ta en annan väg.
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