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EVA ÖHRSTRÖM
Adolf Fredrik Lindblad:  
En tonsättare och hans vänner
Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag, 
2016. 478 s.

Vilka var 1800-talets populäraste ton-
sättare? De flesta tänker nog på mu-
sikhistoriens stora namn: Beethoven, 
Verdi, Wagner... Men deras verk var 
ofta för svåra för amatörmusikerna. 
De bästsäljande tonsättarna i Sverige 
var istället, som musikvetaren Martin 
 Tegen visat, de som kunde skriva mu-
sik som gav maximal känslomässig ef-
fekt utan att för den skull kräva alltför 
avancerade färdigheter hos sina uttol-
kare. Som den finlandssvenske kåsören 
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 Gustaf Mattson skrev 1914 om ett av  
sin tids mest framförda pianostycken:

Sindings Frühlingsrauschen är över 
hela jorden lediga damers arpeggie-
rade horisont, och bli de icke gifta för-
rän det där stället i basen upphör att 
krångla, bli de det aldrig.

Idag är många av dessa framgångsrika 
kompositörer mer eller mindre bort-
glömda. En av dem var Adolf Fred-
rik Lindblad (1801−1878), över vilken 
profes sorn i musikvetenskap Eva Öhr-
ström nu skrivit en fullmatad biografi.

Lindblad föddes i Skänninge och 
växte upp i relativt välbeställda miljö-
er. Modern Martha Helena Friberg var 
ogift och knappt sjutton år gammal när 
sonen föddes, men pojken fick en pålit-
lig fosterfar i hennes ingifta morbroder. 
Fosterfadern ville göra en handlande av 
Adolf Fredrik, men han drogs tidigt till 
musiken. 

Genom fostermoderns släkt träf-
fade Lindblad den redan då uppbur-
ne dik taren P.D.A. Atterbom. Som 
uppsala student kom han sedan i kon-
takt med dåtidens kulturelit. Våren 
1828 anställdes han som musiklärare 
för kungafamiljen, 1832 uruppfördes 
hans första symfoni och under 1830-ta-
let intog han en ohotad förstaplats in-
om det svenska musiklivet. Framför 
allt var det som tonsättare av sånger till 
piano – ”lieder” eller ”romanser” − han 
blev uppskattad. Sånger som ”En som-

mardag” (”O,  ljufva sommarflägt”) och 
” Skjutsgossen” var kända över hela Sve-
rige. 

Under 1850-talet förbättrades Lind-
blads ställning ytterligare. Familjen 
ärvde pengar; Lindblad belönades med 
medaljer och ordnar. År 1859 var han 
rik och uppburen, men samtidigt plå-
gad av sjukdom hos sig själv och hus-
trun. Från och med 1860-talet började 
dessutom musiklivet förändras. En pro-
fessionell musikscen växte fram, och en 
ny tonsättargeneration med namn som 
till exempel August Söderman konkur-
rerade effektivt med den salongsmusik 
Lindblad företrädde. Likväl förblev 
han en grand old man, och hans död 
1878 gav anledning till storstilade hyll-
ningar. Det hade gått bra för oäkting-
en från Skänninge, och hans barn och 
barnbarn kom att tillhöra en betydligt 
högre samhällsklass än det småstads-
borgerskap släkten hade sina rötter i.

Eva Öhrström är en av de främ-
sta kännarna av 1800-talets svens-
ka musikliv. Hon doktorerade 1987 på 
avhandlingen Borgerliga kvinnors mu-
sicerande i 1800-talets Sverige och be-
fordrades 2002 till professor. (Hon är 
därmed den andra kvinnliga profes-
sorn i musikvetenskap någonsin i Sve-
rige, efter Anna Ivarsdotter.) Boken om 
Lindblad är hennes andra stora arbete 
om en svensk tonsättare – den första var 
Elfrida  Andrée: Ett levnadsöde, en verk-
ligt utmärkt biografi publicerad 1999.
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Den aktuella biografin har ett traditio-
nellt, kronologiskt upplägg: vi får följa 
Lindblad från vaggan till graven. Där-
efter följer några tematiska kapitel samt 
värdefulla verk- och personförteck-
ningar. Det handlar alltså om en rejält 
fyllig bok: inom pärmarna ryms långt 
över 400 sidor, och mängden tryckt och 
handskrivet material Öhrström gått 
igenom är oerhört imponerande.

Samtidigt kan den som vill använ-
da biografin för forskningssyfte sakna 
referenser till vetenskapliga arbeten om 
1800-talets musikliv och samhälle. Bo-
ken har fotnoter och källor, men den 
tidigare forskningen lyser med sin från-
varo. Framställningen är deskriptiv och 
psykologiserande snarare än historie-
vetenskaplig. 

För den som är intresserad främst 
av individen Lindblad är detta natur-
ligtvis helt i sin ordning, men troligtvis 
hade ändå boken vunnit på att inklu-
dera mer forskning. De hade kunnat 
ge mer saklig information än till ex-
empel Anna Hamilton Geetes skön-
litterärt anstrukna biografi över Geijer 
– som citeras utförligt och okritiskt – 
och Vivi Horns De små Knösarna från 
1921, som också används som om den 
vore en samtida källa till 1800-talets sa-
longskultur.

Något förvånande är också att Öhr-
ström, som är landets främsta expert på 
kvinnors villkor i 1800-talets svenska 
musikliv, tycks nedvärdera kvinnorna 

kring Lindblad. Hon noterar till exem-
pel att Lindblads karriär byggde på de 
nätverk han via vänner och släktingar 
fick tillgång till, men betonar inte till-
räckligt Malla Silfverstolpe i Uppsala. 
Salongs värdinnan intro ducerade Lind-
blad för alla som betydde något och såg 
till att han fick ett kungligt ”studielån”, 
vilket möjliggjorde en för Lindblads 
musikaliska utbildning avgörande vis-
telse i Tyskland. Hon betalade ock-
så vid flera tillfällen ur egen ficka för 
Lindblads uppehälle. Öhrström lyfter 
istället fram stödet från hovkapellet (en 
helt manlig institution) som hemlighe-
ten bakom Lindblads framgångar.

Även skildringen av förhållandet 
mellan Lindblad och Jenny Lind vållar 
denna läsare lite huvudbry. Lind hade 
ingenting utom sin röst, och hon levde 
i en tid då skådespelerskor och sånger-
skor på många håll förutsattes erbjuda 
sexuella tjänster till män i maktställ-
ning. När Lind flyttade in hos Lind-
blads år 1839 hade hon fortfarande inte 
fyllt tjugo; Adolf Fredrik var Sveriges 
ledande tonsättare och närmade sig de 
fyrtio. 

De salonger Lindblad höll byggde 
inte minst på Jenny Linds deltagande. 
Ofta sjöng hon för Lindblads och deras 
gäster efter att hon tidigare samma dag 
sjungit huvudroller på operan. Även 
professorn och diktaren E.G. Geijer 
utnyttjade Linds talanger på motsva-
rande sätt. 
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Arbetsbördan höll på att kosta sång-
erskan rösten. Hon räddades av en 
sångpedagog utomlands, men några 
toner i hennes register förblev beslö-
jade. Även efter att Lind lämnat Sve-
rige arbetade hon oförtrutet med att 
främja Lindblads ställning internatio-
nellt. Hon förblev också en mycket nä-
ra vän till Lindblads dotter Lotten (gift 
Feilitzen), en av landets skickligaste 
 pianister.

Öhrström diskuterar inte vilket an-
svar Lindblad hade för Jenny Linds 
röstproblem. Istället utmålar hon 
Lind som en förförerska, som höll på 
att krossa den etablerade kompositö-
rens äktenskap. Lindblad förälskade 
sig i Jenny Lind; hans hustru erbjöd 
skilsmässa men Lind flyttade och äk-
tenskapet bestod. ”Om man ska va-
ra krass”, skriver Öhrström, ”kan man 
tolka händelseförloppet enligt följande: 
 Lindblads tog Jenny Lind till sig som 
en dotter, hon utnyttjade deras gene-
rositet samtidigt som hon med sin ut-
strålning lade människor som kom i 
hennes närhet för sina fötter. Sophie 
och Lindblad hade gjort allt för henne.”

Med tanke på kvinnors svåra ställ-
ning generellt under 1800-talet, och för 
en ensamstående kvinna som försö-
ker försörja sig på sin sång i synnerhet, 
väcker tolkningen frågor. Har Öhr-
ström hittat något i källmaterialet som 
svärtar ner Jenny Lind så till den grad 
– men som inte redovisas i boken? Eller 

har Öhrström, som så många biografer, 
mot bättre vetande kommit att ta den 
biograferades parti?

Om biografin som genre har två 
syften − att ge information om en 
person och att säga något om sam-
hället i stort – kan man säga att bio-
grafin om Lindblad fyller det första 
syftet men bara delvis det andra. Till 
biografins stora förtjänster hör Öhr-
ströms förmåga att sätta in Lindblads 
karriär och tonsättningar i ett musik-
historiskt sammanhang. Hon förklarar 
att det knappt fanns ett offentligt mu-
sikliv i Stockholm under första halvan 
av 1800-talet. Förutom kyrkans mu-
sik, som Öhrström inte tar upp till be-
handling, var hovet och salongerna 
(kort sagt ” Lindblad och hans vänner”) 
musik livet.

Öhrström har verkligen förmågan 
att skriva om musik så att man som lä-
sare nästan hör den. Författaren har 
uppenbarligen själv praktiska musi-
kaliska kunskaper, och av bokens tack 
framgår att hon dessutom konsulterat 
andra utövande musiker. Det ger boken 
ovanliga kvaliteter.

Bland annat får vi intressanta upp-
lysningar om dåtidens klang- och 
 sångideal. När Lindblad till exempel 
valde fiss moll som tonart kan det ha 
givit en egenartad, nästan bisarr ef-
fekt på ett dåtida hammarklaver. Och 
”salongens sångerskors röster var tun-
na och  smälte väl in i klaverets spröda 
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klang.” ( Sid. 55.) Lindblads flygel finns 
för övrigt bevarad på Musikmuseet och 
har enligt Öhrström en spröd och över-
tonsrik klang, betydligt ljusare än hos 
våra dagars stora flyglar.

De musikvetenskapliga analyser 
av Lindblads kompositioner som in-
går i biografin är, så vitt en icke mu-
sikvetare kan bedöma, väl genomförda. 
Öhrström påpekar att Lindblads egna 
sångtexter åldrats – det är hej hopp, 
blommor och fåglar – men tillsammans 
med musiken fungerar de fortfarande. 
Över lag, menar Öhrström, är Lind-
blads sånger i klass med Franz Schu-
berts.

Det politiska sammanhanget Lind-
blad levde i har författaren haft mer 
problem med att få på plats. Lindblad 
är politiskt svårfångad, menar hon. 
Den radikale C.J.L. Almquist hörde 
till tonsättarens närmaste vänner, sam-
tidigt som han stod kungahuset mycket 
nära. När den stora striden kring Alm-
quist och Det går an bröt ut klämdes 
Lindblad svårt mellan de olika falang-
erna. Öhrström har gjort ett mycket 
fint arkivarbete för att kartlägga Lind-
blads korrespondens och musikaliska 
aktiviteter under denna komplicerade 
period.

Till syvende och sist tog emeller-
tid Lindblad parti mot Det går an, och 
vänskapen med Almquist var därmed 
slut. Lindblads politiska ställningsta-
gande när det gällde familjepolitik var 

över huvud taget solklart. Han publi-
cerade till och med, anonymt, en pam-
flett där han lanserade idén att manliga 
familjeöverhuvuden skulle få rösta för 
samtliga i hushållet. Varje familjemed-
lem eller anställd skulle ha en röst, men 
om någon inte sympatiserade med hus-
faderns vilja skulle den personens röst 
dras bort. 

Lindblad skrev också ett rasande 
protestbrev mot att hans dotter Lot-
tens pianospel recenserats offentligt 
(hon fick lysande kritik). Då ”min dot-
ter ingalunda är artist eller någonsin 
offentligt såsom pianospelerska upp-
trädt” skällde han ut recensenten för 
att denne ”framdragit hennes namn ur 
privatlifvets helgd och satt det i en tid-
ningsspalt”.

Öhrström menar dock att Lindblad 
var närmast opolitisk − ”Vänskapen var 
det starkaste bandet och det var långt 
starkare än alla politiska diskussio-
ner” − och Lindblads vänkrets innehöll 
mycket riktigt både liberaler och kon-
servativa. Det är emellertid uppenbart 
att libera lismens kärntrupper, de libe-
rala skriftställarna, saknades i familjen 
Lindblads vänkrets. Ingen Flygare-
Carlén eller August Blanche nämns i 
biografin, men däremot Wennerberg 
och Böttiger. (Beträffande Wenner-
berg ”rättade” Lindblad för övrigt den-
nes kompositioner – man undrar hur 
mycket av till exempel ”Gluntarne” 
som är Lindblads verk.)
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Lindblad ville uppenbarligen inte dras 
in i tidens politiska blåsväder, men nog 
måste han ha hört till det  konservativa 
lägret – så länge han inte behövde ta 
några offentliga smällar för det. Han 
skrev en anonym hyllning till kunga-
huset men blev ytterst besvärad när han 
fick Nordstjärneorden som tack: 

Jag har under hela mitt lif igenom gjort 
allt för att undvika att komma under 
samma kategorisering som andra upp-
vaktande och belöningslystna vers-
skrifvare.

Adolf Fredrik Lindblad: En tonsättare och 
hans vänner är, för att sammanfatta, ett 
oerhört gediget arbete. Tonsättarens 
liv och verk kartläggs in i minsta de-
talj, och läsaren får på köpet intressanta 
inblickar i hur den svenska kultureli-
ten levde under förrförra seklet. Lind-
blad, en karismatisk men nu nästan 
bortglömd ledargestalt inom svenskt 
musikliv, har fått en välförtjänt och 
mycket läsvärd biografi.

Hanna Enefalk


