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”Så vittna du om min mandom!”

Wilhelm Peterson-Berger var en av de mest framstående tonsättarna kring 
sekelskiftet 1900. Han var inte bara kompositör utan även aktiv skribent i 
daglighetspressen. Många av hans uppfattningar om kön, nationalitet, filosofi 
och konst återspelglas i hans skriftställeri men kan även tydas i de musikaliska 
verken. Peterson-Berger var till stor del påverkad av dåtidens rådande ideal, men 
på vissa sätt var han mer nydanande än många andra i sin samtid. Omkring 
sekelskiftet sattes mycket fokus på biologi och en tydlig uppdelning gjordes 
mellan kvinnligt och manligt. Manlighet ställdes upp som ett ideal i kontrast till 
kvinnlighet och omanlighet. Peterson-Berger förespråkar en sådan uppdelning 
och gör skillnad mellan biologisk manlighet och kvinnlighet. Dock behöver 
inte alltid en man förfoga över egenskaper som ansågs tidstypiskt manliga eller 
en kvinna inneha endast de tidstypiska kvinnliga egenskaperna. Enligt honom 
kunde en kvinna vara innehavare av en manlig själ och vice versa. Peterson-
Berger tangerade således en modern syn på kön som pekar fram mot dagens genus 
teorier. I Peterson-Bergers opera Arnljot konkretiseras flera av hans uppfattningar 
av både könsroller, sexualitet och filosofi – liksom de motsägelser som fanns. 
Karaktären Arnljot förfogar exempelvis över flera av de idealtypiska manliga 
egenskaperna men uppvisar trots det både svagheter och brister. Det återspeglas 
såväl i text som i musik. Peterson-Bergers egen sexualitet har upprepade gånger 
varit omdiskuterad. Knyter vi an till hans musikaliska verk och skriftställeri 
kommer vi närmare ett svar på hur det kan ha förhållit sig.
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ABSTRACT  

Det övergripande syftet med denna studie är att belysa Wilhelm Peterson-Bergers könsuppfattning och 

hur den framträder i hans konstfilosofi. I hans könsuppfattning ingår även föreställningar om historia, 

musik och nationalitet. Forskningsproblemet analyseras genom att i första hand granska Peterson-

Bergers egna skrifter från perioden 1896-1913. Avsikten med forskningen är att kasta nytt ljus över ett 

tidigare förbisett forskningsområde med hjälp av genusteori och diskursanalys. Peterson-Berger och 

hans verk har tidigare inte granskats ur ett genusteoretiskt perspektiv. 

 

Forskningen visar att Wilhelm Peterson-Berger till stor del var påverkad av dåtidens rådande ideal, 

men på vissa sätt var han mer nydanande än många andra i sin samtid. Omkring sekelskiftet sattes 

mycket fokus på biologi och en tydlig uppdelning gjordes mellan kvinnligt och manligt. Manlighet 

ställdes upp som ett ideal i kontrast till kvinnlighet och omanlighet. Peterson-Berger förespråkar en 

sådan uppdelning och gör skillnad mellan biologisk manlighet och kvinnlighet. Dock behöver inte 

alltid en man förfoga över egenskaper som ansågs tidstypiskt manliga eller en kvinna inneha endast de 

tidstypiska kvinnliga egenskaperna. Enligt honom kunde en kvinna vara innehavare av en manlig själ 

och vice versa. Trots en ofta negativt inriktad kvinnosyn erhöll sångerskor som gestaltade musiken på 

ett för honom manligt sätt ett musikaliskt erkännande. Dessutom var flertalet av Peterson-Bergers nära 

vänner kvinnor och han dedikerade flera av sina verk till kvinnor. 

 

Vid sekelskiftet var rasteorier och historier om människans utveckling i omlopp vilka tydligt 

influerade Peterson-Berger. Tankelinjer hos Peterson-Berger som utgår från Chamberlain och 

Nietzsche har påvisats i studien. Peterson-Berger tog även intryck från gamla göticistiska teorier som 

han sammanflätar med de två nämnda tänkarnas idéer för att konstruera en egen rasteori. Han hävdar 

att alla folkslag ursprungligen härrör från Norden som enligt honom är hela mänsklighetens födelseort. 

Sydländska folkslag nedvärderas dock, med ett undantag, nämligen det grekiska som han istället 

förhåller sig mycket positiv till. Detta hade att göra med att det antika musikdramat enligt Peterson-

Berger hade framställts av utvandrade nordbor i Grekland. 

 

Peterson-Bergers uppfattning av sydländska och nordiska folkslag vävs samman med teorier om 

sexualitet. Han menar att germaner var sexuellt mer avhållsamma än sydeuropéer. Folkslag som bodde 

söderut ansåg han vara sexuellt mer utsvävande. Att hänge sig åt sexualiteten var enligt Peterson-

Berger en karaktärssvaghet. Asexualitet var däremot enligt Peterson-Berger ett manligt ideal och mer 

vanligt i Norden. Det har visat sig förekomma ett antal motsägelser i hans uppfattning om ras och 

sexualitet. I Peterson-Bergers opera Arnljot konkretiseras flera av hans uppfattningar av både 

könsroller, sexualitet och filosofi – liksom de motsägelser som fanns. Karaktären Arnljot förfogar 

exempelvis över flera av de idealtypiska manliga egenskaperna men uppvisar trots det både svagheter 

och brister. Det återspeglas såväl i text som i musik.   

 

 

Nyckelord: Wilhelm Peterson-Berger, konstfilosofi, genusteori, nationalism, opera, Arnljot. 
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1. Inledning 

 

Kan musik vara manlig eller kvinnlig? Detta har varit en omdiskuterad fråga sedan 

genusvetenskapen gjorde sitt intåg på musikvetenskapens område i början av 1990-talet. 

Susan McClary väckte stor uppmärksamhet med boken Feminine endings.1 Många 

förvånades av det raka språket och hennes påståenden att klassisk konstmusik, liksom 

populärmusik, hade en sexuell dimension.  

Redan i början av 1900-talet introducerades dock en rad nya ämnen såsom 

psykoanalys och sexologi. Dessa discipliner kom att bidra till ett ökat intresse för dels 

människans biologi, dels hennes psykologi. Forskarna ville särskilja den manliga biologin 

från den kvinnliga. Samtidigt gjordes försök att även avskilja det manliga tänkandet från 

det kvinnliga. Psykologer och medicinare trodde då att de skulle kunna komma åt könens 

essens.  

Olika människors nationalitet och dess betydelse för deras karaktärer väckte även 

ett särskilt intresse kring sekelskiftet 1900. Den främst bidragande faktorn var den nya 

disciplinen rasvetenskap. Utvecklingsläran lanserades i mitten av 1800-talet med Charles 

Darwin i spetsen. Han lade fram teorier om människans utveckling, vilka kom att ge 

upphov till diskussioner om att vissa folkslag var mer utvecklade än andra. Dessa teorier 

applicerades även på könen, då somliga forskare menade att kvinnan var i ett tidigare 

utvecklingsskede än mannen. Sådana idéer och teorier var i omlopp vid sekelskiftet 1900.  

Wilhelm Peterson-Berger var en central svensk kompositör som började sin 

verksamhet som musiker och skribent under denna omvälvande period i slutet av 1800-

talet. Han intresserade sig, förutom för musik, både för historia och filosofi och författade 

flera böcker i dessa ämnesområden. I sina skrifter diskuterades könsfrågor relativt 

utförligt och Peterson-Berger kan därför sägas vara en intressant representant för tidens 

svenska synsätt. Frågor som kommer att diskuteras är hur tidens idéer kom att influera 

honom, vilken inställning han intog i kvinnofrågan och hur han såg på utvecklingsläran. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa Wilhelm Peterson-Bergers könsuppfattning2 och hur den 

                                                 
1
  McClary 2002 (1991) Feminine Endings. Se särskilt artikeln “Sexual Politics in Classical Music”.  

2
  Kön används i detta arbete som en beteckning för både biologisk manlighet och kvinnlighet samt för 

egenskaper som förknippas med biologisk manlighet och kvinnlighet. Även beteckningarna maskuliniteter och 
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framträder i hans konstfilosofi3. I hans könsuppfattning ingår även föreställningar om 

historia, musik och nationalitet. Forskningsfrågorna är: 1) Hur har olika konstfilosofiska 

idéer påverkat Peterson-Berger i hans syn på kön, nationalitet och historia i hans eget 

skapande och i uppfattningen av andras musik? 2) Från vem/ vilka har han hämtat 

inspiration? 3) Hur använder Peterson-Berger könstermer i förhållande till samtidens 

uppfattning av maskuliniteter och feminiteter? Forskningsproblemet analyseras genom att 

i första hand granska Peterson-Bergers egna skrifter från perioden 1896-1913 vilka även 

relateras till tidigare forskning inom området. Avsikten med forskningen är att kasta nytt 

ljus över ett tidigare förbisett forskningsområde- inte mycket ny litteratur har skrivits om 

tonsättaren Wilhelm Peterson-Berger och ingen har tidigare granskat honom och hans 

verk med hjälp av genusteori.  

Peterson-Bergers syn på kön och dess förhållande till hans konstfilosofi har inte 

undersökts tidigare, men temat har berörts ett flertal gånger. Dock har ingen mer 

djupgående analys gjorts av problematiken. Detta är en central aspekt av Peterson-Bergers 

tänkande som, enligt min mening, bör granskas närmare i en strävan att ge en mer allsidig 

bild av kompositören och skriftställaren Peterson-Berger. Därför kommer jag att studera 

ett urval av Peterson-Bergers texter och hans egen opera Arnljot samt hans uppfattning av 

Wilhelm Stenhammars opera Tirfing såsom den speglas i hans recension. För att 

rekonstruera Peterson-Bergers idévärld har jag läst ett urval artiklar och recensioner av 

Peterson-Berger själv. Det är således främst tänkaren Peterson-Berger som studeras och 

inte kompositören. Sparsamt används psykoanalytiska resonemang där jag finner en 

samverkan mellan liv och verk som kan kopplas till mina syften. Konstfilosofin kommer 

också tydligast till uttryck i Peterson-Bergers arbeten och texter. I min undersökning 

ligger tonvikten på genusperspektivet och den avser därmed bidra med nya insikter till 

forskningen. I uppsatsen används genusperspektivet genom att jag analyserar Peterson-

Bergers uppfattning av kön och jämför med de dominerande samtida uppfattningarna och 

Peterson-Berger kommer också att diskuteras i förhållande till moderna teorier. 

Jag har i första hand koncentrerat mig på Peterson-Bergers tidigare verksamhet, 

                                                                                                                                                         
feminiteter ingår under paraply begreppet kön. Maskuliniteter och feminiteter är inte nödvändigtvis bundna till 

de biologiska könen men förknippas med egenskaper som har med manlighet och kvinnlighet att göra oavsett om 

det är bundna till det biologiska könet eller är sociala konstruktioner av manlighet och kvinnlighet. 
3
 Med konstfilosofi menar jag Peterson-Bergers uppfattning om konstens väsen, värde och uppgift. I Peterson-

Bergers konstfilosofi ingår även konstens förhållande till kultur, politik, konst, samhälle och kön. Peterson-

Berger relaterar alla dessa faktorer till dess inverkan på konsten och vice versa.  
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huvudsakligen mellan åren 1896–1913 och de recensioner och artiklar han skrev i Dagens 

Nyheter. Endast ett fåtal senare studier har fokuserat på en viss period av hans 

verksamhet. Henrik Karlsson har tidigare gjort detta i Det fruktade märket. Wilhelm 

Peterson-Berger, antisemitismen och antinazismen (2005), men tonvikten i denna studie 

ligger på en senare del av Peterson-Bergers liv och arbete. Därför finner jag det relevant 

att även Peterson-Bergers tidigare verksamhet utforskas noggrannare. Jag kommer att 

också att diskutera senare artiklar, men då detta görs är det för att belysa centrala aspekter 

i Peterson-Bergers tidiga verksamhet, eller för att jämföra hans tidiga och sena 

uppfattning med varandra.  

 

1.2 Forskningsläge 

Huvuddelen av litteraturen om Peterson-Berger är föråldrad och delvis även tendentiös. 

Ett flertal gånger har andra författare som skrivit om Peterson-Berger övertagit hans egna 

uppfattningar och ibland har skribenterna till och med försökt att efterhärma Peterson-

Bergers skrivsätt och språk. Författarna är i flera fall lojala med Peterson-Berger och hans 

självbild (exempelvis Sten Beite och Sven Stolpe) och har förmodligen önskat bevara 

minnet av Peterson-Berger som sin hjälte. Sakligheten har således lyst med sin frånvaro, 

åtminstone under den första tiden efter Peterson-Bergers död (┼ 1942). Dessutom är 

forskningen inom området begränsad. Ingen har tidigare utforskat Peterson-Bergers 

skrifter, recensioner och musikverk från ett genusperspektiv, vilket motiverar syftet med 

föreliggande studie. 

De senaste åren har en del nytt material utgivits inom området. Det allra senaste 

bidraget till Wilhelm Peterson-Berger-forskningen är musikvetaren Henrik Karlssons 

biografi Wilhelm Peterson-Berger: tondiktare och kritiker (2013). Det är en fyllig biografi 

som behandlar hela Peterson-Bergers liv. Karlsson fördjupar sig i personen Peterson-

Berger och hans skapande på ett fängslande och intressant sätt. Dock görs inga mer 

djupgående studier i Peterson-Bergers filosofiska förhållande till- och uppfattning av kön. 

Skapandeprocessen av operan Arnljot diskuteras men inga musikanalyser eller djupare 

genusteoretiska analyser genomförs av tonsättarens uppfattning. Huvudfokus ligger på 

Peterson-Berger som person. Karlsson har även tidigare varit medredaktör till en bok med 

titeln Wilhelm Peterson-Berger – en vägvisare (2006). I volymen har flera författare 

författat artiklar om Peterson-Berger ur olika synvinklar. För min studie är ett par artiklar 
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av särskild betydelse, däribland Joakim Tillmans ”Ledmotivstekniken i Arnljot”. I 

uppsatsen beskriver han utförligt ledmotivens funktion och användning i Arnljot. Denna 

form av studie har saknats vad gäller Arnljot, tidigare har endast mer översiktliga 

beskrivningar av ledmotiven gjorts. Henrik Karlssons artikel ”En sal mot aftonen belägen” 

(2006) diskuterar Peterson-Berger bostad på Sommarhagen och tar även upp en del om 

Peterson-Bergers ursprung samt orsaken till hans beundran av Jämtland. I samma arbete 

finns en artikel med titeln ”En inspirerande själfrändskap. Wilhelm Peterson-Berger och 

Erik Axel Karlfeldt” (2006) av Lennart Hedwall. Den är intressant och viktig för 

personanalysen i mitt kapitel om Arnljot.  Ett par tidigare studier med bredare ansats har 

utformats av Henrik Karlsson. I Det fruktade märket. Wilhelm Peterson-Berger, 

antisemitismen och antinazismen (2005) diskuteras Peterson-Bergers förhållanden till 

Wagner, Nietzsche och nazismen med betoning på Peterson-Bergers sena verksamhet. 

Karlsson använder sig ofta av Peterson-Bergers citat samt redogör för flera intressanta 

infallsvinklar i Peterson-Bergers tänkesätt. Stundom lever boken på gamla välbekanta 

slutsatser om Peterson-Berger, men skrivsättet upplevs som nytt och klyschorna om 

Peterson-Berger är i stort sett bortrensade. Få arbeten finns som diskuterar antisemitismen 

och musik i Sverige. Ett verk som kom ut för några år sedan är Anpassning Motstånd 

naivitet. Svensk musikliv i den bruna slagskuggan 1930-1945 (2000) redigerad av samme 

Henrik Karlsson. Här diskuteras svenska kompositörers förhållande till nazismen och 

delvis antisemitismen under åren 1933-45. 

Henrik Karlsson har också skrivit en artikel i vilken han studerar operaprojekt av 

Peterson-Berger som aldrig blivit färdigställda. I ”Operor vi aldrig får höra: Wilhelm 

Peterson-Bergers ofullbordade operaprojekt” (2005) går han igenom handlingen i 

textskisser som Peterson-Berger gjort. Han föreställer sig hur operorna kunde ha sett ut 

om de hade fullbordats och ställer även textskisserna i relation till Peterson-Bergers 

operaproduktion. Eventuella inspirationskällor till operorna tas upp och Karlsson för 

intressanta resonemang som mycket väl skulle kunna utvecklas mer om materialet hade 

varit fylligare. Kanske hade vi då kunnat få en bredare uppfattning av Peterson-Bergers 

syn av manlighet och kvinnlighet även i dessa ofullbordade operor.  

Tomas Block har skrivit en bok med titeln: Flammande land. Kurt Atterberg och 

den ungsvenska falangen (2006). Tidsmässigt koncentreras studien på generationen efter 

Peterson-Berger och huvudfokus ligger på tonsättaren Kurt Atterberg, hans estetik och 
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musik. Men ibland görs jämförelser med den äldre generationen som brukar kallas 90-

talisterna. Block diskuterar och jämför till exempel kortfattat ett sceniskt verk av 

Atterberg med Peterson-Bergers opera Arnljot och tar fasta på likheter och skillnader 

mellan verken.  

Operan Arnljot har inte tidigare utforskats ur ett genusperspektiv. Över huvud taget 

har endast kortare musikanalyser gjorts av operan och texten har enbart diskuterats ytligt. 

Någon mer genomgripande analys av operans innehåll har inte genomförts ännu. Vad 

Stenhammars opera Tirfing beträffar finns det heller inte mycket forskning att tillgå. Det 

enda mer utförliga material som föreligger är Bo Wallners Stenhammar och hans tid 

(1991) och Inger Mattssons artikel ”Tirfing 100 år” som ingår i Musikdramatik nr 1 1999 

samt Henrik Karlssons biografi Wilhelm Peterson-Berger: tondiktare och kritiker (2013) 

Dock görs inga analyserar av Peterson-Bergers uppfattningar i relation till tidens 

filosofiska uppfattningar om kön. I Wallners bok diskuteras ett par recensioner som 

författats efter premiären. I huvudsak resonerar han dock kring Tirfings framväxt och gör 

samtidigt musikanalyser av verket. Mattssons artikel om Tirfing diskuterar den 

könsförvirring som råder i operan och är ett intressant arbete för min studie. Mitt 

huvudsyfte med kapitlet om Tirfing är att se hur Peterson-Berger uppfattade vacklandet 

med kön och sexualitet som förekommer i operan.  

 

1.3 Källor och källkritik  

Denna studie är främst baserad på primärkällor av Peterson-Bergers hand. För att fånga in 

Peterson-Bergers uppfattningar har jag utifrån syftet metodiskt gått igenom artiklar och 

recensioner samt läst de böcker som han har skrivit. Det finns ett stort material att tillgå 

(c:a 3000 recensioner, artiklar och uppsatser). Min utgångspunkt för källinventeringen har 

varit Henrik Karlssons goda översikt över Peterson-Bergers samtliga artiklar och 

recensioner. Han har där antecknat recensionernas och artiklarnas antal och omfång. I 

första hand har jag använt mig av de mer omfattande recensionerna och artiklarna från den 

här aktuella perioden eftersom de kortare recensionerna endast brukar innehålla ett kort 

omdöme om den dagsaktuella konserten eller operaföreställningen. Undantag finns dock 

och dessa kommer att diskuteras senare i arbetet. Syftet med att granska de längre 

recensionerna och artiklarna är således att de erbjuder större möjligheter till att fånga in 

Peterson-Bergers tankar. 
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I artiklarna och recensionerna uttrycker sig Peterson-Berger dock mer spontant utan att 

närmare gå in på konstfilosofiska teorier eller djupare diskussioner, vilket är vanligast 

förekommande i de kortare recensionerna. I de teoretiserande artiklarna och recensionerna 

finner vi en mer uttänkt tankevärld än i de spontana som förmodligen skrivits under en 

större tidspress. De spontana recensionerna sätter mer fokus på själva utförandet i 

jämförelse med de mer teoretiska recensionerna och artiklarna som istället ofta innehåller 

beskrivningar av själva verket och upphovsmannen bakom. I de sistnämnda händer det att 

Peterson-Berger kopplar verket till konstfilosofi och jämför därefter ofta med sina egna 

ideal. Jag menar att vi kommer närmare Peterson-Bergers spontana uppfattning genom de 

kortare recensionerna och artiklarna, medan vi genom de förstnämnda (teoretiska) finner 

hans ideal. Men det går inte att dra en knivskarp gräns mellan de mer spontana 

recensionerna och de mer teoretiska. I somliga recensioner blandas mer teoretiska delar 

med kortare praktiska omdömen och vice versa. En artikel som jag skulle vilja placera 

under den förstnämnda kategorin är skriven relativt sent, 1921, och handlar om Beethoven 

(”Beethoven från Roms horisont”). Artikeln återspeglar mycket av Peterson-Bergers 

teoretiska uppfattning av könen. Av de längre verk som Peterson-Berger skrivit är boken 

Richard Wagner som kulturföreteelse (1913) den mest teoretiska. Huvudsyftet med verket 

är att diskutera Wagner och hans visioner med musikdramat och kulturen. Men i 

resonemangen kommer mycket av Peterson-Bergers övriga uppfattningar till uttryck, 

däribland hans syn på manlighet och kvinnlighet, i sammanhanget relaterat till Richard 

Wagner och hans verk. I den nämnda boken diskuteras även utförligt både ras och 

nationalitet. I min studie används också kortare konsertrecensioner där Peterson-Bergers 

spontana uppfattning framkommer. Däribland har vi exempelvis de kortare omdömena 

som Peterson-Berger ger omedelbart efter ett konsertframförande. Teoretiserandet är 

mindre och i vissa fall nästintill obefintligt.  

Peterson-Bergers kvinnouppfattning kan delvis avläsas i recensioner av kvinnliga 

musiker och sångerskor. Det finns en intressant recension av operan Carmen som ledde 

mig till att närmare undersöka receptionen av denna opera. I recensionen framkommer 

både Peterson-Bergers uppfattning av ras och nationalitet. Dessutom hyllades operan 

exempelvis av Peterson-Bergers förebild Nietzsche då denne tog avstånd ifrån Richard 

Wagner. Peterson-Berger ställde sig, precis som Nietzsche, så småningom mer kritisk till 

Wagner men var i allmänhet mycket negativ mot fransk opera. Därför var det också 
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intressant att se hur han förhöll sig till denna franska opera. Jag har också undersökt vad 

han och andra skrivit om hans egna operor. I kapitlet om Peterson-Bergers opera Arnljot 

har i huvudsak klaverutdragen använts.4 Valet motiveras av att texten enbart finns 

utskriven tillsammans med musiken i klaverutdraget. Texten är ett med musiken likvärdigt 

studieobjekt i detta arbete medan den dramatiska helheten betraktas som det huvudsakliga 

studieföremålet. För att fånga in den dramatiska helheten har jag inte funnit det vara 

nödvändigt att utmejsla alla musikaliska detaljer som inte går att uppfatta auditivt. I 

partituret saknas dessutom texten till musiken vilket skulle ha försvårat en sådan studie. I 

avsnittet om Wilhelm Stenhammars opera Tirfing används framför allt Peterson-Bergers 

recension av Tirfing vid dess uruppförande.5   

 

1.4 Metod och disposition 

Denna licentiatavhandling är ämnesöverskridande i flera riktningar och involverar 

musikhistoria, idéhistoria, genusvetenskap och filosofi. Jag har valt att studera forskning 

inom flera ämnesområden för att få en gedigen förståelse för Wilhelm Peterson-Berger 

och hans samtid. Peterson-Berger var mycket intresserad av både filosofi och historia och 

därför är det viktigt att utgå från hans intresseområden och studera vad han tagit intryck 

ifrån. Den huvudsakliga inriktningen för undersökningen är dock av idéhistorisk karaktär. 

Metodiskt använder jag mig av kvalitativ textanalys för att granska de valda texterna i 

licentiatavhandlingen. I denna metod ser man texterna som helheter och analyserar såväl 

deras delar som deras kontext. Diskursanalys, som kommer att tillämpas i denna studie, är 

en underkategori av den kvalitativa textanalysen.6 

En diskurs kan definieras som de allmänt accepterade värderingar och meningar 

som styr och begränsar vad aktörer inom ett område kan tänka och uttrycka. Diskurs kan 

således betecknas som ett spektrum av uppfattningar som kommer till uttryck under en 

viss tidsperiod. Jag närmar mig Peterson-Berger utifrån det som har skrivits om honom 

och av honom med utgångspunkt från diskussioner som förts om hans person och arbeten.  

Inom diskursanalys anses inte någon källa vara mer eller mindre värd än någon annan, 

utan alla ”diskussioner” som berör en person eller företeelse är likvärdiga. Diskursanalys 

gör heller inte anspråk på att redogöra för en essentiell sanning. Genom att sammanfatta 

                                                 
4
 Peterson-Berger, Wilhelm 1913 (1944). Arnljot. Handlung in 3 Akten. Stockholm: Abr. Lundquists 

Musikförlag.  
5
  Peterson-Berger, Wilhelm 1898. ” Tirfing”. DN 10/12 1898.  

6
  Esaiason 2007, s. 237. 
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flera olika diskussioner anses man komma så nära sanningen som möjligt. Det finns ingen 

position vi kan befinna oss på för att åskåda sanningen. Det sanna om ett ting eller 

företeelse finner vi genom att sammanfatta flera olika positioner och beskrivningar. På så 

sätt kommer vi fram till en verklighet som förefaller rimlig. Det är det enda sättet som vi 

kan komma så nära så sanningsenlig bild som möjligt.7  

Undersökningen kommer att ha en komparativ-analytisk ansats. Med begreppet 

avser jag dels urskiljandet av egenheterna i Peterson-Bergers tänkesätt, dels jämförelser 

både med tänkare i samtiden och med sig själv samt hur han uttalar sig om liknande ting 

och företeelser vid olika tidpunkter och på olika platser. För att förstå hur Peterson-

Bergers yttranden förhöll sig i tiden kommer jag resonera kring deras kontextuella 

orsaker. Peterson-Bergers diskussioner blir fullt förståeliga först då de sätts in i ett större 

sammanhang. Eftersom ord genom historien ändrar form och betydelse har jag studerat 

tidens kulturella sammanhang och uttryckssätt. Det bör dock framhållas att många av 

Peterson-Bergers uttalanden är korta och inte ingår i någon längre argumentation vilket 

ställer särskilda krav på analysen. Den tematiska disposition som används syftar till att 

underlätta bearbetningen av materialet. Peterson-Berger ändrar frekvent uppfattning och 

det har därför inte varit särskilt givande med tanke på studiens syfte att följa en 

kronologisk ordning.   

Wilhelm Peterson-Berger är den person som står i fokus för arbetet. Jag kommer 

att undersöka hur han använder sig av begreppen manligt och kvinnligt och jämföra med 

dåtidens ideal samt undersöka hans uppfattning i förhållande till nutida diskurser. Studiens 

huvudtema är Peterson-Bergers uppfattning av kön. Jag tematiserar innehållet i fyra olika 

delkapitel: Kön-genus I-II diskuterar Peterson-Bergers uppfattning om kön. Kön-genus III 

fokuserar på könens förhållande till nationalism och kapitel Kön-genus IV på könen och 

relationen till sexualiteten. Därefter diskuteras Peterson-Bergers opera Arnljot utifrån ett 

genusperspektiv. Slutligen redogör jag för och analyserar Peterson-Bergers uppfattning av 

Wilhelm Stenhammars opera Tirfing, i vilken en rad uppfattningar relaterade till kön 

förekommer.  

                                                 
7
  Börjesson & Palmblad 2007, s. 10 ff; Lövgren 1999, s. 20 ff. Paul Michel Foucault (1926-1984) var en av de 

främsta teoretikerna som förespråkade den diskursanalytiska metoden. [Lövgren 1999, s. 16].Foucault menade 

att vi inte kan hitta någon underliggande sanning utan endast skall försöka finna gränserna inom vilket 

diskurserna rör sig för få en bild av vad som inträffat. Han diskuterar i sin föreläsning L’ordre du discours 

(Diskursens ordning) 1971 om de processer som styr diskurserna, vad som reglerar, kontrollerar och fördelar 

dem. [Lindgren 2007].  
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Jag finner det vara nödvändigt att diskutera uppfattningen av manlighet och kvinnlighet 

och hur de används i historiskt respektive nutida bruk. Jag anser det även vara viktigt att 

belysa hur innebörden av termerna har förändrats - och förändras - för att komma till 

klarhet med Peterson-Bergers användning i jämförelse med tidens språkbruk och vår egen 

tids användning av beteckningarna. Detta är bara några av de frågor som diskuteras när 

man talar om maskulinitet och femininitet. Det vanligaste sättet att motivera åtskillnaden 

mellan könen har varit och är förmodligen än i dag att ställa upp dem som varandras 

motsatser. Men under senare delen av 1900-talet har nya argument vunnit inflytande, med 

försök att formulera skillnaderna på andra sätt. En del har menat att manligt och kvinnligt 

existerar i olika dimensioner och att det inom dessa dessutom finns en stor variation.8 Det 

existerar alltså flera typer av maskuliniteter och femininiteter vilket är viktigt att ha i 

åtanke när man analyserar Peterson-Berger. 

I det andra kapitlet ges en historisk bakgrund till hur manligt och kvinnligt tidigare 

har uppfattats. Jag diskuterar i första hand 1800-talets inställning och hur diskussionen om 

könen fortskred fram t.o.m. sekelskiftet 1900. En historisk bakgrund är viktig för att 

kunna förstå resonemangen i avhandlingen.  

Därefter närmar vi oss studiens själva kärna, nämligen Wilhelm Peterson-Bergers 

uppfattning om det maskulina och det feminina. I kapitlet Kön-genus I kommer fokus att 

ligga på Peterson-Bergers föreställningar om det maskulina. Jag utgår från recensioner 

och artiklar och undersöker Peterson-Bergers uttalanden om manliga kompositörer. Jag 

granskar hur han diskuterar i den dagliga pressen men även hur resonemang förs i längre 

uppsatser. Jag analyserar också varifrån Peterson-Berger kan ha hämtat inspiration till sina 

diskussioner samt vilka samtida uppfattningar och teorier han kan ha påverkats av. 

Därefter kommer även Peterson-Bergers individuella uppfattningar att diskuteras. Kan vi 

se några skillnader i hans åsikter om man jämför med andra samtida tänkares?  

Kön-genus II följer samma uppläggning som det föregående kapitlet, med 

undantag för att jag även diskuterar det feminina och inte bara fokuserar på det maskulina 

som i kapitlet Kön-genus I. Jag diskuterar även här i högre grad Peterson-Bergers 

recensioner som oftast är kortare än artiklarna. I dem framkommer hans omedelbara 

åsikter. Eftersom de skrevs under en större tidspress hade han inte samma möjlighet att 

reflektera (se utförligare under källor och källkritik s. 8). Huvudvikten ligger vid hans 

                                                 
8
  Se t.ex. Beynon 2002, s. 8.  
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bedömningar av musiker och sångerskor till skillnad från kapitlet innan där i första hand 

hans intryck av kompositörer diskuterades.  

Kön-genus I och II diskuterar det maskulina och det feminina. Kön-genus III 

uppmärksammar hur Peterson-Berger knyter an könen till nationalismen, som delvis 

hänger ihop med de tidigare diskussionerna i de föregående kapitlen. Jag undersöker om 

Peterson-Berger har inspirerats av tidens tankar och i så fall på vilket sätt. Har 

inflytelserika nationalistiska tänkare påverkat hans syn på etniciteter? Varifrån/ från vem 

kan han ha fått impulser till sina uppfattningar?  

I Kön-genus IV diskuteras det tredje deltemat, sexualiteten. Peterson-Berger 

kopplar samman nationalism med sexualitet. Jag undersöker på vilket sätt han gör detta 

och var kvinnligt och manligt kommer in i bilden i förhållande till sexualitetstemat. 

Vilken funktion och betydelse hade sexualiteten för Peterson-Berger?  

Efter detta kommer jag att granska Peterson-Bergers musikdramatiska verk 

Arnljot. Jag sätter in verkets handling i ett historiskt perspektiv för att därefter undersöka i 

första hand rollfiguren Arnljot. Handlingen i operan har varit det huvudsakliga föremålet 

för undersökningen. Analysen av musiken har inte någon ambition att ge en heltäckande 

bild utan fungerar som ett komplement till själva undersökningen. Jag resonerar kring 

tillblivelsen av operan och vad som tidigare yttrats om den. Senare förs även en kortare 

diskussion om Peterson-Bergers person i förhållande till operans handling.  

Studiens sista kapitel handlar om Wilhelm Peterson-Bergers recension av Wilhelm 

Stenhammars opera Tirfing. I denna opera är byxrollen central. Jag kommer att undersöka 

vilken inställning Peterson-Berger tog till ombytta könsroller. Kunde han se en skillnad 

mellan detta fenomen och de verkliga manliga och kvinnliga biologiska könen? Och 

framförallt: accepterade han det eller förhöll han sig skeptisk? Kan man spåra rationalitet i 

hans resonemang? Därefter avslutas avhandlingen med en sammanfattande diskussion där 

generella slutsatser dras av den genomförda undersökningen.    
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2. Teoretisk bakgrund  

2.1 Teorier om kön och genus 

Diskussionen om kön-genus är omfattade och en stor mängd litteratur inom 

ämnesområdet har utkommit sedan 1970- talet. Jag kommer i detta kapitel att skissera 

några huvuddrag i diskussionen för att se hur begreppen har använts.  

 

2.1.1 Kön och genus 

Den vanligaste definitionen av skillnaden mellan kön och genus är att kön är biologiskt 

förankrat och att genus är socialt konstruerat.9 Kön används för att syfta på fysiologiska 

olikheter mellan män och kvinnor. Genus är benämningen för de skillnader som inte går 

att knyta an till biologin, såsom psykologiska, kulturella och sociala faktorer.10  

I tidigare forskning talades det ofta om könsroller. Detta begrepp inrymde då allt 

som ansågs vara typiskt för män respektive kvinnor. Men i dag undviks detta begrepp av 

flera anledningar. Dels för att termen vanligen associeras med biologiskt kön, dels för att 

”roll” är vilseledande. Det kan lätt uppfattas som att det är tal om en roll som man 

obekymrat kan gå in och ut ur. Begreppet verkar även göra anspråk på att vara 

oföränderligt, vilket innebär att vi kan säga hur män och kvinnor är från alla platser och 

under alla tider. Utrymme för förändringar och skillnader saknas.11  

För genusbegreppets uppkomst brukar hänvisas till Simon de Beauvoir och hennes 

bok Det andra könet (1949). Arbetet har ansetts utgöra en av feminismens milstolpar. En 

passage från denna bok har av många bedömts vara genusbegreppets tillblivelse: ”Man 

föds inte till kvinna, man blir det”. Innebörden av denna mening tolkades såsom att 

kvinnlighet och manlighet inte är medfött, utan snarare något vi formas till genom yttre 

faktorer. Själva meningen i sig är inte svår att förstå men har på senare år tolkats på olika 

sätt vilket lett till många teoretiska diskussioner inom genusforskningen.12 På senare år har 

genusbegreppet utvecklats och alternativa tolkningar av genus har uppkommit som vi 

kommer se längre fram. I nästan alla undersökningar, både äldre och nyare, har dock 

genusvetenskap inneburit detsamma som studiet av kvinnan. Det finns få historieböcker 

som särskilt granskar mannens roll i förhållande till historien. Vanligtvis har ”man” 

                                                 
9
  Carlsson 2001, s. 10. 

10
  Hallberg 1992, s. 98.  

11
  Abrahamsson 1990, s. 14.  

12
  Carlsson 2001, s. 17.  
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likställts med ”människa”. Maskulinitetsforskaren David Tjeder menar att den vita 

medelklassmannen vanligtvis utgjort normen som forskarna har gjort jämförelser utifrån. 

Det har inte funnit någon anledning att förklara hans roll. Fortfarande finns det för lite 

mansforskning som inte enbart innebär att undersöka kvinnans förhållande till den vita 

medelklassmannen som norm.13 Det är vanligt förekommande att köns- och 

genusforskningen väljer att inrikta sig på personers sexuella läggning som det 

huvudsakliga ”problemet”. Harriet Whitehead menar att vi istället bör se sexualiteten som 

en sekundär faktor. Risken är annars att diskussionerna i alltför hög grad fokuserar på 

sexualiteten.14 Jag anser också, liksom Whitehead, att för mycket fokus lagts på 

sexualiteten. Vi går miste om en persons identitet om vi enbart associerar denne med den 

sexuella läggning han eller hon har. En individs identitet är även uppbyggd av många 

andra betydelsefulla komponenter.  

En av de allra första som kom att begagna begreppet genus var Robert Stoller. På 

70-talet var han en av dem som tidigast använde sig av uppdelningen kön-genus.15 

Följande citat belyser hans uppfattning: ”…de motsvarande termerna för genus är 

’maskulinitet’ och ’femininitet’, vilka i princip kan vara oberoende av (biologiskt) kön.”16 

Stoller menar att det går att skilja mellan dem som han anser vara de biologiska begreppen 

för manligt och kvinnligt och mellan de socialpsykologiska termerna maskulinitet och 

femininitet vilka kopplas samman med genus. I alla människor finns det en blandning av 

maskuliniteter och femininiteter. En manlig individ har i de allra flesta fall en övervikt på 

maskuliniteter och vice versa.17  

Kön har nästan alltid uppfattats som något givet och självklart som det inte funnits 

någon anledning att undersöka eller definiera ytterligare. Genus har däremot ansetts kunna 

vara något som inte direkt är beroende av biologiskt kön, vilket har intresserat flera 

genusforskare.  

Genus kopplas samman med en konstruktivistisk uppfattning där man menar att 

föreställningen av könen är konstruerad utifrån sociala omständigheter. Begreppet genus 

är dock vidsträckt och dess betydelse växlar beroende på samhälle. Dess skiftande 

                                                 
13

  Tjeder 2003, s. 17 ff.  
14

  Suthrell 2004, s. 146 f.  
15

  Carlsson 2001, s. 19.  
16

  Stoller 1968, s. 9 ”…the correspondning terms for gender are ’masculine’ and ’feminine’; these latter may be 

quite independent of (biological) sex.” 
17

  Hallberg 1992, s. 99.  
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betydelser kom att leda till mycket debatt inom forskningen.18. Bland feminister ställdes så 

småningom även frågan huruvida kön är ontologiskt bestämt eller inte. Begreppet kön gör 

anspråk på objektivitet hos t.ex. Stoller, vilket inte helt accepterades av alla feminister. I 

de allra flesta verk diskuteras genus fortfarande främst då det handlar om kvinnor. 

Manlighetsforskningen har börjat göra sig gällande alltmer men är ännu underteoretiserad. 

Alltför ofta görs generaliseringar och förenklingar.19  

Nedan skall jag ge en sammanfattning och förklaring av de två huvudströmmarna 

inom genusforskningen: essentialism och konstruktivism.  

 

2.1.2 Essentialism och konstruktivism  

En vanlig uppdelning inom genusforskningen är att ställa upp dikotomin essentialism 

kontra konstruktivism. Essentialisterna menar att det finns en essens i aristotelisk anda i 

människan. Det existerar något oföränderligt som är oss givet. Det är en klassisk teori som 

har haft stort inflytande inom den filosofiska historien. Inom inriktningen menar man att 

det förekommer en ursprunglig och sann kvinnlig/manlig essens som inte har med de 

sociala ramarna att göra.20 En aktuell företrädare för en essentialitisk rikting som går 

under benämningen särartsfeminism är Rigmor Robèrt. Hon hävdar att det finns 

grundläggande skillnader mellan män och kvinnor. Båda könen är lika mycket värda men 

har olika egenskaper som gör oss lämpade till att vara bättre och sämre på olika 

göromål.21 Konstruktivisterna försöker bevisa motsatsen. De menar att det är den sociala 

omgivningen som format män och kvinnor till dem de är. Kategorier som anses vara 

självklara såsom kvinna och man diskuteras och enligt konstruktivisterna är de bara 

skenbart givna. Ingen naturlig essens existerar utan kulturen och personens relationer och 

omgivning har skapat de till synes naturgivna kategorierna. Diskussionens brännande 

punkt har varit det naturliga kontra det sociala. Essentialisterna menar att det naturliga 

underbyggs av det sociala, medan konstruktivisterna anser att det sociala skapar det 

naturliga. Det är mycket vanligt att det essentialistiska synsättet betraktats som reaktionärt 

och det konstruktivistiska som progressivt. Skillnaderna mellan dem är dock, som vi skall 

se, mer komplicerat än så.22  

                                                 
18

  Suthrell 2004, s. 20. 
19

  Tjeder 2002, s. 482 f.  
20

  Lindqvist 2013, s. 143 f.  
21

  Se Robèrt & Uvnäs 1994 Hon & Han  
22

  Rosenberg 2000, s. 23 ff.  
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Som jag tidigare visat talas det ofta om kön vs. genus inom den nutida forskningen. Denna 

begreppsapparat anses vara missvisande enligt vissa forskare vilka menar att man ställt 

upp en dikotomi, likartad kvinnligt – manligt (läs vidare i kap. ”Medicin”). Denna 

uppställning är alltför enkel anser de. Används denna modell innebär det också att 

konstruktivismen förutsätter essentialismen. Det finns även forskare såsom 

extremkonstruktivisten Judith Butler som helt och hållet vill bortse från själva subjektet. 

Hon menar att vi är summan av våra handlingar. Inget subjekt står bakom händelserna, det 

existerar ingen essens eller något biologiskt kön som det sociala könet tar sin 

utgångspunkt ifrån. Denna teori har ansetts vara för extrem enligt vissa feminister.23   

Indelningskategorier som ”homosexuell” och ”heterosexuell” har av många ansetts 

som självklara och är ett resultat av historiska processer, hävdar en del forskare. 

Konstruktivisterna menar att det genom dessa processer kommit att betraktas som 

naturliga, fast de egentligen är konstruerade. Essentialisterna menar däremot, som nämnts, 

att den kvinnliga och manliga essensen finns oberoende, oavsett den sociala omgivningen. 

Den genuina homosexualiteten är, enligt essentialisterna, medfödd och innehåller inga 

inslag av heterosexualitet.24 Båda dessa ställningstaganden har florerat bland 

homosexuella med olika argument.25   

Inom essentialistiskt inriktad litteratur anser man att människans psyke påverkar 

män och kvinnor till att utveckla olika typer av identiteter. Psyket är också orsaken till 

varför de olika könen är benägna att utveckla skilda karaktärsdrag. Konstruktivisterna 

diskuterar hur samhället frammanat och skapat en manlig idealbild som egentligen inte är 

genuin eller medfödd på något sätt. Den är en produkt av vårt samhälle och vår kultur. 

Vidare redogörs för olika maskuliniteter, t.ex. vardagslivets maskulinitet som ofta 

betydligt skiljer sig från idealet.26 Konstruktivisterna anser alltså att maskuliniteter skapas 

av samhället och är oberoende av inneboende ”maskulina” egenskaper som skulle vara 

gemensamma för alla män (såsom essentialisterna menar). Dessa egenskaper skiljer sig åt 

beroende på samhälle, tid och kultur. Thomas Laqueur menar i sin bok Making Sex (1990) 

att det kanske inte är meningen att vi egentligen skall definiera kön och genus. Han anser 

att dem vara odefinierbara, eftersom de hela tiden förändras.27 
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Don Kulick skriver t.ex. i en artikel om queerteori att heterosexualiteten inte heller kan ses 

som det naturliga och ”normala”. Det är en identitet som innefattar relationer och 

värderingar som bestämts av den sociala omgivningen, historien och kulturen.28 

Fler forskare som exempelvis Bob Conell och Harry Christian vill dock hitta 

hållpunkter och försöker utröna vad maskulinitet egentligen är. När män beskrivs nämns 

ofta manliga stereotypa karaktärsdrag såsom hård, aggressiv, stark, dominant, rationell, 

tävlingsinriktad, rädd för känslor och intimitet, sexistisk o.s.v..29 Redan så tidigt som 

under antiken associerade Aristoteles mjukhet med kvinnlighet och hårdhet med 

manlighet. Men om vi jämför dessa karaktärsdrag med de män som finns runt omkring oss 

stämmer dessa egenskaper inte alls alltid in. Detta är nämligen endast generaliseringar 

eftersom en individ är mer komplicerad. John MacInnes försöker i boken The End of 

Masculinity (1998) att reda ut begreppen kön-genus. Hans tolkning förefaller ha goda skäl 

för att anses rimlig. Han menar följande:  

Kategorin man är biologisk. Vi kan inte komma ifrån de fysiska biologiska fakta 

som det innebär att vara man: att ha ett manligt kön och en manlig kropp. Som biologisk 

man kan man befrukta en kvinna och bli far till ett barn. Mannen kan aldrig såsom 

kvinnan, producera ägg eller bli biologisk mor till ett barn. Kategorin maskulinitet är 

social och historiskt konstruerad. Men, undrar MacInnes, varför är det i övervägande grad 

de biologiska männen som förfogar över de maskulina sociala egenskaperna? Eller kan vi 

ställa frågan tvärtom: varför associeras så tydligt vissa karaktärsdrag med biologiskt 

kön?30  

Hittills har det inte motbevisats att män i västerlandets historia alltid haft en högre 

status och mer makt än kvinnor. Inom forskningen talas det om patriarkatet. Men om 

egenskaperna uppräknade ovan enbart är socialt konstruerade, hur kommer det sig då att 

de nästan uteslutande nyttjats av biologiska män för att styra över biologiska kvinnor? 

Varför vill någon överhuvudtaget självmant förfoga över femininitet och därmed 

underordna sig, frågar sig MacInnes.31  
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  Kulick 1996, s. 10.  
29

  MacInnes 1998, s. 14. Se Conell Psykoanalys on Masculinity (1994) och Christian The Making of Anti-Sexist 

Men (1994).  
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  MacInnes 1998, s. 14 ff. 
31

  MacInnes 1998, s. 16.  
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2.1.3 Biologi och kön 

Min egen uppfattning är att det inte helt går att avskilja kön ifrån genus. Den sistnämnda 

frågan belyser detta ganska tydligt. Jag finner det orimligt att en övervägande del av 

biologiska kvinnor väljer att disponera över feminitet istället för maskulinitet om det 

sistnämnda ger större fördelar. Många frågor vad gäller de sociala egenskaperna och 

förbindelsen till biologiskt kön är fortfarande oklara.  

Problematiken kön-genus och diskussionerna kring detta har kritiserats för att det 

leder till en liknande diskussion som den René Descartes förde vad gäller kropp-

själproblemet. Feminister har ifrågasatt det förnuftsmässiga och abstrakta sätt varpå 

många manliga forskare angriper problem. Men det har heller inte varit särskilt vanligt att 

genusteoretiker problematiserar kroppen då diskussioner om skillnaderna mellan män och 

kvinnor förs. Sedd ur denna synvinkel har genusvetenskapen hamnat i samma dilemma 

som den tidigare, västerländska, manligt dominerande forskningen. Risken finns att genus 

blir alltför abstrakt.32 Redan så tidigt som på 1600-talet diskuterar filosofen Descartes 

själen och huruvida den är könsbestämd eller inte. Descartes fastställer dock att själva 

själen varken är könsbestämd eller könlös. Först när den blir förbunden med en kropp blir 

den manlig eller kvinnlig.33 

Det blir också missvisande att försöka förklara allt i biologiska termer. Stora 

framsteg har gjorts inom genforskningen. Detta har lett vidare till att mycket oberättigat 

har förklarats rent biologiskt (se exempelvis Otto Weiningers uppfattning i kap. ”Det 

senare 1800-talets kvinnobild”).34 Det nazistiska inflytandet och de konsekvenser som 

deras rastänkande ledde till kom under en period att avskräcka forskarna från att förklara 

kvinnan och mannen enbart utifrån biologiska termer. Ingen ville förknippas med en 

sådan åskådning.35  

På de båda ytterkanterna har vi alltså dels biologiska determinister som hävdar att 

det finns en essentiell kärna av manlighet respektive kvinnlighet, dels har vi de extrema 

socialkonstruktivisterna som menar att allt som vi associerar med genus har utvecklats ur 

sociala processer. Det finns även de som inte bara ifrågasatt de sociala och kulturella 

företeelserna som vi förknippar med kvinnligt och manligt utan även själva biologin. 

Frågan om biologi – kultur är, som vi ser, omdebatterad och det finns både essentialister 
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och konstruktivister som menar att vi nog aldrig kommer att hitta de sanna svaren.  

 Charlotte Suthrell presenterar i boken Unzipping Gender (2004) åsikten att kön, 

genus och sexualitet inte skall separeras, eftersom de först blir förståeliga och kan ge 

någonting när de kopplas samman med en individ. Vi kan endast förstå vårt biologiska 

kön genom vår kulturs glasögon. Vi har ett ”kulturellt bagage” som Suthrell uttrycker 

det.36 Men vi får acceptera att det existerar olika åskådningar och att vi själva måste 

avgöra vilken eller vilka vi tycker verkar rimligast.  

Hur är det då med dem som väljer att leva ”mellan” könen? Existerar det något 

essentiellt som driver individerna till att överskrida normerna som innebär att antingen 

vara man eller kvinna? Detta gäller män och kvinnor som föredrar att klä sig i det andra 

könets kläder, men ändå väljer att behålla sitt eget köns identitet. Frågan kvarstår om vi 

fortsätter att tänka i en polariserad könsbild som är typiskt för det västerländska tänkandet, 

men inte alltid lika självklar inom andra kulturer.37 Forskare har ställt sig frågan om det 

verkligen endast existerar två kön/genus. En del har velat införa ett tredje. Forskning i 

bl.a. central Asien har visat på kulturer där man funnit ända upp till nio olika kön/genus.38  

Höjer vi blicken och ser oss omkring på hur andra kulturer fungerar och hur de 

uppfattar kvinnligt och manligt upptäcker vi snart att det västerländska tänkandet har ett 

eget mönster som kanske inte stämmer överens med många andra länders. Don Kulick 

menar att biologi inte kan upplevas i sig själv utan måste tolkas genom kulturen. Han 

exemplifierar med kulturer i vilka personer av ett kön ikläder sig det andra könets roll. Det 

finns exempel på kulturer där inte alltid kön och genus sammanfaller.39 

Vid sekelskiftet 1900 förekom omvärderingar i synen på könen i västerlandet, 

främst p.g.a. de medicinska och psykologiska vetenskapernas frammarsch. Kyrkan och 

religionen hade förlorat mark för att ersättas av vetenskapen. Någon motsvarighet till det 

moderna begreppet genus fanns inte, utan definitionen av mannen och kvinnan gjordes 

utifrån biologin. Psykologin kom dock att sätta nya tankar i rörelse inom de 

naturvetenskapliga kretsarna och dessa idéer letade sig fram till historikerna. Hur 

sekelskiftets tänkare hanterade förhållandet mellan kropp och själ är intressant. Peterson-

Berger uttryckte åsikter både om kvinnan och mannen och vi finner även beskrivningar 

om vad han ansåg vara den ideala manligheten respektive kvinnligheten.  
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2.2 Medicin 

I föregående kapitel diskuterade jag olika synsätt på kön – genus, manligt – kvinnligt, 

maskulinitet - feminitet som är- och har varit- i omlopp. I detta kapitel ger jag en 

bakgrund till synen på manligt och kvinnligt inom medicin, psykologi och forskning.   

 

2.2.1 Medicin och biologi 

Uppfattningen om kvinnligt och manligt och de olika könens sexualitet har skiftat genom 

århundradena, liksom föreställningar om kvinnligt och manligt som ett motsatspar.40 En 

negativ syn på kvinnlighet var vanligt. En gängse uppfattning var att kvinnan inte var 

utrustad med lika stort intellekt som mannen, och att hon inte var begåvad med samma 

konstnärliga kreativitet. Det finns alltså en psykologisk skillnad mellan könen. Att särskilt 

intressera sig för intellektuella eller konstnärliga ”manliga” områden ansågs ofta vara 

okvinnligt.41 Hittills känner vi inte till att det existerat något jämställt samhälle och därför 

är beskrivningarna av manligt och kvinnligt också nästan alltid är till det manligas fördel. 

Inom alla kulturer och religioner förekommer föreställningar om kvinnligt och manligt. 

Den vanligaste dikotomin är stark – svag, där det manliga ses som den första principen 

och det kvinnliga som den andra.42  

Synen på skillnaderna mellan könen i Västeuropa förändrades under tidig modern 

tid. Tidigare trodde man på den s.k. enkönsmodellen. Det härstammar ända från antiken 

med idéer från Aristoteles och Galenos. Enkönsmodellen var aktuell fram till 1700-talet. 

Idén byggde på att kvinnan i grund och botten är likadan som mannen dock inte lika 

fullkomlig som honom. Orsaken var att hennes kroppsvätskor inte blivit tillräckligt 

upphettade.43 Det talades sedan om gradvisa skillnader under 1600 och 1700-talen. Under 

1800-talet betraktades kvinnan och mannen däremot som två helt olika arter. Egentligen 

var synen på könen i biologisk bemärkelse ganska lika varandra före 1800-talets inträde, 

men det rådde en tydlig uppfattning om att mannen var högre stående än kvinnan. 

Kvinnan ansågs vara en imperfekt man, vilket man menade kunna bevisa genom att 

hennes könsorgan egentligen var ett manligt som hade vänts inåt och av den orsaken inte 

kunnat utvecklats korrekt. Denna uppfattning dominerade västerlandets syn på könen ända 
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fram till och med upplysningen. Uppfattningen av könen kom således att förändras från att 

ha utgått från en enköns- till en tvåkönsmodell.44  

 

2.2.2 Det senare 1800-talets kvinnobild 

Det är först under 1800-talet som ord såsom könsdrift, könsskillnad, könsorgan och 

könsnjutning introducerades i det svenska språket. Begreppen användes för första 

gångerna i läkar- och biologiböcker. Diskussioner om sexualitet fördes främst av läkare 

med biologiska argument. Före 1800-talet hade hänvisningar framförallt gjorts till Bibeln 

och de aristoteliska skrifterna.45  

Särskilt anmärkningsvärd är kanske ändå den kvinnobild som formades under 

andra hälften av 1800-talet som innebar mycket förändringar i synen på könen. På 1860-

talet uppkom en diskussion huruvida kvinnor skulle få möjlighet till en högre utbildning. 

Detta var en av orsakerna till det stora intresset för kvinnan som rådde under senare delen 

av 1800-talet.46 Kvinnorörelsen svepte in som en våg över Europa under 1860-och 70-

talen.  Kvinnor får möjlighet att ta studentexamen och universiteten kom att öppna sina 

portar för kvinnliga studenter. 47 Kvinnan hade fått mer inflytande än tidigare vilket 

skapade upprördhet hos vissa av dåtidens män. Men faktum är att de första som kämpade 

för kvinnas rättigheter, frihet och inflytande faktiskt var män. Bland de tidigaste 

feministerna har vi exempelvis Jeremy Bentham (1748-1832) och därefter hans elev John 

Stuart Mill (1806-1873) I sin skrift Förtrycket av kvinnorna (1869) gör Mill jämförelse 

mellan förhållandet man-kvinna med herre-slav. Han menar att om kvinnoförtrycket 

fortsätter kommer människan inte kunna utvecklas.48 Från början var den svenske 

författaren August Strindberg t.ex. relativt positiv till kvinnans frigörelse för att senare bli 

bitter motståndare mot kvinnans ökade möjligheter i samhället. Tiden från och med 1880 

fram till första världskrigets utbrott innebar förändringar i synen på sexualitet och kön. 

Konkret ser vi det t.ex. i en förändrad lagstiftning angående homosexualitet. Det blev 

viktigare att forska om sexualiteten än någonsin tidigare, vilket nya ämnen som sexologi 

och psykoanalys kom att bidra till.49  
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Karin Johannisson har skrivit om kvinnan och medicinen i boken med titeln Den mörka 

kontinenten (1994) och menar att kvinnan under denna tid ansågs vara mer kroppslig än 

mannen. Han förknippades med förnuft och kontroll, medan hon stod för känslor och 

okontroll. Kvinnan befann sig närmare naturen, medan mannen kopplades samman med 

kultur. Han uttryckte styrka - hon svaghet. Det fanns en dubbelsidig kvinnobild i 

samhället i slutet av 1800- och början på 1900-talet: jungfrun och horan; en asexuell och 

dygdig varelse som samtidigt ansågs okontrollerbar och mera kroppslig än mannen. 

Kvinnobilden var i början av 1800-talet mjukare för att bli allt hårdare under 1800-talets 

andra hälft, då discipliner som biologi och medicin vann större inflytande i den allmänna 

uppfattningen. Intresset riktades mer intensivt mot att söka särskilja de kvinnliga och 

manliga biologiska skillnaderna. Följden därav blev att kvinnan betraktades som en 

imperfekt man och att hennes sexualitet ansågs ful. Genom att kvinnan ansågs vara mera 

fysisk tyckte man sig ha funnit ett perfekt argument för mannens dominans, nämligen att 

han med nödvändighet måste kontrollera hennes drifter. Så småningom menade vissa att 

kvinnan var så olik mannen att en diskussion uppkom huruvida hon hade ett särskilt 

själssystem.50 Maja Larsson menar i en artikel om synen på kön, klass och sexualitet under 

1800-talet att det i populärvetenskapliga tidskrifter var mycket vanligt att mannen 

beskrevs som hård och muskulös. Läkare ansåg att männens benstomme var kraftigare än 

kvinnans och att själen dessutom var hårdare hos mannen än hos kvinnan.51 Det var 

vanligt kring sekelskiftet 1900 att kvinnan ansågs vara oförmögen att tänka logiskt. 

Kvinnan betraktades som irrationell till skillnad från mannen som var rationell och 

logisk.52  

Otto Weininger var den förste under 1800-talet som gjorde ett försök att definiera 

kvinnan biologiskt. Han ansåg att kvinnliga och manliga karaktärsdrag härrör från 

biologin. Uppdelningen är dock inkonsekvent, eftersom Weininger hävdade att även män 

kan vara innehavare av kvinnliga karaktärsdrag och tvärtom. Weininger hade för avsikt att 

inte sätta likhetstecken mellan det kvinnliga och kvinna, men gör det ändå. Han såg 

förhållandet mellan könen som ett centralt moraliskt problem. Kvinnan gav enligt honom 

upphov till problem, eftersom hon förkroppsligar sexualiteten. Med bakgrund i Kants 

morallära drog Weininger slutsatsen att kvinnan fullständigt styrdes av sin sexualitet i allt 
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som hon uträttar. Hon kontrolleras av sin instinkt och saknar t.o.m. medvetenhet. Slutligen 

kom han fram till att kvinnan inte ens kan betraktas som mänsklig. Egenskaper såsom 

logisk förmåga, minnesförmåga och moraliskt ansvar hör ihop med mänsklig identitet och 

kvinnan är inte innehavare av någon av dessa förmågor. Eftersom kvinnan grundar sig 

själv i instinkt, kan hon inte bli en fullvärdig människa. Enda lösningen på problemet såg 

Weininger i att mannen förintar den biologiska kvinnan. Om mannen lever asketiskt 

kommer det kvinnliga i kvinnan dö bort och endast då kan världen genomsyras av en 

gudomlig frälsning.53   

En svensk representant som tog till sig tidens nya idéer var författaren August 

Strindberg och som har skrivit en rad uppsatser som behandlar kvinnan. Ett känt exempel 

är: Kvinnans underlägsenhet under mannen och det på grund därav berättigade i hennes 

underordnade ställning. Enligt vetenskapens sista resultat (1888). Arbetena stödjer sig på 

verk av stora namn som Nietzsche, Darwin, Spencer och Mill. Strindberg kom att utveckla 

ett kvinnohat från att tidigare ha haft en sympatiskt inriktad kvinnosyn. Personliga 

erfarenheter - ett misslyckat äktenskap - kom att bidra, men utvecklingen låg också i tiden. 

Att medicinskt utforska kvinnans underlägsenhet gentemot mannens överlägsenhet 

intresserade forskarna.54  

Ända sedan antiken har kvinnan ansetts vara den passiva parten vid reproduktion. 

Dessa tankar går att spåra redan hos Aristoteles. Mannen var den aktiva och 

producerande, kvinnan den passivt mottagande.55 Upptäckten av det kvinnliga ägget i 

naturvetenskaplig forskning under 1800-talet kom att vända upp och ner på alla teorier om 

mannen som ensam bärare av förmågan att skapa liv. Tidigare betraktades kvinnan som 

enbart en förvaringsplats till det som mannen skapat. Fortfarande kom dock dessa gamla 

teorier att leva vidare och de nya att förnekas. Margareta Fahlgren ger i sin bok Kvinnans 

ekvation (1994) exempel på hur August Strindberg anslutit sig till dessa gamla teorier. 

Strindberg gick så långt att han funderade över ett sätt att utesluta kvinnan i producerandet 

av barn. Han ansåg att mannen ensam måste försöka hitta ett sätt att alstra liv.56 Kvinnan 

var bara en förvaringsplats för det växande barnet, ansåg Strindberg helt i enlighet med de 

gamla antika teorierna. Han menar att det är mannen som planerar äggen hos kvinnan som 

                                                 
53

  Se Weininger 1903 (2005) Geschlecht und Charakter  
54

  Fahlgren 1994, s. 13 f.  
55

  Dirke 2006, s. 24 f.  
56

  Fahlgren 1994, s. 15.  



 26 

egentligen inte är mer aktiv i producerandet av barn än att hon föder dem.57 Peterson-

Berger umgicks i samma kretsar som Strindberg då de träffades bl.a. vid bjudningar som 

chefredaktören för Dagens Nyheter hade.58  

Mot slutet av århundradet kom tankar som härstammade från militarism, 

imperialism och rasism att börja prägla bl.a. det tyska och engelska samhället för att sedan 

sprida sig till det svenska. Soldaten och kriget upphöjdes och fred sågs inte som åtråvärt. 

En orsak till denna hyllning av det maskulint hårda kan vara att männen behövde en 

barriär mot de kvinnor som försökte utmana patriarkatet. Den starka kvinnan fanns inte, 

denna var enligt tidens uppfattning inte någon kvinna. De traditionella maskulina värdena 

lyfts fram alltmer. År 1913, finner vi i Aftonbladet ett uttalande som kan karaktäriseras 

som en tydligt romantiserande av krigarhjälten av Verner von Heidenstam: ”Själv har jag 

alltid drömt om att få dö för en kula. Vilken härlig död vore det inte – att falla – falla med 

genomskjutet bröst…” Med kriget kom Heidenstams förtjusning att tonas ner.59 

Kvinnan var således å ena sidan asexuell, å andra sidan farligt överdrivet sexuell 

enligt tidens uppfattning. Mannen kontrollerade med hjälp av förnuft sin sexualitet, något 

som kvinnan däremot inte var förmögen till. För att försöka dela in människor i samhället 

i olika klasser tog man hjälp av medicin och biologi. Två aspekter för att klassificera 

samhällsmedlemmar var bl.a. kön och ras.60 Uppfattningen av kvinnan från och med 1800-

talets slut var således omdebatterad.61 Om kvinnan sökte sig ut i samhället var mannens 

plats som familjens överhuvud hotad. Kvinnorna började utmana patriarkatet och 

betraktades som farliga. Fantasier om kvinnors sexualitet var i omlopp och inte sällan 

ansågs hon vara enbart djurisk och driftstyrd. Hon uppfattades olämplig som samhällelig 

ledare eftersom hon inte förfogade över något intellekt utan enbart förlitade sig på drift. I 

litteraturen framställdes kvinnans djuriska råhet och föreställningar om bl.a. kvinnliga 

vampyrer florerade.62  

Jens Ljunggren skriver i sin avhandling Känslornas krig (2004) att många forskare 

har velat upprätthålla en helt polariserad bild mellan manligt och kvinnligt.63 Men han 

menar att det är mer komplicerat än så. Förvisso var man utåt sett medveten om vilka de 
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typiska schablonerna var. För manlighet gällde t.ex. hårdhet, rationalitet, styrka, mod 

o.s.v. Samtidigt fanns det under slutet av 1700- och början av 1800-talen ett androgynt 

drag i definitionen av ”den perfekta mannen”. Denna man skulle både förfoga över de 

stereotypa manliga egenskaperna samt inneha goda kvinnliga kvaliteter till vilka andlighet 

och känslosamhet hörde. Under 1800-talet stärktes denna bild ytterligare. Definitionen av 

manliga respektive kvinnliga egenskaper under 1700-talet var fortfarande flytande, men 

kom att bli allt tydligare under 1800-talet. Som tidigare nämnts försökte man i högre grad 

än tidigare århundraden definiera och avgränsa könen under andra hälften av 1800-talet. 

Men under ytan fanns det en annan uppfattning av den fullkomliga mannen – han skulle 

inte bara vara innehavare av typiska manliga egenskaper, utan även ha förmågan att  

förfoga över positiva kvinnliga kvaliteter.64  

 

2.3 Filosofi 

 
I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att ge en kortare bakgrund till uppsatsens  

huvudtext. För att få en fördjupad bild av Peterson-Bergers tänkesätt görs därefter en 

sammanställning av hans filosofiska och historiska idéer. Med denna bakgrund är det 

enklare att förstå hur Peterson-Berger flätar samman olika tankar och idéer med varandra.  

 

2.3.1 Gränsöverskridande manlighet och kvinnlighet 

Under 1800-talet gjordes försök att avgränsa det manliga ifrån det kvinnliga. Samtidigt 

skulle den fullkomliga mannen skrida över gränsen och skaffa sig positiva kvinnliga 

egenskaper. Detta innebar att man försökte både fastslå de manliga egenskaperna och 

upphöja dem, samtidigt som man definierade de kvinnliga egenskaperna som dåliga om 

kvinnor innehade dem. Om män däremot förfogade över dem, så ansågs han sträva 

närmare mot att bli en perfekt man.65 Det finns alltså stora motsägelser här, för utan 

kvinnans existens skulle dessa egenskaper inte finnas. Man försökte utåt sett jaga bort alla 

feminina egenskaper och förkasta dem, medan man å andra sidan inom manliga kretsar 

värnade om de kvinnliga egenskaperna.66 Men det var viktigt att inte beblanda sig alltför 

mycket med den äkta kvinnan. Männen såg kvinnan som ett hot mot den manliga 

maktstrukturen för att man var rädd att hon skulle ta över och börja styra samhället.  
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Samtidigt ville de ta hand om och vårda sina egna inre feminina egenskaper. Det verkar 

som om man ville försöka frånta kvinnan vissa kvinnliga egenskaper för att själv 

förmanliga dem och på så sätt berättiga dem. Den överdrivna upphöjningen av det 

schablonmässigt manliga ledde till det förbjudna. Det uppmuntrade till en homoerotisk 

stämning.67 I Strindbergs bok Svarta Fanor (1904) beskrivs klosterlivet som en maskulin 

idealvärld, där kvinnan inte har något utrymme.68 Det heroiska hjälteidealet med 

uppoffring som viktigt tema ansågs essentiellt. Mannen skulle förstärka sin maskulinitet 

genom att tjäna nationen och därmed ha ett högre mål. Så småningom ledde detta till att 

manlighetsidealet hårdnade. För att fullständigt kunna avgränsa och definiera 

maskuliniteten krävdes en motsats. Kontrasten blev utlänningar, utövare av sällsynta 

religioner, brottslingar, psykiskt sjuka och sexuellt avvikande män. Dessa kategorier 

skilde sig från tidens uppfattning av den ideala manligheten. För att dra upp gränser för 

manligheten fann man det nödvändigt att bestämma och personifiera omanligheten. De 

homosexuella kom under slutet av 1800-talet i stor utsträckning att göra detta.69  

 I den svenska skämtpressen blev detta ännu tydligare genom bildliga uttryck. 

Juden och den homosexuelle var två kategorier som ofta sammanblandades och 

förlöjligades. Båda ansågs vara feminina och omanliga. Judens kropp beskrevs med 

fördomsfulla antydningar. Axlarna var sluttande och runda i jämförelse med svenskens, 

judens kropp var vidare tjock med en putande mage som visade på dålig självdisciplin. 

Han hade en klen och svag överkropp som även associerades med den homosexuelle 

mannen.70 Med stöd från den nya vetenskapen psykologin kom kvinnan vid sekelskiftet att 

betecknas som på en och samma gång hjälplös, destruktiv och, ibland, t.o.m. ondskefull.71 

Vid samma tid blev de få feminister som fanns alltmer kritiska mot den rådande moralen. 

Ellen Key var en av de svenska frontgestalterna inom feminismen vid sekelskiftet 1900.72 

Hur kom då manlighet och omanlighet att ställas i förhållande till kvinnan och det 

kvinnliga? Detta skall vi strax återkomma till. Men först vänder vi blicken mot studiens 

huvudperson. Vilken inställning tog Peterson-Berger till de manlighetsideal som 

cirkulerade i tiden? 
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2.3.2 Wilhelm Peterson-Bergers kultursyn och människouppfattning 

I de följande kapitlen skall jag se närmare på Wilhelm Peterson-Bergers syn på könen och 

sexualiteten. Han befann sig mitt i ett samhälle som genomgick många förändringar. 

Skiljer hans uppfattningar från andra samtida tänkares? Vilka av Peterson-Bergers åsikter 

liknar de ideal som var rådande i samhället? Men först en kort sammanfattning av hans 

tankevärld, för att vi lättare skall kunna följa diskussionen. 

 Wilhelm Peterson-Berger arbetade under många år som musikkritiker i Dagens 

Nyheter först under pseudonym (1896-99) därefter under sitt riktiga namn. Han var 

således välkänd för både tonsättare och sångerskor i Stockholm kring sekelskiftet 1900.73  

Efter att ha läst ett stort antal artiklar och skrifter av Peterson-Bergers hand är det 

tydligt att han vill se sig själv som en livsbejakande, manlig och stark nietzschean. Som 

jag konstaterat inledningsvis är även samtida beskrivningar av Peterson-Berger påtagligt 

influerade av hans egen uppfattning. I tidskriften Svensk Musikkultur menade skribenten 

Felix Saul att Peterson-Berger hade hämtat inspiration från grekerna och deras utpräglat 

manliga konst. Han följde antikens ideal och dess “naturlighet, flärdfrihet, sundhet, 

manlighet.”74 Sven Stolpe skrev i tidskriften Fronten och försvarade Peterson-Bergers 

konst. Allra sist i artikeln beskriver Stolpe Peterson-Berger med ordalag tydligt inspirerat 

av Nietzsche: “Må dvärglåten äntligen tystna! Plats för erkännandet: här står bland krypen 

en högrest man!75 

 

2.3.3 Dikotomier  

Jag kommer att utgå ifrån vissa grundbegrepp som återkommer hos Peterson-Berger. 

Dessa har jag kunnat urskilja efter att ha granskat Peterson-Bergers artiklar, böcker och 

recensioner. Två av dessa är kön och nationalitet. Begreppen återkommer och överlappar 

varandra liksom flera andra begrepp och motsatspar som kommer diskuteras längre fram i 

studien.  

Vi finner ett historicistiskt tänkande hos Peterson-Berger. Han menar att den antika 

tiden återigen kan upplivas. Framstegstanken är också framträdande. Under antik tid 

producerade de äldre dramatikerna Sofokles och Aischylos hänförande musikdramer. När 

däremot den lite senare dramatikern Euripides inträdde med sina verk förföll musiken - 
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och för övrigt hela samhället i dekadens. En parallell till dessa historiska händelser ser han 

i senare tid. Richard Wagner befriade musiklivet från det förfall som rådde före honom, då 

den virtuosa franska och italienska operan dominerade musikscenen. Wagner betraktas 

som en motsvarighet till Aischylos och Sofokles och Euripides som en motsvarighet till 

den virtuosa operan. Peterson-Berger ser detta historiska skeendet inträffa igen men nu i 

omvänd ordning.76  

Hela denna historiska idé har Peterson-Berger hämtat ifrån Friedrich Nietzsches 

bok Tragedins födelse.77 Vi kan skönja drag av ett cyklisk historietänkande (från 

Nietzsche), när Peterson-Berger hävdar att den gamla antika tiden kan återuppväckas fast i 

bättre form. En mer fullständig evolution kommer att ske. Peterson-Berger förhåller sig 

dock, precis som Nietzsche, inte okritisk till Wagner. Nietzsche nämns bl.a. då Peterson-

Berger kritiserar Nibelungens ring: “de typiska Wagnerska svagheter som Nietzsche så 

upprördes öfver: tyngd pedantisk omständlighet (utan klarhet), eller såsom han 

[Nietzsche] uttryckte det, brutalitet och sentimentalitet.”78 
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3. Kön-genus I: Peterson-Berger och manligheten 

 

3.1 Manligheten  

Forskare har velat upptäcka kriser i manlighetens historia. Vissa menar att ett 

paradigmskifte ägde rum år 1800 och andra vid 1900. David Tjeder har uppmärksammat 

att flera forskare talar om sekler i stora svepande drag och ser den stora krisen för 

manligheten inträffa precis under den tidsperiod de själva studerar. Även väl genomförda 

studier lider av dessa brister.79 Det finns emellertid manliga stereotypa drag som inte tycks 

förändras genom tiderna. Vi har alla en uppfattning om vad vi betraktar som manligt och 

omanligt. Dessa uppfattningar är grundade sedan lång tid tillbaka. När den svenska 

borgerligheten växte fram under 1800-talet formades en bild där dygd, självkontroll och 

självbehärskning var viktiga egenskaper. Självkontroll som betydelsefull egenskap har sitt 

ursprung i antik tid. Det manliga utseendet kom under 1800-talet alltmer i fokus och en 

estetiskt tilltalande muskulös, fysiskt stark man blev ett ideal. Samtidigt som mannen 

skulle visa på styrka var han tvungen att kunna behärska sina känslor. För att männen inte 

skulle bli svaga riktades mycket fokus på fysisk uppfostran.80 Detta var viktigt även i 

Sverige vid sekelskiftet 1900. Då var den svenska idrottsrörelsen företrädare för det ideal 

som kom att råda. Viktor Balck har kallats för den svenska idrottens fader och han 

beskrev hur en man bör se ut: ”En man skall vara rank och rakvuxen som en gran, med 

bröstet hvälfdt, huvudet fast och högburet, axlarna breda, musklerna hårda och nerverna 

starka.” År 1911 skrev statistikern Gustaf Sundbärg i aforismsamlingen Det svenska 

folklynnet: ”Det svenska folket är af oblandat germanskt ursprung, och svenskens 

utseende vittnar ock härom. Han är i regeln lång och välväxt, har ljust hår, bred hög panna 

samt blå eller grå ögon.”81  

 

3.2 Peterson-Bergers uppfattning om manlighet 

 

3.2.1 Exempel 1: Beethoven 

Peterson-Berger har gjort många uttalanden om kompositören Beethoven. I följande 
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avsnitt kommer jag att diskutera vilken roll Beethoven spelade för Peterson-Bergers 

uppfattning av manligheten. I första hand kommer uppfattningar från hans tidiga 

recensentverksamhet att analyseras. Därefter görs jämförelser med några senare 

uttalanden.   

I en artikel om Beethoven (1897) uttrycker Peterson-Berger stor beundran för 

kompositören. Han berättar att Beethoven är den kompositör ”hvartgenom den absoluta 

musiken nådde den högsta grad af förmen medvetenhet och innehållets andliga djup som 

det öfver hufvud taget är möjligt att nå på den menskliga själens nuvarande 

utvecklingsstadium”.82 I Peterson-Bergers recension av Stenhammars opera Tirfing menar 

Peterson-Berger att Beethoven var den främsta kompositören genom tiderna. Beethoven 

har i sina symfonier ingjutit det dionysiska elementet. Ett begrepp som Peterson-Berger 

har hämtat från Nietzsche. 

Enligt Peterson-Berger var det dionysiska elementärt i Beethovens musik. Vidare 

anser han att Beethovens musik är metafysisk: ”Beethovens konst hör till de ideella 

makter, som kunna skänka vårt själsliv en högre, djupare mening […] Beethoven vänder 

sig till menniskosjälen med det renaste, enklaste, upphöjdaste och manligaste tonspråk 

som någonsin klingat öfver verlden.”83 En av orsakerna till att Peterson-Berger värderar 

Beethovens musik så högt tycks vara dess manliga karaktär. Man kan också betrakta 

Peterson-Bergers användning av begreppet manlighet som ett superlativ för att ytterligare 

understryka värdet av Beethovens musik och personlighet. Ett flertal gånger kopplar 

Peterson-Berger ihop Beethovens musik med det dionysiska, som däremot Nietzsche 

främst associerar med det känslomässiga och kvinnliga. Peterson-Berger menar att ”den 

äkta Beethovenska oron, själens upprördhet, pulsslagens stegring, nervernas spänning, 

med ett ord det dionysiska tillståndet”.84 När Peterson-Berger recenserar ett 

musikframförande med verk av en modern kompositör kritiseras denne mestadels, men 

den fjärde satsen i verket berömmer han dock, eftersom han tycker sig finna inspiration 

från Beethovens behärskade manliga passion.85  

I Peterson-Bergers beskrivning av Beethoven och dennes musik finner vi många 

egenskaper som kan karaktäriseras som tidstypiska för beskrivningen av mannen. Utöver 

dessa blandar han också in Nietzsches begrepp dionysisk. Begreppet används av Nietzsche 
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för att uttrycka något starkt och känslomässigt. Enligt tidens ideal förknippades starka 

känslor i första hand med kvinnor och det kvinnliga, men Peterson-Berger 

sammankopplar det dionysiska med Beethoven, vars personlighet han ansåg var mycket 

manlig. Vid vissa tillfällen anser Peterson-Berger även att män kan förfoga över starka 

känslor. Andra gånger understryker han, såsom ovan, att det är kontrollerade starka 

känslor som uttrycks. Det förekommer också att han överhuvudtaget inte känner behov av 

att motivera manligheten hos personer som använder sig av starka känslor. Jag har tidigare 

skrivit att vissa män under 1800-talet fann det vara tillåtet att ta över feminina egenskaper 

och förmanliga dem. Peterson-Berger anser det ibland vara berättigat för män att vara 

känslosamma, men då på ett manligt sätt. Fler exempel på samma tema återkommer vi till 

lite längre fram. Peterson-Berger diskuterar Beethovens opera Fidelio och menar att 

kompositören framförallt tilltalades ”af textens ideella […], den äktenskapliga kärlekens 

förhärligande.”86 Om kärleken är moraliskt berättigad i ett äktenskap, anser Peterson-

Berger, den vara ideell. Lite senare, 1905, har han tappat intresset för Fidelio och menar 

att handlingen är orimlig. Verket är omöjligt p.g.a. den osannolika intrigen. Som 

musikdramatisk komposition är den inte lyckad, enligt Peterson-Berger.87 I verket 

uppträder en kvinna i manskläder och med största sannolikhet är det därför Peterson-

Berger då är så kritisk. Han var som många andra vid sekelskiftet 1900 präglad av den 

könsordning som var rådande i samhället. När detta system började ändras, reagerade han 

negativt, vilket många andra också skulle ha gjort. Den brännande punkten är att han tog 

Beethovens verk mycket allvarligt och hade svårt att se den komiska effekten av byxrollen 

som Beethoven var ute efter.   

Det finns resonemang hos Peterson-Berger, där kvinnligt och manligt ställs upp 

som motsatspar för att beskriva kompositörer och deras musik. Detta tillvägagångssätt var 

en mycket vanlig företeelse.88 I de många artiklar som Peterson-Berger producerat finns 

beskrivningar som den typiskt manlige Beethoven o.s.v.89 Vad är då manligt och kvinnligt 

för Peterson-Berger? I en artikel som skrevs relativt sent, 1921, finner vi den allra 

tydligaste och utförligaste förklaringen som han gett oss. Liksom det biologiskt existerar 

två kön finns det även två skilda själstyper – den manliga och den kvinnliga. Dock 

behöver nödvändigtvis inte dessa själstyper vara bundna till det fysiska könet. Det innebär 
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sålunda att även kvinnor kan vara bärare av en manlig själstyp. Peterson-Berger skiljer 

alltså mellan kropp och själ. Vidare beskriver Peterson-Berger det manliga idealet med 

ord som “frihet, mod, självständighet, äkthet, trohet“, de motsvarande estetiska är 

“enkelhet, klarhet, stor linje, sträng stil“. Dessutom är “alstrande och gestaltande kraft“ 

uttryck för den manliga själstypen. Sedermera menar Peterson-Berger att hans samtid 

(artikeln skrevs 1921) “står helt i den kvinnliga själens tecken“ som innebär att den är 

“inkonsekvent, nyckfull, kaotisk och trasig, utan stil, utan kraft att gestalta sig, oändligt 

praktlystne, nyfiken, sentimental, romantisk, religiöst oklar, ologisk, kompromissande, 

advokatorisk, skådespelaraktig“.90 Enligt Peterson-Berger finns det icke längre några 

"stora män". Inte längre några “skapande, ledande andar“. I det antika Grekland och Rom 

härskade däremot den manliga själstypen.
91

 Den välkända filosofen Descartes hade i sina 

verk diskuterat själar och huruvida de var könsbestämda eller inte vilket Peterson-Berger 

säkerligen varit medveten om. Dock Peterson-Berger avviker ifrån Descartes som 

hävdade att själar är könsneutrala medan Peterson-Berger menar att själar är 

könsbestämda i sig.  

Det finns två manliga utvecklingsstadier, förklarar Peterson-Berger vidare, den 

unga och den mogna. Kompositören Beethoven hade, enligt Peterson-Berger, förstått 

antikens manlighet och för övrigt “manlighetens rent biologiska och följaktligen även 

psykiska och andliga överlägsenhet, dess värde som bättre förverkligat människoideal“. 

Här blandar Peterson-Berger in biologi i sammanhanget och diskussionen blir 

förvirrande.92 Först talar Peterson-Berger om en uppdelning av det fysiska och det 

psykiska, där en man precis som en kvinna, kan ha en kvinnlig själ. Därefter gör han detta 

påstående där han sätter likhetstecken mellan mannens psyke och fysik.   

 

3.2.2 Exempel 2: Bach 

En annan kompositör som Peterson-Berger frekvent omtalar är Johann Sebastian Bach. 

Bach var enligt Peterson-Berger än mer maskulin än Beethoven, särskilt ifråga om Bachs 

kompositioner. Matteuspassionen beskrivs i en recension av en konsert arrangerad av 

Musikföreningen.93 Verket ”andas en sådan storhet, själfullhet och manlig genialitet”.94 
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Manlighet används på samma sätt vid beskrivningar av kompositören Bach och hans verk 

som då Beethoven och hans kompositioner beskrivs. När Peterson-Berger applicerar 

egenskapen manlighet på någon eller någonting, visar han uppskattning. Det är möjligt att 

det inte alltid var genomtänkt, men i fråga om Beethoven och Bach förekommer det så 

många gånger att det måste finnas en rad tankar och idéer bakom användningen. I en kort 

konsertrecension från 1906 beskrivs Bachs person: ”den åhörare som icke nu kunde få en 

aning om hans manliga själsrenhet och storhet, det genom medlens enkelhet har när 

ofattliga välljudet, och den friska glädjen i hans polyfoni, han får väl i ett nytt jordelif sina 

öron öppnade, skola vi hoppas.”95 

En längre redogörelse för Bachs betydelse i musikhistorien återfinns redan två år 

tidigare, 1904 -även där i en recension av en konsert som arrangerats av Musikföreningen. 

Peterson-Berger beskriver Bach som hela den germanska musikens skapare. Han är en 

fadersgestalt och grundare av den moderna musiken. Ingen kompositör, vare sig 

Beethoven eller Wagner, har lyckats nå upp till hans nivå. Bach framställs vidare som en 

ärlig, sann och ren karaktär. Dessutom är han den kraftfulla och behärskade manlighetens 

representant framför andra. Manligheten blir även här en måttstock på konstnärlighet.96 

Peterson-Berger avslöjar att han dock upptäckte Bach först efter att ha beundrat både 

Beethoven och Wagner. I en konsertrecension från 1904 står det att läsa:”…och den som 

på allvar sysslar med Wagner och Beethoven, han slutar med att tillbedja – Bach”. Även i 

Peterson-Bergers uppfattning av Bach kan vi hitta flera tidstypiska egenskaper som 

användes för att beskriva det manliga könet. Man kan fråga sig varför Bach är ännu mer 

manlig än Beethoven? Bach började återupptäckas som kompositör i Sverige på allvar i 

början av 1900-talet, vilket måste ha påverkat Peterson-Berger. Han vande sig alltmer vid 

denna äldre musik. När Bachs musik beskrivs, talar Peterson-Berger inte om känslor, 

såsom han gör vid beskrivningar av Beethovens musik, utan understryker att det är tal om 

något metafysiskt element i musiken som gör den så hänförande.  
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4. Kön genus II: Peterson-Berger och kvinnligheten 

 

4.1. Kvinnligheten 

Manlighet diskuteras också under 1800-talet i förhållande till kvinnlighet. Den ideala 

kvinnan skulle vara känslosam, omtänksam och sexuellt avhållsam. Mannen ansågs ha 

högre status, men kvinnan var samtidigt hans nödvändiga komplement. Vissa forskare har 

menat att den kvinnliga sexualiteten omdefinierades kring sekelskiftet 1900. Från att 

tidigare betraktats som djurisk och driftsstyrd ansågs hon nu vara helt utan sexuella behov. 

Männen var däremot både dominanta och sexuella. Det har även gjorts en skillnad mellan 

olika slags känslor. Att känna ilska betraktades före 1700-talet allmänt vara en tillåten 

känsla för män. Därefter kom självbehärskningen alltmer i fokus och vredeskänslor var 

tecken på förlorad självkontroll. Att uttrycka känslor ansågs då vara en feminin egenskap. 

Det var inte en enhetlig man som formades kring sekelskiftet 1900. Å ena sidan betonades 

självkontroll, behärskning och intellektuell förmåga, å andra sidan fysisk styrka och 

sexuell förmåga.97  

När kvinnan fick större inflytande i samhället kring sekelskiftet 1900, tyckte man 

att hon försökte anamma manliga egenskaper i alltför hög grad, och hon ansågs därmed 

vara okvinnlig. Oron var stor att det manliga släktet skulle förvekligas och frekvent 

används begrepp som dekadens, degenerering, avvikelse, perversitet, homosexualitet och 

omanlighet. Forskare i USA98 har menat att det i mångt och mycket var kvinnorna som 

fick skulden för att männen hade börjat feminiseras. De maskulina dragen behövde 

förstärkas för att återgå till den ursprungliga manligheten. Kvinnorna måste därmed allt 

tydligare underordnas männen. I den moderna civilisationen använde männen hjärnan i 

alltför hög grad, vilket gjorde dem kvinnliga.99 Man fruktade att hela samhället skulle 

feminiseras och att den manliga kraften därmed skulle urholkas. Statsvetaren Rudolf 

Kjellén var emot kvinnlig rösträtt och menade att de kvinnliga egenskaperna borde 

undertryckas. Den 2 maj 1908 uttrycker han sina åsikter på följande sätt: 

  

Jag vill fråga: är det verkligen mera af kvinnliga egenskaper, som vår svenska stat har 

visat sig behöfva? Har vår senaste historia visat, att vi lidit af ett öfverskott utaf de 

speciellt manliga dygderna, kraft och beslutsamhet, klok beräkning och eftertänksamhet 
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och hvad man vill räkna dit? Hafva vi haft för mycket mandom, mod och morske män? 

Är det mera eftergifvenhet, som den svenska staten i vår tid behöfver? …Jag tror att 

hvad den svenska staten för sina behof kräfver, är icke mera kvinnor, utan mera män! 100 

 

 

Den moderna kvinnan kunde således betraktas som ett hot mot manligheten vid denna tid.  

Det var inte ovanligt att man drog paralleller mellan kvinnligt och manligt till sådant som 

egentligen inte hade någonting med begreppen och dess innebörd att göra. Exempelvis 

betecknades nationerna som kvinnliga respektive manliga. Italien ansågs av en del ha en 

alltför kvinnlig karaktär. Detta var negativt för nationens rykte. För att bevisa nationens 

manlighet krävdes mod och styrka. Detta visades bäst genom framgångsrika krig. 

”Kvinnlig” kunde alltså användas som beskrivning av en nation som ansågs vara svag. 

Automatiskt sammankopplades de nationer som bedömdes vara starka med manlighet. 

Den franska socialpsykologen Gustave Le Bon analyserade folkmassor i arbetet Massans 

psykologi (1895). Han menade att personer som visade godtrogenhet, irrationalitet och 

känslomässig instabilitet var typiskt kvinnliga. Även författaren Emile Zola illustrerar 

folkmassor i sin bok Den stora gruvstrejken (1885). I romanen skildras bl.a. den 

våldsamma sidan hos kvinnan. Både Le Bon och Zola ansåg att folkmassor var oerhört 

skrämmande, i synnerhet eftersom de menade att män tenderade att bete sig som kvinnor. 

Till kvinnligt beteende hörde hysteri, irrationalitet och extremitet enligt tidens 

psykologiska teorier. Filosofen Nietzsche betraktade 1800-talets samhälle som dekadent. 

Han menade att alla andliga värden hade gått förlorade. Kristendomen och dess moraliska 

värderingar föraktade Nietzsche och anklagade religionen för att bygga på en ”tantmoral” 

eftersom egenskaper som ödmjukhet och mildhet upphöjdes medan däremot virilitet, 

styrka och mod tillbakavisades.101 Vetenskapsmän från olika discipliner gick så långt som 

att till slut hävda att samhällsförfallet var ett resultat av kvinnors ökade 

samhällsinflytande. Under 1800-talet förekom det även en föreställning om att kvinnor 

från sydligare länder fortare blev könsmogna. De ansågs därmed också vara mer erotiskt 

lagda än kvinnor från norden. De sydliga kvinnorna tycktes vara sinnliga, bekymmerslösa 

och ha en stark sexualdrift. Förklaringen till detta påstods vara det varma klimatet och det 

exotiska levnadssättet.102 
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4.2 Peterson Bergers uppfattning om kvinnlighet 

Ovan har jag redogjort för tankar om manligt och kvinnligt som var i omlopp under den 

aktuella tiden. I de följande avsnitten skall jag se närmare på hur Peterson-Berger förhöll 

sig vid bedömningar som han gjorde i sina dagliga recensioner av kvinnliga respektive 

manliga kompositörer och musiker. Peterson-Berger skrev ofta recensioner för Dagens 

Nyheter kring sekelskiftet 1900 och hade därmed möjlighet att skapa sig en uppfattning 

om musikerna och sångerna/sångerskorna i huvudstaden. Flera av dem kände han 

dessutom personligen, vilket borde ha påverkat hans omdömen. Vilka kriterier använder 

han sig av när han bedömer dem? Kan man se någon könsmässig skillnad? Vilka krav 

anser han att en bra konstnär skall uppfylla? Hur förhåller Peterson-Berger sig till de 

kvinnliga och manliga stereotyper som formats kring sekelskiftet 1900? Jag kommer i 

första hand att undersöka genusaspekten i Peterson-Bergers omdömen. Därefter beaktas 

andra element som är viktiga för förståelse för Peterson-Bergers yttranden.   

I en recension av en konsert där verk av bl.a. Ture Rangström framförts kritiserar 

Peterson-Berger skarpt Musikaliska Akademien, vilken tycks föredra att uppföra omogna 

kompositörers verk. Om de någon gång väljer att framföra verk av Peterson-Berger är det 

enbart i syfte att ”förarga någon annan”, skriver Peterson-Berger. ”En sådan taktik har 

hittills gällt som i sämsta mening ’kvinnlig’, och då de manliga egenskaperna ärlighet och 

mod nu äro rätt sällsynta inom officiella musikkretsar…”103 Begreppet kvinnlig används 

sålunda för att illustrera saker och ting som Peterson-Berger tydligt ogillar. I detta fall är 

de tre: den moderna musiken, Musikaliska Akademien och kompositören Ture 

Rangström. Kvinnlig används som negativt begrepp och appliceras både på en musikstil, 

en institution och till sist även på en person. Kvinnlighet kan alltså användas som en 

beteckning för någonting abstrakt liksom för någonting konkret. 

 

4.2.1 Manliga kvinnor 

I en recension av en uppsättning av Wagners opera Rienzi, vilken recenserades av 

Peterson-Berger, spelades en manlig rollfigur av en kvinna. Peterson-Berger är positiv till 

hennes prestation, men ”att hon ej verkar mer, beror på rollens egen onatur: en kraftig, 

lidelsefull, manbar yngling, spelad af ett fruntimmer. Lite senare i recensionen är 
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Peterson-Berger mycket mer kritisk och menar att tolkningen av denna rollfigur innehåller 

”plågsamma svagheter”.104 Förmodligen är det för att den skildras av en kvinna. (Se vidare 

om hur Peterson-Berger förhåller sig till omvända könsroller i avsnittet om Tirfing) Men 

egentligen borde inte rollen bli sämre enbart för att den utförs av en biologisk kvinna, 

såvida hon inte också förfogar över en kvinnlig själstyp. Men om hon hade en manlig själ 

skulle Peterson-Berger då ställa sig kritisk till hennes skådespeleri? I korta 

konsertrecensioner som denna faller det sig dock naturligt att Peterson-Berger inte hinner 

fundera lika länge som då han skriver längre artiklar. Därför kan vi se att tvära och 

inkonsekventa omdömen tydligare kommer till uttryck här. Tiden är knapp och han 

skriver av denna anledning antagligen direkt vad han tycker. Peterson-Berger funderade 

förmodligen över huvud taget inte över kvinnliga och manliga själar till vardags och går 

av den orsaken inte in på en sådan typ av diskussion.  

Henrik Karlsson menar att dagsrecensionerna nästan alltid gjordes direkt efter 

konsertframförandet på något närbeläget café eller någon restaurang. Favoritstället var 

krogen Zur Himmelseiter. Sedan lämnades de in till redaktören, många gånger utan 

närmare granskning. Redaktören hade Peterson-Bergers tillåtelse att ändra i manuset om 

något ansågs vara för kraftfullt skrivet. Recensionerna var personligt formulerade och 

innehöll ofta kommentarer som kunde väcka anstöt, mycket p.g.a. Peterson-Bergers 

impulsiva skrivsätt.105 Peterson-Berger kunde uttrycka sig mycket kritiskt och nästan 

attackera personer i sina recensioner. Det kom i sin tur att leda till bråk mellan Peterson-

Berger och flera av hans tonsättar- och musiker kolleger. Anledningen att han uttryckte 

sig så hårt ibland var att han hade ideal som han hela tiden jämförde med. Därför kunde 

han lika gärna även vara mycket positiv och lovorda de musiker och tonsättare som 

förhöll sig lojala gentemot de ”rätta idealen” enligt Peterson-Berger.  

Att vara inkonsekvent är karakteristiskt för Peterson-Berger.106 Som tidigare 

diskuterats upphöjer han ibland Beethovens Fidelio, andra gånger kritiserar han operan i 

vilken byxrollen är helt central.107 Mot Richard Strauss opera Rosenkavaljeren där 

byxrollen också är viktigt förhåller han sig enbart negativ. Detta beror på att det inte bara 

är en sak som han ogillar, utan precis som då han bedömde Ture Rangström flera ting, 

nämligen den moderna musiken, Richard Strauss och byxrollen. Eftersom det var 
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Beethoven som skrivit Fidelio kunde han i alla fall acceptera byxrollen. Men då en 

kompositör han ogillar använder tekniken ser Peterson-Berger genast mycket tydligare det 

motbjudande i att låta en kvinna skildra en manlig roll.  

Med tanke på att någon teori om kön och genus ännu inte konstruerats, är det 

intressant att iaktta att Peterson-Berger intresserade sig för och uppmärksammade att det 

kanske förelåg en skillnad mellan det biologiska könet och personers inre. Detta visar att 

han förmodligen var orienterad i både Otto Weiningers och Sigmund Freuds verk som 

båda tangerat frågan. Peterson-Berger talar dock hela tiden om manliga och kvinnliga 

egenskaper, inte om sociala konstruktioner. Men tänktesättet var i hög grad nydanande.  

 

4.2.2 Kvinnor och ”manliga” egenskaper 

Uppenbarligen kan kvinnor, enligt Peterson-Berger, inneha egenskaper som vid tiden 

ansågs vara typiskt manliga – och som Peterson-Berger dessutom själv benämnt såsom 

manliga. I en recension av en kvinnlig sångerska talar han om hennes ”okonstladt varma 

och elektriserande, intelligent musikaliska föredrag” Han menar vidare att hon är 

passionerad men kontrollerande känslofull: ”i vild och dock konstnärlig tyglad 

lidelse…”108 Detta var en egenskap som Peterson-Berger även tillskrev Beethoven, en 

kompositör som han ansåg vara mycket manlig. Om musiken var tillräckligt bra, kunde 

den uppväga det faktum att det var en kvinna som framförde den. Men detta borde 

innebära att en kvinnlig musiker måste vara på en mycket högre konstnärlig nivå för att få 

ett positivt omdöme av Peterson-Berger. Rent teoretiskt borde alla kvinnor som han ger 

goda omdömen till vara av mycket högre klass än de män som värderas högt.  

I en annan kort recension efter en Beethoven-konsert menar Peterson-Berger att det 

dock inte är någon större idé för kvinnor att försöka sig på att tolka Beethoven. Konserten 

framfördes av en kvinnlig pianist. Hon var alldeles för kvinnlig och späd för att kunna 

anslå pianot ordentligt, enligt Peterson-Berger. ”Beethovens manligt passionerade konst” 

kan nämligen sällan ”fullt troget tolkas af kvinnor”.109 Varför det inte är möjligt ger han 

oss ingen närmare förklaring till. Då det är fråga om Beethovens musik tycks Peterson-

Berger ha mycket högre krav på framförandet, vare sig det är en manlig eller kvinnlig 

musiker som framför det. Om det dessutom visar sig vara en kvinna som inte spelar 

tillräckligt bra, råkar hon genast ut för den omotiverade kritiken som Peterson-Berger 
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troligen inte skulle ha gett en manlig pianist. 

 Peterson-Berger talar vidare inte om det är en kontrollerbar passion hos Beethoven 

som skall uttryckas, utan nämner enbart ordet passion. Starka, okontrollerade känslor 

associerades, som nämnts, annars vanligen med kvinnor vid denna tid. När det gäller 

Richard Wagners kraftfulla känslouttryck menar Peterson-Berger att han är bärare av en 

kvinnlig själstyp. Finns det olika sorters passion? Menar Peterson-Berger att det existerar 

olika grader av känslor? Förmodligen beror det på hur känslan uttrycks, om Peterson-

Berger anser den vara manlig eller kvinnlig till karaktären.  

Ett annat liknande uttalande finner vi då Peterson-Berger kommenterar ett 

framförande av en pianotrio av Berwald, för övrigt en av Peterson-Bergers 

favoritkompositörer: ”Berwalds pianotrio i F-moll, var det säkert icke endast den unga 

kvinnliga pianistens ännu slumrande temperament och lätt begripliga oförmåga att gestalta 

idén i en så manligt djupsinnig och af snillemognad prägladt verk, som bredde en något 

matt och blek dager öfver det hela.”110 Peterson-Berger beundrade Berwald, vilket innebar 

att han tycks ställa högre krav på exekutören. I en recension av ett framförande av 

Wagners opera Den flygande holländaren diskuteras rollkaraktären Senta. 

Skådespelerskan, menar Peterson-Berger, är varken själfull eller innehar någon 

intelligens. Peterson-Berger kopplar här ihop själlöshet och ointelligens med den 

kvinnliga skådespelerskan. Frågan är om det bara var skådespelerskan som saknade dessa 

egenskaper eller om det även var rollfiguren Senta?111 I alla fall så talar Peterson-Berger 

om en kvinnlig skådespelare och en kvinnlig rollfigur som saknar själ. Förmodligen tyckte 

han inte om rollfigurens personlighet och poängterade därför att hon var själlös. Om 

framförandet inte heller var särskilt bra, fokuseras genast kritiken på de negativa 

egenskaper som vid tiden förknippades med kvinnan. En kvinnlig pianist beskrivs i en 

recension av en konsert arrangerad av kammarmusikföreningen som mycket passionerad. 

Hon liknas dessutom vid sin manliga kollega: “fröken Kerstin Runbäcks medverkan; 

hennes eldiga och glansfullt energiska utförande af pianostämman erinrade i förvånande 

grad om Wilhelm Stenhammar i samma uppgift.”112 För att Peterson-Berger skall ge detta 

positiva omdöme måste pianisten ha varit skicklig. Hon var förmodligen mycket 

skickligare än Stenhammar, eftersom han har vågat göra den liknelsen.  
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Peterson-Berger recenserar en konsert i Vetenskapsakademins konsertsal, där de engelska 

systrarna May och Beatrice Harrison uppträdde. De framförde konserter av Brahms: “De 

båda unga damerna [… ]lyckades anmärkningsvärdt bra få fram det väsentliga i denna 

musik, vars manligt tunga och djupa känslodrömeri annars för unga flicksjälar borde ligga 

bortom sju berg och strida strömmar.113 Peterson-Berger sammankopplar här den 

känslosamhet som Brahms uttryckt i sitt verk med manlighet. Det är svårare för kvinnor 

att uttrycka dessa manliga känslor, men tydligen inte helt omöjligt.  

 

4.2.3 Positiva utlåtanden om kvinnor 

 ”Den förras underbara harmonier klingade så kära och innerliga, som vi sällan förr hört 

dem, och gåvo en mera tjusande blick in i Solvejgs härliga kvinnosjäl…”114 

Citatet är hämtat redan från 1896, alltså tidigt i Peterson-Bergers recensentkarriär. 

Här formligen hyllas en kvinna med kvinnosjäl. Senare kom han, som nämnts ovan, att 

kritisera sin samtid för att den präglas av den kvinnliga själen, vars essens han ser som en 

klart negativ verkande princip. Peterson-Berger accepterar att en kvinna kan ha en 

kvinnlig själ, men inte att en tid/det övergripande kan ses som en positiv verkande princip 

om den/det genomsyras av kvinnlighet.   

1907 kommenterar Peterson-Berger den kvinnliga sångerskan Matilda Jungstedt. 

Han berömmer hennes talang och berättar att hennes personlighet innehåller 

motsättningar, men det är just dessa som bidrar till hennes framgång. Peterson-Berger var 

själv, som tidigare nämnts mycket motsägelsefull, detta ser vi inte minst i hans 

uppfattning av kvinnor. Sannolikt identifierade han sig med Jungstedt eftersom han kunde 

känna igen egenskaper i hennes personlighet som liknade hans egna. Vidare lovordar han 

hennes kvinnlighet: ”denna fläkt af genialitet – och en speciellt kvinnlig sådan – som 

skiljer henne så starkt från allt hvad vi äro vana vid på våra operett – och hvarför icke, 

äfven talscener.”115 Mathilda Jungstedt och Peterson-Berger brevväxlade under en period. 

I flera brev som Jungstedt skriver till Peterson-Berger berömmer hon honom på olika 

sätt.116 Peterson-Berger lät sig smickras och det bidrog till ett mycket positivt omdöme om 

Jungstedt i pressen. Man kan fråga sig om det också var av taktiska skäl som Jungstedt var 

så positiv till Peterson-Berger. Om hon fick ett gott omdöme i pressen, var hennes chanser 
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mycket större att skapa ett bra rykte som artist. 

Det finns få brev bevarade från Peterson-Berger till Jungstedt. Breven är heller inte 

särskilt intressanta då de inte säger mycket om Peterson-Bergers uppfattning av 

Jungstedt.117 Peterson-Berger svarar istället Jungstedt genom sina offentliga recensioner. 

Jungstedt representerar i detta fall det privata (med sina brev), som under 1800-talet 

ansågs vara kvinnans sfär, medan Peterson-Berger representerar det offentliga (med sina 

recensioner), som ansågs vara mannens område.  

I en kort konsertkommentar från 1907 gör Peterson-Berger ett positivt utlåtande 

om den metafysiska representanten för kvinnlighet. Här talar han om en äkta kvinnlig 

stämning i liknande ordalag som när han beskriver en sublim manlighet.118 Redan 1901 

kritiserar han dock kvinnlighet. Kanske hade han upplevt något på det personliga planet 

mellan dessa år? Även om så var fallet kommer Peterson-Berger tio år senare att återigen 

att uttala sig i positiva ordalag om kvinnlighet.  

I en recension av Parsifal i DN 22/1 1912 menar Peterson-Berger att den negativa 

kvinnobilden i Wagners drama bör kompletteras med Goethes positiva syn på kvinnan:  

 

Åtminstone i fråga om ”Parsifal”-musiken all oro för profanering betecknas som 

överflödig, om endast utförandet förmår förmedla dess enastående starka och 

suggestiva stämning. Man kan hysa olika meningar om dikten, finna dess romantik och 

askesförkunnelse livsfientliga, patologiskt överdrivna, såsom Nietzsche gjorde, eller 

åtminstone känna att dess idéinnehåll, särskilt dess uppfattning av det kvinnliga som det 

syndiga och neddragande, måste för att ge en hel sanning kompletteras med 

livsuppfattningen i ett mystiskt verk av helt annan art, Goethes ”Faust”, andra delen, 

med dess apoteos över det evigt kvinnliga som drar oss uppåt…119 

 

Peterson-Berger tycks inte kunna bestämma sig om det kvinnliga är något positivt eller 

negativt. En annan konsertrecension börjar i en positiv stämning för att sedan bli alltmer 

kritisk. Peterson-Berger berömmer den kvinnliga musikern för att avsluta med en 

kommentar som tycks nedvärderande gentemot den kvinnliga kompositören: ”[pianisten] 

lyckades riktigt bra: likaså ett sådant litet musikaliskt fruntimmersbroderi som Agathe 

Backer-Gröndahls Mandolinata.”120 Musikern var förmodligen mycket kompetent då hon 

kunde uppväga ett stycke komponerat av en kvinna. Att Peterson-Berger använder sig av 

ordet litet visar på att han medvetet eller omedvetet förminskade den kvinnliga 

                                                 
117

  Brev från Wilhelm Peterson-Berger till Mathilda Jungstedt, Musik och teaterbiblioteket.  
118

  Peterson-Berger DN 14/11 1907 
119

  Peterson-Berger DN 22/1 1912 
120

  Peterson-Berger DN 26/3 1905 



 44 

kompositören. Men ordet ”likaså” i meningen gör innebörden något svårtolkad. 

Innebörden kan därmed även tolkas såsom att både musikern och verket det 

s.k.”fruntimmersbroderiet” ändå var bra. Skulle ordet ”med” komma direkt efter ”likaså” 

skulle den första tolkningen vara självklar. Möjligen kan ordet ”med” ha fallit bort i 

publiceringen. Ändå anser jag den mest troligaste tolkningen vara den förstnämnda. För 

även om broderier kan vara vackra tror jag inte Peterson-Berger syftar på det i 

sammanhanget. Ett broderi är något litet, som inte män eller andra ”stora” musiker ägnar 

sig åt. Småsaker överlämnas till kvinnorna.  

Vi har sett prov på flera kommentarer som Peterson-Berger gör om kvinnor och 

kvinnlighet ovan. Det är möjligt att Peterson-Berger ser flera olika kvinnotyper. Han 

generaliserar ibland, jämför de kvinnor han känner med de män han är förtrogen med och 

då faller fördelarna med några undantag på männen och nackdelarna på kvinnorna. Då 

Sigmund Freud talade om ”kvinnan”, uppfattades det av många såsom han menade att det 

fanns en abstrakt kvinna. Men faktum är att han utgick ifrån flera olika kvinnor och såg 

många olika, skilda kvinnotyper. Hans generaliseringar av kvinnan utgår ifrån hans 

iakttagelser av sina patienter.121 Sannolikt är att även Peterson-Berger drar slutsatser om 

kvinnan utifrån sina egna upplevelser av kvinnor. Vi färgas ju alltid av våra egna 

upplevelser och skapar våra egna referensramar utifrån dem. Matilda Jungstedt som han är 

mycket positiv till, var han som visats bekant med.122 Därtill tycks han stundom blanda in 

teorier om kvinnan och mannen som han har läst om i böcker. Han lägger ihop sina olika 

erfarenheter vilket resulterar i en uppfattning om att det existerar flera skilda kvinnotyper. 

Beroende på vilken kvinnotyp han tänker på vid skrivtillfället blir utslaget negativt eller, 

mindre ofta, positivt.  

Peterson-Berger har tidigare beskrivit Johann Sebastian Bach som skapare av ren 

konst. På liknande sätt beskrivs en kvinnlig musikers konst: ”Vi tacka fru Monrad hjärtligt 

för den sällsynt rena konst hon bjudit oss…”. Detta skriver Peterson-Berger i en 

konsertrecension efter denna kvinnliga musikers avskedskonsert 1904.123 Av en annan 

konsertrecension framgår det att kvinnor också kan förfoga över egenskaper som 

Peterson-Berger betraktar som individuella. Han berömmer en mezzosopran för hennes 
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individuella röstklang.124 En annan sångerska betraktas som individualistisk och 

innehavare av en poetisk intelligens.125 Ytterligare en sångerska får erkännande i en 

konsertrecension för sin kraftiga stämma och intelligenta frasering.126  

Uttalanden som dessa är ovanliga i Peterson-Bergers samtid. Både intelligens och 

individualism förknippades oftast med män och manlighet, även av Peterson-Berger. Han 

gör dock undantag. Anledningen till dessa positiva ord var kanske att de kvinnliga 

musikerna hade försökt framställa sig och sin konst i enlighet med tidens manliga ideal. 

Måhända önskade dessa kvinnor istället uttrycka sin konst på annat sätt, men för att vinna 

acceptans av press och publik valde de att uttrycka sig på ett mer behärskat sätt. Det är 

också möjlighet att Peterson-Berger råkade uppskatta dessa kvinnor personligen och 

applicerade manliga drag på dem för att berättiga sitt eget erkännande av deras konserter. 

Eller om vi går ett steg längre, kanske dessa kvinnor enligt Peterson-Berger förfogade 

över manliga själar? 

 

4.2.4 Den negativa kvinnligheten 

Vid flera tillfällen uttrycker Peterson-Berger sig nedvärderande om det kvinnliga könet:  

 
Hon riskerar även ett litet oskuldsfullt uttalande över de svensk-finska 

nationalsympatierna, vilket i graciös barnslighet endast överträffas av det sant kvinnliga 

sätt, varpå hon tolkat Dagens Nyheters recension av sin konsert.127  

 

Uttolkaren är inte bara barnslig, hon är något ännu värre, nämligen kvinnlig. I en 

recension av en opera betraktas kvinnlighet inte heller som något positivt. En av de 

kvinnliga rollfigurerna är enligt Peterson-Berger typiskt kvinnlig: ”Och vilka 

representanter för det evigt kvinnliga! Lucie är ett litet centimentalt våp…”128 Ungefär tio 

år senare kommer dock Peterson-Berger berätta att det finns något evigt kvinnligt som är 

positivt. (se ovan) Negativa egenskaper som han förknippar med kvinnlighet har ofta att 

göra med vad han anser vara svaghet. Precis som en av sina förebilder, Nietzsche, 
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betraktar han allt som kan tyda på svaghet av något slag som negativt.129  

Peterson-Berger recenserar en violincellsonat av Richard Strauss och är 

förvånansvärt positiv till verket. Däremot är han inte lika nöjd med den kvinnliga 

pianistens prestation för hon ”grep i klaviaturen för vekt, flickaktigt – hon kan annars 

utveckla en förvånande kraft…”130 Flickaktighet som Peterson-Berger uttrycker det är 

både svagt och dåligt. På detta sätt förminskar han flera gånger kvinnliga musiker. Varför 

tala om vekhet och flickaktighet på ett nedvärderande sätt? Skulle Peterson-Berger kunna 

benämna en manlig musiker som han ansåg vara dålig som svag och pojkaktig? Detta gör 

han emellertid aldrig.  

 

4.2.5 Kvinnor med ”manliga” egenskaper 

Oavsett kön kan en person vara innehavare av en manlig eller kvinnlig själ, enligt 

Peterson-Berger i en artikel från 1921.131 Kvinnorna skall dock försöka sträva mot den 

manliga principen: ”att lika specifikt manligt stämningsinnehåll som Beethovens övriga 

representativa tondikter […] dessa kvinnliga uttolkare, som åtminstone i början av sin 

utveckling äro hänvisade till imitation av den mer omedelbara och kongruenta manliga 

uppfattningen…”132 

Ett mycket intressant parti i Peterson-Bergers skriftställeri förekommer i DN 20/9 

1911. Här blandar Peterson-Berger både positiva och negativa idéer om kvinnan:  

 
Fru Arnoldsons betydelse för vår högsta andliga odling kan helt enkelt icke överskattas. 

Hennes konst har bragt oss i livligaste kontakt med Goethes och Shakespeares 

idévärldar. Särskilt gäller detta om den högsta societeten, vars gunstling hon alltid varit 

och som genom henne lärt känna ”Faust’ och ”Romeo och Julia” i fina franska, 

förenklade och fördjupade bearbetningar. Och det förtjänar att framhållas att vår 

svenska aristokratis musiksmak säkert aldrig varit så ädelt svensk-aristorkratisk, så 

manligt ren och saklig, så fri från feminin veklighet och denegerad tillgjordhet som nu! 

I varje fall voro den utomordentliga konstnärinnans prestationer denna afton 

fullständigt bländande.133 

 

 

Kulturen är manlig och fri från feminitet samtidigt som det är en kvinna som bidragit till 

denna manliga kultur. Peterson-Berger betraktar förmodligen Arnoldsson som agerande 

utifrån den manliga principen och ser därför inga motsägelser i detta uttalande. Om vi 

                                                 
129

  Se Evertsson 2001. 
130

  Peterson-Berger DN 17/11 1905 
131

  Peterson-Berger 1921(1942), s. 110.  
132

  Peterson-Berger DN 30/1 1916 
133

  Peterson-Berger DN 20/9 1911  



 47 

tolkar ovanstående citat så skulle det vara ett av Peterson-Bergers mer frisinnade 

uttaladen.  

Men är det möjligt att han kanske inte ser Fru Arnoldsson som mer än bara ett 

medium för den höga manliga konsten?  Eller kan musikern addera något till verket 

genom det sätt varpå han eller hon framför det? Jag tror Peterson-Berger ansåg det då han 

faktiskt talar positivt om ”konstnärinnans prestationer”. Hade hennes sätt att framföra 

verket enligt Peterson-Bergers mening varit dåligt borde följaktligen verket påverkats 

negativt. Alltså finner jag den första tolkningen vara rimligast. Det innebär att han genom 

ovanstående uttalande delvis suddar ut de skarpa gränser för traditionella uppfattningar 

om manlighet och kvinnlighet som han annars ofta ansluter sig till. 

Ett begrepp som Peterson-Berger också använder för att beskriva det nutida 

kulturella tillståndet är degenererad. Degenerationstänkandet var mycket vanligt kring 

sekelskiftet 1900 och innebar att en försämring kommer att inträffa innan en förbättring 

kan ske. Tanken var förekommande inom biologi, kultur och samhälle. Den uppkom som 

en motpol till framstegstänkandet.134 Degenerationstänkandet hängde samman med de 

samhälleliga omvandlingar som skedde. Många svenskar hade emigrerat och det förekom 

en idé om att svenskarna tappat mycket av den nya generationens viktiga livskraft. Vi har 

också arbetarrörelsen och kvinnorörelsen som växte sig allt starkare och sågs som ett hot 

mot de etablerade samhällsklasserna. Botemedelet mot degenerationen ansåg flera av 

tidens författare vara upplysning. Strindberg förfäktade bland annat upplysning. Viktor 

Rydbergs författarskap kom att influeras av darwinistisk positivism för att dock sluta i 

pessimism där han bland annat förutspår den europeiska kulturens undergång.135 Den 

moderna kvinnan brukade ibland kopplas ihop med dekadensen. Dekadenta konstnärer 

sammankopplades också med kvinnliga författare. Den dekadenta konsten betraktades 

som omanlig och feminiserad, medan kvinnolitteraturen ansågs vara pervers och 

ofeminin. Den nya kvinnans perversion ledde till moralens upplösning, ansåg vissa i 

Sverige. Genom att kritisera kvinnan och de kvinnliga egenskaperna accentuerades 

maskuliniteten.136  

I en passage i en recension från 1912 kommer ånyo dubbelsidigheten fram hos 

Peterson-Berger. Han berömmer en sångerska och menar att hon är någon slags blandning 
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av en kvinna och en man. Det är kanske därför han kan fälla ett sådant positivt omdöme 

om henne:  

 

Matilda Jungstedt är en personlighet vars alla bästa egenskaper finna uttryck redan i den 

bländande aristokratiska yttre uppenbarelsen. Det antikt storlinjiga i hennes konst, 

förfiningen i hennes smak röja sig redan i denna gestalt, svenskt högvuxen och 

drottninglik med sitt grekiska ynglingahuvud – Svea och Orfeus i ett.137 

 

Men det kan också vara så att han betraktar figuren Orfeus som i första hand en 

representant för den högsta konsten. Visserligen var Orfeus av manligt kön men om 

Peterson-Berger betraktar Orfeus som representant för den högsta konsten får 

könsaspekten en sekundär betydelse i resonemanget.  

Eftersom de akademiska medelmåttorna härskar i Stockholm, finns det ingen plats 

för Matilda Jungstedt, konstaterar Peterson-Berger besviket. Om vi istället hårdrar 

yttrandet åt andra hållet är det möjligt att Peterson-Berger anser att Matilda Jungstedt inte 

enbart tagit fasta på manliga konstnärliga egenskaper, utan även är innehavare av en 

manlig själ. Androgynen tycks i så fall framstå som en idealisk person för Peterson-

Berger. Men det kan, som ovan nämnts, också tolkas som att Jungstedt tagit fasta på den 

högsta konstens egenskaper och därför kunnat framföra verket så bra som hon gjorde. Vi 

kan ställa oss frågan om Orfeus symboliserar ett manlighetideal eller den högsta konsten? 

Jag anser att båda finns symboliserade. Men trots allt är Orfeus en manlig gestalt och 

Jungstedt en kvinnlig. Så även om könsaspekten ur en synvinkel kan betraktas som 

sekundär, finns den där som en betydelsefull faktor.  

Henrik Karlsson menar att Peterson-Berger anser att män och kvinnor inte alls 

skall försöka efterhärma varandras sätt att musicera. Karlsson hävdar att Peterson-Berger 

både blir arg och upprörd över sådana försök och att ”män skall vara män och kvinnor 

skall vara kvinnor enligt den borgerliga uppfostran han själv fått.”138 Karlsson menar även 

att Peterson-Berger ogillade omanliga män av alla slag, däribland ”dandyer, androgyner, 

sexuellt frigjorda […] män ska vara manliga och kvinnor kvinnliga på ett tydligt 

(konservativt) sätt.”139 Peterson-Berger ogillade omanliga män dock framstår det som att 

androgyngestalten, om den förverkligas av en biologisk kvinna var någon han värderade 

högt. Vid flera tillfällen uttrycker Peterson-Berger nämligen uppskattning för kvinnor 
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som, enligt honom själv och i enlighet med tidens stereotypa kvinnlighets- och 

manlighetsideal, anspelar på manliga karaktärsegenskaper, detta ser vi exempel på ovan i 

fråga om fallet Jungstedt. Jag menar att Peterson-Berger absolut uppskattade kvinnor, i 

synnerhet kvinnor med manliga egenskaper som framstår som vad vi skulle kalla 

androgyner.  

 

4.2.6 Kvinnliga män 

I en artikel från 1910 förhåller sig Peterson-Berger kritisk till den nya operaledningen. 

Han uttrycker irritation över den nye operaregissören. Denne har nyöversatt vissa verk 

som Peterson-Berger tidigare har tolkat, och missuppfattat Peterson-Bergers tolkningar på 

flera punkter: ”Men han gör detta medgifvande icke med manlig öppenhet utan med 

slingringar och undflykter och massor af ord, som mynna ut i det om s.k. 

fruntimmerslogik erinrade påståendet att jag i alla fall gjort ’mindre än intet’”140 

Operaregissören är bristfällig, inte dugligare än en halv person. Dessutom är han kvinnlig. 

Vidare berättar Peterson-Berger att regissören arbetat med musikkritik: ”Språket i hans 

musikrecensioner ha varit nyktert och vårdadt, men dess behandling kemiskt ren från 

personlig stil, konstnärlighet och högre flykt.”141 Detta var ideal som Peterson-Berger själv 

eftersträvade i sina recensioner.  

 

4.2.7 Sammanfattning av Kön – genus I-II 

Peterson-Bergers syn på kvinnor är mycket olika även under en och samma tidsperiod, 

men hans inkonsekvens verkar gälla över hela hans verksamma liv – sett ur denna 

synvinkel är hans kvinnosyn på ett sätt konstant. Dock är det tydligt att han ser den 

manliga principen som mycket ”bättre” än den kvinnliga. Om det sedan gäller kvinnor 

som är kvinnliga eller män som agerar kvinnligt, värderas de båda lika lågt, även om vi 

har fler exempel på kvinnor som är kvinnliga. Men teoretiskt sett är en kvinna som agerar 

utifrån den manliga principen lika högt stående som en man som uppträder manligt. I 

recensioner av kvinnliga respektive manliga musikutövare förekommer inte mer negativ 

kritik mot de kvinnliga än mot de manliga. Sammanfattningsvis kan dock sägas att 

kvinnlighet och de tidstypiska egenskaper som förknippades med kvinnlighet nästan alltid 

framstår som negativa hos Peterson-Berger, oavsett om han applicerar det/dem på en 
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kvinna eller en man. De gånger kvinnlighet uppfattas positivt uttrycker Peterson-Berger 

vanligen inte specifikt vad han uppskattar hos just den kvinnan eller hennes kvinnlighet. 

Eller så beskrivs hennes kvinnlighet i termer som vid den tiden vanligen förknippades 

med manlighet. Då män framställs som kvinnliga, vilket inte är lika vanligt, är det enbart i 

nedsättande syfte.   

Kring sekelskiftet 1900 ansågs kvinnor som uppträdde manligt som okvinnliga. Att 

vara manlig som kvinna var högst olämpligt. Det tycks emellertid inte Peterson-Berger ha 

hållit med om. Det omvända var dock inte alls passande, enligt Peterson-Berger. Han talar 

vid flera tillfällen om att själen avgör om en person är man eller kvinna. Egentligen har 

han en relativt modern syn på kön (se kapiltet om konstruktivister–essentialister). 

Peterson-Berger tycks ibland syfta på idéer om två kön likt Platons idéer. I den 

metafysiska världen finns två grundidéer: idén om ett metafysiskt manligt kön och ett 

kvinnligt. Å ena sidan är Peterson-Berger tydligt essentialist, å andra sidan går han ifrån 

denna tolkning och blandar in ett konstruktivt inslag i en i grund och botten essentialistisk 

syn; en slags essentialism där en person kan överskrida sitt biologiska kön. Biologiskt är 

en kvinna en kvinna, men hennes essens kan vara manlig och detta gör henne till mer man 

än kvinna. Tänkesättet är inte främmande för Peterson-Berger. Androgynen tycks framstå 

som en slags idealgestalt hos Peterson-Berger.  

Peterson-Berger har ingenting emot att kvinnor ”förkvinnligar” manliga 

egenskaper, alltså är innehavare av egenskaper som ansågs vara typiskt manliga. I en 

recension av en kvinnlig musiker berömmer han henne och beskriver henne som den 

”starkt individualistiskt och likväl kraftigt utåt verkande konstnärinnan.”142 Detta är 

egenskaper som i samtiden är förknippade med manlighet och som Peterson-Berger 

sannolikt inspirerats av genom läsning av Nietzsche.  
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5. Kön-genus III: Peterson-Berger och nationalismen 

Som nedan visas fanns en föreställning om att ett samband existerade mellan manlighet 

och kvinnlighet och nationalitet. I det följande kapitlet skall jag först diskutera detta 

fenomen för att sedan undersöka Peterson-Bergers hållning.  

 

5.1 Nationalism och rasism 

Under 1800-talets två första tredjedelar dominerades nationalismen av göticism och 

intresse för den egna kulturen. Nationalismen var vid denna tid en elitistisk rörelse. Men 

med ståndsriksdagens avskaffande 1866 spreds de nationella idéerna ut till det övriga 

samhället.143 Den nya borgarklassen kom att vinna alltmer inflytande i samhället. Med 

dem växte nationerna fram och betoningen på folket blev helt central. Man ville hitta 

egenskaper som förenade ”folket” för att skapa en känsla av samhörighet.144 Men även 

inom borgarklassen skapades en över- och underordning, vilket ledde till oenigheter om 

vad nationalism egentligen var.145 Flera försök att definiera vad en nation var och vad 

nationalism innebar gjordes. I slutet av 1800-talet ansågs ursprunget, språket, kulturen och 

etniciteten utgöra förenande faktorer. Nationerna betraktades som naturgivna, fast de 

egentligen var konstruktioner. Man föreställde sig att nationerna och folket som tillhörde 

dem hade en gemensam historia.146 

Definitionerna av nationerna skilde sig åt beroende på var man befann sig. I 

Frankrike användes medborgarbegreppet, vilket innebar att alla som kunde franska och 

lydde under de franska lagarna räknades som franska medborgare.147 I Tyskland betonades 

istället det gemensamma ursprunget och blodsbanden. Judarna som bodde på olika platser 

nedvärderades med motiveringen att de inte förfogade över någon egen stat.  Denna typ av 

nationalism kom i slutet av 1800-talet att leda vidare till och blandas med antisemitism 

och rasbiologi.148 Idag är det en ovanlig tanke att människor skulle tillhöra olika raser, 

men under 1800-talet var detta vanligt förekommande. Grunden för det rasistiska 

tänkandet kom att läggas under denna tid. Rasism innebär att raserna skiljer sig åt både 
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fysiskt och psykisk, olika raser har t.ex. lägre eller högre intelligens beroende på 

ursprung.149  

 Rashygien uppfattades och erkändes vid sekelskiftet 1900 som en vetenskap som 

vann alltmer inflytande. En bidragande orsak var den franske diplomaten Arthur de 

Gobineaus essä Essai sur l’inégalité des races humaines som utkom på 1850-talet. Däri 

klassificerades olika raser. Den vita rasen framhölls som den främsta, medan den svarta 

ansågs vara den minst utvecklade. Vidare gav han olika nationers folkslag typiska 

karaktärsegenskaper. De nordeuropeiska nationerna var starka, disciplinerade, energiska 

och nyskapande i jämförelse med de sydeuropeiska som var lata, sinnliga och svaga. 

Gobineau kom även i tidens anda att använda sig av könsstereotyper för att exemplifiera 

sina beskrivningar. Den manliga styrkan fanns bland de nordeuropeiska nationerna, 

medan den kvinnliga svagheten huserade i Sydeuropa. Om manliga och kvinnliga 

samhällen blandades, ledde detta slutligen till samhällets undergång.150 Kopplingen 

mellan klimat, kön och ras har gjorts många gånger i historien. En av dem som blivit mest 

känd för sina klimatteorier under 1700-talet var fransmannen Charles de Sedondat de 

Montesquieu som 1748 gav ut verket Om lagarnas anda (De l’espirit des lois) i vilket 

karaktär och ras sammankopplas med kultur och klimat. Han hävdade att de nordligare 

boende folkslagen är mer måttfulla och äger ädlare sinnen än sydligare boende raser. 

Sydlänningarnas personligheter präglas i mycket högre grad av starka lidelser, vilket 

resulterar i lösaktigare leverne och brottsliga verksamheter.151 Montesquieu uppvärderar 

norden och nedvärderar södern. Han associerar norden med manlighet och södern med det 

veklighet.152  

Även till Sverige nådde de nationalistiska och rasbiologiska idéerna. I 

Vetenskapsakademien i Stockholm oroade man sig tidigt för att manligheten skulle 

degenerera. I ett tal 1784 gavs uttryck för åsikten att det saknades härdade kroppar och 

manliga själar. Utländska seder vann alltmer inflytande vilka feminiserade och försvagade 

samhället. Genom att männen ägnade sig mer åt idrott ansåg man sig ha funnit en 

långsiktig lösning på dilemmat.153 Dock var Gobineau varken tyskvänlig, en propagerande 

nationalist eller antisemit. Hans idéer kom emellertid att förfalskas och anpassas för de 
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syften som främst kretsen kring Richard Wagner hade. Däribland fanns Wagners svärson 

Houston Stewart Chamberlain.154 

Den nämnde Gobineau utövade också inflytande på Charles Darwin, vilkens 

evolutionsteorier snabbt spred sig i Europa under den senare delen av 1800-talet. Darwin 

gav ut arbetet On the origin of species (Om arternas uppkomst) 1859 och skapade därmed 

ett pseudovetenskapligt underlag för föreställningen om vissa rasers överlägsenhet. Boken 

påverkade inte bara synen på rasernas hierarki utan även könens. Teorier som innebar att 

kvinnor hade mindre hjärnor än män florerade vid denna tid. Skillnaderna mellan raser, 

men också mellan män och kvinnor förklarades bero på differenser i biologiska och 

psykologiska utvecklingsstadier.155 Otto Weininger var den främste företrädaren för dessa 

åsikter och han ansåg att juden var svag och innehade kvinnliga karaktärsdrag. Weininger 

ställde upp olika dikotomier där det judiska och det kvinnliga utgjorde det kristnas och det 

manligas motpoler. Mänskligheten måste göra ett val mellan olika alternativ: judendom 

och kristendom, kommersialism eller kultur, manligt eller kvinnligt, raser eller individ, det 

ovärdiga eller det värdiga.156 

Intresset för att medicinskt belägga påståenden om raser var stort kring sekelskiftet. 

Standardlitteraturen beskrev detta på olika sätt. 1912 står det att läsa i Georg Burgles 

handbok för medicin att den judiska rasen hade större förutsättningar att utveckla hysteri. 

Han ger flera fysiska exempel på judarnas degeneration, t.ex. genom att visa hur deras 

skalle och tänder är formade. Orsaken till detta antogs bl.a. bero på judarnas sexuella 

vanor. Teorier om judarnas underlägsenhet var alltså vitt utbredda.157  

Houston Stewart Chamberlain var en av de viktigaste rasmystikerna i slutet av 

1800- och början av 1900-talet. Han var kulturfilosof och Wagnerbeundrare och hade 

skrivit böcker om Richard Wagner som kom att inspirera Peterson-Berger. Han har gjort 

sig mest känd för är dock teorierna om den ariska, i synnerhet den germanska, rasens 

överlägsenhet. Rasen var överordnat allt annat hos Chamberlain, inte bara som ett 

biologiskt eller fysiskt begrepp utan också som något som hade moralisk innebörd. 
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Judiskhet kunde även vara mer ett mentalt tillstånd än ett biologiskt.158 Rasbiologin 

(eugeniken) hade sitt ursprung i socialdarwinism och ärftlighetsläran. Disciplinen kom att 

vinna inflytande i början av 1900-talet. Politiker i riksdagen verkade för att främja 

rasbiologin. Att ägna sig åt rasbiologi ansågs självklart vid denna tid. Det fanns en mycket 

motsägelsefull föreställning om att det judiska blodet var mer livskraftigt än det 

germanska och man såg det därför som farligt. Statens institut för rasbiologi upprättades i 

Uppsala 1922.159 Följden av allt detta blev att det svenska tänkesättet och den svenska 

forskningen också kom att bli nära sammanbundna med olika rasidéer som nu hade börjat 

cirkulera.160  

Redan år 1889 hade det Svenska antisemitiska förbundet bildats. 

Antisemitismföreningens avsikt var att köpa ett tryckeri för att kunna ge ut en tidning som 

skulle utkomma dagligen. Sammanslutningen var ett resultat av det som skedde nere på 

kontinenten. Under 1880-talet spreds antisemitiska idéer i Europa. Antisemitismen hade 

sitt högsäte i Tyskland, där hovpredikanten Adolf Stöcker utvecklade den till en stor 

politisk rörelse. Det finns flera möjliga förklaringar till utbredningen av antisemitismen i 

Sverige. Det utländska inflytandet framförallt från Tyskland och inte minst i kulturellt 

hänseende är en av alla orsaker. Nationalismen från Tyskland började tränga in i det 

svenska medvetandet under slutet av 1800-talet och präglade snart hela det svenska 

samhället.161 Även till konsten kom dessa idéer att nå. Konstnärerna lät sig inspireras av 

patriotiska stämningar. August Strindberg bekände sig på 1880-talet till antisemitismen. 

Diktaren Vilhelm Ekelund kom att företräda en hård antisemitism. Rasidéer fanns snart 

överallt, ibland råa och hänsynslösa, ibland mer skämtsamt framställda, och andra gånger 

uppblandade med en slags kulturpessimism. År 1909 skapades Svenska sällskapet för 

rashygien. Denna association kom inte att fortleva så länge, eftersom dess verksamhet 

avbröts av första världskriget.162   

Peterson-Berger utvecklar en egen teori om rasernas förhållande till omvärlden och 

sinsemellan. Nedan skall jag redogöra för hans uppfattningar och se vilka tänkare han kan 

ha inspirerats av. 
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5.2 Peterson-Bergers uppfattning 

I Peterson-Bergers Wagnerbok (1913) finner jag en slags nationalistisk 

övermänniskotanke. Tanken om att människans biologi spelar roll för hur utvecklad hon 

är diskuterar Peterson-Berger flera gånger i sina artiklar. Det är mycket tydligt att han 

inspirerats av 1800-talets tyska uppfattning av raser och nationalism.  

Peterson-Berger menar att det germanska folket är det främsta och mest utvecklade 

folkslaget. Han utvecklar en kulturteori, där han hävdar att allt liv uppstod på jordens 

norra halvklot. Genom vandringar söderut frigjordes livsenergi som annars används för att 

uthärda det karga klimatet i norr. Där vädret är varmare, behövs emellertid inte denna 

energi för uppvärmning, utan kan istället användas till t.ex. kulturskapande. Peterson-

Berger kommer sedan slutligen fram till att germanerna, och även grekerna, ursprungligen 

härrör från Norden. Grekerna, som enligt Peterson-Berger var grundarna av tidernas 

främsta kultur, den hellenistiska och dess krona på verket - det antika musikdramat - kom 

alltså i begynnelsen från Norden.163 Då kan vi förstå anledningen till varför Peterson-

Berger förhöll sig så positiv till den grekiska kulturen. 

 

5.2.1 Göticism 

Det finns mycket i Peterson-Bergers Wagnerbok som kan härledas till göticistiska tankar. 

Göticismen var en strömning som började ta sig uttryck i historieskrivningen i Sverige 

under 1400-talet. Idéerna vann stort inflytande och var som allra populärast på 1600-talet. 

Därefter klingade intresset av för att sedan försvinna under 1700-talet. Ett visst nyintresse 

går att skönja i början av 1800-talet, men då i en annan stöpning.  

Myten är gammal och kan härledas från historieskrivaren Jordanes omkr 550 e. Kr. 

Han berättar om goterna som utvandrat från ön Scandza och om deras stora bedrifter i 

krig. Med Ericus Olais svenska historiebok om goterna på 1400-talet kom idéerna att nå 

en bredare läsekrets. Men de arbeten som kanske kom att betyda mest för spridningen av 

idéerna var Johannes Magnus och hans broder Olaus Magnus historieverk på 1500-talet. 

Brödernas böcker var mycket patriotiska och utövade stort inflytande på den svenska 

historieskrivningen. Om goterna tidigare nästan enbart framställts som barbariska 

upphöjde Johannes Magnus dem i stället för deras ädla karaktärer. Han betraktade dem 
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som dygdiga och moraliska.164 Tankar som liknade 1800-talets nationalism fanns alltså 

redan i omlopp på denna tid. Ett visst nyintresse för göticismen väcktes senare under 

1800-talet främst bland akademiker.165 I likhet med många andra personer i samtiden 

(med inspiration från de tyska filosoferna) såg Peterson-Berger nationerna som något 

naturgivet som hade ett långt gemensamt historiskt förflutet vilket gör att det låg nära till 

hands för honom att inspireras av göticismens idéer.  

En stor del av Peterson-Bergers Wagnerbok diskuterar klimatets betydelse för 

människokaraktärerna. Redan så tidigt som hos Aristoteles kan liknande idéer spåras. 

Utförligt diskuteras klimatfrågan också av bröderna Magnus som Peterson-Berger måste 

hämtat inspiration från. De menar att det kalla och karga klimatet i Norden framtvingat 

kraftfulla, härdade och djärva karaktärer medan klimatet i söder hade gjort människorna 

förslappade och lättsinniga. De ställer upp motsättningar, likt dem som Peterson-Berger 

gör, mellan norr och söder och mellan det materiella och kulturella.166  

 Under 1600-talet kom den göticistiska traditionen att nå sin kulmen med Johannes 

Bureus och Olof Rudbecks teorier om hyperboréerna. Bureus menade att alla folkgrupper 

härstammade från Norden. Därifrån hade de utvandrat och sedan bosatt sig på olika 

platser i världen. Även grekerna härrörde från Norden, vars högsäte var Sverige. I Sverige 

hade en gång t.o.m. den store Apollon levt och verkat. Bureus betraktade samernas höga 

moral som ett bevis för att hyperboréerna hade varit dygdigare än andra folkslag.167 Olof 

Rudbeck var en av de främsta företrädarna för den naturvetenskapliga revolutionen i 

Sverige. Med utgångspunkt i studier av Hervararsagan gav han ut ett fyra band stort verk 

om Atlantica. Han hade som syfte att bevisa hyperboréerna ursprung ifrån Sverige. 

Dessutom inspirerades han av Platons uppsats om det gömda Atlantis och menade att 

Platon syftade på Sverige. Atlantis var visserligen en ö, men Rudbeck menade att en halvö 

likaväl torde räknas. All kultur härstammade från norr, och därmed hade Sveriges 

framgångshistoria dragits till sin spets. Efter Rudbeck svalnade intresset för göterna. Ett 

uppsving kom, som nämnts, i början av 1800-talet då det götiska förbundet bildades. Men 

då anslöt man sig mer till den nationalistiska andan som fanns i de gamla 

historieverken.168 
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Peterson-Berger beskriver germanerna, som enligt honom, egentligen kom från Norden, 

som ett slags övermänniskosläkte. Tidigare, i sin recension av den svenska översättningen 

av Zarathustra, menar Peterson-Berger att övermänniskan inte har funnits. Ändå 

applicerar han övermänniskoegenskaper på germanerna. Han talar bl.a. om deras 

individualism. Peterson-Berger kommer också in på maktbegäret. Han berättar om 

germanerna och menar att den frigjorda livsenergin, som jag talade om nyligen, först 

resulterade i handlingar som var drivna av maktbegär.169 Människorna strävade också efter 

att försköna och förbättra sina liv: 

 
Den genom klimatförändringen frigjorda livsenergien omsätter sig helt naturligt icke 

omedelbart i kultur; den söker sig först utlopp i handlingar av makt- och vinstbegär, i 

strävanden att icke blott uppehålla livet och skydda det mot fiender utan även att göra 

det stort, rikt, glansfullt. Germanen, som ståtligast representerar sin ras, som känner sig 

fylld av oanvänd själs- och kroppskraft, vill ha sin överlägsenhet, sin styrka bevisad och 

erkänd, vill underkuva, härska, äga.
170

   

 

 

Peterson-Berger hade själv en livsberikande och livsbejakande livsuppfattning.171 Han 

påstår att de högsta germanska artexemplaren har en aristokratisk världsåskådning - den 

starkaste människan är den främsta och bör av den anledningen härska. Hjälten lyfts fram 

av Peterson-Berger som germanernas främsta människoideal.172 Han berättar också i 

nietzscheansk anda om musikhistorien och kommer in på antiken: 

 
De antika grekiska tragikernas mästerverk tala allt tydligare till våra dagars allmänhet 

öfver en tidsrymd af mer än två årtusenden. Det faller numera ingen in att förneka att 

Wagners konst härvid varit den förnämsta uppfostrande faktorn kanske kasta en första 

blick in i det grekiska musikdramats mer än sagolika undervärld, de kunde säkert 

konstatera att här i denna moderna ”Symfoniska prolog” en ande talade som utgått från 

Wagner och nått fram till att förstå Sofokles…
173

 

 

 

Peterson-Berger blandar historiska idéer som går att härledas till den göticistiska 

traditionen med mer moderna tankegångar om germanerna från bl.a. Nietzsche och 

Chamberlain. Det förefaller lite märkligt att Peterson-Berger till fullo verkar tro på de 

göticistiska idéerna. Redan under 1700-talet hade dessa börjat förlöjligats för att de ansetts 
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vara alltför otroliga.174 Den historiebild Peterson-Berger målar upp är i det avseendet 

gammalmodig. Förmodligen härrör hans intresse för göterna från ett i början 

nationalistiskt intresse. Därefter leddes han vidare in på att utforska göticismen. Ju mer 

han läste, desto mer trodde han själv på det.  

I en recension av Nibelungens ring påpekar Peterson-Berger att verket är influerat 

av den antike dramaturgen Aischylos som han värderade högt.175 Ett annat exempel då 

Peterson-Berger gör kopplingen sydländskt-nordiskt i modern tid är i en recension av 

nordiska musikfester 1897. Hos en nordisk tonsättare tycker han sig nämligen finna 

sydländska drag:  

 
I detta verk torde kunna gälla som en yttring af den böjelse för exotism, som slumrar i 

alla nordbors själar och som antagligen står i samband med deras allt från vikingatidens 

kända dragning till det aflägset främmande, äfventyrliga sagolika.
176

 

 

Genom Wagner kan vi förstå antikens musik, eftersom antikens ande lever i Wagners 

musik. Peterson-Berger skildrar också hur han tror Sofokles skulle ha uppfattat Wagners 

musik: 

 
Hvad Sofokles skulle ha tänkt och känt inför detta nordeuropeiska försök att ge en ny 

tonsättningsskrud åt de musikaliska stämmningar, hvarur hans drama födts och 

formates – det är icke lätt att säga; denna strålande skaldegestalt i ord och toner, en af 

de mest lyckade människor som någonsin trampat vår jord, är kanske det trognaste 

uttrycket för att det gåtfulla och underbara som fanns hos det folk han tillhörde, innan 

det ännu störtat från sin svindlande höjd, innan det ännu öfvergifvits af musikens ande 

och dess rika andlighet urrartat till snobbig skepticism och en utpräglad ”värdslighet”. 

Men det förefaller ej otroligt att han som själf eftersträfvade ett oerhördt pathos i sin 

konst, skulle förstå dessa storsvulna tankar och deras mäktiga sammanslingring i 

brottningskamp och byggnadsifver. Helst om han förut fått tillfälle att vänja sig vid vår 

moderna tonkonst genom Mendelssohns [av judisk börd] musik till hans ”Antigone”!
177

 

 

Tristan skulle dock Sofokles ha svårt att förstå sig på därför att det är:  

 
Ett drama byggt uteslutande på ett erotiskt motiv, och omflutet af en musik så trånande, 

så dunkel, så dröm och aningsrik som ännu aldrig någon musik varit på jorden – det är 

ingenting för ett grekiskt lynne, födt af söderns sol, fullt af den högsta konst- och 

rasbildnings jämvikt, af kärlek till ljus, klarhet och glädje, de nödvändiga motvägande 

elementen mot allt det fasansfulla som gömmer sig på lifvets botten. Tristans döds- och 

kärlekstrånad förstår blott en german eller keltgerman om man så vill […]
178
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Germanerna som vanligtvis Peterson-Berger förknippar med antierotik betraktas här som 

insatta i bl.a. erotiska ämnen. De grekiska antika tragediförfattarna skulle inte förstå vitsen 

med erotiska motiv, men människor av germanskt ursprung skulle däremot ha förståelse 

för dem. 

 

5.3 Antisemitism och nazism 

Detta avsnitt faller egentligen tidsmässigt utanför min undersökning men är ändå av 

största vikt för att få en helhetsbild av Peterson-Bergers inställning till antisemitismen. Jag 

har tidigare diskuterat hur Peterson-Berger uttryckte rasbiologiska tankar före första 

världskriget. Nu kommer jag kortfattat kommentera hur Peterson-Berger förhöll sig till 

antisemitism och nazism efter första världskriget.  

Peterson-Berger har hyllats för sitt avståndstagande från nazismen. Man har menat 

att Peterson-Berger inte haft några idéer som liknade deras.179 Men innan han skrev 

artikeln ”Nietzsche och nazismen” (1933) och ”Johannes Brahms och det nya Tyskland” 

(1933) förekom däremot uppfattningen att Peterson-Berger, på grund av sin stora 

beundran för Wagner och Nietzsche, sympatiserade med nazismen. Peterson-Berger var 

emellertid en av dem som tidigast kritiserade nazismen i Sverige. Tre månader efter att 

Adolf Hitler valts till rikskansler fördömde Peterson-Berger ideologin. Detta uttalande 

kom att resultera i att han blev hotad till livet. Efter den nämnda artikeln var han inte 

längre välkommen att besöka Tyskland.180 Senare samma år beskriver Peterson-Berger 

Nietzsches relation till nazismen. Även i denna artikel avvisar han skarpt nazismen och 

riktar kritik mot läran. Framför allt är han besviken över att nazisternas missbruk av 

Nietzsches filosofi. 

 

Det mest oväntade är väl nazismens förmenta släktskap med de nietzscheanska idéerna, 

en släktskap som nazisterna själva åtminstone i vissa fall söka antyda och som av 

utländska antinazister ofta framställes som ett faktum. En närmare granskning av dessa 

ännu levande slagord torde emellertid visa att Nietzsche alltjämt oavsiktligt – eller 

kanske rent av avsiktligt – vantolkas[…].
181

  

 

Peterson-Berger beskriver vidare hur Nietzsche skulle reagerat om han varit medveten om 

hur illa nazisterna tolkat hans övermänniskotanke.  
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Vilket musikaliskt klingande hånskratt skulle han inte uppstämma, om han hörde att 

Hitler, typen för den av Nietzsche ständigt gisslande ’ressentiment-människan’, åtagit 

sig att på fyra år utrota alla ’Untermenschen’ (indirekt Nietzschecitat!) inom tyska 

folket och förvandla det till ett rent ’ariskt’ adelsfolk à la Ibsens ’Rosmersholm’. Dylikt 

barnkammarprat blottar nästan skoningslösare än alla cyniska världsproklamationer den 

hjärnförskrumpning som angripit tyska folkets vidaste kretsar.
182

   

 

 

Peterson-Berger menar att Nietzsches filosofi inte har något med nazisternas lära att göra. 

Vad gäller Nietzsche och hans förhållande till politiken, i synnerhet den senare 

nationalsocialismen, har flera olika tolkningar gjorts. Nationalsocialisterna påstod sig 

finna näring till sin förkunnelse i bl.a. Nietzsches övermänniskoteori och viljan till makt. 

Tracy B. Strong menar att vi inte bestämt kan säga att det saknas beröringspunkter mellan 

Nietzsches filosofi och nazismen. Hon vill varken påstå att Nietzsche var, eller skulle 

kunnat ha varit, nazist, eller att hans texter visar på att han inte alls skulle ha varit det. En 

vedertagen uppfattning är dock att nazisterna misstolkat Nietzsche.183 Det är också den 

linje Peterson-Berger följer när han tolkar Nietzsche. Peterson-Berger påpekar att 

Nietzsches krigiska yttranden skall studeras i sammanhang med andra egenskaper som 

Nietzsche ansåg vara fördelaktiga såsom godhet, ärlighet och mod.184 Vissa forskare är av 

åsikten att Nietzsche skall förstås rent estetiskt -  att det följaktligen är meningslöst att 

söka tolka honom politiskt.185 Nietzsche säger själv i Tragedins födelse att ”tillvaron och 

världen är evigt rättfärdigad bara som estetiskt fenomen”.186        

Peterson-Berger hade, som tidigare nämnts, även inspirerats av Houston Stewart 

Chamberlain (1855). I sin Wagnerbok benämner han Chamberlain som en ”framstående 

kulturhistoriker och Wagnerskriftställare”.187 Intresset för Chamberlains skrifter väcktes 

förmodligen av hans kollega chefredaktören för Dagens Nyheter Fredrik Vult von 

Steijern. Peterson-Berger jobbade nära honom flera år vid redaktionen på DN och 

umgicks även privat med honom. De båda hade stort intresse för Wagner och hans musik.  

Von Steijern var bekant med Chamberlain och hade översatt dennes rasfilosofiska verk till 

svenska.188 Det är troligt att Peterson-Berger inte kunde ana vad som skulle hända i 
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Tyskland då han framförde sina teorier (Richard Wagner som kulturföreteelse 1913). Då 

han i efterhand såg vad de antisemitiska idéerna kom att utvecklas till tog han avstånd från 

nazismen. Han talar i negativ bemärkelse om deras ”rasfanatism”.189 I ”Johannes Brahms 

och det nya Tyskland” (1933) uttrycker Peterson-Berger sin besvikelse över att nazismen 

försökt lägga beslag på Wagner. Han befarar också att nazisterna skall börja skryta med 

Brahms som en tysk angelägenhet. 190      

I Sverige förekom det att skribenter uttalade sig starkt antisemitiskt trots att de var 

uttalade antinazister.191 Detta kan för oss med facit i hand te sig motsägelsefullt. Den 

tonsättare som kom att bli mest utsatt för antisemitismen i Sverige var den från Finland 

invandrade tonsättaren och skribenten Moses Pergament. I Svenskt biografiskt lexikon 

menar man att han metodiskt motarbetades p.g.a. sin judiska härkomst. Emellertid nämns 

inte av vilka. Lars M. Andersson menar att man troligtvis syftade på Peterson-Berger och 

Kurt Atterberg.192 Wilhelm Peterson-Berger var traditionalist och ogillade modern musik 

såsom Richard Strauss och Arnold Schönbergs. Den svenske kompositören Moses 

Pergament tillhörde tonsättargenerationen efter Peterson-Berger och var liksom Peterson-

Berger både tonsättare och skribent, Pergament var dock modernist.193 Vid denna tid 

identifierades dessutom judiskhet med modernitet som något negativt.194 

Antisemitismen fanns hos Peterson-Berger men inte nazismen. Samma fenomen 

förekommer, som nämnts, hos en rad andra kända svenskar (se exempel ovan). 

Antisemitismen var förvisso en av grundpelarna inom den nazistiska ideologin, men 

existerade likväl även fristående, vilket innebär att de främsta antisemiterna inte 
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nödvändigtvis var nazister.195 Antisemitism är för övrigt ett svårdefinierat begrepp. Det 

har existerat en föreställning om att den semitiska språkgruppen utgjorde en gemensam 

ras. Man blandade ihop föreställningar om att språk och religion var biologiskt 

förankrade. Det har inte gått att spåra varifrån antisemitismen egentligen härrör. 

Orsakerna till varför antisemitismen uppkommit är oklara. Hursomhelst har begreppet 

antisemitism i alla fall lyckats etablera sig.196 

I en recension av nordiska musikfester från 1897 talar Peterson-Berger om 

musikens väsen och kopplar ihop detta med rasteori. Han menar att Schumanns och 

Brahms musik visserligen är främmande för oss, men den judiske tonsättaren 

Mendelssohns musik är ännu mycket svårare att förstå sig på.  

 

Ty musiken är en germanisk konst framför andra, och derför böra de germaniska 

andarne på detta område stå oss som sjelfva äro germaner, närmare än de öfriga. Och ha 

vi en gång medgifvit att vi inom musiken äro ett med våra stamförvanter, fastän vi ej 

tillhöra de i spetsen gående stammarne, då måste vi också medge att vi nu befinna oss 

långt efter dem, att vi försummat att följa dem och göra oss medvetna om de nya 

idealen, som i grunden dock äro våra egna, emedan de äro germanernas.
197

  

 

Snart därefter skymtar vi Peterson-Bergers Wagnerbeundran. Han talar om ordets och 

tonens förening som germanernas senaste nyhet. Med allkonstverket kommer 

utvecklingspotentialen att bli större än någonsin förr.198 Då ett verk av Sibelius framförs 

vid en konsert arrangerad av operans konsertförening, beskrivs den som “en tämligen 

obetydlig och monoton, Mendelssohn-artad canzonetta”, vilket visar Peterson-Bergers 

uppfattning av både Sibelius och Mendelssohn.199 Karlsson menar att Peterson-Berger 

aldrig uttalade sig negativt om Mendelssohn.200 Starkt nedvärderande kanske han inte är i 

påståendet ovan, men att kommentaren inte skulle vara nedvärderande är omöjligt att 

förbise.   

Att koppla en persons identitet till det folkslag som denne tillhör var vanligt vid 

sekelskiftet. Exempel hittar vi hos Peterson-Berger i en recension i DN 1911 i vilken 

avsikten var att bedöma en romansafton, men istället diskuteras nationaliteter. Där 

konstaterar Peterson-Berger: ”…den andliga svenskhet som uppenbarar sig i kultur och 
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konst, svenskheten i själ, hjärta och blod kan den vara annat än medfödd…?” Peterson-

Berger anser att det är omöjligt att byta nationalitet genom att enbart skaffa sig svenskt 

medborgarskap, därmed är det också orimligt att tro sig kunna komponera äkta svensk 

musik om man inte är infödd och uppvuxen i Sverige. Peterson-Berger menar att man 

måste ha blodsband för att uttrycka svenskhet.201  

Att betrakta sexualiteten som bunden till en persons ursprung och härkomst var 

vanligt förekommande. Det gjorde även Peterson-Berger, vilket jag kommer att visa 

nedan. Dessutom menade flera tänkare vid sekelskiftet att det fanns skilda sexualiteter 

beroende på om de disponerades av män eller kvinnor. Detta diskuteras också av 

Peterson-Berger.  
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6. Kön – genus IV: Peterson-Berger och sexualiteten 
 

6.1. Rasen och sexualiteten 

Den germanska rasen har, enligt Peterson-Berger, insett vilken fara sexualiteten kan vara. 

Erotiken är farlig för både individens och släktets fortbestånd. Här har vi en paradox som 

också Peterson-Berger uppmärksammar men inte förklarar. Han poängterar dock att vi 

måste se till att kontrollera vår sexualitet och bruka den på ett förnuftigt sätt om vi 

överhuvudtaget skall ägna oss åt dessa aktiviteter.202 ”Denna manligt oromantiska 

uppfattning av älskogslivet utvecklade sig hos germanerna tidigt till en sträng antierotisk 

moral”, skriver Peterson-Berger.203 Lite senare i resonemanget är det mycket möjligt att 

Peterson-Berger talar om sig själv:  

 

Just innerligheten, den individualistiska inåtvändheten skapade i samverkan med 

moralföreställningarna, i hans [germanens] själ en viss blyghet, en skygg motvilja för 

att blotta och ge uttryck åt starka, och särskilt erotiska känslor. Endast i konsten kan 

dessa känslor uttryckas.
204

 

 

Den sista kommentaren är särskilt anmärkningsvärd. Peterson-Berger har nämligen riktat 

kritik emot Wagner för att han uttryckte för mycket erotiska känslor i sin musik. Peterson-

Berger ser för övrigt ner på den kvinnliga uppfattningen av sexualiteten och menar att det 

finns en manlig som är mycket mer betydelsefull. Den manliga uppfattningen är 

antierotisk, tragisk, stolt, verklighetskär, stridbar och ideell. Alla dessa egenskaper finns 

hos Peterson-Berger själv, dels när han beskrivs av andra, dels när han uttrycker sina 

åsikter i skrift.205 Det asketiska idealet som Peterson-Berger förespråkar har sina rötter 

redan i senantiken hos tänkare som Paulus (ca 5-67) och Augustinus (354-430).206  

 

6.1.1 Sexualiteten = kvinnlig 

Peterson-Berger förespråkar en sträng sexualuppfattning och associerar sexualiteten till 

kvinnlighet, helt i enlighet med 1800-talets uppfattning. Han menar flera gånger att den 

erotiska kärleken är kvinnlig till karaktären. En samtida tänkare som liksom Peterson-

Berger skiljer på kropp och själ var Vitalis Norström, kritiker och kulturdebattör vid 
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sekelskiftet. Han menade att försöken att uppvärdera det kroppsliga var en stor fara och 

innebar att själen till slut upplöstes (!).207 

 Sexualiteten har inom den kristna och judiska traditionen länge setts som ond och 

neddragande. Dessutom sammankopplades den enligt Olaison inom dessa religioner med 

både synden och kvinnan.208 Detta sätt att betrakta sexualiteten var alltså inte någon ny 

uppfattning som härrörde från Peterson-Berger. Redan kyrkofäderna menade att det fanns 

ett nära samband mellan kvinnan och sexualiteten. Enligt dem var kvinnan lägre stående 

och ibland t.o.m. ond och fylld av orenhet. En frigörelse från sexualiteten var det ultimata 

målet.209 Peterson-Berger företräder denna uppfattning, vilket inte alla i hans samtid 

gjorde. Nya tankar började nämligen göra sig gällande som förespråkade en öppnare 

kvinnosyn.   

I Richard Wagners operor skildras alltid mer eller mindre intensiva 

kärleksrelationer. Detta diskuteras livligt och ingående av Peterson-Berger i bl.a. Richard 

Wagner som kulturföreteelse (1913).210 Han berättar om olika folkslag i biologiska 

rastermer och menar att vissa är mer lagda åt utsvävande liv än andra. Diskussionen om 

rasbiologi och sexualitet kopplas även samman med föreställningar om konstnärligt 

skapande.211 Samtidens intresse för ras och kön hade influerat Peterson-Berger. Den 

kvinnobild han väljer att anamma är den skrämmande kvinnan med stark sexualdrift. 

Friedrich Nietzsches påtagliga rädsla för kvinnlig sexualitet har uppmärksammats inom 

forskningen.212 Denna uppfattning kan mycket väl ligga bakom det som Peterson-Berger 

diskuterar.  

Peterson-Bergers ideal tycks vara att helt förneka sexualdriften: “Att förnekandet 

av den erotiska kärleken under vissa förhållanden framspringer ur en individualistisk 

livsskyddande instinkt…“213 Sexualiteten beskrivs av Peterson-Berger som farlig. Karin 

Johannisson menar att en orsak till den nedvärderande synen på den kvinnliga s.k. 
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okontrollerbara sexualiteten var en slags psykologisk rädsla hos mannen.214 Kvinnlig 

sexualitet sågs som vådlig och något man bör akta sig för. Peterson-Berger påpekar att 

sexualiteten måste kontrolleras med erfarenhet och förnuft, annars kan den utgöra en 

fara.215 Denna syn på kontrollerad sexualitet kan möjligen bero på en skamkänsla hos 

Peterson-Berger själv för att han inte lyckades kontrollera sin egen sexualitet. Eller kanske 

han inte fick utöva sin sexualitet då han levde som ensamstående?  

Henrik Karlsson menar att han hade en idealiserande syn på sexualitet.216  För att 

illustrera sin uppfattning går Peterson-Berger, influerad av Nietzsche, tillbaka till antik tid 

och grekernas konstskapande. I anslutning till detta talar han om eroskulten. De greker 

som skapade de goda tragedierna sysslade inte, enligt Peterson-Berger, med några 

sexuella orgier. De ansåg den erotiska kärleken vara “något oförnuftigt, vekligt, 

omanligt“.217 Under denna första asexuella och manliga skaparperioden var Aischylos och 

Sofokles verksamma. Enligt Peterson-Berger var detta den grekiska kulturens 

blomstringstid (precis som Nietzsche hade menat). I deras dramer var skådespelen 

“utpräglat manliga“. Peterson-Berger påpekar också att dessa två tragediförfattare nästan 

alltid valde att skildra manliga gestalter eller “kvinnliga med manlig storhet och 

själsstyrka“. Ånyo handlar det om kvinnor som beter sig som män vilka anses vara 

likvärdiga med manliga män. När Euripides dock lite senare inträdde med sina dekadenta 

dramer uppstår eroskulten som enligt Peterson-Berger är “kvinnlig, otragisk och 

alexandrinsk“.218 Det Peterson-Berger anser vara genuint kvinnligt har han inte mycket till 

övers för. Peterson-Berger är vidare genomgående mycket kritisk till sexualiteten. Han ser 

driften som ett tecken på degradering, såsom något motbjudande som inte får bejakas. De 

svagheter som Peterson-Berger uppmärksammar hos Richard Wagner och hans verk beror 

i mångt och mycket på dennes kvinnlighet: “Alla Wagners svagheter […] det starkt 

plebejiska draget i hans väsen och musik, böjelsen för yppighet, lyx, svulst, den ‘heta’ 

åtrån efter framgång, bristen på aristokratisk manlig stolthet och knapphet i 

känslouttrycket, det sinnliga, kvinnliga frossande, allt detta som för ögonblicket gör 

honom till den stora bourgeois-kompositören […]”219 Uttalandet gjordes redan 1912, ett år 
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innan Peterson-Berger kom ut med sin Wagnerbok. Redan nu kritiserade han de svulstiga 

dragen i Wagners musik, som dessutom kopplas samman med kvinnlighet. Peterson-

Berger föredrog istället enkelhet som då torde sammanlänkas med manlighet.  

 

6.1.2 Sexualiteten är farlig! 

Peterson-Berger påpekar flera gånger hur farofylld sexualiteten är. Han ser nedvärderande 

på det som han kallar för den “erotiska inflammationen“. Sexualitet sammankopplas flera 

gånger även med ett rastänkande. Den alexandrinska perioden och Euripides associeras 

med eroskulten och lössläppta orgier som i sin tur ger uttryck för kvinnlighet. Sofokles 

och den tidigare grekiska tidsperioden associeras med manlighet, asexualitet och 

måttfullhet.220 Under 1800-talet ansågs måttfullhet och självkontroll utgöra stommen i ett 

civiliserat beteende. Förmågan att upprätthålla detta ideal tycktes framförallt medelklassen 

förfoga över. Risken att drabbas av okontrollerade passioner var mycket större hos de 

lägre samhällsklasserna. Brist på självkontroll var en vanlig beskrivning av lägre klassers 

beteende, men inte heller överklassen utgjorde något ideal vad gäller moraliskt beteende. 

Att lyckas kontrollera sina instinkter och drifter var den borgerliga 1800-tals kulturens 

främsta ideal.221  

Den germanska rasen hade lyckats behärska sin sexualitet, enligt Peterson-Berger. 

De hade en manlig och oromantisk sexualuppfattning och deras moral var i ett tidigt skede 

sträng och antierotisk. Denna tendens är enligt Peterson-Berger biologiskt grundad. Han 

påpekar dock att den blev ännu tydligare när kristendomen gjorde sig gällande under 

medeltiden.222 Här har Peterson-Berger förmodligen tagit intryck av Houston Stewart 

Chamberlains rasmystik. Denne lade stor vikt vid moralen i sina rasteorier.223  

Peterson-Berger betraktar kvinnlighet som något sämre och mindre kontrollerbart, 

i enlighet med den dåtida uppfattningen av kvinnlighet. Sexualiteten är en kvinnlig drift. 

Individualism var ett av Nietzsche influerat människoideal. Till manlighet, asexualitet och 

måttfullhet sammankopplar han även individualism. ”Kärleken [som är kvinnlig], den 

överindividuella livsupphållelsedriften som individförintar…“224 Peterson-Berger berättar 

vidare om hur “den erotiska kärlekens känsla kan överfalla och förgöra den, som är för 
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svag att bära henne.“ Kärleken betecknas som en “överindividuell livsinstinkt“. Om 

individen blir offer under denna kraft kan det bara sluta i tragedi.225 Peterson-Berger 

karaktäriserar vid ett tillfälle i en konsertrecension den framförande kvinnan som 

hysterisk, vilket anknyter till en uppfattning av kvinnan som florerade vid sekelskiftet.226  

Ett från hans ideal mest avvikande uppfattningar är hans hyllning av Bizets opera 

Carmen. Här handlar det om en kvinnlig, utländsk gestalt som han formligen lovordar. 

Detta är ett undantag från hans i övrigt skeptiska hållning till både kvinnor och stundom 

utlänningar. Men liksom sin förebild Nietzsche komplicerar Peterson-Berger sin 

kvinnobild. Carmen beskrivs som tilltalande, men farlig:  

 

…den sydländska inoleransen, fatalismen och vidskepligheten, det ofrivilliga 

koketteriet, den nästan animalt och dock alltid behagfulla lifsglädjen och framför allt 

det kattaktig kvinnliga, oavsiktligt, förföriska afsiktligt förförande och vår medkänsla 

väckande människorepresentant […]”
227

 

 

I en annan recension av Carmen från 1896 skildrar Peterson-Berger rollfiguren Carmen: 

“Det evigt demoniskt-qvinliga” vidare “denna nästan storslagna naivitet som gör henne så 

darrande och farlig”.228 I Peterson-Bergers rasteori, som beskrivits ovan, nedvärderas 

sydlänningar medan nordiska människor uppvärderas. Trots detta fascineras han ändå av 

det sydländska. Det framkommer på flera ställen bl.a. i hans recensioner av Carmen. Så 

sent som 1935 har han en positiv uppfattning av Carmen och kan t.o.m. se det erotiska 

elementet i operan som något givande: 

 

Denna opera, som på sätt och vis utgör en fransk motsvarighet till Tysklands ”Tristan 

och Isolde”, är ett nästan unikt exempel på erotikens betydelse för ett verkligt 

musikdramas värde…dess musiks originalitet och friskhet, allt har sin upprinnelse i 

dess erotiks geniala och inspirerande naturlighet. Båda huvudpersonerna, och framför 

allt den kvinnliga, äro fyllda av själsliv som fängslar och griper.
229

 

 

Här betraktas alltså nu även erotiken som något värdefullt i operan. Carmen som anspelar 

på erotiska känslor uppskattas av Peterson-Berger. Den manliga huvudrollen Don José 

beter sig på ett sätt som verkar näst intill mer germanskt än spanskt, enligt Peterson-
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Berger.230 Denna kommentar överskuggas dock av Peterson-Bergers positiva utlåtanden 

om Carmen. Att även Nietzsche lovordar Carmen231 är välkänt vilket Peterson-Berger 

måste ha känt till. Utan Nietzsches positiva omdöme hade förmodligen Peterson-Berger 

inte fällt sådana positiva omdömen.   

 

6.1.3  Peterson-Bergers syn på nationalism och sexualitet: en sammanfattning 

Vid flera tillfällen kopplar Peterson-Berger samman nationalitet med kön/genus och 

sexualitet. Åtskilliga gånger bekräftar han de rådande stereotypa uppfattningarna som var 

i omlopp i början av 1900-talet. Kvinnlighet, omanlighet och svaghet grupperas ihop som 

synonymer. Manlighet, styrka och konstnärlighet likaså. Kvinnlighet sammankopplas 

även med sydländska folkslag på ett nedvärderande sätt. Manlighet associeras med 

nordligt boende folkslag, såsom germaner samt även med livskraftighet. Det enda 

sydländska folkslag som Peterson-Berger beundrar är grekerna med undantag för 

rollkaraktären Carmen som han upplever som lockande. I sin kulturteori från 1913 har han 

emellertid kommit fram till att grekerna egentligen var germaner som invandrat ifrån 

Norden. Dessa teorier har han hämtat från myten om göterna och blandat med mer 

moderna tolkningar hämtade från Nietzsche och Chamberlain.  

Sexualiteten betraktas alltid hos Peterson-Berger som kvinnlig. Den bör inte 

bejakas eftersom den är opålitlig. Det är som att Peterson-Berger är rädd för att 

människorna skall lockas alltför mycket av sin sexualitet och därigenom degraderas som 

individer. Asexualitet är, enligt Peterson-Berger, uttryck för både manlighet och 

sublimitet och visar på en stark och sund karaktär. Under antikens blomstringstid var 

grekerna både manliga och asexuella. Hänger sig konstnären för mycket åt erotiska motiv 

i sin musik är han mer kvinna än en man, enligt Peterson-Berger. Att musiken är starkt 

känslosam har emellertid ingenting med manlighet eller kvinnlighet att göra. Känslor i 

musiken är endast kvinnliga om de är erotiska. Det kan således även vara manligt att ge 

uttryck för starka känslor. 
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7. "Så vittna du om min mandom!" 

 
7.1 Wilhelm Peterson-Berger och hans opera Arnljot 

I Arnljot möts två tankelinjer. Här finns både föreställningar om nationaliteter samt tankar 

om kön. Syftet med min analys av operan Arnljot är att se huruvida Peterson-Bergers 

konstsyn kommer till uttryck i detta verk. Jag har granskat hela operan och därefter 

sorterat ut de avsnitt som jag bedömer relevanta för mitt syfte. Kriterier för detta urval är 

att de passager jag valt ut relaterar till kön på ett eller annat sätt. Jag undersöker också 

Peterson-Bergers egna uttalanden om verket. Hur karaktäriseras olika personer 

dramatiskt? Går det att se ett samband mellan Peterson-Bergers uppfattning av kön och 

sexualitet och hur han framställer operans rollfigurer? För att söka finna svar på frågorna 

analyseras operan ur dramatiska och musikaliska aspekter. Kortfattat uppmärksammas 

slutligen förhållandet mellan liv och verk.  

Karin Hallgren har i sin avhandling Borgerlighetens teater : om verksamhet, 

musiker och repertoar vid Mindre teatern i Stockholm 1842-63 (2000) analyserat dramatik 

utifrån en rad olika funktioner. Jag har hämtat inspiration från hennes uppställning och 

med utgångspunkt från denna konstruerat egna funktioner. Peterson-Berger ansåg att det 

dramatiska och musikaliska var nära sammanbundet med varandra i en opera. Hallgren 

fokuserar på musiken och dramats förhållande till varandra vilket motiverar mitt sätt att 

utgå från hennes kriterier. Jag undersöker om musiken förstärker könsaspekterna i texten 

eller inte. Musiken i ett drama eller opera kan ha flera olika uppgifter. Ett 

musikframförande kan ingå som en del av dramats handling. Både rollfigurer och publik 

är då medvetna om framförandet. Musik kan också förstärka en rollfigurs personlighet. 

Detta innebär att en viss typ av musik associeras till en speciell gestalt i dramat. En annan 

vanlig funktion är att verka som stämningsgivare. Musiken kan även avslöja händelser 

som inte utspelar sig på scenen, vilket innebär att en berättelse skildras på scenen, men 

musiken kan berätta något annat som t.ex. väcker associationer till händelser som utspelat 

sig tidigare i dramat. Det kan röra sig om musik som förstärker handlingen antingen i 

nutid eller i dåtid. Stämningsgivande musik kan också tjänstgöra som bakgrundsmusik.232 

I de passager jag granskar kommer jag att beskriva musikens funktion utifrån ett antal 

kriterier: 
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1. Visuell musik  

En rollfigur framför en aria på scenen.  

2. Personlighetsförstärkande musik 

Innebär att vissa musikaliska figurer eller en viss typ av musik knyts till en rollfigur i 

operan. Musiken eller de musikaliska figurerna är återkommande och väcker 

associationer till rollfiguren.  

3. Musik som förstärker handlingen 

Musik som används för att förstärka handlingen t.ex. dramatiska höjdpunkter i operan.  

4. Bakgrundsmusik 

Musik som ackompanjerar operan utan någon särskild associativ egenskap. 

 

Ibland går kriterierna inte riktigt att särskilja eftersom de är så nära sammanbundna med 

varandra. Då detta sker kommer det att tas upp till diskussion. Inom filmteorin brukar man 

skilja mellan diegetisk musik och icke-diegetisk musik. Diegetisk musik är sådan musik 

som rollfigurerna i filmen hör. Icke-diegetisk musik är bakgrundsmusik som förstärker 

och dramatiserar handlingen.233 Jag har valt att lägga till två kriterier utöver dessa 

eftersom jag anser den recitativa musiken i en opera ibland kan vara ganska ”meningslös” 

som dramatisk stämningsgivare. Ibland ackompanjerar den bara utan att ha som uppgift 

att ge uttryck för några större känslosvallningar. I dessa partier betecknar jag musiken som 

”bakgrundsmusik”. När musiken tydligare förstärker handlingen och dramatiken kallar jag 

den helt enkelt ”Musik som förstärker handlingen”. Dessutom finner jag det vara 

nödvändigt att lägga till kriteriet ”personlighetsförstärkande musik” eftersom min analys 

till stor del går ut på att analysera rollfigurernas, i synnerhet huvudpersonen Arnljots, 

uttryck i operan. 

I äldre litteratur [och nyare] om Peterson-Berger har det tagits för givet att 

rollfiguren Arnljot är Peterson-Bergers alias (se diskussion lite längre fram i avsnittet). Ett 

delsyfte är även att granska detta påstående genom en djupare analys. Arnljot uppfördes 

13 april 1910 i Stockholm. Verket framförs sedan 1935 som skådespel med 

musikackompanjemang på Frösön, dit Peterson-Berger flyttade permanent år 1930. 

Operan är känd för sin nordiskt präglade musik och har kommit att betraktas som en 
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svensk nationalopera.234 Dramat Arnljot har framförts i Östersund på samma sätt ända 

sedan Peterson-Berger själv regisserade det. Operan Arnljot, som dramat så småningom 

kom att växa fram till, lät Peterson-Berger först publicera endast texten till. Flera år senare 

gav han ut dramat med tillhörande musik. På Frösön framförs Arnljot alltjämt som talpjäs.   

I librettot förflyttar Peterson-Berger oss tillbaka till 1000-talet och vikingatiden. 

Platsen där vi befinner oss är Östersund. En politisk strid utspelar sig då Jämtland försöker 

bilda ett eget konungadöme. Jämtarna vill frigöra sig från både Sverige och Norge. När 

handlingen börjar, är vi på ett ting där en diskussion förs om vem som skall regera över 

Jämtland. En av de föreslagna kandidaterna är Arnljot, men flera andra förslag ges även. 

Gudfast, som är Arnljots kärleksrival, framhåller aspiranten Östmund. Arnljot har varit 

borta i tre år på vikingafärd. Före avresan var han och Östmunds dotter, Gunhild, ett par. 

Arnljot hade bett Gunhild att vänta på honom i tre år tills dess han planerade att återvända. 

De lovade varandra trohet och att de skulle ingå äktenskap så fort Arnljot kom hem. Det 

visade sig emellertid att Arnljot blev förhindrad och inte kunde komma tillbaka förrän 

efter fem år, d.v.s. två år senare än vad han hade lovat Gunhild. Med Gudfast hade Arnljot 

sänt bud att han skulle återvända senare och att denne i sin tur skulle meddela Gunhild och 

be henne att vänta på honom i ytterligare två år. Gudfast berättade emellertid ingenting för 

Gunhild, utan bad henne istället att gifta sig med honom, vilket hon också kom att göra, 

då hon inte trodde att Arnljot skulle infria sitt löfte till henne.235  

När vi nu bryter in i handlingen utbyter Arnljot och Gudfast starka ord som 

avslutas med handgripligheter. Jag skall citera en del av deras konversation som berör en 

mycket känslig punkt hos Arnljot. 

 

Gudfast: "Lämpligt är ju, att krämaresonen köper för pengar den heder han ej mäktar vinna på 

manligare vis."  

 

Arnljot: "All den heder jag nått, vann jag med mitt mod och min styrka. Och så skall det framgent 

varda." 

 

Gudfast: "Då kommer din heder att växa väl långsamt." 

 

Arnljot: "Hittills växte den hastigt nog - fast jag ej vann den som konungaträl, utan som fri viking." 

 

Gudfast: "Som 'fri' viking, säger man, smög du förbi rätt månget fiendeskepp." 

 

Arnljot: "Då ljuger man som du, när du lockade Gunhild." 
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Gudfast 

i det han försiktigt söker skydd mellan sina män. 

 "Icke tarvades lögn därtill. Fler än hon har nog sett, hur blyg du är ibland kvinnfolk. De veta knappt, 

om du själv är karl eller kvinna.  

 

Arnljot 

i vild vrede.  

"Så vittna du om min mandom!" 

Med dessa ord springer han fram och stöter sitt spjut i Gudfasts bröst. Från båda sidor störta män 

fram för att hindra dådet, men hinna ej och vika förfärade tillbaka. Gudfast faller genast död ned, 

river i fallet omkull en del av vibanden och bestänker domplatsen med sitt blod. Nämnd och lagman 

resa sig.  

 

Arnljot: "Så hävdar Arnjot Sunvisson sin heder!"  

 

Arnljots musik är ofta personlighetsförstärkande. Det är framförallt den starka sidan i hans 

personlighet som lyfts fram. Peterson-Berger verkar ha eftersträvat att lyssnaren framför 

allt skall associera det bestämda och säkra med Arnljots rollfigur. Bestämdheten visas 

genom musikens tydliga melodiska (E-dur) karaktär och långsamma tempo. Säkerheten 

åskådliggörs genom att höga toner används för att accentuera kraftfulla ord t.e.x. ”styrka”. 

(Sen notbilaga). När musiken är melodisk ger Arnljot uttryck för bestämdhet och 

självsäkerhet i texten. Musiken har också en ”högtidlig” och ”majestätisk” karaktär som 

också kommer till uttryck genom dess melodiska karaktär, det långsamma tempot och 

melodins taktfasthet. Musiken som spelas till Arnljots repliker följer nära den naturliga 

språkmelodin. Vissa delar påminner om Jämtlandsarian i samma opera som jag däremot 

även skulle vilja benämna som ”visuell musik” eftersom det är en sång som framförs på 

scenen. Samtidigt medför arian även associationer bakåt till Arnljots person. I början av 

passagen ovan sjungs Arnljots parti i ariosoform för att sedan övergå till recitativ. 

När Arnljot blir upprörd är sången tydligt recitativisk och musiken blir ryckigare, 

vilket illustreras genom pauser i ackompanjemanget. Då sången övergår till recitativ 

upplevs det som att musiken snarare beskriver handlingen än Arnljots person. Arnljot 

förknippas nästan alltid med styrka och mod i operan. Då han ger utryck för dessa 

egenskaper är musiken nästan alltid melodisk och taktfast. Men i denna passage blottas 

någon form av osäkerhet genom musikens förändrade karaktär. Det finns två möjliga 

tolkningar av detta musikaliska parti. Vi kan se det som ett uttryck för Arnljots osäkerhet 

som bl.a. förstärks genom tremolot i basen. Vi kan också uppfatta denna musik som inte 

lika tydligt länkat till Arnljot (om man tolkar det melodiska som typiskt för hans rollfigur, 

se diskussion längre fram). Tremolot skulle då kunna vara ett uttryck för en förväntan att 
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något snart skall inträffa. Tremolo var en teknik som var typisk för bl.a. Richard Wagner 

som Peterson-Berger ofta inspirerades av. På slutet av frasen ser vi dock den uppåtgående 

rörelsen som är så typisk för Arnljots rollfigur när han vill förstärka viktiga ord (här 

förstärks ”viking”).  

Arnljots sista utrop ”Så vittna du om min mandom!” följs av ett kortare musikaliskt 

parti. Ordet mandom sjungs inte i ett högt tonläge utan förstärks istället av ett kortare 

intensivt parti i tung wageriansk stil för att ge eftertryck åt meningen.  

Flera av Gudfast partier i denna passage av operan sjungs i p eller mp och ett par i 

mf. Detta står i kontrast till Arnljots partier som alltid sjungs i f eller mf (jämför 

kontrasten mellan musikex. i mp och Arnljots efterföljande korta replik i f). Tempot ökar 

vid Gudfast repliker och är ofta rörligare. Ackompanjemanget till hans fraser är spinnande 

och följer nära sången. Musiken fungerar intensivt personlighetsförstärkande för Gudfast 

person och följer nära hans talsångsaktiga repliker.  

Lite längre fram i dialogen genomgår Gudfast en karaktärsförändring. En annan 

sida av hans personlighet visas. Istället för talsången antar Gudfast rollfigur en gladare, 

retligare, mer ironisk och mer melodisk ton. Recitativet blir även tydligare melodiskt och 

övergår i arioso. Efter det sistnämnda partiet (”Så hävdar Arnljot Sunvisson sin heder”) 

uppträder det motiv som Peterson-Berger själv i sina skisser benämner som Arnljots 

huvudmotiv. Joakim Tillman har uppmärksammat att detta motiv alltid spelas då musiken 

vill spegla en speciell sida av Arnljots personlighet: hans känsla av andlig och fysisk 

överlägsenhet, -d.v.s. den stolta, starka Arnljot?236 Det är en aspekt av Arnljots 

personlighet, men han har även en mer osäker sida. Jag anser därför att 

motivbeteckningen inte är fullt rättvisande för Arnljotsfigurens hela personlighet. 

Peterson-Berger ville framställa en självsäker Arnljot, men motivet har inte alls den 

musikaliska styrkan som texten vill förmedla. Melodin är ganska otydligt och inget man 

direkt lägger märket till i operan om man inte vet om att det finns där. Musiken vittnar om 

att det finns andra drag i Arnljots figur än bara styrkan och stoltheten. Men motivet spelas 

till textfraser som tydligt Nietzsche inspirerade. Exempelvis spelas det till följande fras då 

Arnljot avfärdat kristendomen som en religion för trälar: ”Min lott blev ej att lyda”.237  

Därför skulle jag vilja ge det benämningen ”Nietzsche-motivet”.238  
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Tillman förklarar att det även finns ett annat Arnljotmotiv i operan, men att också detta 

motiv associeras med Arnljots starka sida (Arnljot motiv 2).  Det har en helt annan klang 

än det första motivet. Musiken är melodisk och inte alls trevande på samma sätt som det 

första motivet, det s.k. huvudmotivet. 

 

Arnljots huvudmotiv 1”Nietzsche-motivet”239 
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Arnljots huvudmotiv 2 "Kraftmotivet"240 

 

 

 

Eftersom båda motiven förknippas med liknande sidor i Arnljots personlighet diskuterar 

Tillman över om de skulle kunna vara utbytbara. Eller förhåller det sig så att det första 

motivet, Arnljots s.k. huvudmotiv ”Nietzsche-motivet”241, skall visa på sidor i Arnljots tro 

på sig själv som orsakar konflikter? Det andra Arnljotmotivet symboliserar samma sidor, 

men med en förhoppning om att de starkare sidorna skall kunna förenas med de 

uppoffrande och idealistiska instinkterna som också finns hos Arnljot. Det spelas t.ex. i 

slutet av operan då han inser att han inte kan hålla tillbaka och undertrycka sina sociala 

drifter utan kommer till klarhet med att de ingår i hans personlighet.  Det gäller bara att 

kunna sammanföra dessa båda sidor med varandra.242   

Jag menar att den stolta, starka sidan av Arnljots personlighet i mångt och mycket 

är en utåt verkande fasad. Han erkänner aldrig inför andra sin känsligare sida. Det 

motiverar min ledmotivsbeteckning av Arnljots huvudmotiv som ”Nietzschemotivet” eller 

”övermänniskomotivet” för det är just när stolthet, styrka och mod återspeglas i Arnljots 

personlighet som motivet dyker upp. Men, som nämnts, avslöjar musiken att det finns 

något annat i Arnljots personlighet som inte kan hänvisas till stolthet och styrka. Det 

ligger en slags mystik över motivet.  

Tillmann beskriver en möjlig tolkning:  

 

…de båda motivens betydelse är att Arnljots huvudmotiv står för de sidor i Arnljots tro på sig 
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själv som leder till konflikt – hans individualism, högmod och trots – medan det andra motivet 

står för de sidor i samma tro som kan förenas med sociala och altruistiska drifterna.”
243

 

 

Det andra motivet som också kallats för Arnljots ”kraftmotiv” är mer tydligt och 

melodiskt än det första. Men det sammankopplats även med avsnitt i operan där också de 

medmänskliga egenskaperna i Arnljots gestalt skildras. Därför gestaltar detta motiv 

kanske i viss mån mer Arnljots hela personlighet. Men det är ändå något som saknas. Det 

första motivet som jag betecknar som ”Nietzsche motivet” gestaltar Arnljots gestaltens 

kluvna känslor tydligare musikaliskt än det andra Arnljot motivet därför är det nödvändigt 

för att uppleva hela Arnljotgestaltens väsen.  

Efter dådet bryter kören in i handlingen. Nu kommer Arnljot att dömas som fredlös 

och måste därefter befinna sig på flyende fot. Mitt i dramat ifrågasätts det om Arnljot är 

man eller kvinna. Arnljot blir då så upprörd att han dräper Gudfast. Direkt efter mordet 

citerar han nästan Friedrich Nietzsche då tinget upphetsat ropar att han har brutit emot 

deras lag. 

 

Arnljot: "Eder lag helig! Ha, ha! Så mena svaga och fega. Allt vad de ej våga göra, räkna de upp och 

kalla det lag. I rädsla rota de sig samman mot alla fria och starka och nämna sig samfund. Sin svaghet 

och feghet känna de gott, men skylla på Tor och Fröj."   

Menigheten: "Nej! Tig! Hör! Nu smädar han ock våra gudar!" 

 

Arnljot: "Gudar! Vem tror på gudar? Ingen av eder. När I frukten för oår och ofred - andra olyckor 

kännen I ej - söken I stilla eder ängslan med blot till blinda beläten! Haden I alltid äring och fred, snart 

vore gudarna glömda!
244

 

 

Passagen är recitativartad och ackompanjemanget är ojämnt med plötsliga pauser. 

Musiken skildrar i första hand handlingen och inte personen Arnljot men vissa mer 

melodiska partier skymtar fram i ackompanjemanget emellanåt vilka kan betecknas som 

personlighetskaraktäriserande, troligen för att visa på Arnljots styrka som person. Kören 

bryter in med ett oroligt utrop i wagneriansk stil. I scenen förekommer utrop på viktiga 

ord såsom ”manligare”, ”viking”, ”och mandom” för att tydligare poängtera dem.  

Varför ifrågasätts manligheten hos Arnljot? Karaktärens hela gestalt genomsyras ju 

av drag som anses vara typiskt manliga. Han är en stolt stark och modig viking med ett 

stort självförtroendeideal. Detta tycks Peterson-Berger ha hämtat från filosofen Friedrich 

Nietzsche. Men i detta parti är det som om Arnljot förlorar fotfästet, hans så självklara 
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identitet sätts ur spel och något annat kommer upp till ytan. Han betraktas som feg och 

omanlig och framställs som blyg och osäker bland kvinnor. Arnljot reagerar så häftigt att 

han dräper Gudfast. Gudfast har berört en känslig punkt hos Arnljot: hans manlighet. När 

Arnljot sedan använder sig av ett nietzscheanskt sätt att uttrycka sig blir han lugn igen 

men inte lika harmonisk.  

 

7.1.1 Operans förutsättningar: medeltidens lagar 

Hur stor del av den historiska handlingen i Arnljot som är verklighetsförankrad? Faktum 

är att det fanns två lagar från medeltiden: Gultingslagen från 1200-talet och den isländska 

lagsamlingen Grágás från 1100-talet som gav den man rätt som förolämpats på detta sätt 

som Arnljot att döda sin anklagare. Det kunde röra sig om beskyllningar om att en man 

låtit sig utnyttjas sexuellt av en annan man och/eller liknandet av en man vid en kvinna 

som under denna tid var starkt sammankopplade med feghet och svaghet. Dessa liknelser 

ryms inom begreppet ergi, vilket var det fornnordiska begreppet för omanlighet. Ergi 

spelade i sin tur en stor roll i en rad grova ärekränkningar som kallades för nid. Arnljot 

beskyller jämtarna på tinget för att vara fega och svaga. Både feghet och fysisk svaghet 

var de tydligaste tecknen på omanlighet under vikingatiden. Att vara fysisk stark och 

modig ansågs vara tydligare tecken på manlighet än att lyckas med många sexuella 

erövringar.245  

 

7.1.2 Kvinnliga rollfigurer 

Kvinnorna i Arnljot är sekundära karaktärer. De handlar och finns med endast i 

förhållande till männen. Unn som är Arnljots mor, medverkar i början av operan och 

upphöjer Arnljot med diverse nietzscheanska citat.: ”…du vet dock sen fordom att Arnljot 

aldrig lyder en annans ord. Hans frihet och kraft är det högsta han vet, han aktar sig jämlik 

en konung.”246 Hennes uppgift i operan är dock viktig genom att hon ger oss ett porträtt av 

Arnljots nietzscheanska sida, d.v.s. den stolta, starka individualisten. Unn berättar för 

Gunhild vilken god man hon har svikit och anklagar henne för att ha handlat orätt. 

Gunhild låter sig emellertid inte hunsas av Unn, utan försvarar sig och menar att det 

faktiskt var Arnljot som svek henne. Gunhild underordnar sig inte Arnljots mor i dramat. 

Hon hävdar t.o.m. att Unns make (som nu var död) inte var manlig: ”[…] han var rik. Han 
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frälste en sjunkande stormannasläkt och vann sig en husfru för gods och gull men icke 

med sin mandom.”247 Däremot kommer Gunhild att underkasta sig Arnljot helt och fullt 

då de möts. Hon rentav förnedrar sig i försök att få Arnljot tillbaka, fastän hon vet att han 

har begått ett mord. Då både Unn och Gunhild framställer Arnljot i positiva ordalag blir 

musiken betydligt mer melodisk än i övriga delar av operan. Det melodiska för 

associationer till Arnljots person. Musiken verkar som en förstärkning av Arnljots 

personlighet.  

 

7.1.3 Analys: Peterson-Bergers förhållande till rollfiguren Arnljot 

Karaktären Arnljot har som nämnts beskrivits som Peterson-Bergers alter ego.248 Senast 

har Henrik Karlsson hävdat detta: ”Vid många tillfällen har Peterson-Berger (1867-1942) 

understrukit den centrala roll som Arnljotgestalten, hans alter ego, intar i hela hans 

tankevärld och skapande…”249 Vissa påståenden som Peterson-Berger själv har gjort 

skulle kunna tala för en sådan uppfattning som vi skall se längre fram. Jag nämnde 

tidigare att Peterson-Berger var förälskad i kvinnor, likaså Arnljot. Trots att Gunhild hade 

gift sig med Gudfast och även fått barn med honom förklarar Arnljot sin kärlek till henne:  

 

...Svindeltung bryter en bölja av eld in över min själ! Jag känner det: ännu är du mig kär 

som den kväll i blommande midsommartider, då vår älskog första gången fann ord - säg 

Gunhild, minnes du den? 

 

Gunhild grips starkt av Arnljots ord, men kämpar emot sina känslor.250 Arnljot fortsätter 

att förklara sin kärlek: 

 

Minns du ej, hur luften stod full av dävna granskogars doft och ångan från tunens häggar i 

blom, där vi följdes till stranden ned - hur vi gledo för drömmjuka årtag ut på Storsjön i 

högflodgland - hur de breda sund lågo blandka i ljus och speglade holmar och fjärrblå fjäll 

och vakorna sjöngo liksom i rus, när läppar möttes och löften vigde vår skälvande 

ungdomslyckas första, strålande kväll?
251

 

 

Arnljot sträcker ut sina armar mot Gunhild och hon är nära att ge efter och kasta sig i hans 
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famn. Men vid närmare eftertanke bestämmer hon sig för att inte lockas av Arnljot som då 

förlorar tålamodet: "Din skuld till mig är ogulden än. Aldrig än fick jag famna en kvinna, 

som tände både själens och blodets åtrå. Nu må det ske!" Gunhild svarar: "Du talar i 

yrsel!". Arnljot: Nej, jag vet, vad jag vill. Jag är stark, jag har väntat länge. Akta dig, hör 

du! Mitt famntag kan bliva för hårt! Ty i min famn skall du vila!" Arnljot går emot 

Gunhild som då drar fram en kniv som hon riktar mot sig själv samtidigt som hon 

utbrister: "Mitt lik skall du famna!".252 När Arnljot inte får möjlighet att vara tillsammans 

med Gunhild verkar det som om han tänker förgripa sig på henne. Arnljot törstar efter att 

få bevisa sin manlighet. I ett parti tidigare i operan, precis då Arnljot äntrat scenen, 

framkommer hans osäkerhet inför Gunhild. Unn talar om att Gunhild inte var Arnljot 

värdig och då replikerar Arnljot snabbt tillbaka: ”Eller hon fann mig ej värdig”. Passagen 

blottar Arnljots svaga sida. 253 

Hur är det med andra kvinnor relaterade till Arnljot i dramat? Det finns en ung 

sameflicka, Vaino, som blir Arnljots tjänarinna när han är på flykt. Hon är förälskad i 

Arnljot, men han visar inget särskilt intresse för henne förrän de slutligen skiljs åt och då 

han också fått ett nej av Gunhild. Men han väljer ändå att avstå från Vaino. Karlsson 

menar att gestalten Vaino är ett uttryck för det exotiska andra som Peterson-Berger 

fantiserade om. Han drar en direkt parallell mellan Peterson-Bergers exotiska 

scengestalter Vaino och trollkarlen Umba till Richard Wagners rollfigurer Klingsor och 

Kundry i Parsifal som båda var av annan nationalitet, den judiska. Enda skillnaden är att 

Vaino och Umba var samer, på ett vis också en annan nationalitet.254 Kanske är det även 

möjligt att Peterson-Berger själv kände igen sig i Vaino. Hon drömmer om Arnljot, sin 

stora kärlek, men hennes känslor förblir dock obesvarade.   

Kan man se likheter mellan Arnljot och Peterson-Berger själv då det gäller den 

sexuella identiteten? Ja, Arnljot är aldrig blyg inför Vaino på något sätt. Peterson-Berger 

är inte heller blyg för sina kvinnliga vänner.255 Men då det gäller kärleksrelationer till 

kvinnor påstås både Arnljot och Peterson-Berger vara blyga och osäkra. Och, varför valde 

Peterson-Berger egentligen att skriva om Arnljot när den jämtländske redaktören Victor 

Hugo Wickström, som var en av de få offentligt välkända homosexuella tidigare hade 
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skrivit en bok om Arnliot Gälline?256 Peterson-Berger medger aldrig att han har inspirerats 

av Wickström, men det är svårt att tro att han inte hade gjort det. I Wickströms skildring 

av Arnljot återfinns flera inslag som innehåller homoerotiska undertoner.257  

 

”Hans ögon fästades med ett outsägligt uttryck af kärlek på vännen, hans panna sken, som om 

den kringbadats af morgonrodnaden, och hans mun log ett vemodigt varmt löje, då han vid ett af 

Ingefast allt vildare utfall, lät sitt svärd sjunka, bredde ut sitt bröst för att mottaga den dödande 

stöten, vacklade fram i vännens armar, som öppnades för honom, och sade med slocknande 

stämma: 

 -Ljuft är att dö för din klinga, broder. 

Ingefast såg på den döende vännen, lät sin hand smekande glida öfver hans bruna,  

tjocka lockar, såg honom i de bristande ögonen, med en blick som bad om förlåtelse och bar 

honom på kraftiga armar till en närstående bänk.”
 258

 

 

Victor Hugo Wickström var chefredaktör för Jämtlandsposten från 1886 och måste ha 

varit bekant för Peterson-Berger. Wickströms roman utkom år 1896 och hade ett innehåll 

som erinrade om Peterson-Bergers drama om Arnljot. Henrik Karlsson diskuterar över om 

Peterson-Berger kan ha skämts för att ha tagit intryck av Wickström, eftersom denne var 

homosexuell och talade för en fri sexualsyn.259 Fri sexualsyn var allt annat än vad 

Peterson-Berger uttryckte i sina böcker och artiklar. Hur Peterson-Berger emellertid 

förhöll sig till sin egen sexualitet är omdiskuterat.260  

En viktig fråga bör här ställas. Kan vi då det gäller Arnljot göra en skillnad mellan 

Peterson-Bergers liv och verk? Det är inte säkert att syftet med Peterson-Bergers drama, 

det han syftade göra, blev slutresultatet. Även då en konstnär har tydliga intentioner med 

ett verk är det inte säkert att omgivningen och eftervärlden uppfattar det på samma sätt. I 

en recension av en svensk översättning av Nietzsches bok Also sprach kommer vi åt hans 

egen uppfattning. Peterson-Berger är upprörd över att ha blivit anklagad för att tro sig 

vara en övermänniska. Han menar att det är ett löjligt påstående och att de som hävdat 

detta inte kan ha läst Nietzsche på ett riktigt sätt.261 Men likafullt uttrycker Peterson-

Berger sig med tydliga hänvisningar till Nietzsche i sina artiklar och recensioner och med 
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en övermänniskoattityd som är omisskännlig. Nietzsche finns både i liv och verk, även om 

Peterson-Berger själv i denna recension förnekar det. Rollfiguren Arnljot yttrar sig flera 

gånger tydligt övermänniskoaktigt i operan. Peterson-Berger formulerar sig 

nietzscheanskt både genom Arnjotgestalten och i sina privata skriverier. Vi kan därmed 

konstatera att vissa egenskaper i Arnljots karaktär överensstämmer med Peterson-Bergers 

egenupplevda. Men det är tveksamt om Arnljot kan anses vara en spegling av personen 

Peterson-Berger i exakt bemärkelse. För att bevisa att rollfiguren Arnljot i operan t.o.m. 

skulle spegla delar av Peterson-Bergers levnadsbana krävs en mer ingående undersökning. 

Peterson-Berger menar själv att musikverken är en reflektion av personen bakom dem. 

Konstens uppgift är inte i första hand att åstadkomma moraliska verkningar, utan att 

avspegla och ”meddela” konstnärens personlighet och det karakteristiska i hans själsliv.262 

Samtidigt presenterar Peterson-Berger på flera håll i sina skriverier åsikten att musiken 

skall innehålla en ”folksjäl” i Herders anda.263 Peterson-Berger menar att folksjälen skall 

finnas med då det folkliga elementet är en nödvändig komposition. Dock tycks han mena 

att det folkliga bör förfinas och individualiseras och därigenom förmedla ett avtryck från 

konstnärens personlighet.264  

I en recension av Wilhelm Stenhammars opera Tirfing diskuterar Peterson-Berger 

hur dikten i operan bör vara uppbyggd för att det skall vara möjligt att komponera lyckad 

musik till den: ”För att komponeras bör dikten vara sådan att komponisten i den återfinner 

sig själv.” Min tolkning är att Peterson-Berger menar att konstverket närmare bestämt 

skall uttrycka vissa karaktäristiska drag i konstnärens personlighet. I artikeln ”Hembygd 

och världsmedborgare” från 1929 uttalar sig Peterson-Berger om Arnljot på följande sätt: 

 

Under dessa första Jämtlandssomrar växt i min fantasi och känsla en gestalt upp som 

jag redan långt förut lärt känna genom Björnsons diktcykel som alltjämt sysselsatt min 

inbillningskraft i många år: Arnljot Gelline. Efter bekantskapen med Jämtland kände 

jag hur han med något av naturnödvändighetens och den hemlighetsfulla 

valfrändskapens lag började fylla mitt själsliv med allt jag visste och kunde gissa mig 

till om hans öde, och det hittills mest gåtfulla i Snorre Sturlarssons berättelse om 

honom: att han, den stolte, jättestarke, inte gav sig ut i det av obegränsade möjligheter 

uppfyllda medeltida Europas äventyriska liv, utan trots fredlösheten stillsamt stannade 

kvar hemma bland sina stora skogar och glimmande fiskevatten, det blev mig med ens 

klart och lättbegripligt: Arnljot älskade Jämtland så som jag av erfarenhet fått veta att 
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man kunde älska det.
265

  

 

 

Samtidigt har Sven Stolpe citerat Peterson-Berger i tidskriften Fronten: ”Arnljot” är en 

”rent estetisk, från all empirisk och stofflig verklighetstyngd frigjord konstupplevelse”. 

Stolpe ifrågasätter dock Peterson-Bergers påstående och menar att Arnljot innehåller en 

”personlig livskamp” Stolpe menar också att: ”Forskningen skall en gång kunna avgöra, i 

vilken grad Arnljots utvecklingsgång är Peterson-Bergers egen.”266  

Henrik Karlsson anser att det i följande citat t.o.m. är svårt att avgöra om det är 

Peterson-Berger som talar om sig själv eller om det är hans rollfigur Arnljot som beskrivs: 

 

Denne man [Arnljot] var för stor för sin hembygd; genom sina resor hade han blivit 

europé, världsborgare, vidsynt och nästan filosof i sin livsåskådning och ändå med 

väsendets djupaste fibrer, med barndomens och ungdomens alla grundläggande intryck 

och minnen oupplösligt bunden till en avlägsen vrå av det stora Europa, där han var 

som helst skulle kunnat skapa sig en glänsande hjältekarriär som kämpe och hirdman, 

men en vrå vars landskapliga skönhet och karaktär just vari med om att forma hans 

personlighet, vars stolta gjäll gjort hans själ stolt och stor och vars vida syner över 

skogar och vatten givit hans egen tanke lust och svingkraft att blicka ut över stora 

livsvidder, stora politiska och psykologiska sammanhang. Jämtland hade gjort honom 

till europé och samtidigt i hans hjärta tänt en kärlek som för alltid skulle binda honom 

vid hans avlägsna, torftiga hembygd, fjärran från det dåtida Europas rika och upprörda 

andliga och politiska liv. När han blev fredlös, drog han ej tillbaka ut till de praktfulla 

hoven i Frankland, tyska kejsarriket eller Bysanz – han stannade i Jämtlands skogar.
267

   

 

 

Peterson-Berger säger i ett brev om Arnljot: ”min själ, mitt blod, kvintessensen, extraktet i 

dikt och ton av det väsentliga i min personlighet”.268 Detta innebär alltså att Arnljotdramat 

skulle uttrycka det som Peterson-Berger tyckte var de viktigaste dragen i hans 

personlighet, men det betyder inte att alla personlighetsdrag inryms i Arnljotgestalten. 

Därför kan vi fråga oss om det inte då är missvisande att hävda att Arnljot är Peterson-

Berger? 

 

7.1.4 Sexualitet: bakgrund 

Om vi nu vänder oss till historien och betraktar synen på sexuella identiteter kan det 

konstateras att uppfattningen inte alls var densamma under 1800-talet som nu. Först i 
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slutet av 1800-talet talades det om en homosexualitet som i någon mening kan liknas vid 

dagens uppfattning.  

 När Peterson-Berger påbörjade sin verksamhet kring 1890 var begreppet 

honomsexuell inte etablerat, det fanns ännu inte fanns något bestämt begrepp som idag 

motsvarar vår moderna betydelse av begreppet homosexuell. Försök gjordes dock att 

etablera termer som ”konträrsexuell”.269 Ordet hade även bibetydelsen pervers.270 Äldre 

benämningar fanns visserligen i rörelse, ”sodomit” är ett. Men dess betydelse innefattar 

alla sexuella beteenden som avvek ifrån det heterosexuella samlaget.271 Vi vill gärna 

kategorisera människor i olika fack, s.k. ”typer”. Men faktum är att homosexuell som 

identitet inte existerade förrän i slutet av 1800-talet. Tidigare förekom homosexuella 

beteenden, men någon speciell grupp utgjorde inte utövarna av denna form av 

sexualitet.272 Den sexuella identiteten kom att formas mellan åren 1880-1920 och fokus 

skiftade så småningom från homosexuella handlingar till personers sexuella identiteter. Ur 

massmedial synpunkt inföll brytpunkten i Sverige vid år 1907 för den manliga 

homosexualiteten.273 Men termen homosexualitet användes fortfarande mycket sparsamt 

mellan åren 1907-1920.274  

Ned Katz framhåller att ett nytt ideal vad gäller sexualiteten började göra sig 

gällande i slutet av 1800-talet. Heterosexualiteten var en norm, där normal var lika med 

heterosexuell. Katz daterar de engelska termerna för hetero- och homosexuell till 1869-70. 

Före sekelskiftet definierades den ”normala” sexualiteten i handlingar som ledde till 

reproduktion. Enligt detta äldre synsätt betraktades icke-reproduktiv heterosexualitet som 

mer lik än olik icke-reproduktiv homosexualitet.275 

År 1909 finner vi båda termerna hetero- och homosexualitet i Nordisk familjebok. 

Dock finns inte homosexuell under någon egen rubrik utan endast som hänvisning under 

begreppet heterosexuell. Homosexualitet definieras desto noggrannare som något 

onaturligt i motsats till heterosexualitet.276 Engelsmannen Edward Carpenter var reformist 

inom det sexuella området vid sekelskiftet 1900. Han använde termen ”mellankön” 

                                                 
269

  Rosenbeck 1997, s. 40 f.  
270

  Rosenberg 2000, s. 44.  
271

  Eman 1989, s. 164.  
272

  Kulick 1989, s. 91.  
273

  Eman 1999, s. 104. 
274

  Eman 1999, s. 165.  
275

  Se Ned Katz, 1995 The invention of heterosexuality 
276

  Nilsson 2003, s. 21 ff.  



 85 

(intermediate sex) på personer som föredrog att ha sexuella förbindelser med personer av 

samma kön. Under senare delen av 1800-talet började frågan om orsaken bakom 

sexualiteten diskuteras. Diskussionen kom i sin tur att leda till utvecklingen av en ny 

disciplin: sexologin 1907. 277 Greger Eman har uppmärksammat att ordet homosexualitet 

dessförinnan använts vid ett antal tillfällen. I Hygiea 1894 diskuteras behandling av 

sexuella psykopater. Nästa gång i samma tidskrift året därefter, dyker det upp igen i några 

läkarintyg år 1900 och år 1904 finner vi det i läkaren Anton Nyströms bok Könslivet och 

dess lagar.278 Första gången ordet homosexualitet används utan direkt koppling till 

medicin är år 1916.279 

I vår moderna västerländska kultur uppfattas den heterosexuella identiteten som 

den normala, medan det är mer vanligt i icke-västerländska länder att utövare av 

homosexuella beteenden inte anser sig tillhöra någon speciell minoritetsgrupp. I flera 

icke-västerländska samhällen betraktas inte det homosexuella beteendet som onormalt. 

Det är inte heller säkert att utövaren av en homosexuell handling nödvändigtvis till sin 

identitet är sin sexualitet, d.v.s. den personliga identiteten är inte homosexuell utan ett 

beteende. Ungefär på samma sätt betraktades homosexuellt beteende före senare delen av 

1800-talet då kategoriseringen av människotyper blev allt vanligare.280 Sekelskiftestiden 

gav mer utrymme för ett romantisk vänskapsband mellan män. Exempel på det är den 

vanliga benämningen ”broderskärlek” som användes för att uttrycka ett starkt förbund 

män emellan.281  

Andra ord än de som nämnts ovan som användes som beteckning för homosexuellt 

beteende var ”drängskändare” och märkligt nog ”kvinnohatare”. Det sista uttrycket var det 

allra vanligaste då man talade om homosexualitet. Att ställa frågan: ”hatar du kvinnor” var 

likvärdigt med att fråga: ”är du homosexuell?”282 I sina skrifter och artiklar har Peterson-

Berger många gånger en nedvärderande syn på kvinnor som han ofta ser som något sämre, 

de är underordnade männen. Samma tendenser finner vi emellertid hos August Strindberg 

och denne var ju t.ex. gift tre gånger fast det utgör i ock för sig ingen garanti för 

fastställande av sexualiteten.  Redan 1930 nämner dock författaren Adolf Paul i Min 
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Strindbergbok att dennes kvinnoförakt hade sitt ursprung i ett försök att underkuva det 

kvinnliga i honom själv. Det fanns en, enligt Paul, föreställning hos Strindberg att 

kvinnorna försökte ta över det manliga i försök att utplåna det, vilket framkallade en 

rädsla för kvinnlighet hos Strindberg. Vad gäller Strindberg finns det också exempel på att 

han med stor sannolikhet upplevde erotiska känslor för det egna könet.283 Han umgicks i 

kretsar där det förekom erotiserande män emellan. Även om Strindberg själv inte var 

aktiv, avvisar han inte svärmerier från det egna könet.284 I sin ungdom hade Strindberg en 

relativt radikal kvinnosyn som dock senare kom att utmynna i ett kvinnohat.285 Peterson-

Berger arbetade från 1896 som kritiker i Dagens Nyheter. Han var en av de främsta som 

recenserade konserter, musikverk och musiker. Chefredaktören Fredrik Vult von Steijern 

var wagnerian och känd i Stockholm konstnärs kretsar och kom att utöva inflytande på 

Peterson-Berger. Vult von Steijern höll bjudningar i sitt hem däribland hälsade Strindberg, 

Ellen Key, Hjalmar Söderberg och Verner von Heidenstam på.286 De utgjorde en del av de 

konstnärer och författare som brukar kallas för 90-talisterna. Hos Vult von Steijern  

diskuterades b.l.a. litteratur vilket torde ha påverkat Peterson-Bergers uppfattningar. 

Strindbergs kvinnosyn kan mycket väl ha övat inflytande på Peterson-Bergers. Man kan 

fråga sig hur mycket han inspirerades av sina förebilder genom direktläsning och genom 

andrahandsåsikter? Nietzsches arbeten måste han ha läst i original då han även översatt 

Nietzsches verk. Men vad gäller andra författares verk torde hans åsikter härröra från en 

blandning av originalläsning, påverkan av andra konstnärer uppblandat med den egna 

hållningen. För ibland sticker hans åsikter ut ordentligt.  

Den samtida författaren Gustav Otto Adelborg hyste kärlek till andra män men 

hade samtidigt ett starkt kvinnoförakt hämtat bl.a. ifrån Otto Weininger, som var tidens 

modefilosof. Weininger menar att till och med den lägst stående mannen står långt över 

den högst stående kvinnan. Överläggning om författares sexuella läggning har länge varit 

ett omdiskuterat ämne, i synnerhet om författarnas personliga läggning återspeglas i deras 

böcker. Viktor Rydbergs intresse för unga pojkar har till exempel lett till diskussioner.287 

Märkligt nog har det inte varit en lika aktuell diskussion på musikens område. Det är dock 
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viktigt att särskilja homoerotiska känslor, vilka under romantiken kunde var sexuellt 

laddade, från det vi idag klassificerar som homosexuell identitet. Den homosexuella 

identiteten började formuleras i skrift, som nämnts, först på 1880-talet.288  

 

7.1.5 Diskussion om Peterson-Berger 

Wilhelm Peterson-Berger levde utan en kvinna vid sin sida. Kvinnor var något han inte 

tycktes prioritera. I varje fall ansåg han relationer med det motsatta könet vara något 

sekundärt; om ens det. Bland Peterson-Bergers närmaste vänner fanns de båda bröderna 

Lars och Karl Tirén. De umgicks intensivt i perioder med varandra och vänskapen 

betydde mycket för Peterson-Berger. Det har spekulerats i om det var mer än en 

vänskapsrelation mellan dem.  

Peterson-Berger skriver känslosamt och diskuterar även sexualiteten i ett särskilt 

intressant brev till Lars Tirén. Peterson-Berger var orienterad i dåtidens litteratur om 

sexualiteten som hade börjat göra sig gällande inom psykologins område 289 En passage i 

brevet finner jag vara särskilt intressant:  

 

”…den blinda naturens regulationssträfanden, som i samma väsen nedlägga två konträrt 

motsatta latenta drifter, hvilka under vissa perioder i rasernas lif utesluta hvarandra, under 

andra åter samtidigt eller åtminstone i ytterst hastig vexling uppträda i medvetandet? 
290

 

 

 

Här är det uppbenbart att Peterson-Berger talar om att en människa kan förfoga över två 

olika drifter. Det är biologiskt naturligt med både dragning till män och kvinnor. Närmare 

bestämt menar han att det är naturligt att vara, i modern benämning, bisexuell.  

Ville Roempke menar i en artikel om Peterson-Berger att en del av de brev som 

Peterson-Berger sänder till Tirén är mer känslosamma än korrespondenser män emellan 

vanligtvis brukade vara.291 Peterson-Berger kände flera av familjemedlemmarna Tirén 

som han också umgicks med privat.292 Vänskapen mellan den yngre brodern Karl Tirén 

och Peterson-Berger kom dock att sluta i fiendskap. Den 27 juli 1926 avbröt Peterson-

Berger kamratskapet. Vi vet inte exakt vad som ligger bakom denna brytning. Gunnar 

Ternhag skriver i sin artikel om Peterson-Berger och Tirén att det på ytan berodde på 
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Peterson-Bergers skrivsätt i recensioner, men att det troligtvis även låg andra orsaker 

bakom.293  

Tiden som Peterson-Berger tillbringade på Sommarhagen delade han endast med 

sitt husdjur katten Kurre och en manlig hushållerska.294 Om det rörde sig om män som 

levde som homosexuella från olika samhällsklasser menar Greger Eman att det var vanligt 

att man iklädde sig herre-betjänt-rollen.295 Peterson-Bergers hushållare följde troget med 

Peterson-Berger upp till Östersund, då han valde att flytta från Stockholm. Peterson-

Berger skriver till sin kvinnliga vän Helga 16/10 1922: 

 

Kära Helga! 

Har nu kommit i någorlunda ordning i mitt nya hem, där jag trivs bra. Wenngren är ännu hos 

mig, han är en ovärderlig hjälp och typen för en riktig gammal trotjenare och tänker på allt och 

vet råd för allt. Till och med matlagning har han nu lärt sig – enklare förstås – och jag äter ofta 

hemma. På Sommarhagen bleve det väl ändå stillsammare, men han säger sig längta till landet 

och lantliga göromål. Men där skulle han bo utan någon lön, endast för bostad, ved och ljus 

och hade kanske inte så lätt att få det arbete han behöver för födan med mera.  

Vännen Wilhelm Peterson-Berger
296

 

 

 

Bland de personer som kom att stå Peterson-Berger närmast var däremot nästan alla 

kvinnor. Peterson-Berger hade gärna kvinnliga vänner, men när det gällde fördjupade 

relationer till det motsatta könet var han blyg och osäker menar Arne Aulin. 1896 berättar 

Peterson-Berger i ett brev till sin mamma hur bra han har det eftersom han kan komponera 

i lugn och ro, recensera och undervisa utan att behöva ha en fru att tänka på. Mamman 

svarar oroat tillbaka att hon tycker det är synd att Peterson-Berger inte verkar ha någon 

lust att gifta sig: ”…när jag tänker på din ålderdom, så önskar jag dock att du – vore 

gift!”.297 

Peterson-Berger dedikerade många av sina musikstycken till kvinnor, framförallt 

pianoverk. Detta skulle kunna ifrågasätta rykten om en homosexuell Peterson-Berger. 

Men det finns även verk – dock inte många – som dedikerats till män, däribland Karl 

Tirén.298  

Vänskapen mellan Peterson-Berger och en annan av hans närmaste vänner, 

diktaren Erik Axel Karlfeldt, menar Lennart Hedwall vara ”ett veritabelt 
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vänskapssvärmeri av romantiskt snitt”. Karlfeldt uttalar sig vid ett tillfälle om Peterson-

Bergers erotiska erfarenhet. Han retar Peterson-Berger och menar att han inte kan yttra sig 

i några erotiska spörsmål eftersom han var ”ingeny” (oskuld).299 Peterson-Berger är 

inkonsekvent i sin musikfilosofi. Kanske är han på samma sätt ”inkonsekvent” då det 

gäller den egna sexualiteten? Det är mycket möjligt att Peterson-Berger var osäker på sin 

sexuella läggning. Att vara homosexuell vid denna tid var ovanligt - den homosexuella 

identiteten hade precis börjat växa fram. Fortfarande var homosexualitet ett sällsynt ord 

och innebörden var ofta otydlig. Man talade mer om ett beteende som inte nödvändigtvis 

behövde vara fastställt och bestämd till personers identitet. Peterson-Berger har dock själv 

berättat att han varit kär i kvinnor.300 Samtidigt kanske han hyste en lite varmare känsla till 

män än vad en heterosexuell man vanligtvis gör.  

Hedwall menar att Arnljotgestaltens tragiska kärleksöde går att hänföra till 

egenupplevda erfarenheter. Peterson-Berger hade flyttat från Umeå till Dresden på 1890-

talet. I Umeå hade han en fästmö som inte hade orkat vänta på att han skulle återvända 

utan trolovade sig istället med en annan man. Hedwall berättar att denna händelse sägs ha 

påverkat Peterson-Berger mycket djupt för resten av livet, vilket till slut kom att väcka ett 

förakt för kvinnor. På en och samma gång hade Peterson-Berger en idyllisk föreställning 

av kvinnan. Sina fantasier om drömkvinnan skildrar han i Karlfeldtsångerna och i 

kvinnogestalten Vaino i Arnljotdramat.301 

Peterson-Berger kanske ansåg att biologiska kön inte spelade någon roll i 

kärleksrelationer. Med dagens begrepp tycker jag beteckningen bisexuell skulle vara den 

mest passande. Att fastställa Peterson-Bergers sexualitet kommer jag emellertid inte att 

göra och frågan är om det någonsin är möjligt. Men genom skrifterna, breven och 

musikverken tycker jag vi kommer närmast hans läggning. Att det fanns funderingar – 

både ifrågasättanden och bekräftanden av tidens ideal hos Peterson-Berger vad gäller kön 

och sexualitet kan vi i alla fall med säkerhet konstatera. Den offentliga diskussionen var 

ingenting han oreflekterat förbigick.  
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8. Tirfing 

8.1 Allmänt 

I det följande kapitlet kommer jag att granska Wilhelm Peterson-Bergers recension av 

Wilhelm Stenhammars opera Tirfing. I avsnittet är Peterson-Berger huvudperson. Verket 

analyseras därför i förhållande till den relevans det har för förståelsen av Peterson-Bergers 

recension. Syftet med min analys är att se hur Peterson-Berger reagerar inför det faktum 

att operans huvudperson är en kvinna utklädd till- och agerande som man. Recensionen av 

Tirfing skrevs tidigt i Peterson-Bergers karriär och jag har även för avsikt att studera om 

vi kan finna några huvuddrag i Peterson-Bergers uppfattning av kön och genus redan då. 

Jag kommer sedan att jämföra Peterson-Bergers recension med andra recensenters 

recensioner för att se vilka likheter och skillnader som kan finnas. Bo Wallner diskuterar 

kortfattat i boken Stenhammar och hans tid (1991) Peterson-Bergers samt Aftonbladets 

recensents Adolf Lindgrens omdömen av framförandet, men gör inte någon 

genusrelaterad analys av deras texter.  

Den 9 december 1898 uruppfördes Wilhelm Stenhammars Tirfing på operan i 

Stockholm. Stenhammar dirigerade själv framförandet. Peterson-Berger recenserade 

Stenhammars musikdrama Tirfing följande dag den 10 december 1898 i Dagens Nyheter. 

Till detta verk hade Stenhammar komponerat musiken, medan texten skrivits av 

librettisten Anna Boberg.302 Vi vet inte så mycket om Stenhammar och Bobergs 

samarbete. Det enda som finns kvar är ett brev som Stenhammar skrev till Anna Boberg 

den 13 juli 1897. I brevet beskriver han hur han har inspirerats att komponera musiken till 

verket.303 Myten om Tirfing är gammal, men det är i huvudsak bara förspelet till operan 

Tirfing som anknyter till ursprungsmyten. Händelseförloppet är till största delen planerat 

och skrivet av Anna Boberg.304 

 

8.2 Operans handling 

Peterson-Berger är överlag mycket kritisk till operan, men han är även motsägelsefull i 

fråga om sin syn på innehållet. Vad gäller kön och genus är texten revolutionär och 
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betraktar man den ur tidens synvinkel ansågs den förmodligen vara för kontroversiell. Jag 

ska nedan redogöra för handlingen.   

Angatyr var far till flickan Hervor som var hans enda barn. Före sin död såg han 

till att släktklenoden, svärdet Tirfing skulle följa med honom ända till graven. Tirfing har i 

librettot ett heligt ursprung och fordrar ”banesårs blod” om det visas. 305 Peterson-Berger 

förklarar att i Hervors ”själ” hade ”alla kvinnliga instinkter trängts åt sidan av törst efter 

hjältenamn och ära, en obändig ättstolthet och stridslust.”306 I librettot berättas det om att 

ju äldre Hervor blev desto hårdare blev hennes sinne och alla vekare känslor glömdes 

snabbt bort.307 Intressant att notera i detta parti är att librettisten Anna Boberg, trots att 

hon själv var kvinna, associerar vekare känslor med det kvinnliga biologiska könet.  

Hervor har lyckats ta reda på var hennes far ligger begravd för att kunna ta ifrån 

honom svärdet. Efter detta planerar hon att leva som man istället för kvinna. Fadern 

kommer dock att visa sig i form av en vålnad och uppträder hotfullt mot henne. Eftersom 

hon skapats till kvinna anser han att hon därmed är dömd att vara det för resten av livet. 

Hervor blir mycket upprörd och menar att hon skall skända sin faders grav om han inte 

går med på att låta henne få svärdet. Hon erhåller svärdet, men måste svära en ed på att 

hon aldrig får avslöja för någon att hon är kvinna. Hervor byter namn till Hervadur, klär 

sig i manskläder och håller svärdet Tirfing stolt i sin hand och drar därefter ut på 

vikingatåg. 308  

Vi har i operan att göra med en s.k. sköldmö. Temat var aktuellt i och med Richard 

Wagners opera Valkyrian i vilken sköldmön Brynhilde medverkar i en viktig roll.309 Det 

finns gott om driftiga kvinnor i de fornnordiska berättelserna. Till ovanligheten hör dock 

sköldmör. Endast i eddadiktningen och fornaldarsagorna dyker de upp.310  

Hervor lär känna konungasonen Vidar som hon blir god vän med, men som hon 

snart upptäcker att hon hyser starkare känslor för. Hur Vidar känner för Hervor får man 

inte riktigt veta. Han har en syster, Gullväg, som i sin tur är kär i Hervardur, den manliga 

Hervor. När Vidar sitter och funderar i sin ensamhet upptäcker han sin kärlek för 
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Hervadur, utan att veta att hon är kvinna.311 Jag skall nedan citera en mycket viktig scen i 

operan som Peterson-Berger betraktar som ”ohjälpligt smaklös”:  

 

Vidar: Jag vet ej…just som jag sjelf han illa fördrager 

Hvar kvinna, vare sig ful eller fager 

Allt kärleks pjåsk är han till avsky led åt.  

 

(försjunker i tankar, hvarvid ansigtet får ett pinadt utseende; fattar sig åter) /…/ 

Han, Hervardur och Gullväg, - ja, ja, (suckar tungt.) 

Så må det ske.  

De skola samman bröllopsdansen tråda – (går åter oroligt) 

Hvi, vållar mig den tanken så outsägligt ve! (suckar åter.) 

De få varann…men jag, jag mister båda! (sätter sig med pannan mot handen. Paus.) 

(Reser sig åter häftigt) 

Nej, nej jag kan ej! Hervadur som förr 

Skall hålla av mig allena. 

En vänskap stark som vår i baklås slår den dörr 

Som för till kärleks sälla boning--- /…/ 

Han, just som jag, vet ej hvad älska är: 

Jag tror han aldrig famnade en kvinna /…/ 

Vid Aserne, jag mist mitt vett /…/ 

(Hervadur och Vidar komma ensamma in. En kraftig oemotståndlig omarmning blir helsningen.)  

/ …/ 

Vidar (ställer sig bakom Hervadurs stol, seendene i hennes uppåtvända ansigte.) 

Ja, i fjor ja! Som nu var det kallt 

Och drifisen lade sin boja kring skeppen.  

Af ryktbarhets glans sken din kämpagestalt! 

Men  - inte ett skäggfjun kring finhyllta läppen.  

(böjer sig allt djupare ned mot Hervadur.) 

Din rodnande kind, din panna af snö 

Och din svällande mun skulle pryda en mö. 

De locka till kyssar /…/
312

 

 

I operan utbrister Vidar: ”Nej, nej, jag kan ej! Hervardur som förr skall hålla av mig, mig 

allena. En vänskap stark som vår i baklås slår den dörr som för till kärleks sälla boning”313  

Här har vi att göra med en homosexuell/bisexuell kärlek, eller en kärlek som är 

oberoende av biologiskt kön. Vidar har blivit kär i en person och verkar inte vara rädd för 

att det rör sig om en som enligt hans vetskap tillhör samma kön. Det som får honom att 

tveka är istället att det gör honom till Gullvägs rival: ”Och Gullväg! Skall jag dig så utan 

all förskoning ditt unga, ljusa kärlekshopp förmena?”314 Han tänker på sina känslor och 

tror att han är på väg att bli galen: ”Vid Aserne, jag mist mitt vett!”315 Peterson-Berger 
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berättar att det verkar som om Hervor-Hervardur har sett denna scen för när hon sedan 

äntrar scenen följer vad Peterson-Berger kallar för en ”ohjälplig smaklös scen” då Vidar 

försöker kyssa Hervor. När hon ensam funderar över sina känslor för Vidar konstaterar 

hon att de älskar varandra. Hervor är kär i Vidar, men kommer ihåg sin ed och väljer trots 

sina starka känslor att lämna Vidar. Hon kysser sitt svärd Tirfing och finner tröst i att hon 

i alla fall har svärdet.  

En fest arrangeras för att hitta en lämplig make åt Gullväg. Hervor är inbjuden men 

är omedveten om syftet med festen. Gullväg har massor med friare, men är bara 

intresserad av Hervor. Hon tar Hervors hand och bestämmer sig för att det är honom 

(henne) som hon önskar ha som make. Hervor blir skräckslagen och kastar undan 

Gullvägs hand. Alla festdeltagarna förfäras och anser att Hervor förnedrat Gullväg.316 

Vidar som också är närvarande vid festen glömmer bort hur mycket han älskar Hervor och 

utbrister: Som skabbigt svin du borde slaktas, som pestbesmittat as ditt lik ock aktas.”317 

Därefter slår han till Hervor mitt i ansiktet. Hon blir mycket arg, drar sitt svärd 

Tirfing och dödar Vidar omedelbart och sårar därefter hans far. Hervor kastar sig över 

Vidars lik. Gullvägs friare försöker att döda henne, men de hindras av Gullväg som 

skickar iväg dem och försöker sedan att trösta Hervor.318 Hervor förklarar sin situation: 

 

Ej manlig skrud kan kväva kvinnans hjärtelag 

det krävde ut sin rätt. I kärleks trånad 

förbyttes vännens känsla gentmot vän. 

Men Vidar visste ej i döden än 

Att Hervors mansbörd blott var lånad.  

Han skuldlös står på domens dag 

Men kvinnan, Hervor, det är jag.
319

 

 

Efter detta avslöjande måste hon återlämna Tirfing till Angatyr. Hon kommer till slut att 

dö vid sin faders grav.  

 

8.3 Peterson-Bergers uppfattning 

Peterson-Berger menar att uppslaget till historien är utmärkt: 

 

En kvinna som av övermänniskokraften i sin natur, ättstoltheten och dådlusten drives att 
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vilja vara mer än kvinna och som erövrar sig genom sin själskraft, sin avsägelse och sin 

ed den klenod, vilken därigenom blir symbol för den härskande lidelsen i hennes själ 

och berättigad att låna hela dramat sitt namn – något för ett musikdrama tacksammare 

motiv kan näppeligen uppletas
320

 

 

 

Peterson-Berger beskriver ovan en kvinnlig övermänniska i Nietzsches anda. Detta visar 

att Peterson-Berger mycket väl kan godkänna kvinnliga hjältar, om de beter sig på ett 

typiskt manligt sätt. Att acceptera en kvinna som uppträder manligt hörde emellertid inte 

till vanligheten under denna tid. Denna uppfattning kommer Peterson-Berger, som vi sett, 

även att bibehålla senare. 

Huvudrollen i Tirfing sjöngs och spelades vid premiären av Mathilda Lindén (mer 

känd under namnet Jungstedt). Om vi går tillbaka och tittar i Peterson-Bergers omdömen 

om kvinnliga sångerskor och musiker (i kapitlet kön – genus II) finner vi intressanta 

uttalanden som han har gjort om just denna sångerska efter hennes olika framföranden. 

Peterson-Berger har alltid förhållit sig mycket positiv till henne och menat att hon är en 

idealisk gestalt som dessutom bidragit till Stockholms musiklivs maskulina atmosfär. Hon 

beskrivs också som en slags blandning av en kvinna och en man. Mathilda Jungstedt var 

en av Stockholmoperans mest kända dramatiska mezzosopraner och innehade även många 

andra roller såsom Orfeus, Carmen och Brynhilde.321  

Vad gäller Tirfing menar Peterson-Berger att utarbetandet av operan borde ha varit 

annorlunda. Vi skulle ha fått sett mer av Hervadurs vikingafärder och vi borde tydligare 

ha fått uppleva när hon blev kär i Vidar. Dessutom önskade han ha fått ”med henne 

uppleva den stund då kvinnan i henne först vaknar”. Det skulle ha varit en utförligare 

skildring av hennes känslor för Vidar. Dessutom borde ”Vidar ha framställts som hjälte322, 

mäktig av att väcka en sådan kvinnas kärlek”. Peterson-Berger tycker att han är en lam 

och mesig figur i dramat, som är svår att få grepp om eftersom han inte aktivt medverkar, 

utan bara är ett objekt för Hervors känslor. Vidar intar den roll som vanligen associerades 

med kvinnor vid denna tid. Kvinnan ansågs vara passiv och mannen aktiv, men i Tirfing 

förekommer det omvända. Peterson-Berger väljer då att kritisera Vidars passivitet. 

Därefter redogör Peterson-Berger för dramats svagheter och är mycket kritisk i sitt 

omdöme:  
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Sammanfattas allt det ovan sagda om händelseuppställningens planlöshet och 

betydelselöshet, om de olika delarnas oklarhet och motsägelser, karakteriseringens 

frånvaro och språkets brister, måste dock slutomdömen om dikten Tirfing bliva: 

dilettantism, käck, glad naiv dilettantism som utan att djupare undersöka arten av sin 

uppgift, utan att bekymra sig om vad som tilldragit sig i forntid och nutid på det område 

man beträder oförskräckt slungar sig in i striden om dagens ära och ryktbarhet.
323

  

 

 

Peterson-Berger är i början av sin recension positiv till själva dikten för att sedan bli 

alltmer kritisk. Dagen efter kommer han att fullfölja recensionen och är ännu mer negativ 

och förklarar att dikten ”icke har något inre liv, endast yttre teatereffekter utan 

sammanhang vare sig för känsla eller förstånd.” Den är ”ingenting annat än en formlös 

librett”.324 Peterson-Berger menar vidare att ”endast verklig poesi kan lösa verklig musik 

ur musikerns själ, ty varhelst en gnista av den varan slår fram ur fru Bobergs text där blir 

hr Stenhammars musik icke svaret skyldig.”325 Endast verklig poesi kan påverka 

kompositören att skriva äkta musik. Det gnistrar till ibland i librettot. I dessa partier finner 

Peterson-Berger att Stenhammar har komponerat äkta musik, men det verkar inte ske 

särskilt ofta. Peterson-Berger är stundtals ganska nöjd med verket, men blir dock alltmer 

kritisk, i synnerhet i sin andra del-recension. Operan är en lek med kön och genus, och det 

är uppenbart att varken Wilhelm Stenhammar eller Wilhelm Peterson-Berger kunnat 

bortse från den sexuella förvirring som råder i operan.  

Musikrecensenten Adolf Lindgren recenserade Tirfing i Aftonbladet. Lindgren 

menar dock att det är logiskt att Hervor blir straffad för att ha klätt ut sig till man:  

 

Det ligger en – enligt undertecknade tanke – fullt riktig tragik däri, att Hervor som trotsigt 

förnekat sin kvinnliga natur, straffas med att förälska sig och sedan bringas till att döda sin 

älskade, med just det svärd, som utgör symbolen för hennes åtrådda, onaturliga 

manhaftighet.
326

 

 
 

Hervors personlighet” är ”allt annat än fornnordisk, i det hon hela tiden mera gör intryck 

av bruten varelse, en jämmerfull pilgrim, än av en nordisk, segerviss och stridslysten 

amazon”.327 Enligt Lindgren var Hervor alldeles för vek till sin karaktär, hon borde ha 

varit hårdare, samtidigt som hon inte skall vara manhaftig. Menar Lindgren att det finns 

en kvinnlig hårdhet som ibland är berättigad?  
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I äldre historieböcker som Ericus Olais svenska historia från 1400-talet finner vi att de 

kvinnliga göterna skildras såsom krigande amazoner.328 Kanske ville Lindgren att Hervor 

mer skulle likna dessa krigarkvinnor än den personlighet som hon framställs som i 

librettot?  

 

8.4 Crossdressing 

Kvinnor utklädda till män förekommer vid ett flertal tillfällen i operahistorien. Peterson-

Berger skriver en gång och berömmer Beethovens opera Fidelio (17/12 1897). I denna 

opera förekommer också utklädningstemat – en kvinna i manskläder. Detta diskuteras 

däremot inte alls av Peterson-Berger. Det har förekommit kvinnor som under perioder av 

sitt liv verkat som män av olika anledningar. En del kvinnor valde att övergå till en manlig 

identitet för att få en större frihet vad gäller arbete.329 Inom teater och opera förekom det 

att mansroller spelades av kvinnor. Ofta var det ganska uppenbart i skådespelet att det då 

handlade om kvinnor utklädda till män. Förklädnadsrollen var populär inom teater, opera 

och gatuteater runtom i Europa. Om en skådespelerska hade spelat en mansroll på teatern, 

var steget i vissa fall inte långt till att leva som man helt och hållet.330   

Att använda sig av manskläder för att dölja sin kvinnliga identitet förmodas ha 

pågått ända sedan medeltiden. Vi har dock skriftliga källor på denna företeelse först från 

1500-talet. Tillfällen då det var accepterat att klä sig i manliga kläder var vid karnevaler. 

Traditionen dör sedan ut under 1800-talet. Ibland var förklädnaden mycket lätt att avslöja, 

vilket också många gånger var själva avsikten. Denna tidiga form av transvetism var 

vanlig och mer tillåten. Det var likaså legitimt att klä ut sig för en resande kvinna för att 

kunna beskydda sig.331  

Det var populärt med kvinnor i mansroller på teatern under 1600- och 1700-talen. 

De utklädda kvinnorna träffar vi emellertid fortfarande på idag inom teater och inte minst 

opera. Det finns olika kategorier av manliga roller för kvinnliga skådespelare inom 

operan. Dels kan det, som jag nämnt, vara uppenbart att en manlig rollfigur spelas av en 

kvinna i t.ex. en komedi, dels kan en kvinna tillfälligt anta en manlig rollfigur för att få 

större frihet än vad hon skulle ha haft som kvinna. Inte sällan avslöjas hon sedan efter en 

tid. Tiina Rosenberg har skrivit om byxroller inom opera och har påpekat att när en kvinna 
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går klädd i manliga kläder kan hon för tillfället bli ett subjekt oavsett om det gäller på 

scenen eller om hon arbetar under pseudonym som författare. Den manliga identiteten ger 

omedelbart en större rörelsefrihet.332  

Rosenberg har delat in byxrollerna i två huvudkategorier. Hon menar att den första 

utgörs av kvinnor som tillfälligt klär ut sig till män. För åskådaren är det uppenbart att det 

är en kvinna som spelar en man. Den andra huvudkategorin är kvinnor som genom hela 

föreställningen spelar en manlig karaktär. De agerar som män och skall också uppfattas 

som män i dramat.333 

Karaktären Hervor antar en manlig roll genom nästan hela operan. Endast i början 

och på slutet är hon kvinna. Publiken får dock reda på att det rör sig om en kvinnlig 

rollfigur som man följer genom operan. Att hon väljer att ”bli man” har att göra med de 

större möjligheter som rollbytet ger henne. Hon är äventyrslysten och har inte alls någon 

lust att stanna hemma då hon som man istället kan ge sig ut på spännande äventyr. Hervor 

har två identiteter i operan både som kvinna och som man. Därmed uppfattas hon också ha 

minst två sexuella identiteter av operans övriga rollfigurer. Operan innefattar dessutom 

erotiska element som skapar problem och konflikter, vilket leder till svartsjuka. Till slut 

blir situationen ohållbar och Hervor tvingas avslöja sin hemlighet.  

Det är mycket vanligt i operor som innehåller byxroller att det sker en vändning 

just då kvinnans sanna identitet avslöjas. Ett igenkännande orsakar en nödvändighet av ett 

återställande till det ”rätta” tillståndet igen, vilket innebär att strukturen mellan män och 

kvinnor i grunden inte har förändrats men att författaren i alla fall har gett publiken en 

tankeställare. En i början invändning av det begränsade genussystemet slutar i ett 

konstaterande av den nuvarande ordningen. Förklädnaden visar emellertid upp en 

alternativ kvinnlighet som inte är begränsad till det rådande biologiska könsmönstret. 

Kvinnan kan begära, ägna sig åt njutningar och nöjen vilka annars är inskränkta till 

mannens sfär.334 Detta måste naturligtvis ha överraskat publiken och påverkat deras syn på 

kvinnlighet. Rosenberg hävdar att det råder en föreställning om att det existerar en genuin 

respektive en falsk könsidentitet och det som eftersträvas är den rätta.335 Karlsson menar 

att Peterson-Berger inte tyckte om utklädnader på scenen där konstnärer leker med 

könsroller och exemplifierar med Peterson-Bergers kritik av Richard Strauss opera 
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Rosenkavaljeren.336 Peterson-Berger kallar detta för en hermfroditopera och anser den 

vara ytlig. 337Jag tror dock inte det var könsrollsväxlingen i första hand som Peterson-

Berger ogillade utan Strauss musik som han betraktade som modern. Peterson-Berger 

ogillade, som nämnts, all sorts moderna musik som började göra sig gällande både 

utomlands och i Sverige  

 

8.5 Sammanfattning 

Anledningen till att Peterson-Berger förhöll sig kritisk till Tirfing tycks inte ha berott på 

att en kvinna i manskläder medverkade i operan. Kvinnliga hjältar hade han nämligen 

ingenting emot. Den kvinnliga rollfiguren får gärna vara aktiv, men det bör även den 

manliga vara. Vidar intar en ”kvinnlig” passiv roll och detta ogillas av Peterson-Berger. 

Om kvinnan är aktiv eller passiv verkar inte ha spelat någon roll men att uppträda manligt 

var däremot inte något naturligt för kvinnor. Peterson-Berger konstaterar, precis som 

Aftonbladets recensent Adolf Lindgren, att det resulterar i det straff som Hervor får i 

slutet av operan. Peterson-Berger har emellertid också berömt kvinnor som betett sig på 

ett typiskt manligt sätt. I Tirfing är det dock så uppenbart att den kvinnliga rollen antar 

den manliga även utseendemässigt, varför Peterson-Berger kanske inte vågar medge att 

han egentligen inte finner något fel med det. Hur motiverar han annars de uttalanden som 

kom att göras i flera av hans recensioner? Han talar vid ett tillfälle i mycket positiva 

ordalag om att en kvinna hade bidragit till Stockholms manliga atmosfär. Men han uttalar 

sig också negativt om kvinnor som antagit karaktärsdrag som vid tiden räknades som 

manliga.     
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9. Sammanfattande slutsatser 

 
Nedan visar jag en skiss som en sammanfattning av studien. Peterson-Berger är inte 

konsekvent i sitt sätt att tänka, men dessa dikotomier ger en grov indelning av de 

motsatsförhållanden som är vanligast i Peterson-Bergers tänkande.  

 

KÖN       NATIONALITET 

 

Manligt -   kvinnligt     ↔  germanskt  -   romanskt 

germanskt  -   romansk    ↔  tyskt           -   franskt 

tyskt           -   franskt            ↔  antik tid     -   nutid 

antik tid -   nutid           ↔  manligt      -   kvinnligt 

 

 

Syftet med studien har varit att belysa Wilhelm Peterson-Bergers könsuppfattning och hur 

den framträdde i hans konstfilosofi. I hans könsuppfattning ingår även föreställningar om 

historia, musik och nationalitet. Peterson-Bergers syn på kön och dess förhållande till hans 

konstfilosofi har inte närmare undersökts tidigare. Därför har jag funnit min undersökning 

vara motiverad. Ett urval av Peterson-Bergers texter och hans egen opera Arnljot har 

studerats utifrån genusteori och diskursanalys. Det rörde sig inte om en konsekvent uttalad 

konstfilosofi från Peterson-Bergers sida. För att konstruera Peterson-Bergers idévärld har 

jag läst artiklar och recensioner av Peterson-Berger själv. Det är framför allt tänkaren 

Peterson-Berger som har studerats och inte kompositören. Konstfilosofin kom också 

tydligast till uttryck i Peterson-Bergers arbeten och texter. I min undersökning har 

tonvikten legat på genusperspektivet då Peterson-Bergers verk tidigare inte studerats 

utifrån denna synvinkel. I studien användes genusperspektivet genom att jag har 

analyserat Peterson-Bergers uppfattning av kön och jämfört med den dominerande 

samtida uppfattningen. Peterson-Berger har också diskuterats i förhållande till modern tids 

uppfattning för att söka spåra drag hos honom som tangerar en mer modern tolkning. Jag 

har således rört mig mellan olika tidskikt i undersökningen. 

Forskningen har varit koncentrerad på Peterson-Bergers tidigare verksamhet, 

huvudsakligen mellan åren 1896–1913. Denna periodisering motiverades med att få nyare 

studier om Peterson-Berger fokuserat på en viss tid av hans verksamhet. Peterson-Berger 

var engagerad i tidens olika debatter och ägnade mycket tid åt att läsa in sig på flera olika 

områden. Ibland är det dock tveksamt om hans kunskap härstammar från primärkällor 



 100 

eller om han erhållit information via andrahandskällor. Vi kan i alla fall spåra flera av 

tidens tendenser i hans resonemang, ibland väl inlästa och vid somliga tillfällen 

anakronistiskt tolkade. Det sistnämnda fallet är med stor sannolikhet ett resultat av hans 

läsning av sekundärkällor.  

Det går inte att sammanfatta Peterson-Bergers tankevärld i några få meningar, 

eftersom den är mycket rik och genomgående fylld av motsättningar. Ibland diskuterar 

Peterson-Berger med en tydlig logik, men lika ofta reviderar han det sagda och logiken 

slås ut. Det var antagligen inte Peterson-Bergers avsikt, eftersom han förmodligen ansåg 

sig vara konsekvent. Men då vi studerar hans skriftställeri, ser vi att det är en person som 

upptogs av en mängd ideal som pekade åt olika håll. Utifrån detta måste vi försöka förstå 

Peterson-Berger. Han var inte en konsekvent filosof, men arbetade aktivt med att 

tydliggöra sina åsikter och föra dem vidare för att därigenom söka påverka andra. Ibland 

blev han förblindad av sina egna ideal då han engagerade sig alltför mycket i vissa frågor. 

Det var vid de tidpunkterna som han fällde sina bitande kommentarer som han fortfarande 

idag är mest känd för. I en stark strävan att försöka få alla att inse att han företrädde de 

sanna och rätta idealen kunde människor komma i kläm. Men egentligen tänkte Peterson-

Berger förmodligen inte på hur starkt han ibland uttryckte sig och vilka konsekvenser det 

medförde. I stundens hetta såg han inget annat alternativ än att förmedla ”de rätta idealen” 

vare sig någon blev sårad av ”sanningen” eller ej. Att det kanske inte alltid var han som 

företrädde det rätta föresvävade honom inte - trots att han delvis ändrade sina ideal t.o.m. 

under samma tidsperiod. Han hade ett stort ego, det kan inte förnekas, hur mycket hans 

vänner än försökte upphöja honom till en övermänniska. Trots allt var han endast en 

begåvad konstnär- inte en profet. Ibland gick det emellertid för långt och utmynnade i 

dumdristighet, vilket skadade Peterson-Bergers rykte. Men det går också att uppfatta hans 

uttryckssätt som en form av strategi. Överdrifternas syfte tycks var att påverka och 

övertyga människor om riktigheten i en viss åskådning. 

I de första två huvudkapitlen Kön-Genus I och II var mitt syfte att belysa hur 

Peterson-Berger förhöll sig till maskulinitet och femininitet. Detta har jag gjort genom att 

studera dels artiklar där han diskuterar teoretiskt, dels granska konsertrecensioner där han 

enbart ger kortare omdömen. Därefter undersökte jag om det var någon skillnad mellan 

dem. Ett syfte var även att jämföra Peterson-Bergers uppfattningar med andra samtida 

tänkare. Peterson-Berger använder begreppen manligt och kvinnligt för att karaktärisera 
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kända kompositörer, kvinnliga och manliga artister och tider/sammanhang. Begreppen 

kan appliceras som egenskaper på båda könen oavsett biologisk tillhörighet.  

Vad gäller manlighet fanns det några kompositörer som Peterson-Berger ansåg äga 

mer manlighet än andra. De mest kända som utpekas är Johann Sebastian Bach och 

Ludwig van Beethoven. Peterson-Berger förklarar att Bach är den mogna manlighetens 

representant och den manligaste kompositören av dem alla. Tonsättaren Beethoven är 

också mycket manlig i sitt uttryckssätt, men ger uttryck för en ungdomlig manlighet. Då 

Peterson-Berger beskriver Beethovens musik används begreppet dionysisk som han har 

lånat från Nietzsche. Det dionysiska i Beethovens musik förstärker det manliga intrycket. 

Nietzsche själv använde däremot begreppet dionysiskt då han syftade på något kvinnligt 

och känslofullt. Peterson-Berger konstaterar att Beethovens musik är mycket känslosam, 

men ser det inte som någon specifikt kvinnlig egenskap. Starka känslor sammankopplades 

annars vanligtvis med det kvinnliga könet kring sekelskiftet 1900. Bach benämns, mer 

konsekvent, som en apollinisk konstnär. Det apollinska förknippade Nietzsche, liksom 

Peterson-Berger, med manlighet och förnuft.  

Peterson-Berger syn på kvinnlighet var mycket varierande. Genomgående 

betraktas kvinnlighet som sämre än manlighet, även om viss kvinnlighet ibland kunde 

uppskattas. Den enda större, kända, tonsättare som han betecknar som kvinnlig är Richard 

Wagner. Kvinnlighet används då i nedsättande syfte. Wagners musik beskrivs som 

överdriven och alltför svulstig. Bachs musik gav däremot uttryck för enkel manlighet 

enligt Peterson-Berger. 

Peterson-Berger var ombytlig i sina uttalanden om kvinnor och kvinnlighet under 

hela sin karriär. De få gånger som Peterson-Berger gör uppskattande uttalanden om 

kvinnlighet finner vi dessa i hans recensioner. Dock berättar han aldrig exakt vad han 

uppskattar hos de kvinnliga artisterna. De tidstypiska egenskaperna för kvinnor och 

kvinnlighet nedvärderas iallafall generellt i förhållande till manlighet och de tidstypiska 

egenskaper som kännetecknar manlighet. Det förekommer dock att han applicerar 

kvinnliga drag även på manliga musiker, men då alltid i nedsättande syfte.  

Peterson-Berger kunde däremot beundra och högt respektera kvinnliga artister som 

gestaltade sin musik på ett, enligt honom, manligt sätt. Omkring sekelskiftet 1900 sattes 

mycket fokus på biologi och fysik, även i Sverige. Svaghet ansågs som något negativt. 

Istället bedömdes det vara viktigt med en fysisk stark kropp och hjälteidealet var ett 
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manlighetsideal vid denna tid. Som kontrast till manlighet ställdes omanlighet och 

kvinnlighet. Som omanliga räknades ofta homosexuella och judar. Till stor del är 

Peterson-Berger påverkad av dåtidens beskrivningar av manligt och kvinnligt. Peterson-

Berger gör dock ibland skillnad mellan kropp och själ. Detta innebär att en kvinna kan 

vara innehavare av en manlig själ även om hon ”bor” i en kvinnokropp och vice versa. 

Hon kan alltså även förfoga över manliga egenskaper liksom en man kan förfoga över 

kvinnliga egenskaper. En fysisk kvinna kan därigenom ”nå upp” till samma nivå som en 

fysisk man i en inre bemärkelse. Peterson-Berger kallar detta för att förfoga över en 

manlig eller kvinnlig själ.  

En av Peterson-Bergers mest beklagliga sidor var hans antisemitism. Peterson-

Berger var inspirerad av rasmystikern Houston Stewart Chamberlain, vilken pläderade för 

den germanska rasens överlägsenhet. Antisemitism finner vi även hos andra svenska 

kulturpersonligheter vid samma tid, däribland August Strindberg och diktaren Vilhelm 

Ekelund. Rörelsen kom att fortsätta sprida sig i Sverige då Svenska sällskapet för 

rashygien bildades år 1909. Peterson-Berger utvecklade teorier som inspirerats av både 

Chamberlain och delvis Nietzsche i vilka människans biologi är central. Nietzsche 

framhåller bl.a. det germanska folkslaget som det främsta, vilket även Peterson-Berger 

gör. Trots dessa antisemitiska tankar vänder han sig i slutet av livet emot nazismen i en 

artikel i DN år 1933. 

I kapitlet Kön-genus III låg fokus på Peterson-Berger uppfattningar om 

nationalism och rasism och där några huvuddrag kunde skönjas. Peterson-Berger var 

påverkad av sin samtid och kom att ta till sig tidens idéer om att det existerade olika raser, 

vissa som var mer utvecklade än andra. Genom inspiration från Chamberlain och 

Nietzsche och gamla göticistiska teorier konstruerar han sin egen historia om rasernas 

ursprung och utveckling. I enlighet med den göticistiska traditionen menar Peterson-

Berger att alla folkslag egentligen härrör från Norden. T.o.m. grekerna borde vara 

tacksamma gentemot invandrade nordbor för sin lyckade kultur. Peterson-Berger menar 

också att kulturen snart torde vandra norrut och bosätta sig i sin hemmiljö igen. Flera 

gånger kritiseras sydländska folkslag med undantag för grekerna under deras antika 

blomstringstid. Konkret blir vi varse Peterson-Bergers kritik av utlänningar i pressen då 

han gör rasistiska yttranden mot tonsättarkollegan Moses Pergament.  
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Peterson-Bergers uppfattning av sydländska folkslag vävdes samman med hans teorier om 

sexualitet. Detta visade jag på i kapitlet Kön-genus IV. Germaner menar han var sexuellt 

avhållsamma, medan folkstammar boende längre söderut var sexuellt utsvävande. 

Peterson-Bergers ideal var att helt avhålla sig från sexualiteten. Att hänge sig åt sina 

drifter var, enligt Peterson-Berger, en karaktärssvaghet. Denna uppfattning är inte ny utan 

går att spåra sedan lång tid tillbaka, men fick sannolikt störst genomslagskraft under 

medeltiden då kristendomen fick ökat inflytande. Men även i förhållande till Peterson-

Bergers uppfattning om raser och sexualitet förekommer motsägelser. Friedrich Nietzsche 

kom att hylla Georges Bizets opera Carmen sedan han blivit ovän med Richard Wagner. 

Peterson-Berger förhöll sig mer kritisk emot Wagner med åldern, men blev aldrig så 

negativ som Nietzsche. Men, liksom Nietzsche, kom han att lovorda operan Carmen, och i 

synnerhet rollfiguren Carmen. Hon var både sydländsk, kvinna och spelade dessutom på 

sexualitet, men lovsjungs ändå av Peterson-Berger. Förmodligen har hans stora 

uppskattning mycket att göra med den inspiration han hämtade från läsning av Nietzsche.  

Peterson-Berger menade alltså att en persons sexualitet har ett samband med 

dennes nationalitet. Asexualitet var Peterson-Bergers ideal, eftersom han ansåg att 

sexualiteten var skadlig för människan. Det manliga könet var mindre sexuellt än det 

kvinnliga. Slutsatsen blir därmed att sydligare folkslag är mer kvinnliga och sexuella än 

nordliga som däremot betraktas som manliga och asexuella. 

I kapitlet om Peterson-Bergers opera Arnljot diskuterades hur och på vilket sätt 

hans uppfattning kring kön framkommer i verket. Flera av hans uppfattningar av både 

könsroller och sexualiteter konkretiseras i operan. Huvudrollsfiguren Arnljot har flera 

gånger beskrivits som Peterson-Bergers alter ego. Arnljot i operan skildras som en manlig, 

stark viking av bl.a. hans mor och hans före detta fästmö Gunhild. Men i en passage i 

operan anklagas rollfiguren Arnljot för att vara både svag och omanlig. Det är i huvudsak 

denna scen som jag finner vara särskilt intressant för att den avslöjar en del av operans 

problematik vad gäller kön och genus. Det går inte att förbise det faktum att det ryktats 

om att Peterson-Berger skulle ha varit homosexuell. Görs kopplingen mellan en 

homosexuell Peterson-Berger och den passage där Arnljot uppfattas som omanlig samt att 

omanlighet under denna tid dessutom kunde innebära detsamma som dagens term 

homosexuell väcker det naturligtvis frågor. Min avsikt är inte att utröna Peterson-Bergers 

sexualitet, men däremot att väcka frågor kring den. Det är inte självklart att Peterson-
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Berger var eller inte var homosexuell. Han kan ha varit osäker på sin egen sexualitet och 

detta var ett sätt för honom att konkretisera sina funderingar kring manlighet och 

sexualitet, även om det kanske gjordes omedvetet. Det närmaste jag tycker mig komma 

Peterson-Bergers sexualitet är att han tenderar, med moderna termer uttryckt, en bisexuell 

läggning.  

Vid tiden kring sekelskiftet var uppdelningen homosexuell och heterosexuell, där 

det sistnämnda betraktas som normen, inte lika självklar som idag. Det måste ha inneburit 

en större frihet att gå utanför gränserna för de framväxande normerna även i sin egen 

sexualitet. Mellan åren 1880-1920 formades tänkandet kring den sexuella identiteten och 

fokus kom att förflyttas från homosexuella handlingar till sexuella identiteter. Kunde man 

verkligen ifrågasätta manligheten hos en man som förfogade över de stereotypa manliga 

egenskaperna? Arnljot ägde dem i operan, men hans manlighet ifrågasätts likaväl.  

Såsom jag har visat betraktade många män kring sekelskiftet den moderna kvinnan 

som ett hot mot manligheten. Det fanns en rädsla hos t.ex. August Strindberg för att 

kvinnan skulle ”ta över” och att manligheten som följd därav skulle försvagas. Därför 

gjordes kvinnofientliga uttalanden i försök att underordna kvinnorna. Dessa måste ha 

påverkat Peterson-Berger och lett till hans egna mer negativa kvinnouttalanden. I studien 

undersöker jag hur Peterson-Berger uppfattar vacklande med könsroller och identiteter. 

Även i detta fall är han omväxlande och motsägelsefull. Byxrollen var central i 

Beethovens opera Fidelio och i Stenhammars opera Tirfing. Peterson-Berger har både 

varit accepterande och negativ till denna företeelse. Richard Strauss opera 

Rosenkavaljeren som också innehöll en central byxroll kritiseras till exempel starkt. Då 

vänder han detta mot operan, medan han i fråga om Beethovens opera Fidelio snarare 

förhåller sig ursäktande och överseende till byxrollen.  

I kapitlet om Wilhelm Stenhammars opera Tirfing diskuterades Peterson-

Bergers uppfattning om gränsöverskridande könsroller och sexualiteter. Till Stenhammars 

byxroll i Tirfing förhåller han sig först positiv men blir alltmera negativ under 

recensionens gång. Peterson-Berger verkar till en början kunna godta kvinnliga hjältar om 

de beter sig på ett typiskt manligt sätt. Men Peterson-Berger påpekar att den manlige 

rollfiguren i Tirfing borde ha framställts som hjälte. I operan är nämligen den manlige 

gestalten Vidar den passive parten vilket inte uppskattas av Peterson-Berger. I operan 

förekommer också sexuella förvirringar som Peterson-Berger förhåller sig mycket negativ 
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till. Han tycks inte kunna acceptera att kärlek skulle få förekomma mellan två män. 

Rollfiguren Vidar har fattat tycke för Hervor som är förklädd till man. Utan att veta om att 

det är en kvinna som döljer sig bakom förklädnaden upplever han ändå starka känslor för 

henne. Peterson-Berger avfärdar snabbt den scen där Vidar uttrycker sina känslor såsom 

smaklös.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

Käll- och litteraturförteckning 
 

Otrycka källor 

Brev från Mathilda Jungstedt till Wilhelm Peterson-Berger, Musik och teaterbiblioteket.    

Brev från Wilhelm Peterson-Berger till Mathilda Jungstedt, Musik och teaterbiblioteket.  

Brev från Wilhelm Peterson-Berger till Lars Tirén 4/10 1896, Musik och teaterbiblioteket.  

 

Tryckta källor 
Lindgren, Adolf 1898. ” Tirfing”. Aftonbladet 12/12 1898.  

Nietzsche, Friedrich 2000 (1872). Tragedins födelse. Filosofin under grekernas tragiska  

tidsålder. Samlade skrifter Bd 1. Översättning: Martin Tegen och Joachim Retzlaff. 

Stockholm/Stenhag: Symposion.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1896 (1923). ”Konstfilistrar”, s. 33-40, DN 2/6 1896. Peterson-

Berger recensioner. Glimtar och skuggor ur Stockholms musikvärld 1896-1923, 

första avdelningen. Stockholm: Åhlén och Åkerlunds förlag.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1896. Brev till Lars Tirén 4/10 1896. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1896 (1923). ”Grieg-konserter”, s. 41-48, DN 26/10 1896. 

Peterson-Berger recensioner. Glimtar och skuggor ur Stockholms musikvärld 1896-

1923, första avdelningen. Stockholm: Åhlén och Åkerlunds förlag.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1896. ”Carmen”. DN 8/12 1896. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1897. ”Nordiska musikfester”. DN 9/6 1897. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1897. ”Andra nordiska musikfesten. En återblick” DN 12/6 

1897. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1897. ”Beethoven”. DN 17/12 1897. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1898. ”Tirfing“. DN 10/12 1898.   

Peterson-Berger, Wilhelm 1900.”Carmen”. DN 21/5 1900 

Peterson-Berger, Wilhelm 1901.“Recension av Nietzsche. Sålunda talade Zarathustra”, 

Stockholms Nyheter 1/11 1901.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1901 (1923). ”Bohème”, s. 149-154, DN 30/11 1901. Peterson-

Berger recensioner. Glimtar och skuggor ur Stockholms musikvärld 1896-1923, 

första avdelningen. Stockholm: Åhlén och Åkerlunds förlag.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1902. ”Svenska musikerföreningen (Schilling, Wagner)”, DN 

20/1 1902.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1902. ”Fru Dagmar Möller”. DN 20/3 1902.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1904. ”Konsertföreningen”. DN 24/1 1904. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1904. ”Sonataftonen nr 2”. DN 12/2 1904. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1904. ”Fru Cally Monrad”. DN 9/3 1904 

Peterson-Berger, Wilhelm 1904. ”Konsertföreningen”. DN 23/3 1904.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1904. ”Fru Monrads afskedskonsert”. DN 26/3 1904.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1904. ”Flygande Holländaren”. DN 10/4 1904.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1904. (kort redogörelse utan rubrik) DN 6/10 1904. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1904. ”Musikföreningen”. DN 23/11 1904.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1904. ”Rienzi-reprisen”. DN 29/12 1904.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1905. ”Fröken Ellen Beck och Agga Fritsche”. DN 1/2 1905. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1905. ”Fru Maikki Järnfelt”. DN 4/3 1905.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1905. (Konsertrecension utan titel) DN 26/3 1905.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1905. ”Konsertföreningen”. DN 12/4 1905.  



 107 

Peterson-Berger, Wilhelm 1905. ”Lohengrin”. DN 14/4 1905.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1905. ”Fröken Asta Pern”. DN 15/4 1905.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1905. ”En Mozart-afton”. DN 25/10 1905. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1905. ”Operans första symfonikonsert”. DN 29/10 1905.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1905. ”Kammarmusik”. DN 17/11 1905.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1905. "Operan gaf... "(Fidelio, repris) DN 21/11. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1905. ”Fru Hilma Sandberg”. DN 24/11 1905.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1906. ”Konsertföreningen”. DN 31/1 1906.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1906. ”Fröken Ellen Rosengren”. DN 17/3 1906.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1906. ”Konsertföreningen”. DN 21/3 1906.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1906. ”Operans fjärde Beethovenkonsert”. DN 1/4 1906.  

Peterson-Berger, Wihelm 1906. ”Musikföreningen”. DN 25/4 1906.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1906. ”Den första svenska musikfesten”. DN 3/6 1906.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1906. ”Skandinavisk musik”. DN 17/10 1906.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1907. ”Konsertföreningen”. DN 30/1 1907. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1907. ”Grefvinnan Aina Mannerheim”. DN 14/11 1907.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1907. ”Fru Jungstedt som Boccaccio”. DN 29/11 1907. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1907. ”Musikföreningen”. DN 4/12 1907.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1909. ”Tristan och Isolde, en redogörelse för och några 

reflektioner öfver innehållet i Wagners drama”. DN 10/2 1909.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1910. ”En replik af hr. Peterson-Berger“. StD 11/5. 1910.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1911. Svensk Musikkultur. Uppsala: Askerberg.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1911 (1923). ”Ett Arnoldson-gästspel”, s. 7-9, DN 9/9 1911. 

Peterson-Berger recensioner. Glimtar och skuggor ur Stockholms musikvärld 1896-

1923, första avdelningen. Stockholm: Åhlén och Åkerlunds förlag.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1911. DN 20/9.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1911. ”Signe Rappes svenska romansafton”. DN 17/10 1911. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1911. ”Nibelungencykeln på Operan. ’Valkyrian’”. DN 5/11 

1911. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1911. ”Nibelungencykeln på Operan. ’Sigfrid’” DN 7/11 1911. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1911. ”Andra symfonikonserten”. DN 26/11 1911.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1911. ”Tre nya svenska musikdramer. Peterson-Berger berättar 

om sina under arbete varande kompositioner.” DN 6/12 1911. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1912. ”Kammarmusikföreningen…” DN 10/1 1912. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1912 (1923). ”Parsifal som oratorium”, s. 23-27, DN 22/1 

1912. Peterson-Berger recensioner. Glimtar och skuggor ur Stockholms musikvärld 

1896-1923, andra avdelningen. Stockholm: Åhlén och Åkerlunds förlag. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1912. ”May och Beatrice Harrison…”. DN 25/10 1912. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1912. ”Operan gaf” [Nibelungens ring och hr Knote] DN 5/11 

1912. 

Peterson-Berger, Wilhelm 1912 (1923). ”Matilda Jungstedt på konsertestraden”, s. 39-41, 

DN 20/11 1912. Peterson-Berger recensioner. Glimtar och skuggor ur Stockholms 

musikvärld 1896-1923, andra avdelningen. Stockholm: Åhlén och Åkerlunds förlag.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1912. ”Brev till Armas Järnefelt”. NDA 10/12 1912.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1913. Richard Wagner som kulturföreteelse: sju betraktelser.  

Stockholm: Ljus.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1916. (Kortare resumé under rubriken ”Teater, konst, 

litteratur”. DN 30/1 1916.  



 108 

Peterson-Berger, Wilhelm 1918. Arnljot. Ny reviderad upplaga. Utgiven 1984. 

Stockholm: Wilhelm-Peterson-Berger Stiftelsens förlag, Östersund.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1921 (1942).”Beethoven från Roms horisont”, s. 108-116, DN 

2/5 och 5/5 1921. Om musik: ett urval essayer och kritiker. Stockholm: Bonniers.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1929. ”Hembygd och världsmedborgare”. Jämten. utgiven av 

Eric Festin. Östersund: Heimbygdas Förlag.   

Peterson-Berger, Wilhelm 1929. DN 29/4 1929.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1933 A. “Johannes Brahms och det nya Tyskland“, s. 52-57, 

DN 7/5 1933.  Från utsiktstornet 1951. Östersund: Wisénska bokhandeln.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1933 B. “Nietzsche och nazismen“, s. 235-242, DN 10/7 1933. 

Från utsiktstornet 1951. Östersund: Wisénska bokhandeln.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1935 (1942). ”Opera och erotik”, s. 154-164, DN 28/12 och 

31/12. Om musik: ett urval essayer och kritiker. Stockholm: Bonniers. 

 

Musiktryck 

Peterson-Berger, Wilhelm 1913 (1944). Arnljot. Handlung in 3 Akten. Stockholm: Abr. 

Lundquists Musikförlag.  

Peterson-Berger, Wilhelm 1957. Romans för violin och orkester till Karl Tirén. 

Stockholm : Abr. Lundquist Musikförlag.  

 

 

Litteratur 

Abrahamsson, Ulla B 1990. Teaterroller. Kvinnor och män på Stockholms scener hösten 

1990. Jönköping: Sveriges Radio.  

Alsterberg, Bo 2001. Melankoli i ord och liv. En biografi över Victor Hugo Wickström. 

Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Borås: Högskolan i Borås.  

Andersson, Lars M 2000. En jude är en jude-: representationer av "juden" i svensk 

skämtpress omkring 1900-1930. Diss. Lunds universitet. Lund: Nordic Academic 

Press.  

Andersson, Lars M 2005. ”Den omanlige manlige ’juden’ : bilder ur svensk skämtpress 

omkring 1900-1930”, s. 100-113. Kärlekens pris: en antologi om homofobi och 

hetereonormativitet.  

Arrhenius, Sara 1999. En riktig kvinna. Om biologism och könsskillnad. Stockholm: Atlas.  

Aulin, Arne 1979. ”Bidrag till kännedom om den unge Peterson-Berger”, s. 9-31. 

Skriftfest : 19 uppsatser om musik tillägnade Martin Tegen på hans 60-årsdag den 

28 april 1979 / Stockholm: Stockholms universitet, Musikvetenskapliga 

institutionen.  

Beite, Sten 1942. ”Wilhelm Peterson-Berger”, s. 35-40. Studiekamraten nr 2-3. Utgives 

och redigeras av en studiecirkel inom Arbetarnas Bildningsförbund.  

Berggren, Lena 1999. Nationell upplysning. Drag i den svenska antisemitismens 

idéhistoria. Stockholm Carlssons Bokförlag.  

Bergman, Bo 1906.”Om Arnljot”. Recension 1/7 DN 1906.  

Beynon, John 2002. Masculinities and culture. Buckingham-Philadelphia: Open 

university Press.  

Björck, Staffan 1946. Heidenstam och sekelskiftets Sverige. Studier i hans nationella och 

sociala författarskap. Akademisk avhandling vid filosofiska fakulteten i Lund. 

Stockholm: Natur och Kultur.  



 109 

Breisch, Agneta 1997. ”Hervor – en kvinna på svärdssidan. Om genusidentitet och 

gränsöverskridande i äldre nordisk historia”. Historiska etyder. En vänbok till Stellan 

Dahlgren. Uppsala: Historiska institutionen.  

Broberg, Gunnar 1994. ”Rasbiologi och antisemitism”, s. 172-178. Skandinavien och 

Tyskalnd 1800-1914. Möten och vänskapsband. Nationalmuseum. 

Broberg, Gunnar & Tydén Mattias 2005. Oönskade i folkhemmet. Rashygien och 

sterilisering i Sverige. Stockholm: Dialogos.  

Butler, Judith 1990. Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York 

and London: Routledge.  

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva 2007. Diskursanalys i praktiken. Stockholm: Liber.   

Caine, Barbara & Sluga, Glenda 2003. Europas historia 1780-1920. Ett genusperspektiv. 

Stockholm: Natur och Kultur.  

Carlsson, Åsa 2001. Kön, kropp och konstruktion. –En undersökning av den filosofiska 

grunden för distinktionen mellan kön och genus. Diss. Stockholms universitet: 

Filosofiska institutionen, Stockholm. 

Chodorow, Nancy 1994. Feminities, masculinities, sexualities. Freud and beyond. 

Kentucky: The University Press of Kentucky.  

Dekker, Rudolf, & Van der Pol, Lotte 1995: Kvinnor i manskläder. En avvikande 

tradition i Europa 1500-1800. Översättning av Joakim Sundström. Stockholm:  

Brutus Östlings Bokförlag. 

Dirke, Karin 2006. ”Kön och känslor: antika idéer om kvinnor och män”. Från Sapfo till 

cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien. Stockholm: Gidlunds. 

Edquist, Samuel 1999. ”Blå som himlen och gul som solen. Om vänstern och den svenska 

nationalismen kring sekelskiftet 1900”. I nationens intresse. Ett och annat om 

territorier, romaner, röda stugor och statistik. Uppsala: Historiska institutionen.  

Edquist, Samuel 2001. Nyktra svenskar. Godtemplarrörelsen och den nationella 

identiteten 1879-1918. Diss. Uppsala universitet: Historiska institutionen: Uppsala.  

Ekenstam, Claes 2001. ”Kultur, kön och känsla”. Den moderna manlighetens 

förvandlingar, med tonvikt på sekelskifttet 1900.”, s. 327-360. Identitetens 

omvandlingar. Black metal, magdans och hemlöshet. Red. Over Sernhede & Tomas 

Johansson. Göteborg: Daidalos.  

Ekenstam, Claes 2002. ”Historisk mansforskning”, s. 19-25. Rädd att falla. Studier i 

manlighet. Stockholm: Gidlunds Förlag.  

Ekenvall, Asta 1966. Manligt och kvinnligt. Idéhistoriska studier. Kvinnohistoriskt arkiv 

5. Scandinavian university books. Göteborg: Akademiförlaget.  

Eman, Greger 1989. ”Hamlet och Faust i Ludgo”, s. 162-169. Lambda nordica nr 1 1989. 

Populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet. Stockholm: Glacio Bokförlag.  

   Eman, Greger 1999. ”1907: Det homosexuella genombrottet”, s. 149-164. Sympatiens 

hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 1860-1960. Redaktör Göran 

Söderström. Stockholm: Författarna och kommittén för stockholmsforskning.    

   Eman, Greger 1999. ”Café Frisk Luft”. Den homosexuella infrastrukturen i Stockholm 

1880-1920”, s. 104-127. Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 

1860-1960. Redaktör Göran Söderström. Stockholm: Författarna och kommittén för 

stockholmsforskning.    

 Eman, Greger 1999. ”När män möts”, s. 128-148. Sympatiens hemlighetsfulla makt. 

Stockholms homosexuella 1860-1960. Redaktör Göran Söderström. Stockholm: 

Författarna och kommittén för stockholmsforskning.    

Epstein, Steven 1989. ”Homosexuell identitet och kampen mot aids. Övertygelser och 



 110 

deras politiska konsekvenser”, s. 56-73. Lambda nordica nr 1 1989. 

Populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet. Glacio Bokförlag: Saltsjö-Boo 

Eriksson, Nils 1980. ”Göticismen”, s. 64-81. 17 UPPSATSER i svensk idé- och 

lärdomshistoria. Uppsala: Bokförlaget Carmina. 

Esaiasson, Peter 2007. Metodpraktiken: konsten att studera samhälle, individ och 

marknad, 3 uppl., Stockholm: Norstedts juridik. 

Evertsson, Maria 2001. Wilhelm Peterson-Bergers konstfilosofi: inflytandet från Friedrich 

Nietzsche och Richard Wagner. D-uppsats i musikvetenskap. Uppsala: Uppsala 

universitet.  

Fahlgren, Margaretha 1994. Kvinnans ekvation. Kön, makt och rationalitet i Strindberg 

författarskap. Diss Uppsala universitet 1994. Stockholm: Carlsson Bokförlag.  

Gilman, L. Sander 1993. Freud, Race and Gender. Princeton: Princeton University Press. 

Gobineau, Arthur de 1853-55. Essai sur l’inégalité des races humaines. Paris: Librairie de 

Paris.  

Hallberg, Margareta 1992. Kunskap och kön. En studie av feministisk vetenskapsteori. 

Göteborg: Daidalos.  

Hallgren, Karin 2000. Borgerlighetens teater. Om verksamhet, musiker och repertoar vid 

Mindre Teatern i Stockholm 1842-63. Diss. Uppsala universitet 2000. Institutionen 

för musikvetenskap. Uppsala. 

Hedwall, Lennart 2006. ”En inspirerande själfrändskap. Wilhelm Peterson-Berger och 

Erik Axel Karlfeldt”, s. 170-190. Wilhelm Peterson-Berger – en vägvisare. 

Stockholm: Gidlunds.  

Hettne, Björn m.fl. 1998. Den globala nationalismen. Stockholm: Författarna och SNS 

Förlag.  

Hobsbawn, Eric J 1990. Nationer och nationalism. Stockholm: Ordfronts förlag.  

Jarrick, Arne 1997. ”Har könen blivit fler med tiden?” Seklernas sex. Bidrag till 

sexualitetens historia. Stockholm: Carlssons Bokförlag.  

Johannisson, Karin 1994. Den mörka kontinenten. Institutionen för litteraturvetenskap. 

Stockholm: Nordsteds.  

Johansson, Thomas 2002. ”Från mansroll till maskuliniteter”. Rädd att falla. Studier i 

manlighet. Stockholm: Gidlunds Förlag.  

Järvinen, Margaretha 1997. ”Foucault-a-go-go – om konstruktivistisk könsforskning.”, s. 

54-70. Seklernas sex. Bidrag till sexualitetens historia. Stockholm: Carlssons 

bokförlag.  
Kane, Michael 1999. Modern Men: Mapping Masculinity in English and German Literature, 

1880-1930.  London :Continuum International Publishing  

Karlsson, Henrik 2003. ”Spjutet Självråde. Anteckeningar om Wilhelm Peterson-Berger 

som musikskriftställare”, s. 28-44. Svensk tidskrift för musikforskning vol 85, 2003.  

Karlsson, Henrik 2005. ”Operor vi aldrig får höra: Wilhelm Peterson-Bergers 

ofullbordade operaprojekt”, s. 91-103. Frispel. Festskrift till Olle Edström. Red. Alf 

Björnberg, Mona Hallin, Lars Lilliestam och Ola Stockfelt. Göteborg: Skrifter från 

Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet nr 80.  

Karlsson, Henrik 2005. Det fruktade märket. Wilhelm Peterson-Berger, antisemitismen 

och antinazismen. Malmö: Sekel Bokförlag.  

Karlsson, Henrik 2006. ”En sal mot aftonen belägen”. Lanskapet och sommarhagen”, s. 

72-89. Wilhelm Peterson-Berger – en vägvisare. Stockholm: Gidlunds.  

Karlsson, Henrik 2013. Wilhelm Peterson-Berger. Tondiktare och kritiker. Skellefteå: 

Artos & Norma bokförlag.  



 111 

Katz, Ned 1995. The invention of heterosexuality. New York: Dutton.  

Kjellén, Rudolf 1908. “Kvinnlig rösträtt. Den 2 maj 1908”.  

Kulick, Don 1987. ”Hur man blir en riktig kvinna eller man”, s. 7-34. Från kön till genus. 

Kvinnligt och manligt i ett kulturellt perspektiv. Borås: Carlssons Bokförlag.  

Kulick, Don 1989. ”Homosexuellt beteende i främmande kulturer som symbol och 

verklighet”, s. 74-101. Lambda nordica nr 1 1989. Populärvetenskaplig tidskrift om 

homosexualitet.  

Kulick, Don 1996. ”Queer Theory: Vad är det och vad är det bra för?”, s. 5-22. Lambda 

nordica volym 2 nummer 3-.4 november 1996. Stockholm: Scandinavian 

University Press.  

Kungliga teaterns operaprogram Arnljot 3/3 1957 

Lagerroth, Ulla-Britta 2002. ”National Opera Bearing Evidence of swedish National and 

Nordic Cultural Identity. The Case of Wilhelm Peterson-Berger’s Viking Opera 

Arnljot”. Essays in honor of Steven Paul Scher and on cultury identity and on the 

musical stage. Amsterdam: Rodopi.   

Laqueur, Thomas 1990. Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud. 

Cambridge: Harvard University Press.  

Larsson, Maja 2006. ”Om en kvinna som befunnis tillhöra genus masculinum: synen på 

kön, klass och sexualitet i 1800-talets medicin och kultur”, s. 109-134. Från Sapfo 

till cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien. Hedemora: Gidlunds förlag.  

Laskar, Pia 2005. Ett bidrag till sexualtetens historia. Kön, sexualitet & njutningsnormer i 

sexhandböcker 1800-1920. Stockholm Modernista.  

Liliequist, Jonas 1999. ”Från niding till sprätt. En studie i det svenska 

omanlighetsbegreppets historia från vikingatid till sent 1700-tal”, s. 73-94. Manligt 

och omanligt i ett historiskt perspektiv. Uppsala: Forskningsrådsnämnden.  

Liljeström, Jonas 1999. Trollkarl och helvetesros. Förekomsten av judiska och kvinnliga 

stereotyper i Richard Wagners musikdrama Parsifal. Uppsats för 60 poäng i 

musikvetenskap. Göteborg: Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet.   

Lindén, Claudia 2002. Om kärlek. Litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key. Diss. 

Stockholms universitet 2002. Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion, 2002 

Lindgren, Sven-Åke 2007. ”Michel Foucault”. Klassisk och modern samhällsteori.  Red. 

Andersen, Heine & Kaspersen, Bo. Lund: Studentlitteratur. 
Lindqvist, Anna 2013. ” How to measure gender myths: A practical tool for gender-sensetive 

research in experimental psychology”. Masculinity and Femiinity: Stereotypes/Myths, 

Psychology and Role of Culture.  Ed. Aston, Jacob M. Vasquez, Estela. NY: Nova 

Science Publishers Ink.  

Linnell, Stig 1999. ”Intåg I sommarhagen”, s. 153-157. Hemma hos författare, konstnärer 

och kompositörer i Norden. Översättning från norska av Gunilla Larsson. 

Stockholm: Prisma.  

Ljungren, Jens 2004. Känslornas krig: första världskriget och den tyska bildningselitens 

androgyna manlighet. Diss. Uppsala universitet 2005. Eslöv: B. Öslings bokförlag. 

Lloyd, Genevieve 1999. Det manliga förnuftet. “Manligt och kvinnligt I västerländsk 

filosofi. Stockholm: Thales.  

Lövgren, Sophia 1999. Diskurs och diskursanalys. Sociologi i Linköping. Linköping: 

Tema Univ.   

MacInnes, John 1998. The End of Masculinity. The confusion of sexual genesis and sexual 

difference in modern society. Buckingham – Philadelphia: Open University Press.  



 112 

Mattson, Inger 1999. ”Tirfing 100 år”, s. 8-10. Musikdramatik nr 1 1999. Stockholm: red. 

och ansvarig utgivare: Torbjörn Eriksson. 

McClary, Susan 2002 (1991). Feminine endings: music, gender, and sexuality : with a 

new introduction. Ny edition. Minneapolis ; London : University of Minnesota Press. 

Mill, John Stuart 1869 (1995). Förtrycket av kvinnorna. Översättning och inledning av            

 Elisabeth Mansén. Nora: Nya Doxa.  

Nietzsche, Friedrich 1898 (1992). Fallet Wagner. Stockholm ; Stehag : B. Östlings 

bokförl. Symposion, 

Nietzsche, Friedrich 1872 (2000). Tragedins födelse. Filosofin under grekernas tragiska 

tidsålder. Originaltitel: Die Gebu t der Tragödie. Samlade skrifter. Bd 1, 

Översättning: Martin Tegen och Joachim Retzlaff ; noter och efterord: Hans Ruin. 

Eslöv: B. Östlings bokförlag. 

Nilson, Bengt 1990. ”Chamberlain, Houston Stewart”, s. 74. Nationalencyklopedin bd 4. 

Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker.  

Nilsson, Ulrika 2003. Kampen om kvinnan. Professionalisering och konstruktioner av kön 

i svensk gynekologi 1860-1925. Diss institutionen för idé- och lärdomshistoria. 

Uppsala universitet. 

Nolervik, Stefan 2001. ”P-B:s känsloliv gav upphov till ryktesspridningar”. 

Östersundsposten 27/2.  

Nolervik, Stefan 2001. ”Wennberg – P-B:s oavlönade trotjänare”. Östersundposten 7/3.  

Nordin, Svante 1995. Filosofins historia; det västerländska förnuftets äventyr från Thales 

till postmodernismen. Lund: Studentlitteratur. 

Norlind, Tobias 1932. Handbok i Svenska musikens historia. Stockholm: Nordiska 

musikförlaget.  

Nyman, Alf 1932. ”Wilhelm Peterson-Berger som skriftställare”, s. 42-46. Bonniers 

litterära magasin.  

Olaison, Niklas 2006. ”Otukt är världens lön: kön och sexualitet i den kristna traditionen”, 

s. 29-58. Från Sapfo till cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien. Hedemora: 

Gidlunds förlag.  

Oljelund, Ivan 1937. ”Wilhelm Peterson-Berger i sina dramer”, s. 68-80. Wilhelm 

Peterson-Berger festskrift. Stockholm: Natur och Kultur.  

Petterson, Tobias 2004. De bildade männens Beethoven: musikhistorisk kunskap och 

social formering i Sverige mellan 1850 och 1940. Diss. Göteborgs universitet: 

institutionen för musik- och filmvetenskap, Göteborgs universitet.   

Robert, Rigmor & Uvnäs Kerstin 1994. Hon & Han. Födda olika. Stockholm: Bromberg.  

Roempke, Ville 2001. ”1900- talets argaste kompositör”, s. 54-57. Provins nr 2 2001. red. 

Po Tidholm. Skellefteå: Norrländska författarsällskapet. 

Rosenbeck, Bente 1997. ”Sandheden om kӨnnet”. Seklernas sex. Bidrag till sexualitetens 

historia. Stockholm: Carlssons Bokförlag.  

Rosenberg, Tiina 2000. Byxbegär. Göteborg: Anamma Böcker.  

Rosenberg, Tiina 2002. Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlas.  

Rosengren, Henrik 2001. Cause célèbre. “Juden“ som nationellt hot i Sverige 1917-1929. 

Tre fallstudier. C-uppsats. Historiska institutionen. Lunds universitet.  

Rudolf, Dekker & van der Pol, Lotte 1995. Kvinnor i manskläder. En avvikande tradition 

i Europa 1500-1800. Översättning av Joakim Sundström. Stockholm: Brutus 

Östlings Bokförlag. 



 113 

Rönnberg, Niklas 2001. Linjära medier. Filmmusik. Projektarbete i Linjära medier 

(TNMK07)  2001. Linköpings tekniska högskola.  

Saul, Felix 1927. ”Wilhelm Peterson-Berger. Svensk tonsättare. – Europeisk 

kulturmänniska. 60 år 27 februari”, s. 27-31. Svensk Musikkultur. Tidskrift för 

Sverges bildningsälskande musikvänner. Peterson-Berger-nummer. Andra årgången. 

Stockholm: Sverges musikpedagogiska förbund.  

Stoller, Robert J 1968. Sex and gender: on the development of masculinity and femininity. 

New York: Science House 

Stolpe, Sven 1932. ”Enslingen på Frösön. Peterson-Berger 65 år”, s. 1-3. Fronten nr: 5 

1932. 2:a årg.  

Strong, Tracy B. 1996. ”Nietsche’s political misappropiration”, s. 119-147. The 

Cambridge Companion to Nietsche. Edited by Bernd Magnus and Kathleen M. 

Higgins. Cambridge: Cambridge University Press.  

Sundbärg, Gustav 1911. Det svenska folklynnet. Stockholm: P.A. Nordstedt & Söners 

förlag.  

Suthrell, Charlotte 2004. Unzipping Gender. Sex, Cross-dressing and Culture. Oxford: 

bergpublishers.  

  Söderström, Göran 1999. ”Den manliga prostitutionens värld” s. 191-207. Sympatiens 

hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 1860-1960. Redaktör Göran 

Söderström. Stockholm: Författarna och kommittén för stockholmsforskning.    

Söderström, Göran 2002. ”Strindberg och homosexualiteten. En biografisk studie”. 

Lambda nordica. Tidskrift för homosexualitetsforskning vol. 8 nr 1 2002. 

Stockholm: Lambda nordica förlag.  

Sörensen, Inger 1993. ”Arnljot”. Operalexikonet. Översättning Margareta Eklöf. Svensk 

bearbetning Anders Jansson. Stockholm: Forum.  

Ternhag, Gunnar 2000. Om sambandet mellan folkmusikinsamling och tonsättning av 

folkmusikbaserade verk. –med utgångspunkt i samarbetet mellan Karl Tiren och 

Wilhelm Peterson-Berger”, s. 57-77. Svensk Tidskrift för musikforskning 2000. 

Stockholm: Svenska samfundet för musikforskning.  

Ternhag, Gunnar 2006. ”Folkmusik är aldrig gubbmusik”, s. 139-156. Wilhelm Peterson-

Berger och folkmusiken. Wilhelm Peterson-Berger – en vägvisare. Stockholm: 

Gidlunds.  

Tillmann, Joakim 2006. ”Ledmotivstekniken i Arnljot”, s. 106-138. Wilhelm Peterson-

Berger – en vägvisare. Stockholm: Gidlunds.  

Tjeder, David 2002. ”Översikter. Maskulinum som problem. Genusforskning om män”, s. 

481- 493. Historisk tidskrift, Stockholm.  

Tjeder, David 2003. The power of charachter: Middle-class masculinities 1800-1900. 

Diss. Stockholms universitet: Historiska institutionen, Stockholm. 

Tydén, Mattias 1988. ”Antisemintism i Sverige 1880-1930”, s. 259-285. Judiskt liv i 

Norden. Centrum för multietnisk forskning. Red. Gunnar Broberg, Harald Runblom 

& Mattias Tydén. Uppsala: Uppsala universitet,  

Volsten, Ulrik 2009. ”Peterson-Berger och Nietzsche, eller Peterson-Berger och Herder? 

Bidrag till den svenska upphovsrättens estetiska förhistoria.” Svensk tidskrift för 

musikforskning vol 91.  

Wallner, Bo 1991. Stenhammar och hans tid del 1. Stockholm: Norstedts.  

Weber, Gerd Wolfgang 1994. ”Det nordiska arvet – Försöket att konstruera en nationell 

identitet i Skandinavien och Tyskland med hjälp av forntidsmyter och historia”, s. 



 114 

44-48. Skandinavien och Tyskalnd 1800-1914: möten och vänskapsband. Stockholm: 

Nationalmuseum.   

Weininger, Otto 1903 (2005). Sex and Character. An Investigation of Fundamental 

Principles. Översatt av Ladislaus, L. Blomington USA: Indiana University Press 

Wickström, Victor Hugo 1896. Arnliot Gällina. Stockholm: Albert Bonniers.  

Wikander, Ulla 1992. ”Kvinnor i den tidiga industrialiseringen”, s. 122-135. 

Kvinnohistoria. Stockholm: Utbildningsradio AB och författarna.  

Wosch, Sigute 1994. ”Det tyska identitetssökandet och Nordens forntid: Friedrich de la 

Motte Foyqué”, s. 65-66. Skandinavien och Tyskland 1800-1914: möten och 

vänskapsband. Nationalmuseums utställningskatalog. Stockholm: utgiven av Bernd 

Henningsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

Bilaga 
Nedan följer ett utdrag från Wilhelm Peterson-Bergers opera Arnljot. Passagen är 

densamma som jag analyserar i kapitlet om operan. Notbilden illustrerar och kompletterar 

ytterligare de verbala tolkningar jag gjort. 
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”Så vittna du om min mandom!”

Wilhelm Peterson-Berger var en av de mest framstående tonsättarna kring 
sekelskiftet 1900. Han var inte bara kompositör utan även aktiv skribent i 
daglighetspressen. Många av hans uppfattningar om kön, nationalitet, filosofi 
och konst återspelglas i hans skriftställeri men kan även tydas i de musikaliska 
verken. Peterson-Berger var till stor del påverkad av dåtidens rådande ideal, men 
på vissa sätt var han mer nydanande än många andra i sin samtid. Omkring 
sekelskiftet sattes mycket fokus på biologi och en tydlig uppdelning gjordes 
mellan kvinnligt och manligt. Manlighet ställdes upp som ett ideal i kontrast till 
kvinnlighet och omanlighet. Peterson-Berger förespråkar en sådan uppdelning 
och gör skillnad mellan biologisk manlighet och kvinnlighet. Dock behöver 
inte alltid en man förfoga över egenskaper som ansågs tidstypiskt manliga eller 
en kvinna inneha endast de tidstypiska kvinnliga egenskaperna. Enligt honom 
kunde en kvinna vara innehavare av en manlig själ och vice versa. Peterson-
Berger tangerade således en modern syn på kön som pekar fram mot dagens genus 
teorier. I Peterson-Bergers opera Arnljot konkretiseras flera av hans uppfattningar 
av både könsroller, sexualitet och filosofi – liksom de motsägelser som fanns. 
Karaktären Arnljot förfogar exempelvis över flera av de idealtypiska manliga 
egenskaperna men uppvisar trots det både svagheter och brister. Det återspeglas 
såväl i text som i musik. Peterson-Bergers egen sexualitet har upprepade gånger 
varit omdiskuterad. Knyter vi an till hans musikaliska verk och skriftställeri 
kommer vi närmare ett svar på hur det kan ha förhållit sig.
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