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GUNNAR WENNERBERGS ORATORISKA VERK. 

NA.GRA STILKRITISKA SYNPUNKTER. 

Av GUNNAR JEANSON. 

Gunnar W ennerberg sasom tonsattare fores pa tal, ar det 
i regel upphovsmannen till Gluntarna, som i framsta 

Tummet tilldrager sig _lekmannens saval. som den musikaliskt 
bildades uppmarksamhet. Gluntama ha f6rskaffat Wennerberg 
en. sa enorm popularitet i vitt skilda kretsar, att de utat for
dunklat hans andra tonverk, om icke de mest betydande mans
k6rerna sa dock de mest omfattande och btedast anlagda kom
positionerna: hans oratoriska · verk. Likval intaga dessa en 
central plats i Wennerbergs musikaliska produktion. Aro Glun
tarna karakteristiska for den unge Uppsalastudentens levnads
stamning,. hans poetiska svarmeri, hans humor och latta svarmod, 
sa aro oratorieverken aterigen signifikativa for den mognade 
mannens etiska all var och u ppri�diga, kristliga religiositet. 
Gunnar Wennerberg sadan ban framtrader under sin manna
.alders fulla kraft och forblev intill de sista aren av sin levnad, 
besjalad av ideell stravan, konsekvent och fast i sin askadning och 
varmhjartad pa en basis av naturlig vard1ghet och enkelhet, 
s·adan g6r han sig oc�sa gallande i musiken fran denna tid. 
Wennerberg upph6rde visserligen inte att komponera »varldsliga» 
·sanger, men det ar beteclmande, att de av bibliskt staff och
bibliska stamningar inspirerade verken efter mitten av 1850-
talet bli de dominerande och betydelsefullaste .

Mellan 1861 och 1886 publiceras Wennerbergs bekanta Davids
psalmer, villrn sammanlagt uppga till ett avsevart antal (55
sanger). Pa 1850-talet komponeras st6rsta delen av oratoriet
J esu fodelse, pa 1880-talet fullbordas vasentligen det red an under
Uppsalavistelsen pab6rjade verket Stabat Mater (for soli, kor
och orkester) och under 1880-1890-talen arbetar tonsattaren
pa de bada oratorierna Jesu dom och Jesu dod. Dessa oratorie
verk, inklusive Stabat Mater, tilldraga sig for den, sorn vill studera
.5 - Arsbuk for ar 1926. 
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musikern Wennerberg under hans mogna ar, huvudparten av 

intresset. De ge det mest allsidigt belysande uttrycket for· hans.

musikaliska personlighet under mannaaldern och for arten av

hans musikaliska installning och stravan. 

_ - Hur vidlyftig· och omfattande Wennerberg sjalv hade tankt

sig sin alstring inom de andliga och narmast da oratoriska 

formerna, framgar darav, att han redan under tidigare ar skrev

texter till en hel foljd, cykliskt sammanhorande oratorier. De

finnas utskrivna i ett hafte (i 4:o) 1, innehallande foljande sju 

texter :. J esu fodelse, Jesus i oknen, Jesus i Galileen, Jesus i

Judeen, Jesu dom, Jesu dad samt Jesu uppstandelse och him

melsfard. Hela J esu levnad, fran begynnelsen till slulet, var

salunda avsedd att bilda det genomgaende stoffliga motivet for

den patankta oratorieserien . Emellertid blev det endast tre av 

dessa texter (den forsta, den femte och den sjatte), som fingo

sin musikaliska kladnad. Till de 6vriga torde W ennerberg

icke ha borjat komponera nagon musik eller atminstone icke 

ha gjort forberedelser ut6ver enstaka skisser (blott till Jesus i

, oknen finnes pa ett manuskript 2 nagra korta utkast). Texterna 

· aro alla sammanstallda av olika stycken, som ·Wennerberg med

god blick och omsorg valt ur nya och gamla testamentet och

ur psalmboken. Da han gestaltade Jesu fodelse, Jesu dom och

Jesu dod musikaliskt, gjorde han en del forandringar och om

placeringar i ·texterna och framfor allt forkortade han dessa

genom att utesluta ett flertal nummer. 3 

Jesu f6delse ar det mest kanda av Wennerbergs oratorier.

Man vet , att tonsattaren redan under det tidigare 1850-talet, da
\ 

han blivit lektor i Skara och pa sin fritid kunde agna sig at

musikstudier och komposition, hade begynt tonsattningen a:v

detta verk. Hans hustru skriver i ett brev 1852,4 att ))Gunnar

sitter om dagarne och dunkar pa sin fuga, som skall bli en

kor i oratorieb>. Nagon tid senare, da Uno Troili rest till Skara,

later Wennerberg denne taga del av kompositionen och skickar

(1854) fugan till A. F. Lindblad for att fa hara dennes omdome.5 

1 I Signe Taubes ago. 

2 I s. Taubes ago. 

3 Jfr C. F. Hennerbergs Forteckning over Gunnar Vvennerbergs tonverk,

Stockholm 1918. 
4 Se S. Tau.be, Gunnar Wennerberg, Brev oeh Minnen, Stockholm 1913-

1916, II, s. 194.
5 S. Taube, a. a., ibid.
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Senast 1860 torde oratoriet ha blivit Jardigkomponerat, ehuru 
annu icke instrumenterat, ty · den 26 november d. a. sander 

han hela arbetet till Lindblad och skriver : »Far jag skicka dig 
en afkomling som jag varit nog oforskamd att kalla oratorium? 
Jag gitter ej dras med honom langre i min en·samhet. Han vill 
ut och bli presenterad for dig. - - - )) 1 Vid pingstkonserten 
i Uppsala den 19 maj 1861 framforde J. A.Josephson med Fil
harmoniska sallskapet en del nummer ur J esu fodelse, och 1862 
utgavs oratoriet i klaverutdrag av Musikaliska konstforeningen 
(pa Abr. Hirschs forlag). 

Manuskripten till Wennerbergs verk aro for det mesta odate
rade ; sa ar fallet med dem till Jesu f6delse och till de foljande 

oratoriska alstren. Manus kripten till J esu fodelse u tgoras av tva 

klaversattningar, vilka agas av resp. Uppsala universitets bibliotek 
och friherrinnan Astrid Fleetwood (Odensviholm), samt sjalva 

partituret i Musikhistoriska museet. Partituret utarbetades under 
Vaxioliden/ och med undantag for ett par nummer hade Wen
nerberg 18.80 ))langesedan_ instrurrienterat hela Oratorieb.3 Den 
28 febr. 1888 framfordes verket for forsta gangen i fullstiindigt 

skick (sammanlagt 36 nummer) av Musikforeningen i Stockholm 
under C. N ordgvists ledning. 

En annan storre komposition, som under flera decennier 
sysselsatte Wennerberg, var Stabat Mater; Redan i brev till 
.J. A. Josephson den 21 jan. 1849 4 talas om denna : )>Nu skrifver 
jag ibland pa ett 'Stabat Mater', som du vet att jag borjade 

lite pa redan under Lilla Sallskapets tider. Meil det hander 
ofta att melodien bojer sig oformarkt ifran Guds moder och 
ser efter · Glunten. Det ar, som tittade en Satyr fram mellan 
ternpelpelare och ·vinkade mig ut at Flottsund och Liljeconvalje
holmen.)> Till Thekla Knos skriver han den 5 mars 1851 fran 
Skara: 5 )>Ibland i vemodiga stunder, da minnet af ett Himligen 
besynnerJigt lif och hoppet om ett varmt och ljust solsken i 
det ' k.ommande svafva omkring rnig, arbetar jag pa mitt 'Stabat 
Mater'. Besynnerligt nog haller jag pa med texten : 

1 S. Taube, s. 200. 
2 S. Taube, a. a. III, s. 203. 
3 Brey till J. A. Josephson den 9 jan. 1880 (Frk. H. Josephsons ago, Upp

sala), se av. S. Taube, a. a. III, s. 203. 
4 Frk. H. J osephsons ago; S. Taube, a. a. 1, s. 200 ff. 
5 S. Taube, a. a. l. s. 295, 296.
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Inflammatus et accensus 

. Per te, virgo, sum defensus - - -

Det skall bli bas-aria med kor.»
Sedan kom arbetel att Higgas at sidan for att dock vid skilda 

tillfallen aterupptagas. Da och 'da skrevos nya nummer, och

delar av verket sjongos i hemmet av tonsattaren o_ch hans 

dottrar .1 NaT Wennerberg 1891 f6r andra gangen tagit avsked

som ecklesiastikmin�ster, instrumenterade han sitt Stabat Mater,

som darpa uppfordes, forst i Stockholm den 28 febr. och den

13 mars, sedan i Uppsala den 30 april 1893.
Manuskript till Stabat Mater i klaversattning ages av grevinnan

Elin Lewenhaupt (Vasteras). Dessutom har friherrinnan A. Fleet

wood separatmanuskript ·(i klv.-utdr.) till n:r 8: Inflammatus och ·

n:r 10: Quando corpus; friherrinnan S. Taube (Uppsala) har fol

jande handskrifter: n:r 1: Stab at Mater (part.), n:r 6: Sancta Mater 

lpart.-skiss), n:r 7: Fae me vere (klv.-utdr. och part.-skiss), n:r 8: In

flammatus , ·(ofullst klv.-skiss samt part.-skiss), n:r 10: Quando

corpus (klv.-skiss). Fullst. partitur i handskrift forvaras i Musik

historiska museet samt hos d:r Poul Bjerre (Stockholm). I kla

verutdrag utgavs verket 1894 av Musikaliska Konstforeningen.

De bada oratorierna J esu dom och J esu dod voro tydligen,

innan de fingo sin slutliga gestalt, avsedda att tillsammans bilda 

ett storre oratorieverk., Detta framgar dels av ett manuskript (hos 

friherrinnan Fleetwood), som innehaller klaversattning av ))Jesu

dom och dod)> i forening, varvid I avdelningen motsvarar Jesu

dom och II avdelningen (i huvudsak) Jesu dod; dels av manu

skript (hos grevinnan Lewenhaupt), som innehaller utskrivna 

partitur och partiturskisser till ett flertal nummer i bada av

delningarna. Partitur till J esu dom och dod sasom samman

borande _borjade alltsa Wennerberg att utarbeta ; ett partitur,

som dock icke gar langre fram an t. o. m. I avdelningen (d. v. s.

J esu dom) ages av friherrinnan Fleetwood.

AllLeftersom arbetet fortskred, torde hos Wennerberg tank.en

ha mognat att anvanda de bada avdelningarna till resp. sjalv

standiga oratorieverk. »Jesu dom och dod» inneholl 37 num

mer. Dessa uppdelades pa de bada oratorierna, omplacerades 

och omgestaltades delvis, nagra nummer uteslotos, nagra ny

�rnmponerades. Sa utkristaltiserades ur manga a.rs forberedelser

och forarbete den slutliga versionen av J esu dom, som ar sam-

1 S .. Taube, a. a. Ill, s. 269.
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mansatt av 24 nummer. Ett klaverutdrag i handskrift (dock 
ej autograf annat an i den man, att Wennerberg sjalv skrivit 

in rubrikerna) finnes i M usik. Akad:s bibliotek, dit det skankts 

av A. -Buren. Friherrinnan Taube ager losa .partitur-skisser , och_ 
i Musikhist. museet f6rvaras det fullstandiga original-partituret i 
autograf. Verket uppfotdes i Stockholm av Filharmoniska sall
skapet den 7 maj 1901. For detta fillfiille trycktes ett sarskilt 
texthafte ; elt nytt sadant (med uteslutande av ett par nummer.) 
trycktes till det fornyade framf6randet av oratoriet vid Filhar
moniska sallskapets minnesfest over tonsattaren den 12 novem
ber s. a. 

I Wennerbergs brev till brorsdottern Sara Wennerberg vid 
slutet av 1890-talet 1 namnes o.m arbetet pa ett storre oratorie
verk. Sannolikt ar d·et da fraga om saval Jesu dom som Jesu 
dod - dessa voro da mahanda annu ej def. atskilda. I brev den 
21 april 1898 heter det : »Vi ha Riksdag nu och jag har dag
ligen att gora for den. Dock de timmar som bli ofver anvandas 
troget at 'instrumenteran.det af Oratoriet. Och jag bar rnu tid 
att ordentligt arbeta med detta.» Den 24 maj samma var skriver 
den aldrige tonsattaren : )>Jag instrumenterar, sa. ofta jag har

ledigJ, mitt 'stora' oratorium, och nu skall jag visa alt jag inte 

ar .. sa oskyldigt enkel i den vagen, som i forsta oratoriet.» Se
nare, den 6 juni s. a. laser man: ))Sag honom [Jadassohn] att 

jag skulle garna vilja sanda hon om mitt Orat. J esu fodelse, 
eller hellre om nagon tid langre fram det jag nu haller pa att 

renskrifva i partitur 'Jesu dod'. I bada dessa ar det protestan
tiska elementet f6rharskande, och min favorit, Handel, den store 

!aroma.stare - den ende jag egentl. haft -- som slagit an pa
mig .. ,.»

Jesu dod var tvivelsutan det sista musikaliska verk Wenner
berg .sysslade med. Det hann emellertid icke att bli fullbordat, 

. innan doden bortryckte de� gamle, annu markvardigt vitale och 
livskraftige tonsattaren: 15 nummer aro komponerade och in
strumenterade. Originalpartituret� som finnes i M usikhist. mu
seet och bestar av losa ark, ar ofullstandigt. Att doma av ett 
textutkast (aven i Musikhist. museet) hade Wennerberg amnat 
skriva en instrumental inledning, som dock icke finnes i a. 
partitur; likaledes saknas i detta, att doma av numreringen, 

1 l fru S. vVennerberg-Reuters ago; delvis pnbl. i Sv. D. d. 22 jan. 1922

och citerade i S. Taube, a. a. III, s. 278 ff. 
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de tre forsta numren (det fjarde endast ofullst.). Val synes det 
glansfulla sista numret i partitu:ret, koren »Men han ·�r tagen 
ur angest och dom», ha avslutande karaktar, men a andra sidan 
finner man, att i den i anforda handskrivna texthafte (i 4:o) 

· forekommande texten till J esu dod atersta fl.era nummer efter 

partiturets sista, av vilka atminstone en del maste ha salts i
musik, for att oratoriet skulle kunna betraktas som fardigkom
ponerat. . En avskrift av det alltsa nagot fragmentariska parti
turet ar gjord av musikdir. C. Palmblad och finnes i -Uppsala 

Universitetsbibliotek. Det kan tillaggas, att Musikhist. museet
aven forvarar skiss till slutk6r.

r* 

Gunnar Wennerbergs intresse for andlig musik var levande 
och utvecklat redan under ungdomstiden i · Uppsala. Detta ar 
belysande. for omstandigheten, att Wennerberg 6verhuvudtaget 
hyste karlek till aldre, f6rklassisk o·ch klassisk musik med dess 
strangare sats och klara arkitektonik. S. Taube omt3:lar, 1 att 
Wennerberg allt emellanat brukade komma upp med andliga 
kompositioner till Josephson for att fa deni in6vade i »Lilla 
Sallskapet», 1foregivande dem vara »kyrkomusik av Astorga».
1841 skulle en motett av honom · blivit sjungen vid en konsert 
i Gustavianum. \7Vennerberg narde en aldrig slocknande be
undran for Ha°;del ( och aven, ehuru ej i samma grad, for Bach) 
och for de gamla italienska kyrkokomponisterna, vilkas verk 
han ivrigt studerade. Pa hasten 1851, da Wennerberg pa sin 
·ut1andsresa besokte Dresden, horde han bl. a ett Kyrie a-v Lotti .
Han skriver i sin dagbok darom: 2 

)>Min hedersvan och store beundrare ! Fick jag ej nu ater 

skal att satta dig hogt, h6gt 6fver vara senare klassiska och all
mant erkanda namn - i andligt-musik.aliskt afseende! · Hvad ·
som egentligen fortjuste mig var en fuga, som slutade numret.
En fuga ja, inte af den moderna sorten, som sprattlar sig 16s
i 8:de eller 10:de takten, utan en strang, genomford, som talar 

till punk.t om sami:na sak, ur samma skal, till samma mal och
for samma affect hos ahoraren . ... Men h vem bryr sig om Lotti?
... Hvem bryr sig om ... Caldara; Marcello och deras samtida?
-Och dock, sa som de skrefvo andlig musik, musik for kyrkan 

1 a. a., I. s. 74.
2 Se S. Taube, a. a. II, s. 27 H.l
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(eJ blott for' 1rnnsertsalen, ty da kanner jag deras stora rivaler, 
namligen Bach och Handel) sa har den aldrig blifvit skrifven 
"Sedan och aldrig tillf6rene. Triumviratet Mozart, Haydn och 
Beethoven i all ara .. » 

Detta· utt_alande sager en heLdel om Wennerbergs stallnings
tagande till musikens aldre ma.stare .. Wenrierberg var en av
gjort konservativ konstnar, som mitt i arhundradets allt inten
sivare romantiska och nyromantiska stromningar sag sitt ideal 
och till sin smak var fast f6rankrad i den gamla polyfona och 
.den klassiska musiken, enkannerligen i • den stranga, andliga 

stilen, sasom man finner av tonsattarens anforda ultalande. 
Da Wennerberg pa varen f6ljande ar uppeh6H sig i Rom, fick 
han h6ra Palestrina-verk i Peterskyrkan. Han skriver : 1 »Det 
var hogst intressa_nt att nu fa h6ra dessa sanger, som utgjort 
min fortjusning, utforas, sa som de egentligen bora.» Pa· ett 

. -annat . stalle 2 heter det: »I d.ag gafs Palestrinas Miserere, det 
var vackert och sj6ngs ypperligb> 

Visst var Wennerberg, sasom barn av sin tid, en musiker av 
·oforneklig romantisk laggning. Gluntarna 6vertyga oss darom;
i framsta rummet. Men Wenn.erbergs kynne var dock for man
ligt och hans uttrycksbehov for koncist och rakt pa sak fo1:

· att · han skulle ansluta sig till den ett intensivare romantiskt
fantasiliv alfoljand.e uppmjulrningen och utvidgningen av formen,
(or att hans musik skulle utveckla sig i subtilare klangfiirger
.med tranande, oandlighetsbetonade harmoniska f6rhallningar 

o. �- intensivare dissonanser, i spanningsfyllda modulationer,
o. s. v. W ennerbergs romantiska sinne lat hon om val finna 

behag i vad man skulle kunna saga »tjusande)> och varma ita
-lienska bel canto-melod.ier - fran denna sida _visar sig ton
satfaren i saval Gluntarna som i Stabat Mater -, _men tiU nagot

· rikare utnyttjande av den romantiska harmonikens for sin tid
sa nya och. frappanta resurser tenderar '\Vennerberg icke� hur 

lange ban an levde, och hur mycket han an fick bevittna av
seklets musikaliska stilutveckling inom olika former. I sjalva 

·verket stallde sig Wennerberg, ju aldre han blev, alltmera fram
mande for de samtida musikaliska utvecklingsstravandena. Det
var, om man sa vill, en ursprunglig, inre sundhet, en klar
kansla for det objektivt konstnarliga och hoga etiska vardet 

1. S. Taube, a. a. II, s. 132.

S. Taube, a. a. II, s. 133.
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hos polyfoniens mastare och en mer eHer mindre omedveten 
motvilja mot det erotiskt · tranande, mot det sensuellt betonade 
uttrycket i speciellt den nyrom.antiska musiken, som gjorde att 
tonsattaren orienterade sig han mot det forgangna i musiken 
och kom att i de ungas ogon verka >>gammaldags)). Man kan 
i detta hanseende inte undga att frapperas av den starka kon
trasten mellan Wen:nerberg 'och en Aug. Soderman -- var mu-:
siks forste Vl agner-entusiast och den overtygade foretradaren 
for· den nya • tidens ideal och tendenser.. Wennetber.g kan, som 
ej sallan ar fallet med deciderat manliga och karva naturer,. 
ibland forete moment av viss »sentimentalitet», men tendensen 
darhan, hos W ennerberg samhorande med ·pietistiskt betonat 
kansloliv, lag ju i luften; ocksa var det darvidlag forvisso in
flytande fran Mendelssohn, som gjorde sig gallande. Karakte
ristiskt for W ennerbergs senare utveckling ar f6r1 ovrigt, �tt han 
alltmer kommer ifran den av romantikens tonsattare med for'

karlek odlade lieden - en form, som W ennerberg raU flitigt 
hade sysslat · med forut och som nu ersattes av en speciellt 
andlig form, psalmen. I ett brev till Sara Wennerberg 1 laser 
man foljande intressanta passus: »Att skriva visor med piano
ackompagnement tycker jag icke mycket om, men ogillar det 
ej, ·emedan det ar det enda sattet att fa litet betalt. Men du · 
skall skriva en violkvartett, det betalar sig ej i kontant, men 
det kan skilja dig fran hela detta sallskap, som pjunkar vid 
pianot om. var- bch hoststamning, lycklig och olycklig karlek,. 
vemod och ovriga .epidemiska magpH'rgor.» 

Sadana ord kasla en skarp och drastisk belysning pa den 
aldre W ennerbergs all manna installning pa viktiga musikaliska 
sporsmal. De visa at vilket hall hans musikaliska kansla alltmer 
orienterat sig. Det ar nodvandigt att ha detta for ogonen, da 
man vill taga del av och ratt forsta Wennerbergs oratoriska verk. 

Da Wennerberg hyste sa stor och uppriktig beundran .for 
Handel och de gamla italienarna, var det ju ocksa naturligt,. 
att ban sjalv skulle soka tillagna sig en kompositionsteknik av 
det strangare, gedigna slaget, framfor allt da i den kontrapunk
tiska stilen. Och i sjalva verket gar lristen for kontrapunk
terande stamforing igen mer eller mindre i nastan hela hans 
produktion, frari det tidigaste stadiet och fram till de allra sista 

1 Vid borian av 1899. 
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verken 1. Inte minst intresserar i detta · avseende musiken i de 
verk, om vilka har ar .fraga:. fugor, fugera:de partier och imita� 
tionsbildningar aro mycket kannetecknande for strukturen. 
Men har stater man pa ett problem av vasenmg betydelse vid 
bedomandet av :wennerbergs musik, narmast den i de storre 
verken : denne pa den stranga stilen inriktade tonsattare var 
)>dilettanb> och autodidakt, som aldrig annat an pa lediga stun
der fatt tillfiille att tillagna sig en nodig beharskning av det 
rent tekniska vid skapandet. Val fick han da och da rad och 
vinkar av vanner bland musiker (av A. F. Lindblad, J. A. Jo
sephson och C. N ordqvist), vilka anvisningar kommo hon om till 
nytta, men regelbunden undervisning atnjot ban aldrig. Och 
au pa egen hand forskaffa sig tillrackligt omfattande teoretiska 
insikter i forening med tadellos praktisk-teknisk kompositi01)s
fardighet - dartill gavs ·honom icke nog tid och ro. Wenner
bei'-g som musiker forblir salunda en (i hogre mening) amator, 
ehuruval en sadan av ovanliga matt. Fran denna synpunkt 
maste man utga vid vardesattandet av Wennerbergs storre mu
sikaliska arbeten. Att hara utan vidare klandra eller rycka pa 
axeln at vissa tekniska brister eller ojamnheter vore felaktigt. 
Det problematiska ligger innefattat i fragan: i vilken man bar 
Wennerberg trots begransningen och den relativa knappheten 
i sin teoretiska och tekniska utbildning formaU realisera sina 

'konstnartiga intentioner; har formagan i tjllracklig grad hallit 
3amna steg �ed gestaltningsvi1jan, for att det fardiga konstverket 
som sadant skall aga inre, organisk livskraft? 

Skulle man studera oratorierna och Stabat Mater utan fore
gaende vetskap om Wennerbergs )>amatorskap», finge man sa
kerligen redan i sadant fall aktning for den gedigenhet i form
gestaltning och stamforing, vari W ennerberg kan tavla med 
eller t. o. m. overtraffa mangen, jamforelsevis ulbildad och stu
derad tonsattare. Sa mycket mera overraskas man, d:\ man 
utgar ifran, att Wennerbergs kompositionsteknik ar belt sjalv
forvarvad pa lediga stunder. I forsta hand iakttages den pa
pekade lusten for kontrapunkterande satsbildning. Fugaformen 

var foremal for Wennerbergs sarskilda intresse och omsorg, och 

1 Hos vVennerherg liksom hos en Mendelssohn och andra komponister un

der romantiken ror det sig dock icke om en rent linear po]yfoni utan -

strangt taget - om en skenpolyfoni, i vilken alltid den harmoniska kanslan, 

om an latent, forblir den primara. 
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det ar betecknande for hans stravan till. den ·Tena ·stranga, fuga:... 

stilen, ·da han i ett brev till brorsdottern den· 15 juni 1897 ytt
rar: ,>Merendels noja sig vara nutidskomposit6rer med en ge.:.. 

nomforing och ramla sedan pa med fria mellanspel och ett 
par imitationer - och det, f6rstas, kan vara ratt vackert, nar 
det galler piano, dar sa mycket klingande· otyg bedrifves .- - -
Jag tror det tog slut med f6rmagan att skrifva en saftig fuga 
nar Handel och Bach dogo. Sallan far man se modeina sadana 
som ej skramla som benrangel. » . · 

For .att genast hanvisa till exempel pa fuga i w·ennerbergs 
oratoriska verk ma erinras om nast sistaJ•(dubbel-) koren (De 
Heliga och forsamlingen) i J esu fodelse (n:r 35), om korsatsen 
>)Om jag an skulle do med dig)} i Jesu dom (n:r 7) eller koren 
))Stabat maten i Stabat Mater (n:r 1). Wennerbergs f6rmaga 
att ge sina fugatemata pregnant, ofta lapidariskt enkel gestalt ar 
pataglig. Synnerligen kort och enkelt · ar temat i >> Stab at. Ma'- • 
ler»; fugateinat i namnda kor i Jesu dom foreter en diarvare 
karakteristisk linje med sina septim- och tritonussprang. _Man 
m·arker val, att Wennerberg, da han verkligen avser att kompo
nei-a en fuga, soker fa formen fast och sluten: han undviker 
alltfor utspunna mellanspel, och han begagnar sig t. ex.· i den 
skickligt utarbetade stara korfugan i J e�u · fodelse av en verk
ningsfull trangforing redan vid andra tema:gruppen, soin svet
sar samman stammorna till ett organiskt och helgjutet komplex. 
A andra sidan underordnar sig tonsattaren icke ett begdinsat yttre 
schema och visar god formaga, da det galler att forandra 
temata och la.ta dem infalla i skilda tonarter. Sarskilt .anmark
ningsvard ar den imponerande, stolta slutstegring, som uppnas 
i Jesu fodelse genom samverkan av de bada korgrupperna. 
Stamforingen ar i regel vardad, och framf6r allt har Wenner
berg ett gott oga for stammomas behandling me9- hansyn till 
det yokalt tacksamma. Man skulle val kunna anmarka, att 
Wennerbergs karlek till det strama och fasta gor, att satsen 
ibland kan verka nagot stel och kommer att sakna finare smidig
het och rytmiska motsatsverkningar. M�n just harvidlag hind
rar naturligtvis en viss brist pa teknisk · skolning stamforingen 
att framsta sa plastisk den annars skulle kunnat vara. 

Fugorna praglas av koncis manlig kraft,· ocb komponisten 
forlorar sig alltsa icke i onodiga, losa utvikningar fran det te
matiska amnet; han stravar till samlad enhetlighet i gestalt-
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ningen. Ur denna synpunkt skulle - for att vidga · perspek-. 
tivet � kunna sagas, att fugaformen blir till ett motto for Wen
nerbergs musik i allmanhet: den monotematiska tendensen ar 
for denne tonsattare karaktaristisk. I detta banseende ar det 
just infressant att•iakttaga, bur vasentligt en Wennerberg skil
jer sig fran sadana genuint romantiska naturer som exempelvis 
Aug. Soderman eller Grieg, hos vilka en vaxlande samman
stallning · av olika tematiska ideer framstar. sasom en form
betingande princip. Wennerberg fiingslar pa sa satt icke genom 
en frodig, overraskande fantasirikedom, han kommer icke med 
nagra ovantade impulsiva »in.fall» utan vill logiskt genomfora 
en sats ur ett enhetligt stoff. Jag vill icke underlata att citera 
vad Wenner berg i ett (odat.) brev till J. A. Josephson 1 yttrar 
i derina fraga i samband med Jesu fodelse: �Au jag i allman
·het blott .uttryck�r en tanke i ett nummer klandrar du i de
langre styckena, men billigar det i de kortare. Har aro vi inne
pa ett vidt fa.It och jag vill blott saga, att jag gor sa ·ur rent
theoretiska skal, som naturligtvis ej aro af den gifna be�ydelse
.att de binda nagon annan an mig sjelf. Lhas t vill j_ag blott tillagga,
att jag tycker att de modernare kompositorerna allt for lite halla

sig till ii.mnet och allt for mycket gora genial a afsprang. Jag
kan anfora hundratals stora saker af Handel der endast en

tanke med Iogisk conseqvens ar utwecklad. - -- - . Nar-orden
sjelfva uttryckt mera an en tanke har jag ock sokt ratta mjg
derefter:, som i forsta k6ren. >) 

Mot bakgrunden av detta yttrande forstar man, burusom just
fugan - denna idealform av strang, enhetlig tematik - och fuge
rade satsbildningar skulle ut6va en pataglig ]ockelse for Wen
ri.erberg. Att sarskilt framhalla de manga partier, dar ton
sattaren i de ifragavarande verken anvander fugato eller mer
eller mindre genomforda imitationer, torde vara pbeh6vligt.
- Men da det galler att i ett stycke genomfora en uniform
tanke, gar Wennerberg ·ocksa den enklare vagen att t. ex. bara
upprepa eller latt variera vissa rent homofona tematiska ideer
och bibehalla eri genomgaende, ackompanjerande motivtyp i
orkestern. Detta tillvagagangssatt far sin naturliga tillampning
i flera solonummer. Som exempel kan tagas Engelns aria
» Varer icke f6rfarade» i Jesu fodelse (n:r 11), ett nummer, som
med sin pa en viss melodisk periodtyp byggda melodi och sina

1 I Froken H. Josephsons (Uppsala) ago. Se iiven S. Taube, a. a. II, s. 223.
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_ arpeggierande ackompanjemangsfigurer ar sa att saga genomfort i 
i ett enda drag fran borjan till slut utan nagra som helst avvikelser. 

Ofta kombineras och kryddas detta enklare tillvagagangssatt 
med imiterande inslag, s�1som i koren »Frojder Eder, I himlar»
i samma oratorium -(n:r 17), dar de bada k6rgrupperna i mitt�n 
infalla i en verkningsfull, kanonartad, atta-stammig imitation

,. 

och o:rkestern hela numret igenom vidballer sina feststamda, 
markanta motiv. Liknande gestaltningsprincip moter i koren 
»Hosianna» i Jesu dom (n:r 5): en rytmisk tanke upprepas
envist i orkestern, och sas·om mellandel intrader en imitation,
dar stammorna trada in i kvii1tcirkel nedat:~C-dur, F-dur, B-dur
och Ess-dur.

Det skall icke nekas, att Wennerberg i sin stravan till mono
tematik ibland kan verka for ensartad: detta blir kannbarare, 
da han ror sig inom mera homofona, breda former: dar visar 
tonsattaren emellanat en otillracklig formaga att pa ett k.ansligt 
satt variera, att skanka skiftande gestalt at den grundlaggande 
iden och bearbeta motiven pa ett friare, fantasifullt satt. , I 
Josephsons kritik lag otvivelaktigt ett visst berattigande. · A 
andra sidan far W ennerbergs formgestaltning darigenom en 
pragel av vardig, oforstalld enkelhet ocb klarhet, lampad for 
den prolestantiska, religiosa andan i oratorierna. 

Wennerbergs forkarlek for strang stil bottnar saledes icke i 
nagon lust att t. ex. i fugerade partier visa sin yttre respek
tabla konstfiirdighet. De fugerade stallena i oratorieverken aro 
aldrig nagon yttre kliche. Den ariforda fugan i J esu dom an
sluter sig till den seen, da larjungarna pa J esu ord efter natt
varden svara:)) Om jag an skulle do :m,ed dig, sa skall jag dock ej for
neka dig.>) Just for att pa ett musikaliskt traffande satt aterge si
tuationen och stamningen ar en kor i fugerad stil vid detta tillfalle 
synnerligen valplacerad, _ och Wennerberg bar hat f6rtraff
ligt lyckats tolka det oroliga; angestbetonade och upprorda i 
larjungarnas repliker. Pa motsvarande satt blir ocksa den 
omnamda ko1·fugan i Jesu fodelse till ett imponerande uttryck . 
for den gladjefyllo.a f6rtr6stan och tron pa Jesu kommande 
makt ocb storhet: »Men ban skall trada fram och regera i 
Herrans kraft.>) I en fuga i Jesu dod (n:r 5), koren »Tvi dig, 
du som slar Guds tempel», formar musiken sig till en bild av 
pafallande dramatisk spanning, dar frappanta dissonanser under
stryka det avsedda, skarande ha.net kring kor:set: 
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Man kommer bar in pa fragan,'hui· i Wennerbergs oratoriska 
verk de 1yriska, drnmatiska ocb berattande - elementen fa sin 
:aterspegling i musiken. - De .ber�ttande partierna ligga i han
derna pa evangelisten. Den recitativiska stilen ar genomford 
med god blick for ordens diktion. I anslutning till Mendelssohn 
later tonsattaren evangelistens parti fordelas pa olika r6stlagen 
i J esu fodelse 6msoril sopran och tenor, i J esu dom omsom 
:alt och tenor - ett f6rfaringssatt, som dock k1�appast kan 
.anses konsekvenL 

Da Wennerberg i en viss, fixerad musikalisk tanke vill in
rymma grundtanken i texten, loper ban, som namnts, fara att 
bli nagot ensartad i uttrycket; darfor f6rete hans lyriska nummer 
under sitt f6rlopp sallan intimare poetiska skiftningar. Men 
de kunna i stallet fanga det vasentliga i en stamning pa ett 
•omedelbart satt, och det maste betoll:as, att W ennerberg inom
den 'homofona lyriska ramen slrnpat oratorienummer av varmt
inspirerad innerlighet (det samma galler ocksa ett stort antal
.av bans Davids psalm er). Ljus och langtansfylld · f6rtr6stan
.aterges i solo- och k6rnumret »Min sjal langtar och trangtan
i J esU: f6delse (n:r 23). Ett av de basta styckena med avseende pa
genomf6rd karakteristik - ett exempel pa, bur komponisten for
mar ge en ov·ertygande musikalisk personteckning - ar Herodes'
.aria »Farer dit, farer dib> i anf6rda oratorium (n:r 29): det en
tragna orosfyllda, dendolda fruktan i Herodes' kanslor aterspeglas
i den med ett enda penseldrag genomforda arian ;- sarskilt an
markningsvard ar den utpraglat maleriska funktion, som till
kommer _ orkestern med de jagande motiven uppat ocb nedat
i violonceller o·cb basar, genomgaende kontrapunkterande mot
·sangstamman. Vill man utvalja en sang, betagande genom 'ett
oandligt svarmod, genom en skar och adel, nastan eterisk-elegisk
stamning, ma hanvisas till altsolot i Jesu d6d (n:r 6): »Be
spottad, qvald och holjd med blod» med dess smartsamt krp
;mafiska melodi. Och for 6vrigt: den som 6nskar Iara kanna
vVennerberg just fran den 1nnerligt lyriska sida, som hos den
mog�ade konstnaren alltjamt ar levande oavsett all manlig
stranghet, bebover blott sla upp bans Stabat Mater med dess
manga, av akta melodisk skonhet, dunkelfargat svarmod och
varmt religios stamning genomandade nummer .

I fraga om 1·ent lyrisk-melodisk inspiration i anslutning till 
texten star utan tvekan Stabat Mater, dar den kontrapunktiska 
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tendensen ar mindre markbar, i framsta rummet bland de 
bar ifragakommande verken. Ocksa ar ju Stabat Mater med
vetet anlagt i denna riktning. Wennerberg skriver sjalv 1,: 
att, medan i de protestantiska oratorierna intresset koncentrer.ar 
sig pa breda korer, ar Stabat ))en mera lyrisk kantat :if katolsk 
anda, vid hvilken valljudet i allmanhet fatt intaga bedersplatsen» 
Verket hade av Sara Wennerberg visats for den tyske kompo
nisten och teoretikern Jadassohn (hennes la.rare), som fallde 
ber6mmande ord om det. Wennerberg tillagger, att ban inte 
vantat sig sa mycken belatenhet fran >>en sa lard musikers 
sida som Jada[s]sobns. Desto battre sm,akade det ocksa.» 

Vad som hittills blivit framhallet skulle tyda .pa, att Wenner
berg kuappast ger sig han at nagou frappaut dramatisk situa
tionsskildriug, som ju maste Higga an pa mer eller mindre skarpt 
acceutuerade kontrastverkningar och leda den musikaliska fanta
sien utover den motiviska euhetligheten och formala begrans
ningen. Har gjorde sig den moguade \Vennerbergs sinne f6r 
enkla linfer och f6rnamlig objektL�tet galla11de - liksom ocksa 
en klok auspraksloshet. Wenuerberg begransade sig till den 
stil, hans ingivelser och tekniska f6rmaga tillato honom att 
beharska och koustnarligt gestalta. Han aktade sig att soka 
framk.alla pretentiosa dramatiska effekter, som kanske skulle 
blivit schablonmassiga och teatraliska, da de ej kunde framga 
ur en tillrackligt visuell och intensiv dramatisk intuition och 
fantasirikedom. Inom den ram konstnaren ror sig, har han 
dock lyckats skanka ett i sammanhang med den 6vriga musiken 
verlrniugsfullt dramatiskt liv at flera nummer. Mindre mark.es 
detta i oratoriet J esu f6delse, som ju till bela sin karaktar ar 
ett i ]jusa, idylliskt blida farger ballet verk. I Stabat Mater 
forekomma mera patagligt dramatiska inslag, sasom i Iuflam
matus (n:r 8). 

_Mest intressera ur denna synpunkt Jesu dom och Jesu dod, 
i vilka texterna ocksa inbjuda till mer poaugterat dramatiskt. 
grepp pa stoffet. Tonsattaren arbetar genomgaende med enkla 
medel, flardlost och utan yttre gesler. Men just darfor, att 
man kanner, att Wennerberg hela tiden forblir akta och icke 
stravar att overskrida ett visst fornamt och av god konstnarlig 
smak betingat matt, undgar icke t. ex. ett sadant stycke som 
n:r 12 Jesu dom (Vilnen, Ofv. Presten, Jesus och de 

1 Brev den 6 juni 1898 till Sara \Vermerberg. 
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Skriftlarde) att fangsla · gen om en inre dramatisk kraft, sarskilt 
vid · det. parti, som borjar vid »Han bafver badat Gud >) med 
dess hotfulla, upphetsade- fraser, . som i koren stiga nedifran 
upp till ett forbittrat fortissimo i bojden over orkesterns figura-
tion och synkoperade motiv. Man kan ocksa studera ett 
sadant stycke som Pilatus och Folk.et (i samma oratorium, 
n:r 20) med dess verkningsfulla behandling av kor och solo
stamma. och de kromatiskt ilande tonfoljderna i orkestern. 
Eller i J esu. do.d en seen, som malar ha.net kring korset: 
))Andra hafver han bulpib (n:r 8), vidare Jesus och Folket 
(n:r 11) »Miu Gud, min Gud, bvi hafver du overgifvit .mig.» 
Dessa nummer uppvisa ingenting originellt i den dramatiska 
tekniken, men vittna dock om, hur Wennerberg inom den tra
ditionella, slutna form, varvid han alltid fasthaller, formar 
astadkomma en maleriskt temperamentsbet�:mad skildriug. 

M ycket vore au tillagga till karakteristiken av W ennerbergs 
oratorier; det ovan anforda bar blott velat framhava de vasent
ligas'te drag, som forlaua dem deras bestamda fysionomi. Om 
instrumentationen skall blott namnas, att den i all synuerhet 
for att vara utford av en pa orkesterns gebit relativt oskolad 
tonsattare ar, om icke glansfnll, sa dock val genomtankt; aven 
har framtrader Wennerbergs mattfullhet och avstandstagande 
fran yttre, grovre effekter. - Slutligen• bor, for att se Wenner
bergs oratoriestil i ett storre historiskt samrnanbang - nagot, 
som kraver en ingaeude undersokning och bredare_ utrymme 
- framballas, att den s·venske tousattaren med sina oratorier
komtner nara Mendelsohn, ehuruval Bachs passioner och fram
for allt Handel (Messias) i flera avseenden varit forebildliga. I
likbet med Mendelsohn i Paulus och efter monster av Bachs
· passion er har Wenuerberg inskjutit ett antal koraler. For ovrigt
var W ennerberg sakerligen, liksom J osepbson, Gille och andra
andliga tonsattar� i Sverige vid denna tid, influerad av den
Berlinerakademiska _ kretsen; vars polyfona, arkaiseraude vokal
verk beteckna en medveten motrorelse emot de romantiska
stromningarna.

Om vi aterknyta till den forut stailda fragan, i vilken man
Wennerberg, trots ofullkomligheter i sitt kunnande lyckats for
verkliga sina konsh1arliga avsikter, sa maste betonas, att kom
ponisten just genom ai:t icke ga utover gransen for sin formaga,
genom att icke stracka sina iutenlioner langre, an att de i
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regel motsvaras av den kompositoriska beharskningen, m. a. o. 
genom sin naturlighet och anspraksloshet skapat verk, vilka 
icke skola undandraga sig intresset hos dem, som inom musiken 
vilja Iara kanna en av vart lands markligaste, ideellaste och vita
laste kulturpersonligheter under forra seklet. Val kan Wenner
bergs stil verka nagot bleknad pa en nutida publik, van vid langt 
starkare retmedel an dem .denne tonsattare har att bjuda. 
Men ett stycke uppriktig, flardlos och akta konst, osminkad 
och manlig, men ocksa inrymmande partier• av adel lyrisk 
sk6nhet, finnes dock· nedlagd· i dessa verk, vilka otvivelaktigt 
h6ra till det anmarknmgsvardaste den svenska 1800-talsmusiken 
inom de andliga formerna Iamnat at eftervarlden. 
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