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ETT NYUPPTACKT PORTRATT AV FRANZ 

BERWALD 

Av H. WrnLING (Orebro) 

for nagot mera an ett halvar sedan meddelades i

dagspressen om ett nyfunnet portratt av Franz Berwald,

»Sveriges Beethoven». Nedanstaende mera ingaende redogo

relse for fyndomstandigheterna samt om portrattet sjalvt torde

emellertid i en musikhistorisk facktidskrift kunna anses mo

tiverad, allrahelst tidningsmeddelandena icke voro i allo kor

rekta samt ej heller ikonografiskt nojaktigt redogjorde for tidi

garc befintligp- berwaldsportratt och det nyfunnas stallning i

forhallande till dessa. 
Portrattet ifraga antraffades i R. Lindquists numera upp-

horda antikvitetsaffar, Kungsgatan 19, Orebro. Finnaren var

artikelforfattaren, vilken under en promenad forbi den lilla

butiken observerade en pa vaggen hangande 1800-talspastell i

enkcl mahognyram. Narmast till hands Ug ju att antaga det

portrattet forestallde nagon gammal orebroare, men vid for

fragan i affaren . upplystes att dess foremal var »kompositor

Frans Bergvall». Detta namn stod ocksa skrivet pa en a bak

sidan fast papperslapp, gulnad men nappeligen aldre an 30

-40 ar. 
AU inse det man bar hade att gora icke med ett »Frans

Bergvall»- utan med ett Franz Berwald-portratt kravde intet

.skarpsinne, men fragan blev nu huruvida pastellen vore eH

original eller blott en kopia eller en efterbildning av nagot

redan forut kant portratt. Det av antikvitetshandlaren be

garda priset visade sig overkomligt, och. sedan portrattet. f6r

varvats kunde en mera ingaende granskning vidtaga. Allt

pekade hiin pa att man har verkligen hade att gora med ett

Berwald-fynd av start varde. Efter brevvaxling med kompo-.
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sitorens sonson,· dr Franz R. Berwald, stod det ock fullt klart, 
att portrattet var unikt samt hittills okant. Berwaldforsk
ningen hade helt oformodat forrikats m·ed elt portratt av 
mastaren, dartill ett portratt som ojamforligt ar det mest karak
taristiska och personliga av de forefintliga. 

Om pastellens tidigare oden uppgav saljaren, antikvitets
handlare· R. · Lindquist, att den forvarvats i Malmo, av vem 
kunde han icke erinra sig. Vid senare upprepad, ingaende 
forfragan visade han sig erµellertid mera svavande pa denna 
punkt och uppgav, att portrattet troligen ink.opts i Malmo, 
men kanske ocksa nagon annanstans, obekant var. Forvarvet 
hade skett fi:>r sa pass lange sedan, att alla omstandigheter i 
samband darmed fallit honom ur minnet. Nagon le_dning om 
dess ursprung torde alltsa ick� sta att pa denn_a vag erhalla. 

Om tillkomstaret rader daremot ingen tvekan, ty p�stellen 
ar tydligt signerad 1 8 3 7. Den ar infattad. i en samtida, 
enkel mahognyram i storleken 24 x 2�, urider det alt sjalva 
portrattet, matt a blindrarnen, har matten 17 x 21. Portrattcls 
ma.stare ar okand, cnar- det namn eller den signatur, som av 
allt att doma torde funnits ovanfor det synncdigeh tydliga 
artalet, rakat planas ut fran det omtaliga pastellstoffet. Moj
ligen kan man, ehuru med storsta tvekan, utlasa bokstaverna 
A. H., men detta ar synnerligen ovissl.

Tillkomstaret, 1837, far vii.I anses tyda pa att portra.Hets
upphovsman varit nagon tysk konstnar, enar ju Berwald under 
denna tid var bosatt i Tyskland, dar han som bekant med 
frarngang innehade ett gymnastiskt ortopediskt instilut, sam
tidigt som han med oultrottlig iver agnade sig at rnusikaliska 
studier, men daremot foga eller intet kornponerade. Tankas 
kan ju ock att arlisten ar nagon svensk, sorn sam�rnntraffat 
med Berwald i Berlin och harvid ma.lat hans portratt samt 
medfort det hem. Troligast ar val dock alt Berwald sjalv 
fran Tyskland sant hem portraltet till nagon_ bekant. Fanta
sien har i detta fall fritt spelrum. Kanske har man rent av 
rattighet att bakom pastellen tanka sig en ungdomsforalskelse ... 

Inrarnningen har skett i Sverige. Darom vittnar ldart en 
del pa blindramen annu kvarsittande rester av samtida stock
holmstidningar, genom vilkas exakta identifiering en nagot sa 
nar tillforlitlig tidsbestamning for portrattets ankomst till 
Sverige bor kunna erhallas. 
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Den nyfunna Franz Ben.valdpastellen, daterad 1837. 
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Att pastellen tidigare agts av nagon medlem av familjen 
Berwald torde fa anses helt uteslutet. Dels har portrattet tills 
efter dess aterupptackande varit belt okant for Berwalds annu 
levande 80-arige son, ingenjor Hj, Berwald, dels tyder ju namn
etikettens forvrangning pa att ·pastellens davarande agare fatt 
sin kannedom om vem portrattet forestallde formedlad i en 
korrumperad forni, som varit otankbar om pastellen arvts 
bland anhoriga. Tidigt nog synes alltsa bilden hamnat hos 
nag on rnastaren . icke narstaende agare, 

Ar upphovsmannen fill pastellen okand, sa kan i alla fall 
fastslas att han icke varit d_illetant utan verklig konstnar, ty 
portrattet ar ett - synnerligen gott arbete. Berwald, vilken ar 
1837 var· 41 ar gammal, ar a bilden iford bla syrtul med svart 
sammetskrage, ljusgron vast, som lamnar det vita, med. en 
knapp ellcr krasnal forsedda skjortbrostet synligt, samt hog, 
svart spannhalsduk. Ansiktet ar langstrackt O och typen i dess 
helhet utpraglat blond. Pannan ar hog under det cendre
fargade haret, som kraftigt strukits tilibaka och vid tinningen 
bildar en djup »vik». Ogonen aro klarbla undex kraftiga, 
bojda ogonbryn, nasan rak, munne.n ratt liten samt pa samma 
gang bade bestamd och kanslig. brat iir etl typiskt »musik
ora»: kraftigt, utstaende och av kultiverad form, Pastell
fargernas blondbet bidraga till att vid forsta betraktandet ge 
intryck av en viss vek1iet, som dock motsages av munnens 
faslhet och de malmed vet et blickande ogonen, I fotografisk 
reproduktion, da pastellens farger eliminerats, blir detta in
tryck vida mindre dominerande och prageln av malmedveten
het kommer mera till SiJ:?. ratt, Eada lynnesdragen voro som 
bekant foretradda hos Berwald, 

De tidigare kanda ,portratten av Franz Berwald aro � en� 
ligt vad bans sonson, civilingenjoren, fil. dr Franz R. Berwald, 
Stockholm, benagnast meddelat mig - inalles tre. .Aldst av 
dessa ar en litografi fran ungdomsaren, ett · portratt som icke 
ger nagon som helst rattvisa at den avbildade oc\1 icke i 
nagon man later geniet skymta fram. Litografien, som ar 
signerad L. Fehr och finnes reproducerad i den hillmanska 
benvaldsmonografien, har, enligt Berwalds annu levande 
son, ingenjor Hj. Bervrnld, utforts fore utresan till Tyskland 
1829. Enligt samma tillforlitliga och valunderrattade kalla Hi.r 
1itografien aterga pa en av nagon van utl:ord penn- eller kol-
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teckning. Dess 1rnraktar ·av dilettantverk ar uppenbar och
iogonenfallande. 

Qvriga forut kanda berwaldsportratt utgoras av tva foto-
grafier, av vilka det aldsta enligt sonens uppgift tagits i Ham:
burg samt enligt Franz Berwalds egenhandiga paskrift for
skriver sig fran ar 1852, .alltsa da mastaren var 56 ar och
disponent fo�· Sando glasbruk· i Angermanland. Det andra
fotografiet ar taget jamt tio ar senare eller 1862 samt ar all
mant bekant genom en a detsamma atergaende litografi, vilken
ej sallan reproducerats och ypperligt, atergives i den under
utgivning varande nya upplagan av Nordisk familjebok. I
handelse minsta tvekan skulle ratt om det nyfunna portrattets
identitet bade ovissheten ovillkorligen mast havas genom en
jamforelse med 1862 a.rs portratt. Detta och pastellen av 1837
komplettera namligen varandra pa ett overraskande satt. Pa
stellen "Visar oss den store tonkonstnaren pa sitt livs middags
hojd och under en av bans mest intressanta perioder: de med
hansyn till den musikaliska produktionen foga givande ber
linaren, vilka dock sakerligen -varit av yttersta vikt for masta
rens framtida arbete och under,. vilka han belt mognade.
Fotografiet av 1862 visar · oss mastaren under alderns ocb be
svikelsernas -ar, da snillet visserligen oforminskat levde kvar,
men ett langt livs vaxlande upplevelser skankt en viss pragel
av desillusion, kanske ocksa bitterhet at de fasta, manliga
dragen. 

Allt som ror Franz Berwald ager sjalvfallet sitt stora in-
tresse, allrahelst det biografiska materialet om honom -delvis ar
mycket ofullstandigt. Trots allt arbele som nedlagts, frarnst da
av Franz Berwl:!,.lds-stiftelsen, for att uppspara musik- eller per-
. $Onhistoriska berwaldsminnen, forefinnas alltjamt stora luck.or
i kannedomen om bans liv och utveckling under betydelse
fulla perioder: Den store tonsattarens levnad var, sasom Adolf
HiHman sager, »rik pa vaxlingar, men inatvand och foga med
delsam om vad som rorde sig i hans inre, har Franz Berwald
ovcrvagande Hi.mnat eftervarlden meddelanden, om rent yttre
forhallanden». Aven uppgifterna om dessa aro ofta nog knappa
och ofullstandiga, varfor varje nytt tiJlskott till materialet ar
valkommet och betydelsefullt. Gladjen oyer att Ber,valds per
sonlighet genom en lycklig tillfallighet fatt trada fram for oss
leYande och fangslande i ett karaktarsfyllt, av oomtvistlig lik-
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het praglat porfratf, mash� - darf6r sakerlig·en delas. av .alla 
beundrare av denna var tonkonsts utan jarnforelse framste 
ma.stare. ·Man skulle endasf onskat att _ detta portrattfynd 
kunnat vara uppslaget till en kedja, som kunde Jett till upp
spa__rande av andra benvaldsdokument. Tyvarr later sig detta 
icke tanka, da ju inga upplysningar. om portrattets tillkomst 
eller tidigare oden statt att erhalla. 

Det aterfunna portrattet av Franz Berwald befinner sig 
numera i son ens,. ingenjor Hj. Berwald, ago. Till honom over
lamnades det pa hans 80-arsdag som gava av barnen. Fran 
artikelforfattaren hade det forv-arvats genom byte· med tva i 
en antikvitetsaffar i Stockholm - sedan 1924 befintliga wi_blingska 
slaktportratt, namligen av sekreteraren i k. kommerskollegium, 
informationsmastaren vid k. operan Herman Jon.an Wiblingen 
och hans maka Judith von Coln. Portratten ifraga aro i olja 
och ma.lade av. den pa sin tid kande och flitigt anlitade 1700-
talsmalai�en Anders Eklund, vilken en_ligt signer�ng pa bak
sidan ·utfort de tva portratten resp. 1794 och 1795. 

RESUME 

Le portrait de Franz Berwald, autrefois inconnu, decouvert 
par l'auteur de cet article, fut trouve dans un magasin d'anti
quites, aujourd'hui disparu. Il est signe 1837 · et horde d'un 
cadre d'acajou de _ dimension 24 x .?.8, cadre probablement du 
meme temps, derriere lequel est colle un morceau de papier 
evidemment posterieur au · portrait, portant cette inscription 
»Kompositor Frans Bergvall». Le pastel de grandeur 17x21
est d'un maitre inconnu. Il a existe probablernent une signa
ture main tenant effacee. En 1837, annee OU le portrait a ete
peint, Berwald habitait l'Allemagne: L'encadrement a certaine
ment ete fait en Suede a ce que prouvent les morceaux de jour
naux suedois contemporains qui sont restes derriere le cadre.
L'antiquairie croit avoir achele ce portrait a Malmo, rnais il ne
s' en souvient pas exactement. 11 existe, en tout, trois portraits
precedents de Berwald: une lithographie du temps qui avait
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precede son voyage en Allernagne en 1829, une photographie 
prise a Hambourg en 1852, et enfin une autre photographie de 
1862. CeUe derniere surtout a, avec le pastel, une ressem
blance frappante. Ils se completent merveilleusement. Le pastel 
appartient maintenant au fl.ls du corripositeur, Hj. Berwald, 
ingenieur a Stockholm, qui le rec;u a son 8Qieme anniversaire, 
en cadeau de ses enfants, qui l'avaient ecbange avec le sous
signe contre -deux portraits antiques de Herman -Johan Wib
lingen, secretaire du Conseil de Commerce, instructeur en chef 
a l'Opera: Royal, et de Judith von Coln, sa femme. Ces por
traits ont ete. peints par Anders Eklund, ils son_t signes resp. 
1794 et 1795: 
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