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AV F R A N Z  B E R W A L D S  F Ö D E L S E  

Tal vid Berwalds-konsert i Uppsala Universitets 
aula den 22 okt. 1946 

av Kungl. Musikal. Akad:s Preses, 
Biskop GUSTAF AULEN 

Under senaste tid har intresset för Franz Berwald och hans U musik varit i ständig tillväxt. Det råder i detta nu en alltmera 
samstämmig mening om a t t  Sverige aldrig ägt någon tonsättare, som 
i betydenhet överträffar Berwald. Ingen kan heller betvivla a t t  Ber- 
wald, om han från början blivit vederbörligen känd, för länge sedan 
skulle intagit en hedersplats bland alla tiders och länders största ton- 
konstnärer. 

I stark känsla av ansvar inför det rika musikaliska arv han givit 
oss har vi under detta års sensommar- och höstdagar högtidlighållit 
150-årsminnet av  hans födelse. Det har legat våra musikinstitutioner 
och hela vår musikvärld varmt om hjärtat a t t  i största möjliga ut- 
sträckning framföra hans musikaliska verk i samband med jubileet. 
När så skett, har detta icke bara haft sin grund däri a t t  v i  velat ge 
honom den honnör, som honom rätteligen tillkommer, eller däri a t t  
vi nu skulle vilja avbetala något av  den skuld, som ligger i tidigare 
missaktning och underskattning. Det har först och främst berott på 
den livskraft hans musik äger, på den geniala uppfinningsrikedom 
som karakteriserar hans tonskapelser, på deras inre kraft, lödiga halt 
och strålande glans. Det har berott på en förvissning om a t t  denna 
musik i vida högre grad hör framtiden än det förgångna till. 

När man besinnar alla de svårigheter, med vilka Berwald hade a t t  
brottas, när man inser i huru hög grad dessa svårigheter måste ha 
lagt hinder i vägen för hans musikaliska alstring, är det icke lä t t  a t t  
hålla tillbaka en känsla av vemod över a t t  han, som ägde så ena- 
stående förutsättningar, icke helt fick ägna sig å t  det som var hans 
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livs ojämförligt största intresse. Visserligen kan man ju säga, a t t  det 
misskännande och den oförstående kritik som mötte honom hängde 
samman med hans storhet, därmed a t t  han var en musikalisk ban- 
brytare och föregångsman, och a t t  han såtillvida befinner sig i gott 
sällskap med åtskilliga andra av musikens största mästare. 

Det är emellertid en ringa tröst a t t  konstatera a t t  - om Stock- 
holm icke förstod honom på 1820-talet - Berlin lika litet förstod 
honom, när han sökte sig dit för musikens skull, och då i stället, så- 
som den mångsidigt geniale man han nu en gång var, kom a t t  vinna 
stort rykte som ledare för e t t  av honom upprättat ortopediskt insti- 
tut .  Svårare a t t  begripa är a t t  motståndet här hemma skulle leva 
kvar ännu när han, efter sina musikaliska framgångar i Wien, åter- 
kom till hemstaden, och a t t  det först i någon ringa mån började vika 
under hans allra sista levnadsår. 

Men fastän vi inte gärna kan låta bli a t t  tänka på vad han ytter- 
ligare skulle kunnat skapa, om han inte också under de senaste de- 
cennierna nödgats syssla med snart sagt alla möjliga ting vid sidan 
om musiken - industri, sociologi, skogsvård, litterär verksamhet på 
vit t  skilda områden - så vilar det dock ingalunda någon tragik över 
Franz Berwalds gestalt. Det är framför allt två  ting som gör a t t  tra- 
giken icke har någon talan. Det ena är den otroliga mångsidigheten i 
hans utrustning, det andra är den grandiosa harmoni, som präglade 
hans personlighet. Båda dessa kvaliteter tillsamman gjorde honom 
suverän, sublimt upphöjd över medgång och motgång. Jag vågar 
f .  ö. tro, a t t  mångsidigheten, som spände över de mest skilda intres- 
sen, i själva verket också kom musiken till godo. Man kan i varje fall 
fråga sig om hans musik skulle få t t  den bredd och den rymd den nu 
har, försåvitt han icke varit den kulturpersonlighet av stora måt t  
som han var. Musiken har visserligen sitt eget skönhetsrike. Men den 
lever icke på en annan planet utan mitt  i denna världens sjudande 
och brusande liv. 

Berwald har sin givna plats bland Sveriges stormän. Det fanns icke 
så få sådana under den tid då han levde. I år firar vi hundraårsmin- 
net av Tegnérs bortgång, nästa å r  av Geijers. Berwald är onekligen 
i vissa avseenden nära släkt med Erik Gustaf Geijer. Jag tänker då 
icke bara på bådas mångsidighet. Jag  tänker närmast på den bild av 
sundhet, harmoni och trygghet, som kännetecknar dem båda, likaså 
på självständigheten, modet a t t  gå sin egen väg framåt. Allt detta 
återklingar i Berwalds musik. Men i e t t  avseende skiljer han sig mar- 
kant från Geijer. Hans musik har icke den dunkelhet och den mas- 
siva tyngd, som onekligen är tillfinnandes i Geij ers skriftställarskap. 
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Berwald är med all sin sprudlande ingivelse klar som kristall, och han 
har dessutom en rik fond av spiritualitet, som ger honom släktskap 
med den andre av de båda här nämnda stormännen, Esaias Tegnér. 

Vi kunde önska a t t  Berwalds skaparkraft blivit ännu mera utnytt- 
jad i musikens tjänst än som skedde. Men inför hans gestalt och hans 
gärning är inga beklaganden på sin plats. Det som höves oss är i 
stället tacksamhet för all den rikedom vår svenska musik fåt t  genom 
Franz Berwald. Till denna tacksamhet ville vi sedan gärna lägga en 
önskan om a t t  hans toner i framtiden ännu långt mera än hittills 
må införlivas med och prägla vårt  musikliv samt söka sig väg också 
vida utöver vårt  lands gränser. 
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