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Förord
ör at k a n in te ersätta ögat, och skildringar av musik kan inte
ersätta den fysiska kontakten med tonerna. Men texter om verk
och tonsättarskap kan foga in musiken i ett sammanhang som
skärper vårt lyssnande och stimulerar vår nyfikenhet. Vi får syn
på något nytt, vår karta vidgas eller blir mer detaljerad. I bästa
fall kan vi slå in på nya spår.
För många är den svenska 1900-talsmusiken okänd terräng.
Till skillnad från övriga länder i Norden har Sverige ingen
självklar musikalisk förgrundsgestalt. Det är inte nödvändigtvis en nackdel. Kompositörer har inte behövt röra sig i gigantens skugga, den stilistiska bredden har varit stor. Men frånvaron
av en central musikpersonlighet har försvårat möjligheterna att
hävda svensk tonkonst i det allmänna medvetandet. Intrycket att
Sverige skulle sakna musikaliska personligheter med självständig
lyskraft kan stärkas av att svenska verk bara sporadiskt dyker upp
i konserthus och på skiva.
Svenska Tonsättare är en serie monografier som vill motverka
den bilden. Betydelsefulla kompositörer presenteras mot bakgrund av den tid de verkat i. Förhoppningen är att läsarna ska
förnya kontakten med redan kända verk och lockas vidare till de
mindre kända. Att det helst bör ske i ett samspel med konsertinstitutioner och fonogrambolag behöver knappast sägas. Efterfrågan styr tillgången och tillgången styr efterfrågan.
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Serien består av kortfattade levnadsteckningar som inte kräver några avancerade förkunskaper. Volymerna kan givetvis
läsas var och en för sig. Sammantagna ger de en mosaik av det
moderna Sveriges musikliv.
Kungl. Musikaliska akademien

Författarens tack
a r betet med at t u tforsk a och försöka förstå en historisk
person kan inte leda fram till någon definitiv, avklarnad bild. Ett
liv är alltför sammansatt för det, och människan är och förblir i
någon mening en gåta. Det ligger i sakens natur och är en del av
spänningen med att skriva en biografi.
Att tillbringa tid med Gösta Nystroem på detta sätt har varit
fascinerande. Jag fick aldrig chansen att göra den intervju med
honom som hade varit en naturlig del av mitt uppsatsarbete. Han
avled nämligen ungefär när jag började förbereda mig för att
skriva om honom och hans kolleger Moses Pergament, Hilding
Rosenberg och Viking Dahl och vad de fick med sig från Paris,
som de alla reste till år 1920. Nu, många decennier senare, fick
jag chansen att arbeta in mitt gamla franska perspektiv i helheten av hans liv. Eller snarare helheten av hans musikerliv – hans
utveckling som bildkonstnär har jag valt att inte gå in så mycket
på, även om den naturligtvis finns med som en biografisk inramning.
Den som försett eftervärlden med information om Gösta
Nystroems liv och verk är framför allt han själv, i privata brev,
i olika intervjuer och särskilt i sin memoarbok Allt jag minns är
lust och ljus, som här använts så ofta att referenserna till den inte
är angivna. Men hans bok ger i många stycken bara ungefärliga
besked, som är svåra att kontrollera på andra håll. Att bygga
en biografi enbart på uppgifter från den person som biografin
handlar om är förstås problematiskt. Här har försök gjorts att
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hitta andra hållpunkter som kan komplettera bilden och justera
den när det behövs – dåtida brev och tidningsklipp till exempel.
Nystroem var inte intresserad av att spara på sina papper,
och dessutom har en rad olyckor förstört det som annars kunde
ha varit kvar: en eldsvåda i barndomen, en förkommen koffert
år 1920 och ytterligare en eldsvåda i hans hem strax efter hans
död. Också andra arkiv som skulle ha kunnat belysa hans liv,
som Grängesbergs musikförenings och Schola Cantorums, har
gått förlorade. Det lilla personarkiv efter Nystroem som bevarats lämnades enligt hans önskan till Uppsala universitetsbibliotek. Andra viktiga dokument – framför allt brev från honom
– har hittats i universitetsbiblioteken i Lund och Göteborg och
i Kungliga biblioteken i Stockholm och Köpenhamn, ofta via
engagerad hjälp från bibliotekarier. En god informationskälla
har också funnits i Gerd och Lennart Reimers breda och faktarika Nystroembiografi.
Det finns två personer som tillhör generationen närmast efter
Gösta Nystroems som jag vill tacka. Det är först och främst hans
dotter Joy Zandén, som i en lång intervju välvilligt har delat
med sig av sina minnen, kompletterade sedan med många telefonsamtal. Jag har också kunnat ta del av hennes bildmaterial,
med assistans av hennes dotter Jessica. Författaren Carl-Göran
Ekerwald har med intresse och uppmuntran följt mitt arbete,
och registrerat sitt eget Nystroem-lyssnande på papper på ett
roligt och givande sätt.

Ett tack också till sällskapet Ebba Lindqvists Vänner och sällskapet Särö Kulturarv som med stor tjänstvillighet försett mig
med bilder. Detsamma gäller Anna Petrus barnbarn Leif Lyttkens.
Min fru Eva, som tidigt insåg vilken förhöjd pensionärstillvaro Nystroemprojektet har gett mig, har varit ett stöd på
många sätt.
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Inledning
gösta n ystroem (1890–1966) var en av pionjärerna för
1900-talets moderna svenska konstmusik. Efter en tidig produktion i nordiskt romantisk stil kom han med två klangligt djärva
verk, pianosviten Regrets och den symfoniska dikten Ishavet, som
spelades både i Stockholm och Göteborg på 1920-talet.
Nystroem tillbringade som ung först fyra år i Köpenhamn,
och direkt därefter tolv år i Paris. Båda miljöerna hade avgörande betydelse för honom, och han var alltså mer eller mindre
borta från det svenska musiklivet i sexton år, fram till 1932. Från
det året och livet ut var han sedan baserad på västkusten: Göteborg, Marstrand och Särö. Han ägnade sig själv både åt musik
och måleri fram till 35-årsåldern, då han helt valde bort måleriet
för att koncentrera sig på att bli symfoniker och började gå i lära
hos den ryske musikteoretikern Leonid Sabanejev i Paris.
Under 1930-talet fick han med sin Sinfonia espressiva ett
genombrott som en av Sveriges mest betydande tonsättare. Tio
år senare följdes den av Sinfonia del mare som var ett uttryck
för hans livslånga och starka känsla för havet och dess människor. Det blev ett populärt verk, ofta spelat under 1940- och
50-talen. Nystroem var sedan fram till sin död en »grand old
man« i svensk konstmusik, en produktiv sådan med ytterligare
tre symfonier, en opera med mera. Nystroem blev också en av
1900-talets främsta romanstonsättare.
Därutöver var han en begåvad skribent och arbetade under
femton års tid som musikkritiker i Göteborgs Handels- och Sjö-
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fartstidning. Han förde där fram den moderna svenska musiken, inte minst Hilding Rosenberg, och presenterade samtida
utländsk musik, som Paul Hindemith och Arthur Honegger, två
av hans egna förebilder.

Idyll med mörka inslag

I

gösta nystroems memoarbok Allt jag minns är lust och
ljus ägnas dryga tjugo sidor åt hans barndom, och varje
beskrivning av det ämnet måste till stor del utgå från hans
egen berättelse. Denna berättelse är mycket levande i sin kombination av värme, nostalgi och realism, anekdoter och reflektioner, och den påminner i sin ton ibland om goda klassiska barndomsskildringar. Idén att publicera en bok om Gösta Nystroems
barndom hade väckts så tidigt som på 1930-talet, inte av honom
själv men av vännen Siri Rathsman, och 1955 nämnde han som
en egen framtidsplan att så småningom skriva sina memoarer.
Därför är det inte osannolikt att hans text har haft en lång mognadsprocess – precis som många av hans musikaliska verk. Ett av
dem var den aldrig fullbordade symfoni med kör från åren kring
1920 som gick under titeln »Min barndom«.
Gösta Nystroem föddes i Silvberg i nuvarande Säters kommun i Dalarna den 13 oktober 1890. Vid tre års ålder flyttade
han med sin familj till Österhaninge söder om Stockholm, där
hans far folkskolläraren hade fått en ny anställning. Där skulle
Gösta komma att bo kvar till femton års ålder och det var alltså
där hans barndom utspelade sig.
Österhaninge är idag en del av Storstockholm men var då en
bit traditionell sörmländsk landsbygd, med det näraliggande
Årsta slott som hade ägts av skiftande adelssläkter genom åren,
en medeltida kyrka mitt i byn, en folkskola som också inrymde
bostäder för lärare och ett fattighus strax intill. Närheten till Östersjön fick stor betydelse, vilket tydligt framgår i Nystroems bok.
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Carl och Amanda Nyström, porträtt från
ganska unga år. I privat ägo.

idyll med mörka inslag

Göstas far, Carl Johan Nyström, var son till en murare och
lekmannapredikant i Rytterne nära Västerås. Han hade gått igenom en folkskollärarutbildning i Uppsala och också tagit organistexamen där, och verkade nu som lärare och kantor.
Ett litet jordbruk till husbehov ingick i tjänsteförmånerna,
och Gösta Nystroem beskriver hur han och hans fem år äldre
bror Ture hjälpte sin mor i det dagliga arbetet med kor och höns,
bakning och allehanda vardagssysslor, något som deras far mera
sällan deltog i. Förutom denne äldre bror hade Gösta fyra yngre
syskon: Ruth, Märta, Karl och Ingrid.
Nystroem meddelar ingenting alls om sina yngre syskon i
sin bok och mycket lite om sin mor, Amanda Sofia, född Nilsson. Han säger att hon var »en av Vår Herres utvalda underbara
kvinnor«, att hon födde sju barn och slet hårt med det praktiska
livet på gården. Hon hade, lägger han till utan att precisera, »sett
bättre dagar«. Dessa »bättre dagar« bestod i att hon hade fått en
uppväxt på Säfstaholms slott och i greve Bondes palats i Stockholm. Amandas mor hade varit piga hos den grevliga familjen
Bonde, och när hon dog 1870 tog denna familj över ansvaret
för den nioåriga Amanda. Ett rykte som levt vidare i familjen
Nystroem säger att greven själv var Amandas far, och att Gösta
bar tydliga släktdrag från det hållet. För övrigt har det sagts att
han hade sin resliga gestalt från sin far och farfar.
Modern hade ett levande kulturintresse, och hon förde bland
annat med sig Shakespeares samlade verk till hemmet, böcker
som den unge Gösta tog till sig så mycket att han arrangerade
en föreställning av Otello med en kamrat, humoristiskt återberättat i memoarerna.
Carl Nyström ägnade sig passionerat åt vissa verksamheter,
det förstår man av Nystroems skildring. En av dem var botanik,
en annan fiske, en tredje måleri och en fjärde det som delvis var
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hans levebröd: musiken. Gösta Nystroems minnen skvallrar om
den intensitet som fadern visade upp i dessa saker. Far och de
två äldsta sönerna gav sig ibland ut på flera dagar långa båtturer
kring Björkö och Ornö i Stockholms södra skärgård, då de vittjade »farsgubbens välmaskade långrevar och farfars egenhändigt
bundna nät«, något som växlades om med botaniska studier på
öarna och faderns »outtröttliga« landskapsmåleri.
Carls förhållande till musiken var också starkt och, som det
verkar, mycket ambitiöst. Får man tro Nystroem hade det varit
musiken som väckte omgivningens intresse för att hjälpa den
unge Carl att lyfta sig socialt och få en utbildning. Som ung
komponerade han manskörsstycken av vilka några blev utgivna
och några även hade granskats och gillats av en av landets mest
betydande musiker, Ludvig Norman, som Carl hade skickat dem
till.
Att dessa konstnärliga aktiviteter togs på största allvar framgår också av att fadern krävde absolut ostördhet i sina stunder
med noter, böcker eller staffli. »Man var livrädd var gång man
vågade glänta på dörren till hans rum.« En sådan ostördhet
skulle bli en bristvara för sonen Gösta själv under delar av hans
liv.
Carl Nyström hade assistans i skolan av en småskollärarinna,
men han verkar själv ha varit sina barns lärare i de högre klasserna; han var alltså en synnerligen närvarande person i Göstas
uppväxt.
»Lust och ljus« dominerar barndomen i Nystroems bok, men
där ges också en mörk relief genom några verkligt otäcka händelser. En av dem var när han en vinterdag vid cirka åtta års
ålder höll på att drunkna i brunnen men räddades i sista stund.
En annan när han som trettonåring upplevde den stora eldsvåda
där familjens hus liksom de flesta av ägodelarna försvann. Själv

Syskonen Nyström cirka 1907. Från
vänster: Ruth två år yngre än Gösta, tvillingarna Märta och Karl sex år yngre än
han, och Ingrid sju år yngre – och till sist
Gösta själv vid cirka 17 års ålder och i
vuxenkläder. Storebror Ture fanns inte
längre, han hade förolyckats flera år tidigare. Karl, konstnärligt begåvad, skulle gå
bort 1915, 19 år gammal. I privat ägo.
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sprang han till klockstapeln under branden och började ringa i
klockan för att varna, tills elden spred sig dit och han var nära
att dö i lågorna. Återigen räddades han av någon i grannskapet.
En tredje katastrofal händelse ägde rum mellan dessa två, och
den måste ha varit den mest traumatiska för Gösta Nystroem,
något som satte djupa märken i honom och hans familj. Det
var hans storebrors död genom ett vådaskott i huvudet med det
salongsgevär bröderna hade fått i julklapp – bevittnad av en
ensam, tioårig Gösta. Det är enbart i memoarerna som han har
skrivit om händelsen, som, säger han där, »hör till de minnen i
livet jag omöjligt kan komma ifrån«.
I Österhaninge kyrka fick Gösta Nystroem sina första viktiga
erfarenheter av att göra musik. Han berättar om hur han deltog i gudstjänstmusiken redan under sin tidiga barndom. Han
stod bredvid faderns orgelpall och sjöng »med hjärtans lust de
svåraste vokaliser«. Beskrivningen som Nystroem gör antyder
att far och son inspirerade varandra till allt större musikaliska
prestationer där inte längre församlingssången var huvudsaken,
och man får anta att det inte var ett alltför litet barn som kunde
genomföra något sådant. Gösta lärde sig också orgeln i Österhaninge grundligt – »utan och innan« för att använda hans egna
ord – och kunde vid tolv års ålder vikariera för sin far vid en
gudstjänst. Han var särskilt förtjust i att improvisera utgångsmusik efter gudstjänsten med »allt vad min lilla hjärna kunde
tänka ut av motiv, genomföringar och registreringar i halvtimtal«, och den utmattade orgeltramparen konstaterade en gång:
»Du använder dubbelt så mycket luft som far din.«
Carl Nyström hade musikerambitioner för sonens räkning.
Kanske är det inte för djärvt att gissa att Gösta var tänkt att förvalta sin fars och farfars starka musikådra och dessutom gå in i
en sådan konstnärlig karriär som Carl själv inte hade haft ekono-
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miska möjligheter till. Han »praktiskt taget kedjade fast« sin fem
år gamla musikgebåvade son vid pianot, och när sonen senare
visade sig benägen att fantisera vid instrumentet »togs Aron
Bergensons lärobok fram och studierna i harmonilära begynte«.
Nystroem har gång på gång betygat att hans far var den bästa
och viktigaste lärare i musik han någonsin hade.
Den tidigaste repertoar som Gösta fick spela var Friedrich
Kuhlaus sonatiner och wienklassikernas sonater, och även wienklassiska symfonier i tidstypiska fyrhändiga pianoarrangemang.
Han har också nämnt sina tidiga, starka intryck av musik av
Händel och Vivaldi. Det senare namnet väcker en fråga: hur
lärde han känna Vivaldis musik? Denne var visserligen inte
något okänt namn bland musikkunniga när Gösta Nystroem
var barn, men noter med hans musik fanns knappast att tillgå
på den tiden, förutom Bachs transkriptioner av en del av hans
konserter. Återupptäckten av Vivaldi med en lite större notutgivning kom först på 1910- och 20-talen, och då inte minst i
Frankrike, bland annat hos förläggaren Sénart, som också gav ut
Nystroems musik. Senare i livet nämner han Vivaldi som en av
sina »gudar«, och frågan är om han inte i någon mån har velat
krydda sin barndoms musikliv med sådant som han lärde känna
ordentligt först under sina parisår.

referenser:
Planen på att skriva om Gösta
Nystroems barndom nämns i brev
från honom till Siri Rathsman 8/11
1938, bevarat i hennes arkiv i Lunds
universitetsbibliotek. Uppgifterna om
Amanda Nyströms härkomst finns i

Lennart och Gerd Reimers, Gösta
Nystroem, Stockholm 2000, s. 8.
Hemundervisningen med Bergensons
harmonilära nämns i en artikel i
Göteborgs-Postens lördagsbilaga 1/9
1962.
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Seminarist och orkestermusiker

D

et såg ut som om Gösta Nystroem skulle gå i sin fars
fotspår också i sitt yrkesval. Vid 18 års ålder började
han nämligen på folkskoleseminariet i Strängnäs.
Han har själv kommenterat det valet med att fadern tyckte att
han skulle ha möjlighet till en säker födkrok om det blev alltför
svårt att leva av konst och musik.
Men som så ofta när Nystroem beskriver sitt liv finns det en
parallell historia, en som är lite mer underhållande. Han berättar i sina minnen att biskopen i Strängnäs Uddo Ullman, då närmare 70 år, kom på visitation i Österhaninge kyrka, hörde Gösta
med sin gossopran sjunga Bach/Gounods Ave Maria, vände sin
stol bakåt mot orgelläktaren för att bättre kunna lyssna, och
efteråt kom och klappade om honom och sade: »Du skall komma
till Strängnäs i skola, så skall vi musicera tillsammans.«
Dessa två förklaringar till Strängnässtudierna, den mer praktiska och den mer anekdotiska, behöver inte utesluta varandra.
Nystroem har i alla fall sagt att ett av de bästa minnena från
de fyra åren i Strängnäs var »biskopshemmet där det musicerades varje vecka året runt«. Biskopens egna barn hade lärt sig att
rita, måla, sjunga och spela olika instrument redan som små – de
hade alltså samma dubbla konstnärliga kompetens som Gösta.
Sönerna Otto och Johannes blev domkyrkoorganist i Uppsala
respektive professionell konstnär. Biskopen själv spelade inte
något instrument men var en god sångare och en stor musikälskare. Familjen sjöng ofta enkel- eller dubbelkvartett – tradi-
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tionell körrepertoar som Otto Lindblads Orfeus sjöng vid lutans
toner och Geijers Stilla skuggor. Uddo Ullman uppskattade också
mycket att höra andra spela, både familjemedlemmar och gäster.
Och en av gästerna var Gösta Nystroem, som deltog som pianist. Helst ville biskopen höra verk ur den klassiska repertoaren.
Om han greps av entusiasm för något stycke och hur det tolkades kunde han utbrista: »Vilket härligt ting musiken dock är!«
Sammankomsterna i biskopsgården avslutades ofta med psalmen
Den ljusa dag framgången är. Ullman var för övrigt en av tidens
främsta auktoriteter på kyrklig liturgi och psalmsång.
Den andra minnesvärda musikupplevelsen som Nystroem
nämner från Strängnäs var att få spela på domkyrkoorgeln.
Också här var det biskop Ullman som såg till att det blev möjligt. Det var inte vilken orgel som helst han här fick tillgång till.
Den var byggd 1860 och var den första stora romantiska orgeln
efter franska förebilder som byggdes i Sverige, den danske organisten Gottfred Matthison-Hansen ansåg den till och med då
vara den »yppersta i Norden«. Vid en renovering av domkyrkan 1910 blev orgeln flyttad och försågs med elektrisk fläkt, men
stämuppsättningen från 1860 ändrades inte. Här var det för första gången möjligt för Gösta att ensam och ostörd sitta och spela
på en magnifik orgel – med all säkerhet ett stort lyft för honom
jämfört med postludieövningarna hemmavid. Av detta orgelspel
i domkyrkans mörker bygger Nystroem upp en liten novell i sin
bok, stämningsfull och inkännande. Vad han i efterhand tänker
sig att han då spelade var ett Bach-preludium och en Buxtehudefuga och, mer överraskande, »en Orlando di Lasso-madrigal«.
Därefter improviserade han: »med fullt verk sjöng jag … musikens lov ur en ungdoms lyckoberusade hjärta«.
Tiden vid folkskoleseminariet har Nystroem senare beskrivit
som en ointressant parentes i sitt liv, men det var förmodligen
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inte så han såg på den medan den varade. Fakta tyder tvärtom
på att han var mycket motiverad för denna utbildning, som var
eftertraktad och inte helt lätt att bli antagen till. Han hade goda
framgångar som elev, gick ut som bäst i klassen med fina betyg
i alla ämnen, allra bäst i teckning, orgelspel, sång och trädgårdsskötsel – alltså ämnen som han hade lärt sig en hel del om
hemma. Den ambitiösa examensuppsats han skrev handlade om
Rysslands näringar.
»De mer försigkomna eleverna ha uppnått orgelpunkt samt
harmonisering av koraler«, meddelas det om musikundervisningen i seminariets årsredogörelse för 1912; gissningsvis handlade det egentligen inte om orgelpunkt utan kontrapunkt. Utan
tvekan var Nystroem en av dessa försigkomna. Han stod också i
musikalisk kontakt med domkyrkoorganisten, Anders Bedinger.
Det var nog här han lärde känna Karin Branzell, som ungefär
samtidigt tog organistexamen för samme Bedinger. Hon kom
liksom Gösta från en folkskollärarmiljö, och var liksom han
en sångarbegåvning. Det fanns de som ivrade för att den unge
Gösta Nystroem skulle utbilda sig till operasångare, har han
berättat. Det var den väg som Karin Branzell kom att gå – hon
gjorde så småningom en stor karriär som dramatisk sopran på
tyska och amerikanska operascener, bland annat i Wagnerroller.
En av Nystroems första solosånger, Hjärtat, skriven 1916, tillägnades Karin Branzell.
Familjen Nyström hade år 1905 flyttat till Grängesberg i södra
Dalarna, där fadern fått en överlärartjänst som innebar ledarskap över en stab av ett femtontal lärare plus ledning av Grängesbergs aftonskola med vuxenutbildning i diverse ämnen, bland
dem tyska, engelska och frihandsteckning.
Grängesberg hade vid denna tid en mycket dynamisk järn-
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gruvindustri och därmed en växande befolkning. Den tysk-brittiske affärsmannen Ernest Cassel, som hade utvecklat verksamheten, tog ett socialt och kulturellt ansvar för orten genom en
donation på 250 000 kronor till arbetarnas utbildning och kulturella utveckling. Cassels pengar finansierade starten av den
nämnda aftonskolan och, viktigare för Gösta Nystroem, en lokal
musikförening och ett konserthus, det senare så småningom
kallat »Cassels donation«. Musikföreningen konstituerades
1911 på initiativ av violinisten Sven Kjellström, och folkskolläraren, organisten och musikdirektören Otto Enderberg blev
dess ledare. En orkester hade redan tidigare byggts upp på basis
av ortens mässingssextett, som hade kompletterats med träblåsoch stråkinstrument. En blandad kör och en manskör skapades
också till. På palmsöndagen 1911 gav orkesterföreningen sin första konsert dirigerad av Enderberg; på programmet stod bland
annat Niels W. Gades kantat Baldurs drøm för kör och orkester
och Beethovens violinkonsert med Kjellström som solist.
Gösta Nystroems medverkan i orkestern är dokumenterad
genom ett foto som har daterats till 1911, där han sitter med
som slagverkare. Det är möjligt att han kunde rycka in på flera
instrument. Hans barnbarn minns att han »kunde ta tag i vilket instrument som helst och spela«, och den förmågan kan han
ha grundlagt i Grängesbergorkestern. Hans yngre syster Märta
skulle förbli en trogen medlem av orkesterns violinstämma
under större delen av sitt liv.
Gösta tycks också ha haft andra och mer ansvarsfulla uppgifter i musikföreningen i Grängesberg. Hösten samma år skickade
han ett brev till Wilhelm Hansens musikförlag i Köpenhamn:
Utav de körverk ni sände mig finner jag Niels Ebbesen av
Lange-Müller bäst, och frågar jag härmed om det även

seminarist och orkestermusiker

finnes orkesterstämmor till nämnda arbete. Skulle så vara,
beder jag att få mig tillsänt sådana. Finge man köpa orkesterstämmor godtyckligt skulle jag hälst vilja hava enbart
för stråkorkester.
Brevet var avsänt från Strängnäs och i hans eget namn, men
verkets besättning – baryton, manskör och orkester – och hans
önskan att köpa stämmaterial tyder på att det handlar om noter
till Grängesberg. Den 21-årige slagverkaren tycks alltså ha haft
ett finger med i både repertoarval och notanskaffning till musikföreningen. Formuleringarna vittnar om en viss självsäkerhet i
den rollen.
Den unge Gösta Nystroem hade tonsättarambitioner. Inga av
hans kompositioner fram till och med denna tid finns dock bevarade. Han hade komponerat redan som barn i Österhaninge – ett
av verken var, har han berättat, en Peer Gynt-polska i Griegs
anda – men allt det förstördes vid branden i Österhaninge.
Under tiden i Grängesberg ska han ha komponerat ett juloratorium och en påskkantat som framfördes i ortens kyrka. Verktiteln juloratorium kunde på den tiden förmodligen stå för något
ganska anspråkslöst, till exempel ett par körsatser och solosånger
som musik till ett julspel, men hur Nystroems juloratorium såg
ut vet vi tyvärr ingenting om. Verken är försvunna – däremot
finns ett klaverutdrag bevarat till ett stycke som han skrev ett
par år senare, en Valse solennelle.
Det Nystroem sysslade med i Strängnäs och i Grängesbergs
musikförening ger egentligen inget intryck av någon som strävar
ut i världen. Erfarenheterna från dessa år kunde ha lett vidare till
ett yrkesliv liknande det hans far hade. Men han bröt av mot det
mönstret när han efter avlagd folkskollärarexamen sommaren
1912 for till Spanien – hans första utlandsresa. Av allt att döma
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reste han ensam. Kronologin i hans memoarbok är delvis svårfångad, men den Spanienresa han beskriver långt fram i boken
tycks vara den från 1912. I så fall gjordes resan både som vandring, underlättad av lift med vagnar och mulåsnor, och per tåg.
Nystroem stannade ett par veckor på en stor lantgård, där han
hjälpte till med odling av majs och lök och improviserade på pianot för husets vackra dotter, och han reste över Barcelona och
Tarragona till Madrid och Toledo.
Nystroem berättar om upplevelser av gammal spansk konst,
bland annat El Greco, och om en både sensuell och turistisk
glädje över människor, färger och dofter. Han ska under resan ha
antecknat ett hundratal exempel på »spansk folklore« – antagligen nedskrivna folkmelodier. Inget sådant material har dock
överlevt. När Nystroem sex år senare ställde ut som konstnär
fanns några spanska motiv med, bland annat från fiskestaden
Roses, där han också tillbringat en tid.
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R

edan hösten 1906, vid 15 års ålder, hade Gösta
Nystroem sökt in till Musikkonservatoriet i Stockholm,
förmodligen på sin fars initiativ. Ett av hans inprovningsstycken den gången var ett orgelverk av César Franck, vilket visar på ett intresse – hos honom själv eller hos hans far – för
modern orgelrepertoar. Han kom inte in den gången, men han
började i stället ta privatlektioner i musik i huvudstaden. Victor
Wiklund, lärare vid konservatoriet, undervisade honom i piano,
och Johan Wilhelm Larsson, organist i Sankta Klara kyrka, i
orgelspel. Om det handlade om regelbundna lektioner eller om
ett par enstaka tillfällen vet vi inte.
Hösten 1912, efter avslutade seminariestudier och Spanienresa, gjorde han ett nytt försök med konservatoriet. Inte heller
den här gången kom han in, men han flyttade till Stockholm.
Hans adress blev Malmskillnadsgatan 44, och i stadens adresskalender har han titeln »folkskollärare«. Han tog nu nya privatlektioner för tre av konservatoriets lärare: Aron Bergenson i
harmonilära, Andreas Hallén i komposition och Lennart Lundberg i piano.
Om valet av Bergenson är inte så mycket att säga; Gösta
Nystroem hade, som det verkar, redan umgåtts något med hans
harmonilära tidigare, via faderns undervisning. Hallén var en
rekommendation från Victor Wiklund. Nystroem har berättat att studierna för Hallén handlade om formlära och inte om
kontrapunkt, och att verk ur den wienklassiska repertoaren och
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av Liszt »dissekerades«. Han mindes i efterhand Hallén som en
person med kunskaper och nobless men också med en störande
petighet, och han summerade som gammal: »Under en tidsepok
då Sibelius konst framstod för en som det enda rättesnöret, den
enda och stora vägvisaren ut mot framtiden hade det för en ungdom en så oändligt liten betydelse vad en Jadassohn [författare
till kända läroböcker i harmonilära och kontrapunkt] eller Hallén tyckt och gjort.«
Pianopedagogen Lennart Lundberg framstår som en intressant figur i relation till vad Nystroem blev. Han hade studerat i
Paris i ett par år och har själv sammanfattat sin utveckling som
musiker i de tre orden: »Tyskland – Chopin – Frankrike«. Lundberg var specialiserad på den polske mästaren, men han hade
också i sitt notbibliotek ny fransk repertoar: många av Debussys
pianokompositioner och även verk av Fauré och Ravel. Han var
en mycket omtyckt lärare vid konservatoriet. Tor Mann, som
inte själv var elev till Lundberg utan bara ett andrahandsvittne,
har berättat att denne brukade samla eleverna hemma hos sig,
där de »satt på kuddar framför en brasa och någon fick spela.
Sådana där stämningsaftnar.« Enligt Nystroems memoarer hade
Lundberg »just den musikaliska entusiasm jag efterlyste«.
I sina egna kompositioner, mest karaktärsstycken för piano,
var Lennart Lundberg romantisk och inåtvänd. Han hörde till
de tonsättare som också målade, och han lockades då ständigt av
havet som motiv. Han reste, enligt vad Ture Rangström berättat, vitt och brett längs Europas atlantkuster och lärde där känna
»varje hotfull bergsklippa, varje fasaväckande grundbrott« och
målade efteråt i lugn och ro de »stormiga havssyner« han hade
fått med sig därifrån. Även i hans musik fanns havsmotiv med,
till exempel i ett antal Mariner för piano och i sånger med titlar
som Havets vågor och Till havet.
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Det är frestande att tänka sig ett själsligt släktskap mellan
denne man och den franskvänlige, målande och så småningom
havsbesatte Gösta Nystroem. Också i musikaliska stämningslägen fanns en närhet: Lundbergs musik liksom senare Nystroems
uttryckte gärna tungsinne. Lundberg var förtegen om sitt privatliv, och vi vet ju inte om han diskuterade sitt måleri eller havet
med eleven Nystroem. En knuff åt det franska hållet kan han
däremot säkert ha givit honom. Flera av Lundbergs pianoelever
utbildade sig vidare i Paris.
En annan fransk impuls, obevisad men mycket sannolik, är
Debussys musik som man ganska regelbundet kunde höra i
Stockholm, till exempel hans stråkkvartett som 1913 spelades
av den franska Capet-kvartetten för en fulltalig, entusiastisk och
förmodligen ung publik. Debussys kvartett var inte ny för stockholmarna – den hade spelats ett par gånger förut.
Nystroem har veterligen inte berättat något alls om sina
musikupplevelser från den här tiden, med undantag för Emil
Sjögrens orgelimprovisationer i Johanneskyrkan, som han i likhet med många andra musikstuderande brukade gå och höra på:
»Man lyssnade alltid med andakt till dessa improvisationer, därför att man visste att det var ett under som skedde. Och man
gick därifrån fullkomligt hänryckt av denna mycket sällsynta
konstupplevelse.«
Vad Gösta Nystroem levde av som nybliven stockholmare är
inte bekant. Om han tog tillfälliga vikariat som folkskollärare
någonstans så är det inte dokumenterat. Han tycks ha varit ganska fattig – hans vän, konstnären Otte Sköld, har senare erinrat sig hur de båda tillsammans med andra unga artister »gick
och vankade och svalt i Stockholm 1912«. Räddningen för dem
var många gånger att bli ompysslade och utspisade av »flickorna
på Tennis«. Det var en grupp konststuderande som hyrde en
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Två skulpturer av Anna Petrus: dels ett
porträtt av Gösta Nystroem och dels en
avbildning av hans hand och ovanpå den
Märta Kuylenstiernas. Hon var dansare
och en nära vän till »flickorna på Tennis«.
I privat ägo.
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gemensam ateljébostad i den kungliga tennispaviljongen som
stod bakom det nyuppförda Stadion. Gruppen bestod av fyra
personer – Anna Petrus, Greta Ruuth, Märta Ankarswärd och
Siri Derkert – och »Tennis« blev en mötesplats för många av
deras jämnåriga. Måleri, skulptur, keramik och klädmode stod i
centrum i denna krets av feministiskt frisinnade kvinnor. Men
också dans – dels nya sällskapsdanser som bostonvals, tango,
cakewalk och one-step, dels fri dans, »barfotadans« i Isadora
Duncans efterföljd, som lärdes ut på Anna Behles dansinstitut i
Stockholm. Där gick både Anna Petrus och Siri Derkert.
I denna krets fanns Nystroem med – han deltog i maskerader
på »Tennis« och han satt modell för skulpturer av Anna Petrus.
Här bör han ha byggt ut sitt kontaktnät bland de unga svenska
konstnärer som skulle bli så viktiga för honom. Intresset för
dans och umgänget med kvinnliga dansare hängde också kvar i
hans liv många år framåt.
Kanske var det mer eller mindre i samma krets som Moses
Pergament, nyinflyttad till Stockholm, första gången träffade
Nystroem. Han har berättat om en konstnärsfest i en ateljé på
Norrmalm i Stockholm år 1916, där »ett jämmerligt danskapell«
stod för musiken. Då hördes plötsligt ett samfällt rop: »Gösta,
Gösta! Hurra! Nu får vi musik!«, varefter Gösta Nystroem,
utklädd i sidendräkt som »pierrot«, vitklädd clown, satte sig vid
pianot och improviserade fram en dansmusik som var »än sjudande och brusande som havet i storm, än mild och vemodsfull
som en nordisk sommarnatt«, för att använda Pergaments ord.
Han stod och lyssnade till denne för honom okände pianist i två
timmar, trollbunden, medan de dansande svävade fram över ateljégolvet »i böljande girlanger«. Och vad dansade man till denna
musik? Det kan ha varit vals – valser figurerar bland Nystroems
ungdomsverk, och de fortsätter också senare att dyka upp i hans
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produktion. Svävandet och de böljande girlangerna antyder möjligen också ett inslag av improviserad, fri dans.
Hösten 1913 lyckades Nystroem till sist komma in vid Musikkonservatoriet. Han gick där i tre terminer med »sång för musiklärarexamen« som sitt huvudämne. Dessa studier har han beskrivit som tråkiga och frustrerande. Han säger i sina memoarer att
han redan tidigare hade studerat harmonilära för »goda lärare«
– gissningsvis i hemmet och i Strängnäs – och därför nu ville
lägga fram egna kompositioner i undervisningen, men blev tillbakahållen av auktoritära lärare, som bara tillät den föreskrivna
kursen och inget annat. Hans svar på detta blir att snabbt göra
arbetsuppgifterna i Bergensons harmonilära och lämna in dem,
men den reaktion han får är: »Ja, det där vore nog bra, bara ni
hade gjort det själv« – vilket kränker honom djupt. Upprörd går
han till konservatoriets direktör Bror Beckman och förklarar att
han tänker avbryta studierna.
I Nystroems memoarer står ingenting om hans huvudämne
vid konservatoriet, sången, och ingenting om några studiekamrater – det handlar egentligen bara, något ensidigt kan man
tycka, om hans konflikter med »herrar professorer«. I sitt femtioåriga perspektiv förklarar han att han nog var »en ganska lat,
mycket påstridig och följaktligen odräglig elev«, och tillägger:
»Jag ville ut och studera musik i de stora musikmetropolerna,
men det ville ingen förstå eller ens hjälpa till med. Jag fick ta
saken i egna händer.«
Att det sistnämnda var sant bevisas av vad han gjorde under
sommaruppehållet i studierna 1914. Han åkte till Paris och sökte
där upp musikpedagogen framför andra i dåtidens Frankrike,
Vincent d’Indy, för att höra sig för om möjligheten att få studera
för honom. Hur han kom in på det spåret vet vi inte. d’Indy hade
haft två svenska elever, Helena Munktell och Axel Raoul Wacht-
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meister. Den goda och långvariga relationen mellan d’Indy och
Munktell framgår av en lång serie brev från honom, bevarade
i hennes arkiv. Hon hade bott i Paris fram till 1910, och hon
hade liksom Nystroem en stark förankring i Dalarna. Det är
mycket tänkbart, om också helt obevisat, att han hade med sig
ett rekommendationsbrev från henne som underlättade den kontakt han fick.
För övrigt handlade nog resan till Paris också om måleri.
Nystroem har sagt att konservatoriestudierna fick honom att
tappa lusten för musik och att vilja börja måla i stället, och
den lusten måste givetvis också ha inspirerats av de nya konstnärsvännerna. Han skrev senare, på 1930-talet, nostalgiskt om
denna första tid i Paris »när man gick och smekte husknutarna
i Quartier Latin, söndagsförmiddagsflanerade med Jean-Jacques Rousseau sous les maronniers de Luxembourg, den tiden
då Paul Fort läste sina dikter på Closerie des Lilas, Debussy och
Matisse voro namnen för dagen och en déjeuner hos Emile kostade 1,50 francs vin compris«. Debussy och Matisse – två namn
som också i Stockholm väckte entusiasm hos de radikala, samtidigt som de var röda skynken för de nationellt och konservativt
sinnade i Bondetågets och bygderomantikens Sverige. Många av
Nystroems nya vänner i Stockholm hade redan studerat i Paris,
flera av dem vid Matisses mycket populära målarskola.
Med allt detta nya hade Nystroem ändå en fot kvar i sin gamla
kyrkomusikaliska uppväxt. En av de få kompositioner av honom
som är säkert daterade till den här tiden är sången Herren är
mitt ljus, min frälsning med text ur Psaltaren, komponerad 1914.
Han gav sig, som det verkar, ut på ett par mindre konsertturnéer
som organist under samma tid tillsammans med olika kamrater
från konservatoriet – en med Tor Mann på cello i Stockholmstrakten, och en med sångaren Nils Strandell i Skåne. Nystroem
blev recenserad efter en konsert i Hässleholms kyrka och kallas
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där »en instrumental begåfning af rang … de tonskapelser han
framförde vittnade om god öfning i orgelns handterande, och
beredde de närvarande en verklig njutning«. Han har själv
berättat:
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På varje program stod en Orgelkonsert av Gösta
Nystroem. Men den improviserades för varje enskilt tillfälle. En gång kom en entusiastisk musiker och sporde, om
orgelkonserten var ny. – Jo, mycket ny. – Om den kom ut
i tryck? – Det får vi hoppas! – Men inga försök gjordes att
infria den förhoppningen.
Efter dessa uppskattade »tonskapelser« finns inga spår bevarade
av Gösta Nystroem som organist.

referenser och vidare läsning:
Uppgiften om den första inprovningen
till Musikkonservatoriet finns i
Lennart och Gerd Reimers Gösta
Nystroem, Stockholm 2000, s. 15.
Nystroem har berättat om undervisningen för Hallén i ett brev 3/9 1960
till Bo Wallner som ligger i dennes
arkiv i Musik- och teaterbiblioteket.
Uppgifterna om Lennart Lundberg
kommer ur Anders Edling, Franskt i
svensk musik 1880–1920, Uppsala
1982, s. 172, och ur Ture Rangström,
»Två tystlåtna – och en stridsman«, i
Musikmänniskor, Uppsala 1943,
s. 171f. Citatet från Tor Mann finns i
Lennart Hedwall, Patos och tradition:
en bok om och med dirigenten Tor Mann,
Stockholm 2011, s. 53. Nystroems
minnen av Emil Sjögrens improvisa-

tioner stod att läsa om i Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning 4/5
1940. Otte Skölds ord om svältandet i
Stockholm står i ett brev från honom
i Gösta Nystroems arkiv i Uppsala
universitetsbibliotek. Kontakterna
med »flickorna på Tennis« beskrivs
dels i Arna Sköld, Otte: en bok om Otte
Sköld, Stockholm 1960, s. 15, dels i
Marie Rehnberg, Anna Petrus: skulptör
och industrikonstnär, Stockholm 2009,
s. 27 och 40. Nystroems deltagande i
den kretsen tas också upp i Alma
Léonarde-Lindgren, Min mamma
sa –, Göteborg 1984, s. 92. Moses
Pergaments berättelse om Nystroems
spel till dans finns i hans Svenska
tonsättare, Stockholm 1943, s. 126f.
Nystroems berättelse om Paris före

1914 fanns i Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning 9/7 1937. Recensionen av Nystroems orgelkonsert är
bevarad i Lennart Reimers
Nystroemsamling, Musik- och

teaterbiblioteket, och han har berättat
om sina orgelimprovisationer i en
intervju i tidningen Norra Halland
den 12/10 1965.
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E

fter åren i stockholm med musikstudier och konstnärsumgänge flyttade Gösta Nystroem till Köpenhamn. Både tidpunkt och orsak är lite oklara vad det
gäller denna flytt. Nystroem har själv angivit två olika skäl till
den: dels sin vrede över hur det hade gått till på Kungliga musikkonservatoriet, dels att han ville fortsätta studera för en annan
lärare, en viss professor Liebermann, violinist av ryskt eller
polskt ursprung, som en tid hade bott i Stockholm och som han
nu följde efter till Köpenhamn. Detta hände 1915 eller 1916 –
Nystroem, som hade svårt att vara precis med sådant, har i olika
sammanhang angivit båda åren.
Han åkte till Köpenhamn med »femtio kronor på fickan –
alltså utfattig – och med farsgubbens och många goda vänners
allvarliga undran följande mig i bakhasorna«. Om det här var
Göstas väg framåt så var den bara att acceptera, även om den
var svår att förstå – så kan man utläsa »farsgubbens« reaktion i
memoarboken. Men så udda var inte valet. Faktum är att många
unga svenska konstnärer valde att bo mer eller mindre stadigt i
Köpenhamn vid den här tiden, bland dem vännen Otte Sköld,
som reste dit lika fattig som Nystroem. Den danska huvudstaden
blev under kriget ett substitut för det Paris som man för tillfället inte kunde åka till – och där ju också Nystroem hade varit,
just före krigsutbrottet. I Köpenhamn var man närmare kontinenten än i Stockholm, och där fanns viktiga samlingar av ny
fransk konst att konsultera. Det var inte heller oviktigt att man
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Hamnbild av Gösta Nystroem från
Köpenhamn. I privat ägo.
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i Danmark, åtminstone under början av kriget, slapp de hårda
ransoneringar av livsmedel som då fördystrade livet i Sverige.
Köpenhamn var »mathimmelriket«.
Den rysk-polske violinisten och professorn Liebermann, den
lärare som Nystroem ska ha följt efter till Köpenhamn men som
han aldrig nämnt med förnamn, är och förblir ett mysterium.
Eftersom invandringen till både Sverige och Danmark var fri
under 1910-talet behövde han inte registreras som immigrant
någonstans. Adresskalendrar och judiska församlingsarkiv har
heller inget att berätta om honom.
Nystroem hade tidigare gått och svultit i Stockholm, och han
tycks ha fortsatt med det under den första tiden i Köpenhamn.
Det måleri som han hade utvecklat under faderns hägn, bland
annat under deras gemensamma turer i Dalarnas skogar, försökte han nu slå mynt av. Han ritade och målade stora mängder
stadsbilder i realistisk stil, som han sedan sålde till återförsäljare.
Det fanns en ekonomiskt intressant kundkrets i Köpenhamn,
typisk för denna tid. Man kunde göra stora pengar på kriget,
bland annat genom att producera och sälja köttkonserver till
tyska armén, gulasch som kunde göras även på råvaror av tveksam kvalité. De så kallade gulaschbaronerna gjorde sig enorma
förmögenheter på sådana och liknande affärer. Pengar cirkulerade alltså i Köpenhamn, de spenderades på ett lyxigt leverne
men också till en del på kultur.
Början av Nystroems Köpenhamnssejour, med hunger och
mekanisk tavelproduktion, har han själv beskrivit som »en ganska trist tid«. Men i slutet av år 1916 öppnades »vägen till danskt
konst- och musikliv«, säger memoarboken, genom en bjudning
hemma hos det svenska paret John och Edla af Klercker där han
mötte betydande danska musiker, målare, författare och operasångare, bland dem Carl Nielsen. Någon djupare musikalisk eller
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mänsklig kommunikation blev det kanske inte mellan Nystroem
och Nielsen. Det verkar ha stannat vid en vänlig social kontakt.
Otte Sköld hade ungefär vid samma tid blivit bekant med den
danske tonsättaren genom hans hustru, skulptrisen Anne Marie
Carl Nielsen, och tycks ha kommit honom närmare än vad
Nystroem gjorde.
Nystroems närmaste konstnärsvänner i Köpenhamn verkar ha varit Otte Sköld, som flyttade dit ungefär samtidigt med
honom, och Kurt Jungstedt, som kom lite senare. Förutom dessa
två nämner han i memoarboken några andra vänner: de svenska
konstnärerna Isaac Grünewald och Tor Bjurström, deras danska
kolleger Svend Johansen och Mogens Lorentzen och författarna
Ulla Bjerne och Herman Wildenvey, och lägger till att det fanns
»många andra« i umgänget. Den grupp han här nämner tycks
ungefärligen ha varit kärnan i den skandinaviska konstnärskretsen – personer som ideligen diskuterade, arbetade och festade
tillsammans. I biografier och memoarer från tiden nämns just
dessa namn frekvent, och det ger intrycket att Nystroem inte
riktigt hörde till kärnan utan snarare var en av de »många
andra« – goda vänner men något mindre tätt sammanslutna. Av
dem han nämner var Mogens Lorentzen en person som han upprätthöll kontakten med genom alla år.
I Skölds och Jungstedts minnen från Köpenhamn beskrivs
Gösta Nystroem som musiker, och tydligen en förförisk sådan:
han fanns »alltid framför en flygel eller ett piano, kvinnorna
bokstavligen satt vid hans fötter och bytte hans cigarretter för
att hindra honom från att sluta spela«, och han var »lång, smärt
och skön, en fröjd för kvinnoögon«; han »studerade musik efter
råd och lägenhet, spelade dansmusik för brödfödan och ägnade
sig på lediga stunder åt måleri i en halvkubistisk, lätt naiv
stil«.
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Själv har Nystroem karakteriserat den senare tiden i Köpenhamn – den tid då han inte längre svalt ensam som tavelmålare
utan kände alla dessa människor – som »den roligaste, soligaste
och ur mänsklig synpunkt viktigaste i mitt liv«. Två musikrelaterade historier kan illustrera roligheten och friheten i umgänget.
Ulla Bjerne sägs ha börjat varje dag med att kliva naken ut på
sin balkong, hälla över sig en hink kallt vatten och därefter sätta
sig vid pianot och, fortfarande naken, spela »ett stycke Chopin i jazztakt«. Och när Gösta Nystroem och Kurt Jungstedt
improviserade tillsammans på piano och handklaver under en
fest kunde det komma några vedträn flygande, slängda efter dem
av Mogens Lorentzen, för att få tyst på dem.
Sorglösheten kan förvåna i en tid då sådana mängder av konstnärernas jämnåriga dog i ett bestialiskt krig av aldrig skådat slag.
Kurt Jungstedt kommenterar detta helt kort i sina memoarer:
»Kriget var något som hände på västfronten, och den föreföll
mycket avlägsen. Röken från världsbranden svärtade inte himlen över Kongens by.« Till den positiva livskänslan i tiden hörde,
enligt Otte Sköld, att denna krigsgeneration så starkt upplevde
sig själv som ung: »Vi var den första unga generationen«.
Många av de vänner som omgav Nystroem i Köpenhamn
skulle spela en viktig roll i 1900-talsmodernismen i Sverige och
Danmark. En konströrelse som då var central för dem, och förmodligen för deras identitet som ung generation, var kubismen.
1918 var det år då den var allra mest aktuell bland dem. Den var
så spridd där och då att det var omöjligt att se vem som influerade
vem, skriver Carl-Olov Sommar i sin biografi över Tor Bjurström.
Oftast handlade det i Köpenhamn om en mild, odogmatisk variant av kubism; konstvetare har talat om ett »kubiserande« måleri
och om »Köpenhamnskubism«. Även i den formen uppfattades
kubismen mer eller mindre som en ideologi. Detta var ämnet för
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Snabbteckning av kamraterna inför
konstnärskarneval i Köpenhamn, gjord av
Kurt Jungstedt i ett brev hem mars 1919.
Otte Sköld i mitten, Jungstedt till vänster,
Gösta Nystroem till höger i en enklare
maskeradklädsel dragen ovanpå den frack
som han ägde under åren i Köpenhamn
– troligen på grund av sina musikerjobb.
Kungliga biblioteket.
© Kurt Jungstedts arvingar. Tryckt med
tillstånd av Matilda von Dardel.
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Pär Lagerkvists skrift Ordkonst och bildkonst som kommit ut 1913.
Han utnämnde där kubismen till modell för en ny prosakonst; i
kubisternas efterföljd borde författarna rensa ut det tillfälliga, det
psykologiserande och det stämningsmålande ur litteraturen och
i stället forma texten koncentrerat och arkitektoniskt. Lagerkvist
umgicks själv i konstnärskretsarna, och hans bok var antagligen
ett diskussionsämne bland dem. När Kurt Jungstedt skrev till
sin mor år 1918 att han äntligen kände en inre harmoni sedan
han börjat måla kubistiskt, kan det ha varit under påverkan från
Lagerkvist. Även Gösta Nystroem arbetade med denna »kubiserande« stil i sitt måleri från den här tiden. Men inflytandet
sträckte sig också in i hans musik, och det varade länge – nästan
femtio år senare talade han om den inspiration som »kubismen
med sin klara fasta uppbyggnad, sin logik och balans« inneburit
för hans musikaliska formtänkande.
Det kan vara av intresse att återgå till Kurt Jungstedts brev till
sin mor, operasångerskan Mathilda Jungstedt. Där rapporterade
han, rakt på sak och med gott humör, om vilka nya människor
han lärde känna i Köpenhamn. Våren 1918 berättar han att han
målar »ett stort porträtt av en svensk målare Gösta Nyström«.
Samma höst har maten blivit dyrare, och han har därför föreslagit Nystroem »att, då han kan laga mat, vi kunde koka på
min gas, middag en gång emellan«. Och senare samma höst:
»Igår var komponisten och målaren, flygaren, skidlöparen och
sjömannen, min gode kamrat Gösta Nyström och jag på lukullisk måltid hos fru Hansen med sina 2 feta något äldre döttrar.
Det var mycket trevligt och de bjödo på bio efterpå.«
Flygare, skidlöpare och sjöman – vad syftar de beteckningarna
på? De två senare anspelar kanske på den resa till »ishavssköljda
stränder« som Nystroem gjorde med ett val- eller sälfångstfartyg, en ishavsskuta, antingen sommaren 1916 eller 1917 – här
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har han återigen svävat på målet och lämnat olika uppgifter om
tidpunkten. Resan gick till Spetsbergen och Grönlands östkust,
och enligt memoarerna var det Roald Amundsens och Knud
Rasmussens »förståelse och entusiasm« som gjorde den möjlig.
Vilken kontakt Nystroem hade med dessa två berömda polarforskare, nationella hjältar i Norge respektive Danmark redan
då, är tyvärr helt odokumenterat. Ingen av dem var i Köpenhamn vid den här tiden, annat än mycket tillfälligt. Inte heller
har några dokument hittats från Nystroems resa. Memoarerna
innehåller däremot en skildring av den senare ishavsseglats han
deltog i 1946. En mening i ett brev från 1938 är i alla fall ett slags
kommentar till hans första ishavsupplevelse:
Det tråkigaste jag har i mitt liv är när jag är tvungen att
tala med s.k. bildade människor. Fy Fan! Tacka vet jag en
ishavsskeppare för vilken isen, stormen, dimman, djupet,
Gud och djävulen och döden äro de enda livsåskådningsbegreppen plus tobaksbussen. Och ändå är han diktator.
Och när han lägger näsan i vädret eller på havsbotten så
är det i alla fall un très parfait point final d’une carrière
d’homme (en mycket perfekt slutpunkt på en mans levnadsbana).
Ishavstemat skulle leva kvar hos honom – mer därom senare.
Gösta Nystroem som flygare är ett helt okänt kapitel, men
det stämmer väl med den äventyrslust som ishavsresan visar på.
Flygmaskinen var för övrigt ett viktigt redskap i polarforskningen, som både Amundsen och Rasmussen kunde hantera. Ett
samband mellan deras och Nystroems flygturer är möjligt men,
återigen, helt obevisat.
Med sin nyfunna »kubiserande« stil hade Nystroem 1918
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målat en hel del, och det året trädde han fram offentligt som
målare med tre utställningar. Den första gjordes i Ovenlyssalen
vid Bredgade i Köpenhamn tillsammans med den svenske konstnären Ragnar Nyberg. Den andra ägde rum i Lunings konsthandel i Odense i april, och den tredje i Stockholm i december på
Nya konstgalleriet, som drevs av den italienske galleristen och
futuristiske konstnären Arturo Ciacelli. Nystroem presenterade
vid dessa utställningar en del verk från sin Spanienresa 1912 och
från Frankrikeresan 1914, bland annat landskapsbilder från Holland, Normandie och Bretagne och stadsbilder från Hamburg,
men merparten var nog av senare datum. Ett uppmärksammat
nummer var En tysk officers dröm, en satirisk, något modernistisk
målning som alluderade på tyskarnas ambitioner under kriget
att erövra Paris, och som bör ha varit laddad i de Parisälskande
kretsar där han umgicks. Nystroems konst recenserades i danska
och svenska tidningar, och åtskilliga tavlor såldes.
Efter utställningen i Stockholm inträffade en olycka: de flesta
av hans tavlor förstördes vid en översvämning i den källare där
de förvarades efter utställningen. Kurt Jungstedt beskrev honom
i det läget i ett brev till modern i februari 1919:
Gösta Nyström var häruppe häromdagen, han såg ganska
medtagen ut av »spanskan«. Han svor över pengar, både
hans utställning och hans turné hade ej på långt [när] gått
ihop, och nu måste han betala banklån på en bestämd dag.
Han hade ingen aning vad han skulle få pengar från och
pratade något om att ta hyra ombord på någon Asiabåt,
och fara från hela helsiket.
Sjuk och skuldsatt, alltså långt ifrån det soliga och roliga, just
då. Det var i denna svåra situation som en av gulaschbaronerna
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räckte Nystroem en räddande hand. Den norskfödde Steen Giebelhausen sysslade inte med köttkonserver men med skeppsrederi, som också det var en lukrativ, överhettad bransch under
kriget. Giebelhausen gick i konkurs några år senare, men än så
länge var han en förmögen man, känd för extravagant leverne
och nybliven ägare till flera gamla danska herrgårdar. Han hade
också köpt tavlor av Nystroem, och han erbjöd honom nu ett
arbete i sitt företag. I memoarboken berättas om hur den fattige
artisten började som kontorist och alltiallo på rederiet och deltog
i överdådigt festande hemma hos Giebelhausen. Men när Carl
Nyström fick veta vad som var på gång skickade han sonen ett
brev »som i inte alltför svårförståeliga ordalag visade att han inte
gärna ville vara min far längre«. Det avgjorde saken för Gösta,
som enligt memoarerna omedelbart sade upp sig. Gissningsvis
hade han dessförinnan lyckats reda upp sin ekonomi.
Två saker framgår av Jungstedts brev som Nystroem själv inte
har berättat om: dels att han drabbades av spanska sjukan, dels
att han turnerade som musiker vid denna tid, förmodligen med
egna verk. Han slets under Köpenhamnstiden mellan musiken
och måleriet, och uppenbarligen ville han fortsätta att arbeta och
göra sig ett namn inom båda fälten.
När det gäller Nystroems musikaliska verksamhet i Köpenhamn vet vi något genom honom själv, även om bilden är långt
ifrån komplett. En musikervän dyker upp i Köpenhamn, jämte
alla målarvänner: Moses eller Matti Rubinstein. Han var »sammanförd broder« till Moses Pergament, genom att Pergaments
far 1918 gifte om sig med Rubinsteins mor. Matti Rubinstein
hade, precis som Pergament, tagit studenten i Nya svenska läroverket i Helsingfors. Därefter hade han bedrivit ingenjörsstudier
i Berlin och senare musikstudier vid Sternsches Konservatorium
i samma stad: en utbildning till kapellmästare. Han hade också
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hunnit med att tjänstgöra som violinist i Jekaterinoslav i södra
Ryssland, i Åbo och i Helsingfors, och att studera musik i Stockholm 1916. Han skulle bli en av Gösta Nystroems allra bästa
vänner för lång tid framåt. I Köpenhamn studerade de Brahms
och Sibelius symfonier tillsammans.
En av de köpenhamnska episoderna som berättas i memoarboken handlar om en konsert med musik av Edvard Grieg där
tonsättarens änka, Nina Hagerup Grieg deltog. Hon och den
unga holländska sångerskan Joy MacArden sjöng, och Gösta
Nystroem var anlitad som ackompanjatör och pianosolist, bland
annat med uppgiften att improvisera över Grieg-temata. Han
understryker skillnaden mellan Griegs nordiska romantik och
sin egen »redan då franskpåverkade och ganska avancerade harmonik«, vilket ger en liten inblick i hans musikaliska tänkande
från tiden. Att Grieg erkändes av Ravel som en tidig läromästare och uppskattade Debussys musik så länge han hann uppleva
den, fanns inte med i Nystroems bild av det hela. Griegkonserten skedde möjligen i privat regi trots att Nystroem talar om en
»konsertestrad« – den har i alla fall inte varit möjlig att spåra.
Hur var det med det musikaliska skapandet under dessa rika
år? Det var en produktiv tid som Nystroem har beskrivit den,
men en stor del av verken från 1910-talet är försvunna. De låg i
en koffert som kom på avvägar i Tyskland, under tågtransport
från Köpenhamn till Paris. De verk som på så vis gick förlorade ska bland annat ha varit en pianokonsert, en »nästan färdig
första symfoni«, en påskkantat, en orientalisk och en javanesisk
balett, en stråkkvartett, en sonat för violin och piano och en svit
för samma besättning, plus sånger och mindre stycken.
Historien med kofferten har ifrågasatts, eller åtminstone existensen av alla de verk den skulle ha innehållit. Hade Nystroem
verkligen komponerat dem? Lennart Reimers understryker möj-

51

52

ligheten att han inte helt hade avslutat vissa av dem och därför
inte ville göra dem kända, att han med andra ord använde den
förkomna kofferten som ett slags skydd för insyn. Det kan gälla
till exempel den »nästan färdiga« första symfonin. En sådan
fanns kvar i hans tonsättarverkstad i ett par decennier, periodvis under arbete men aldrig publicerad. I memoarboken står det
uttryckligen att violinsonaten och stråkkvartetten enbart var
skisser. Att kofferten också innehöll många färdiga kompositioner styrks av de opusbeteckningar som Nystroem började sätta
på sina verk vid den här tiden. Det var en praxis som han snart
slutade med, men det första utskrivna opustalet är nummer 12,
Valse marine för piano, tryckt 1920. Opus 1–11 bör rimligen ha
stått för tidigare, avslutade verk.
Något mer kan sägas om de försvunna verken. Den första symfonin kom till mot slutet av Köpenhamnstiden, berättar Nystroem, i ett tillstånd av »skaparfröjd och lyckorus«
som hängde ihop med ett lyckligt förhållande han hade med en
skulptris som bodde granne med honom i en ateljé vid Bredgade,
i det som tidigare hade varit Frederiks Hospital. Den orientaliska och den javanesiska baletten tillägnades två andra damer.
Den ena är Lillebil Ibsen, en mycket ung och omsvärmad norsk
dansös då bosatt i Skagen, uppvaktad av Gösta Nystroem och på
längre sikt en god vän. Den andra är en till namnet okänd polskrysk dansös. Den orientaliska genren är lite typisk för denna tid
– också andra unga franskpåverkade tonsättare i Norden skrev
orkesterverk med sådant tema ungefär samtidigt, Viking Dahl
en Orientalisk suite 1917 och norrmannen Arvid Kleven sviten
Lotusland 1922. Exotism var något som man vid den tiden gärna
associerade med fransk klanglighet. Påskkantaten ska enligt
Nystroem ha komponerats 1919 och uppförts i Paris samma år,
oklart var och av vem.
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Det finns också verk från den danska tiden som har överlevt.
Dit hör Rondo capriccioso för violin och piano, daterat 1917, tryckt
tio år senare i Paris efter viss omarbetning. Det är det första
bevarade verket där Nystroem hanterar en större form – det
omfattar mer än 500 takter. Ett tema som kanske är mer tungt
än kapriciöst bildar stommen i verket. Redan i de första takterna
finns det franska inflytandet med i form av en tyngdlös kedja av
dissonanta ackord, parallellförda uppåt, som ackompanjemang
till detta tema. Längre in i musiken uppträder heltonsskalor som
en annan indikation på Nystroems franska inriktning. Formen
som sådan är däremot traditionell, med en A-del som upprepas
identiskt lika i verkets slut.
Det är intressant att följa Nystroem genom de sju kvarvarande sångerna från 1910-talet, de flesta av dem sannolikt tillkomna i Köpenhamn. Här finns en brytning mellan å ena sidan
den nordiska sångtraditionen och å andra sidan det mer tydliga personliga uttrycket som går hand i hand med inspirationen
från fransk musik. En av de mest traditionella sångerna är den
korta Der er i skogen till text av Johan Welhaven. Den var lätt att
anamma för sin tids publik och togs cirka 1919 med i den periodiskt utkommande Fru Musica, samling av stycken för hemmusicerande.
En del av dessa sånger är större till formatet och tar också ett
större grepp om texten. Ett exempel är Natt vid sätern till text
av Christian Günther, där tonsättaren försöker gestalta en skir
sommarnattsupplevelse. Stilmedlen är till stor del debussistiska:
här används återigen heltonsskala, bland annat i en liten melodi
i polskarytm som stiger upp ur tystnaden, en kombination som
är intressant som musikalisk tidsbild men som idag kan kännas som en stilistisk återvändsgränd. Kärlekssången Ord mot det
tomma till text av Bertil Malmberg har däremot ett patos, ett
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emotionellt driv som ger en klar föraning om den kommande
Nystroem. Harmoniken är också här franskinspirerad, men mer
på tonsättarens egna villkor. Båda dessa sånger är uppbyggda
som en rad av åtskilda sektioner med olika motiviskt innehåll
men stämningsmässigt ganska lika. De olika sektionerna motiveras inte direkt av texten, de visar snarare på formbyggaren
Nystroem. Också det pekar framåt.
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terigen har vi ett uppbrott i Gösta Nystroems liv, och
starten på en ny period: de tolv åren i Paris. Om hur
detta gick till har han berättat i memoarerna med sin
typiska verbala glädje. Matti Rubinstein kom hem till honom i
Köpenhamn och meddelade att han förberett en resa för dem
bägge till sin gamla studieort, Berlin, och väckte hos vännen »den där sugande längtan ut« som han haft hela sitt liv.
De skulle, menade Rubinstein, söka upp tonsättaren Paul Juon
för att studera för honom. Juon tillhörde en schweizisk släkt
som migrerat till Ryssland. Han hade där fått en musikutbildning bland annat av den klassiskt inriktade Sergej Tanejev och
vidareutbildat sig i Berlin, där han nu undervisade i komposition.
Nystroem och Rubinstein lyckades inte få tag på Juon vare sig
i Berlin eller i Bayern där han skulle ha uppehållit sig. När de
hade gett upp sökandet och i stället alldeles själva börjat studera
Schönbergs harmonilära nåddes de av ett telegram från Moses
Pergament som var i Paris: »Vad fan gör ni i Tyskland? Det är ju
här det händer allting. Kom.« Och de for dit. Det var sommaren
1920. Nystroem framställer det som att en ödets nyck, via stickspåret till Tyskland, ledde honom till hans långa Parisperiod.
Detta blir en av Nystroems goda historier. Den är medryckande och läsvärd och bildar en festlig uvertyr till en ny och viktig tid. Helt säkert var verkligheten mer komplex. Han hade i
flera år umgåtts med konstnärer som planerade att flytta till
Paris när det blev möjligt, och som i många fall också gjorde
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det. De återfann varandra där och fortsatte sitt arbete och sitt
sociala umgänge. Några av dem blev liksom Nystroem kvar i den
franska huvudstaden ända fram till 1930-talets början.
Som konstnär hörde Gösta Nystroem givetvis till de franskorienterade, och han har i efterhand alltid tillmätt sina tolv år i
Paris en stor och djup betydelse, vilket inte är svårt att inse att
de hade. Men hans närmaste dåtida musikervänner, Moses Pergament och Matti Rubinstein, var inte Paris trogna utan tillbringade lika mycket eller mer tid i Berlin. Och faktum är att
Nystroem till en början följde deras exempel och i någon mån
pendlade mellan de båda huvudstäderna. Han bodde ett par
perioder i Berlin och kanske Hamburg under vintrarna i början
av 1920-talet. Det nämns inte alls i hans memoarer men däremot i andra källor, som till exempel ett brev från en av vännerna
våren 1922: »Jag hör nu också att Du och Gladys icke häller tänker återvända till Paris utan till Berlin den kommande vintern.«
Ett annat brev visar att det verkligen blev en Berlinvistelse, även
om han for tillbaka till Paris i februari 1923.
Nystroem har sagt att han ägnade sig mycket, kanske mest, åt
måleri under sitt första år i Paris. När han och Matti Rubinstein
kom dit på höstkanten 1920 kunde de bosätta sig i den ateljé som
Moses Pergament hyrde på adressen 86 rue Notre-Dame-desChamps, nära sydspetsen av Luxembourgträdgården. I huset
fanns gamla legendariska ateljéer, där den amerikanske konstnären James McNeill Whistler hållit hus på 1890-talet och där nu
Fernand Léger arbetade. Där hyrde också svenska konstnärer,
Isaac Grünewald och skulptören Arvid Källström. Ett kamratgäng uppstod, bestående av Nystroem, Pergament, Rubinstein
och Källström. Till dem sällade sig också ibland en yngre bror
till Rubinstein, cellisten David eller »Daddo«.
Det är ingen tvekan om att medlemmarna i detta kamrat-
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gäng var fattiga och levde på billigast möjliga sätt. Det är också
uppenbart att de, där och då, var intensivt intresserade av nya
konstformer. Moses Pergament har berättat om hur de gick på
Stravinskijs Våroffer (Le Sacre du printemps), som nyuppfördes
sceniskt på Théâtre des Champs-Elysées i december 1920, sju år
efter premiären 1913:
57
[…] de slogs på parketten […] med nävarna, så det var
batalj över hela salongen. […] Vi satt högst uppe, det var
ett sådant där litet oxöga uppe på galleriet, och tjöt av alla
krafter i entusiasm, fullkomlig upplösning. Vi tyckte det
var så fantastiskt. Nu var det inte bara konsertversion, utan
det var Ryska baletten som dansade verket, och det var nog
i mycket hög grad dansens enorma intensitet som gjorde
att vi blev så gripna.
I oxögat satt alltså Nystroem, Pergament, Rubinstein och Källström, och med dem var en femte person, konstnären Gösta
Adrian-Nilsson (GAN). Han var en av de mest hängivna och
kompromisslösa modernisterna bland tidens svenska konstnärer, präglad av kubism och futurism och inspirerad av Léger,
som han lärt känna på 86 rue Notre-Dame-des-Champs. GAN
umgicks flitigt med kamratgänget, som för övrigt till vintern
hade flyttat därifrån till ett hus i Parisförorten Bellevue i Meudon. De hade fått låna det av en tillfällig bekant, en av bouquinisterna vid Seine-kajen. GAN nämner i sin dagbok från dessa
år framför allt umgänget med Pergament och bröderna Rubinstein, men att han blev en god vän till Gösta Nystroem framgår av de många brev han skrev till denne och som citeras i Nils
Lindgens biografi om GAN.
För målaren och musikern Nystroem hade detta umgänge en
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särskild poäng: det intresse man hade för synestesi, att låta hörsel- och synintryck, konst och musik, gå in i varandra och smälta
samman. Den synestetiska förmågan varierar från person till
person, men den var också en viktig konstnärlig faktor under en
lång tidsperiod, från symbolism och senromantik till 1920- och
30-talens modernism. Nystroems vän Kurt Jungstedt beskrev i
ett brev från Köpenhamn 1918 den tyske målaren och musikern
Herwarth Waldens modernistiska pianospel med orden: »melodin i blågrå och gråbruna toner mot svart«. Och hans vän GAN
berättar i sin dagbok från Paris våren 1921:
En dag finner jag på en kuriös idé. Jag skriver – på riktiga
notblad – ett partitur, röda (forte) gröna (piano) och svarta
noter av eget fabrikat. Jag komponerar en sorts teckning,
indelar den i takter och pauser, utan att höra något. Och
tar den ut till Bellevue. Till min häpnad är det musik – en
avbruten, kantig och bizarr musik – något à la Stravinsky,
men i själva verket bra mycket konstigare. Vad betyder det!
Det betyder att är man konstnär, så är man det i trots av
de mest motsträviga medel. Moses [Matti] Rubinstein spelar – och jag faller ur den ena förvåningen i den andra. Till
sist sitter jag där – som världens modernaste kompositör.
Nystroem har talat om sitt eget synestetiska tänkande: skalans
toner hade i hans värld sina egna färger. Han gick med i ett sällskap bildat i Paris, »Les peintres musicalistes« med syftet att
»måla musik«. Det är oklart när det hände. Det fanns ett dokumenterat sällskap »Les artistes musicalistes« som bildades i Paris
1932, men det året var Nystroem mer i Stockholm än i Paris, så
vad han syftar på bör vara något tidigare. Den svensk-danske
målaren Knut Lundström, vän till GAN och Léger, författade
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ett »musikalistiskt« manifest och ska ha varit grundare till en
»musikalistisk« konstnärsförening i Paris, förmodligen den som
Nystroem var med i. Föreningen sammanträdde varje månad
och ordnade en utställning två gånger om året. Nystroem bidrog
med abstrakta målningar, kubistiskt och futuristiskt influerade
och med titlar som »Ackord i d«. Knut Lundströms bilder i
samma genre är daterade till första hälften av 1920-talet, vilket
kan ha varit tiden för Nystroems engagemang.
Även om Gösta Nystroem målade flitigt under det första året
i Paris så övergav han inte sina tonsättarambitioner. Han tog den
fortsatta kontakt med Vincent d’Indy och Schola Cantorum som
han hade tänkt. Också Pergament sökte upp d’Indy, kanske vid
samma tillfälle, men avstod från studier för honom eftersom han
fann undervisningen alltför »knappologisk«.
Så tyckte inte Nystroem. d’Indy gav honom först arbetsuppgiften att orkestrera en av Beethovens pianosonater, en inkörsport till träning i musikaliskt hantverk. Den sortens uppift var
en traditionell bit av fransk musikutbildning och lämpade sig
kanske för utländska studenter utan referenser. Tonsättaren Cole
Porter, som 1919 tillbringade någon tid som elev till d’Indy, fick
på liknande sätt orkestrera satser ur Schumanns pianosonater.
Annars har Nystroem inte berättat något om de konkreta
arbetsuppgifterna för d’Indy – däremot om
lektioner som ofta bestod av djuplodande samtal om musiken och musikens väsen, uppfinningen, uppbyggnaden,
formkonstruktionens fasthet, klangens frigörelse etc. […]
högtidsstunder, som gjorde att man gick hem på sin kammare och efter bästa förmåga, med brinnande intresse fördjupade sig i hans Cours de composition.
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Skedde dessa samtal med en av tidens främsta musikpedagoger
verkligen mellan fyra ögon? Det kan ha varit så, eftersom d’Indy
hade förlorat sin förmögenhet efter kriget och behövde inkomster. Nystroem kan också ha deltagit i d’Indys kompositionsklass
vid Schola Cantorum, den institution som denne 1894 hade startat tillsammans med Alexandre Guilmant och Charles Bordes.
Schola Cantorums arkiv förstördes under andra världskriget,
så Nystroems eventuella närvaro i klassen kan inte bekräftas.
Kompositionsklassen var relativt stor; ett gruppfoto av kompositionseleverna taget i 1920-talets början ger intrycket att klassen omfattade minst 20–30 personer, varav en rätt stor andel
kvinnor. Eleverna kom från många länder, framför allt från den
katolska delen av Europa, eftersom skolan ideologiskt var knuten
till katolicismen. En enda svensk tonsättare, den kosmopolitiske
Axel Raoul Wachtmeister, fanns bland de »élèves titulaires« som
hade följt undervisningen i kompositionsklassen under en längre
tid.
Enligt en beskrivning av en av d’Indys medarbetare från år
1925 var det centrala budskapet i d’Indys undervisning
att musikens språk, liksom alla andra språk, hade sina
lagar och sin logik; att det enda kända ursprunget till detta
beundransvärda språk fanns i den gregorianska sången;
att från denna sång till Palestrinas vokalpolyfoni, och från
denna till Bachs instrumentala fuga fanns en otvetydig
släktlinje; att de oförgängliga monument som uppförts av
en Bach, en Beethoven, en Wagner och en Franck hade
byggts sten för sten, tålmodigt och medvetet, och att man
genom analys bokstavligen kunde »plocka isär« dem, som
ett urverk, utan att de för den skull slutade att gripa den
förundrade lyssnaren […]

Vincent d’Indy, vithårig, i kretsen av sina
kompositionselever. Bilden är tagen ca
1925. Ur boken La Schola Cantorum, son
histoire depuis sa fondation jusqu’en 1925,
Paris, 1927.
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Att d’Indys lärare César Franck här ställs på samma nivå som
Bach och Beethoven är karakteristiskt för Schola Cantorums
miljö. Francks musik hade en allmänt stark position i Frankrike, och det här var högborgen för kulten av den. d’Indy var en
erkänt inspirerande lärare, och Nystroem sammanfattar undervisningen för honom med orden: »Allt var av obeskrivligt värde
för min musikaliska utbildning och bildning«. Den bör ha givit
honom ett nytt och bredare perspektiv på det egna komponerandet. d’Indys Cours de composition musicale, som han så ivrigt läste,
är till största delen en analytisk genomgång av musikhistorien,
sedd genom olika former, genrer och enstaka verk. Där kunde
han lära sig att den symfoniska musiken följer samma regler som
arkitekturen. Harmoni, kontrapunkt och instrumentationskonst
är bara verktygen. »Att kunna bygga, det är till slut den kunskap
som är oundgänglig för varje tonsättare värd namnet.« Det var
en tanke som skulle prägla Nystroem starkt, både i hans komponerande och i hans musikkritik. Vissa av hans stora verk har
möjligen också spår av det kompositoriska koncept som d’Indy
lärde ut – den cykliska formen, där ett enda tema går igenom ett
större verk, ett tema som omgestaltas rytmiskt men håller samman helheten.
d’Indy gjorde det möjligt för Nystroem att följa repetitionsarbetet i två stora Parisorkestrar, Concerts Colonne och Concerts Lamoureux. Den senare orkesterns dirigent, Camille Chevillard, gav dessutom kurser i dirigering som Nystroem delvis
följde under något av sina första år i Paris. Båda dessa saker gav
honom större kännedom om orkesterklang och instrumentation.
I april 1921 meddelar Gösta Nystroem i ett brev till Pergament, som då är i Cannes, att han har förlovat sig. Han hade
blivit bekant med Gladys Heyman under de målarstudier han
bedrev vid Académie de la Grande Chaumière och Académie
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Colarossi i Montparnasse hösten 1920. Hon var en begåvad porträttskulptris med en »manligt kraftfull talang«. Hon hade liksom så många andra svenskar bosatt sig i Paris för sin konsts
skull – egentligen återvänt, eftersom hon bott där redan före
kriget. Hon hade då studerat för skulptören Antoine Bourdelle,
elev till Auguste Rodin och lärare till bland andra Bror Hjorth.
Gladys tillhörde en familj av framgångsrika judiska affärsmän, bosatta i Göteborg sedan tidigt 1800-tal. Hon var mycket
förmögen; hennes avlidna föräldrar hade försett henne med en
årlig livränta på 35 000 kronor, vilket motsvarar mer än en halv
miljon i dagens penningvärde, och hon hade ärvt en villa och
flera mindre hus i den fashionabla badorten Särö på Hallandskusten söder om Göteborg. Att bli hennes fästman och senare
make innebar en total förändring av Gösta Nystroems levnadsvillkor. Och de nya resurser han förfogade över tycks i någon
mån ha spillt över på kamratgänget. GAN skriver i sin dagbok i
början av april 1921: »Igår reste Bellevue-vännerna till Bidart –
sedan en av dem fått en gyllene million-ring på fingret.« Bidart
var en turistort på Atlantkusten, inte långt från spanska gränsen. Där hyrde Gösta och Gladys en villa där de skulle tillbringa
en del av sommaren, och i juli gifte de sig i Bidart i närvaro av
Moses Pergament och Matti Rubinstein. Senare kom även GAN
dit och stannade liksom Matti Rubinstein ett tag i villan, medan
det äkta paret återvände till Paris.
Gösta och Gladys Nystroem fick tre döttrar under sina år i
Paris: Joy född våren 1922 under en vistelse hos familjen Rubinstein i Helsingfors, och Liliane och Mona, födda i Paris 1924
respektive 1927. Gladys fick lägga sitt konstnärliga arbete åt
sidan och gick in i rollen som maka och mor i ett gott hem, och
anordnare av storslagna middagar och fester. Gösta och hon var
båda eleganta och »såg utomordentligt bra ut tillsammans när de
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Avspänd bild av Gladys och Gösta i solig
Särömiljö, tagen av Matti Rubinstein
sommaren 1922. Särö kulturarv.
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kom i Montparnasse«, enligt konstnärskollegan Edvard Wallenquists minnen. Men relationen mellan makarna var komplicerad
– mer därom senare.
Svenskarna i Paris, och inte minst de svenska konstnärerna,
var vid denna tid många. Enligt Arna Sköld var det då lättare att
låna tio svenska kronor av någon på Boulevard Montparnasse än
på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Liksom förut i Köpenhamn
fanns en konstnärlig umgängeskrets vars centrala namn hela
tiden upprepas i biografi- och memoarlitteraturen. Dit hör Otto
och Arna Sköld, Nils och Thora Dardel och Isaac Grünewald
från Sverige, Henrik och Gudrun Sörensen och Per Krohg från
Norge, och de östeuropeiska invandrarna Jules Pascin och Moïse
Kisling. Men namnen var oerhört många fler – bland dem fanns
Gösta Nystroem och gamla vänner till honom från Köpenhamn
som Kurt Jungstedt, Svend Johansen, Siri Rathsman och Bertil
Lybeck.
Paret Dardels hem var en viktig träffpunkt. Både Nils och
Thora kom från adliga familjer och hade förmodligen inga
problem vare sig med det franska språket eller den parisiska
umgängeskoden, de hade god ekonomi, och Nils Dardel var en
framgångsrik konstnär. De umgicks internationellt, till exempel
med författarna Jean Cocteau och Raymond Radiguet liksom
med Erik Satie, men de ordnade också fester för de svenska och
nordiska vännerna.
Även hos familjen Nystroem bjöds det på middagar och fester. De hade flyttat till en vacker våning vid Boulevard Péreire
i sjuttonde arrondissemanget, i en stadsdel som en gång i tiden
hade befolkats av konstnärer som Manet och Renoir men som nu
var mer högborgerlig. Ett av rummen, som också användes som
ateljé, hade tolv meter upp till taket och mycket höga fönster.
Familjen Nystroem bodde alltså långt från det Montparnasse
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där det nordiska konstnärslivet blomstrade som mest. Till deras
fester kom likafullt vännerna, Skölds, Kurt Jungstedt och många
andra, bland dem Tor Bjurström, som kommenterade: »fint
kvarter och fin atelier«, och Jean-Victor Pellerin med hustrun
Karin. Karin kom liksom Gladys från en rik göteborgsk affärsfamilj, Pripp, och hennes man Jean-Victor var en modernistiskt
orienterad författare, besläktad med det stora franska margarinföretaget Pellerin som också hade en fabrik i Göteborg. Paret
Pellerin kom att tillhöra det nära umgänget.
Det var hemma hos Nystroems som GAN en gång hade en
dramatisk uppgörelse med »avfällingen« Otte Sköld och den
»bruna sås« som han ansåg att Skölds bilder bestod av. Debatter av det slaget fördes annars ofta på de stora kända kaféerna
i Montparnasse, sådana som Café de la Rotonde och Café du
Dôme. Där kunde Nystroem då och då observeras »invecklad
i livliga konstdiskussioner med målarkamraterna från gemensamma studieår i Köpenhamn under kriget«. Han säger själv i
sina memoarer att han höll till där »lite för ofta«, och han nämner den polskfödde målaren Moïse Kisling, den japanskfödde
målaren Tsuguharu Foujita och den ryskfödde skulptören Alexander Archipenko bland sina sociala kontakter därifrån.
Maskerader hade hört till festtraditionerna i det konstnärsumgänge som Nystroem deltagit i alltsedan åren i Stockholm.
Här i Paris blev de storslagna, när Maison Watteau, ett nordiskt
konstgalleri med samlingslokal och så småningom konstskola,
startades av Lena Börjeson. Maskeraderna var ett led i verksamheten där, och de blev mycket populära. Gösta Nystroem har vid
sådana tillfällen i Stockholm, Köpenhamn och Paris uppträtt i
olika gestalter: som indian, pierrot, beduin och sjöman.
Om han också vid festerna i Paris var den hyllade pianist han
hade varit i Stockholm och Köpenhamn vet vi inte. Möjligen
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var den parisiska konkurrensen större i det sammanhanget, och
kanske också kraven på en mondän och sofistikerad underhållningsmusik. Nystroem berättar däremot själv om operaimprovisationer över text ur den franska telefonkatalogen, gjorda tillsammans med Kurt Jungstedt och vännen Joen Lagerberg vid en
fest hemma hos sig. Improvisationer ur telefonkatalogen var väl
ett spex i glada vänners lag, men kan också ha varit influerat av
Darius Milhauds sångsviter från tidigt 1920-tal till texter ur en
frökatalog och en katalog över lantbruksmaskiner.
Ett rikt parisiskt nöjesliv fanns givetvis att ta del av. Bland
alla de förströelser som Nystroem antagligen ägnade sig åt är
några på olika sätt belagda: att han med Sköld och Jungstedt
1923 besökte Folies bergères, att han med samma vänner gjorde
visiter på »de ökända negerdanshaken«; vidare att han besökte
hästkapplöpningar, liksom att han spelade tennis med författaren Pär Lagerkvist på en parisisk bakgård – den enda sportaktivitet Lagerkvist någonsin ska ha ägnat sig åt.
Men Paris var inte bara intressant för bildkonstnärer och författare utan också för musiker. Andra nordiska tonsättare än Pergament och Nystroem tog sig dit under första hälften av 1920talet, så många att man kan tala om en viss trend. Från Sverige
kom Hilding Rosenberg och Viking Dahl, från Norge David
Monrad Johansen, Bjarne Brustad, Arvid Kleven och Eivind
Hesselberg, från Danmark Knudåge Riisager och från Finland
Leevi Madetoja, Uuno Klami och Väinö Hannikainen. Några
av dem var starkt franskinriktade, som Dahl, Kleven, Klami
och Riisager. Andra ville kanske orientera sig i den nya franska
musiken men var minst lika intresserade av vad som skedde i
Tyskland. Det gällde till exempel Rosenberg, som i efterhand
tyckte att Berlin och Dresden varit musikaliskt mer spännande
än Paris.
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Nystroem tycks inte ha varit i större kontakt med någon av
dessa personer i Paris. Märkligast är att han inte berättat något
om Viking Dahl, bara neutralt nämnt hans namn i memoarerna.
Den höst då Nystroem kom till Paris blev Dahls balett Maison
de fous uruppförd av Svenska baletten i oktober 1920. Den blev
ett ämne för en ganska het fransk debatt. Mer än trettio Paristidningar skrev recensioner, och en av dem noterade: »Aldrig
har någon föreställning väckt så mycket hat som dessa framföranden«. De konservativa skällde ut baletten, men till anhängarna hörde Darius Milhaud och Maurice Ravel. All denna uppståndelse kring ett nytt modernistiskt svenskt verk kan knappast ha gått Nystroem förbi. Mer personliga länkar fanns också
mellan Nystroem och Dahl. Moses Pergament gick på en av
föreställningarna, och dessutom var Viking Dahl, vid sidan av
Nystroems kamrater, den ende musiker som GAN regelbundet träffade i Paris. Diskussionerna dem emellan är noggrant
återgivna i GAN:s dagbok. Möjligen var det besvärande för den
självkritiske Nystroem att en fem år yngre, radikal och visionär
svensk tonsättare fick ett så stort verk framfört mitt i Paris, ett
verk som gav honom en positiv kontakt med Ravel. Den kontakten innebar ett kliv rakt in i den nya franska musikens centrum.
Ravel försökte få Dahl att börja studera musikteori för Charles
Koechlin i Paris för att styra upp sitt kunnande, men utan framgång. Dahl fick lov att lämna Paris av ekonomiska skäl, som så
många andra unga konstnärer.
Paris musikliv höll vid den här tiden på att återta sin fulla
vitalitet efter den reducerade nivå som hållits under kriget. Det
första verk som Nystroem gick och hörde i Paris var Schönbergs
Pierrot lunaire, och allmänt spelades nu mycket av den tyska
musiken, inte längre bojkottad som den varit under kriget, med
publikfavoriterna Beethoven och Wagner i spetsen. Debussy
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hade avlidit, och hans musik var inte längre på den moderna
sidan, men den var fortfarande starkt beundrad och tillhörde nu
stamrepertoaren i konsertlivet.
Beteckningen »la Pléïade«, plejaden, lånad från antiken och
använd i fransk litteraturhistoria, har ibland också fått stå för
en konstellation av franska tonsättare som var födda runt 1870
och som blev mycket respekterade och inflytelserika under det
tidiga 1900-talet. Dit hörde Paul Dukas, Albert Roussel, Florent
Schmitt och Maurice Ravel. De förde i olika grad vidare stildrag
från César Franck och Debussy.
Stravinskij var vid denna tid bosatt i Paris, och hade med baletten Våroffer (Le Sacre du printemps) (1913) och andra verk under
1910-talet utmanat den franska estetiken. År 1917 kom en annan
utmaning: Ryska balettens framförande av Parade av Erik Satie,
Jean Cocteau och Pablo Picasso – en provokation mot symbolismens estetik med dess sagovärldar, raffinemang och sensualitet. Cocteaus pamflett Le Coq et l’Arlequin (Tuppen och harlekinen)
från 1918 vidareutvecklade idéerna om en ren och klar fransk
musik (nationalsymbolen tuppen), en vardagens musik långt
från både Wagner och impressionismen (harlekinen) och med
Satie och Bach som ideal. I den andan verkade de unga tonsättare
som 1920 sammanfördes under beteckningen »les Six«: Georges
Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc och Germaine Tailleferre. Stilistiskt var gruppen
inte särskilt enhetlig, och de gemensamma projekten var inte
så många. Av dessa sex har tre nått en större berömdhet: Honegger, som var internationellt uppmärksammad särskilt under
1930- och 40-talen, Milhaud, som varit och är mycket respekterad i Frankrike, och Poulenc, vars betydelse som tonsättare ökat
betydligt efter hans död 1963.
Gösta Nystroem var mycket intresserad av den nya franska
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musiken. 1922 skaffade han partituren till Ravels La Valse och
Stravinskijs Le Chant du rossignol, och följande år Poulencs sångsamling Le Bestiaire. Han köpte mängder av andra noter i Paris
– verk av Ravel, Milhaud och framför allt Honegger. Att Stravinskij och Honegger skulle bli hans ledstjärnor syns tydligt på
hans urval. Förmodligen skaffade han många gånger noterna
rätt snart efter deras publicering, under det tidiga 1920-talet.
»Den kom som ett friskt renande regn, som luckrade upp himlen och lämnade efter sig en klar blå himmel att se fram emot.«
Det är Nystroems fina beskrivning av hur han upplevde Honeggers oratorium Le Roi David när det först framfördes i Paris
våren 1924. Det verket fick ett enormt gensvar med sin effektiva
collage-mässiga blandning av exotism, modern dissonansrik stil
och referenser till barockmusik. Med det fick Honegger i ett slag
en mycket hög status som ett av den moderna musikens främsta
namn. Nystroem hörde till entusiasterna.
Och vilka franska tonsättare lärde han känna personligen
under Parisåren? Det är en definitionsfråga. Av den nämnda
»plejadens« tonsättare kände han Florent Schmitt något och
har talat om Albert Roussel som en positiv bekantskap, och han
gjorde två besök hemma hos Ravel. Det var hos familjen Dardel som han hade träffat Schmitt – där mötte han även Erik
Satie och Georges Auric, som hörde till makarna Dardels frekventa umgänge. – Nystroem samarbetade med Honegger vid en
konsert och sammanträffade med honom andra gånger. Men att
verkligen nå fram till dessa fransmän var inte alltid lätt. Han
säger själv i efterskott:
Visst träffade man berömt folk till höger och vänster men
det blev aldrig några värdefulla eller bestående utbyten.
Honegger gick omkring med en ganska plutig Beethoven-
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mask, tung, inbunden och svåråtkomlig, men enligt vad
jag kunde förstå helt öppen för allt det nya som rörde sig i
tiden […] alltid med en svans av beundrare omkring sig.
Visiterna hos Ravel återger han med självironi i memoarerna:
det blev en kopp te och en stunds konversation om hästkapplöpningar, och det partitur han hade lämnat till påseende ena
gången fick han igen nästa gång, utan kommentar men väl paketerat. Och det svar han ger på en brevfråga om hur väl han kände
den musikaliske avantgardisten Edgard Varèse är också upplysande:
Angående Varèse, var vi ganska mycket tillsammans en tid
i Paris där vi hade ateljéer vägg i vägg. [– – –] Vi pratade väl
ibland en hel del musik tillsammans, men vanligtvis blev
det väl mest det vanliga kallpratet på kaféer och i ateljéer.
Ett undantag från denna »kallpratsnivå« kan ha varit Florent
Schmitt. Nystroem har berättat om hur Schmitt och han tillsammans går på en konsert där Satie framförde egna verk, och
att Schmitt under ett av styckena ryter: »Assez!« (»Nu räcker
det!«) och ilsket lämnar lokalen, kvarlämnande en förmodligen
förvirrad Nystroem. Schmitt kom från det halvt tyskspråkiga
Alsace-Lorraine, hade rest i Sverige och Norge och hade i sin
musik en större närhet till germanskt tonspråk än de flesta av
sina franska kolleger, vilket alltihop kan ha gjort det lättare för
Nystroem att bli bekant med honom.
Avogheten mot Saties musik fanns inte bara hos Schmitt. Honegger var också mycket kritisk till den, och Karol Szymanowski,
som vi ska återkomma till, ännu mer. Det är troligt att Nystroem
mer eller mindre delade deras uppfattning.
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Det handlade alltså överlag om ganska ytliga bekantskaper i
musikvärlden – men ändå om en mängd personkontakter inom
eliten av franska tonsättare, kombinerat med direkt erfarenhet
av deras musik och av de diskussioner som fördes. »Det var fantastiskt stimulerande och eggande«, har Nystroem senare sagt,
»med allt detta för och emot när det gällde ny musik«. Han fick
här en kännedom som kanske ingen annan svensk vid den tiden
om vad som skedde i fransk musik.
Detsamma gällde om fransk konst: han berättar i memoarerna
att han, förutom Fernand Léger som han under den första paristiden hade bott granne med, också lärde känna Pablo Picasso
och Georges Braque.
I de parissvenska kretsarna fanns det ett visst musikaliskt
salongsliv, där Nystroem förekom. Emil Sjögren hade före kriget skaffat sig ett visst renommé i Paris, och hans änka Berta
försökte hålla det vid liv genom att ordna musikaftnar hemma
hos sig. Paret Nystroem hörde till hennes sociala umgänge och
deltog ibland i hennes bjudningar, där både Sjögrens musik och
franska verk spelades. Diplomaten och den drivne pianisten Joen
Lagerberg, släkting till Gladys, inbjöd regelbundet till kammarmusikaftnar. Dit kom svenska musikstuderande och besökande
musiker, och där kunde Gösta Nystroem emellanåt dyka upp
och spela »något brottstycke ur en ny komposition. Han och
Joen översatte ibland till pianot olika instrumental musik som vi
hade talat om«, berättar konstnären Ingrid Rydbeck-Zuhr och
nämner i sammanhanget Poulenc och Satie.
En länk till framgång i Paris, för Nystroem och andra unga
svenskar, var Svenska baletten, Les Ballets suédois. Det var ett
företag som under 1920-talets första hälft tog en viktig plats i
det parisiska kulturlivet, med den centralt belägna Théâtre des
Champs-Elysées som scen. Den leddes av Rolf de Maré, en för-
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mögen dansentusiast med visioner, och Jean Börlin, dansare
och koreograf med bakgrund från Stockholmsoperan. Truppen
bestod mest av skandinaviska dansare och orkestern leddes av
Désiré-Emile Inghelbrecht, som var gift med en av de viktigaste
dansarna, Carina Ari. Programmen bestod både av breda uppsättningar med svensk folkloristisk ton, som Alfvéns Midsommarvaka och Atterbergs De fåvitska jungfrurna, och modernistiska produktioner som Maison de fous och den smått dadaistiska
Les Mariés de la Tour Eiffel, där les Six tillsammans stod för musiken och Cocteau för handlingen och den talade texten. Svenska
baletten nådde aldrig samma briljanta nivå som Ryska baletten
på sin tid gjort, men den blev delvis en experimentscen som gav
plats åt modernister inom olika konstarter.
Redan våren 1921 var Gösta Nystroem igång med ett balettprojekt med arbetsnamnet »Carneval«, säkert tänkt för Svenska
baletten. En av de ledande dansarna där, Jenny Hasselquist,
umgicks med Nystroem, Pergament och vännerna. Hon hade
gjort handlingen till denna nya balett och drev på Nystroem att
skriva musiken, men han uttrycker i ett brev till Pergament en
viss ovilja: »… valsen, du vet, vill hon ha in … då förstår du att
det ej blir någon överdrivet modern historia«. Baletten blev aldrig uppförd, kanske inte ens fullbordad.
En mer modern historia var den ishavsbalett som sedan stod
på tur, inspirerad av Nystroems ishavsresa några år tidigare,
och med en dramatisk intrig om kärlek, svartsjuka och hämnd
i grönländsk miljö. Det var ett samarbete mellan GAN, som
gjorde dräkter och kanske var medskapare till historien, och
Nystroem. Dräkterna var originellt utformade i en kubistinfluerad stil. Jean Börlin ansåg att de var omöjliga att dansa i, vilket
satte stopp för produktionen. GAN:s dräktskisser är bevarade
men inte balettmusiken.
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Däremot skrev Nystroem vidare på temat i en symfonisk dikt,
Ishavet, som blev färdig 1924. Musiken är här starkt förändrad;
tonsättaren skriver till GAN att det inte är »mycket kvar av
den ursprungliga baletten men tout de même en musik som jag
tycker luktar polarnatt och så står namnet kvar«. Verket tillägnades Roald Amundsen, som ju enligt Nystroem tillsammans
med Knud Rasmussen gjort ishavsresan möjlig. Kanske finns där
också en hälsning till Rasmussen. »Tonsättaren har vid konceptionen av verket även inspirerats av sagor och sägner om eskimåer«, står det i en samtida programtext, och dessa sagor och
sägner var till stor del kända genom Rasmussens översättningar
och utgåvor.
Tillsammans med Viking Dahls Maison de fous var detta
det första större svenska orkesterverk där dissonanser behandlas mycket fritt och som ett uttrycksmedel i sig – alltså i den
meningen ett modernistiskt verk. Det har i efterhand ofta
beskrivits som omoget och något formlöst, som ett enklare förstadium till vad som komma skulle, men Tomas Block har i en
studie pekat på en formell medvetenhet i Ishavet. Tematiska samband visar att Nystroem här arbetade med formen på ett sätt
som liknar hans senare orkesterverk, om också lite mer oslipat.
Ishavet består av två satser. En »isig« klangbild inleder den
första – höga stråkar som i långsamt tempo svävar mellan två
dissonanta ackord. Ett tema träder fram, som har sin karaktär
både från Nystroems egen lyriskt klagande melodik och från
inledningen till Våroffer. Musiken rör sig sedan i två stora vågor,
upp till starka tuttipartier som ebbar ut. Andra satsen inleds stormigt. »Mot slutet av andra satsen vill musiken giva en målerisk
bild av eskimådans«, säger samma programtext. Verket avrundas av det inledande temat och slutligen av de »isiga« klangerna.
Det andra större verk som Nystroem arbetade på parallellt

Akvarell ur den bilderbok som GAN
förärade den ettåriga Joy Nystroem julen
1922, föreställande hennes pappa Gösta,
elegant klädd, vid flygeln. I privat ägo.
© Gösta Adrian-Nilsson / Bildupphovsrätt 2016.
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med detta var pianosviten Regrets (Saknad). Det blev hans enda
större pianoverk; att det inte blev fler har han själv senare förklarat med att han »alltid haft sån respekt för klaveret som instrument«. Regrets skrevs delvis i familjen Pellerins sommarhus i
Saint-Léonard i Normandie 1923, men till största delen på Särö
följande år. Här har Nystroems intresse för dissonansen kulminerat. Att låta två treklanger ljuda samtidigt som harmoniskt är
så långt från varandra som möjligt och därför »skär sig« maximalt mot varandra, blir här nästan satt i system. Denna klangstil kan associeras med Ravel, Stravinskij, Schmitt med flera
i Nystroems omgivning. I vissa partier liknar harmoniken i
Regrets polytonalitet, det vill säga två eller flera tonarter som
verkar samtidigt – en favoritteknik hos Milhaud – utan att riktigt nå ända fram till detta.
De musikaliska förloppen i Regrets har, som titeln antyder, till
stor del ett vemodigt uttryck. Där finns också den typ av små
upprepade, rytmiskt oregelbundna byggstenar som Stravinskij
ofta använde vid den här tiden, och åtskilliga Debussy-liknande
effekter: melodier som löses upp i klanger, ackord som får klinga
ut i tystnaden. Regrets är, precis som Ishavet, långt mer klangligt
avancerad än någon samtida svensk musik i sin genre.
Några sånger kan också beläggas till den här tiden. Två av
dem har lekfulla texter av ett slag som Nystroem annars inte
använder sig av: Gubben och gumman skulle mota vall och Det satt
en katt vid Kattegatt, den förra med folklig text, den andra till
en barndikt av Anna Maria Roos. Pianosatsen i dessa sånger är
ungefär lika dissonansrik som i Regrets.
Textvalet i de två sångerna sticker av mot Nystroems vanliga. Det kan hänga ihop med att familjen Nystroem hade två
små barn och att han ville skriva något för dem. Idén till sången
om en katt kan samtidigt vara franskinspirerad. Ravel hade gjort
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en berömd sångsamling, Histoires naturelles till korta, humoristiska djurdikter, Poulencs samling Le Bestiaire har ganska mycket
samma prägel, och därtill finns det en liten sångcykel från tiden
om en katt av Stravinskij, Les Berceuses du chat. På ett mer allmänt
sätt hade också andra franska tonsättare närmat sig barnets perspektiv med inlevelse, Debussy med La Boîte à joujoux (Leksakslådan), som för övrigt Svenska baletten satte upp, och Ravel med
kammaroperan L’Enfant et les sortilèges (Barnet och trollkonsterna).
Mycket av det Satie komponerat har också liknande naivistiska
drag. För Nystroem var det ett tillfälligt besök i denna tematik.
En tredje sång från tiden är Nocturne från 1924 till Anders
Österlings text. Den är nordiskt lyrisk och med ett patetiskt drag
som i några av Köpenhamnssångerna, och återigen rik på de
starkt dissonanta ackorden.
Samma år, 1924, publicerade Thora Dardel en roman, Konfektasken, där konstnärsvännerna bidrog med varsin illustration
och Nystroem med en sång, Du bleka pappersmåne. Författarinnan beklagade senare att den var så svår att »man sällan träffar
någon som kan spela den«. Textens uttryck harmonierar väl med
Nystroems melodistil, och resultatet är en kort, koncentrerad,
stämningsrik sång.
De första två–tre åren i Paris hade han fortfarande hetat Gösta
Nyström, men nu signeras verken med det förfranskade efternamnet: Gösta Nystroem. Löper man linan ut ska man egentligen skriva det med en ligatur, en sammandragning av vokalerna:
Nystrœm. Säkerligen gör han namnändringen för att vara bättre
rustad för en tonsättarkarriär i Paris.
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Under Sabanejevs vingar

H

ur tillbringade Gösta Nystroem sina dagar i
Paris? Han har givit en kort beskrivning av det, som
kanske inte gäller för de tolv åren i sin helhet men för
någon del. Han började dagen med att spela ett preludium och
en fuga ur Bachs Das wohltemperierte Klavier, en rutin som han
hade lärt sig hos Vincent d’Indy. »Sedan följde studier i kontrapunkt, fuga och instrumentation. Ändå kunde jag ta mig tid att
stå vid ett staffli och värka fram en tavla.« Allt detta kunde ske i
den ateljé som han hyrde i närheten av familjens olika bostäder
under större delen av Paristiden. Målandet blev dock, som det
verkar, mer och mer tunnsått under dessa år. Det fick ge vika för
orkesterkomponerandet.
Till Moses Pergament skrev Nystroem 1927 att han »studerat
och arbetat mycket, särskilt sista åren«, vilket stämmer bra med
beskrivningen av arbetsdagen ovan. Men i efterskott har han
också beskrivit Paristiden som ganska lättjefull.
Faktum är att han inte behövde arbeta för att klara sig. Många
av de konstnärer han umgicks med fick mer eller mindre kämpa
för att överleva; själv kunde han med sin goda ekonomi leva som
en dilettant i ordets ursprungliga, icke nedsättande betydelse: en
som ägnar sig åt konst inte av ekonomiskt behov utan av intresse.
Han kunde ta vara på kulturen och nöjena i Paris men i övrigt
njuta av naturens friskhet på andra håll. Nystroem har uppgivit,
kanske med en överdrift, att han åren 1920–32 tillbringade 75
procent av sin tid vid havet. De 25 procent som i så fall återstår
för Paris del blir ju sammanlagt bara fyra års effektiv tid.
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Levnadssättet kan påminna om andra förmögna Parissvenskars, som tonsättarkollegan Helena Munktell som på sin
tid tillbringade vintrarna i Paris och somrarna vid Siljan. Men
vad som skiljer Nystroem från den sortens överklassliv tycks
vara hans lust att delta i vanliga människors praktiska arbete.
Och inte nog med det – han verkar också ha sökt strapatserna,
riskerna, situationerna där det var »nära ögat«. Han återger dem
i memoarerna. Intresset för fiske hade han ärvt från sin far, och
under någon av sina utflykter till Bretagnes kuster åtog han sig
att mala fiskavfall, ett illaluktande och impopulärt jobb, för att
få möjlighet att följa med ut på fisketurerna. Hans sympati och
beundran för fiskare i olika länder, »starka vänfasta män«, deras
livsstil och personligheter, kommer fram på många ställen i hans
minnen. På resorna runt i Frankrike och kring Medelhavet,
oftast på egen hand som det verkar, tog han också med sig både
kompositions- och måleriarbete. Den bil han ägde åren 1927–30
gav honom extra frihet.
Nystroem kunde även hjälpa andra med sina pengar. Det
gällde inte minst GAN, som i sin dagbok 1923 skrev: »Gösta
passar på de tillfällen då min plånbok är tom och sticker in ett
par 100-francsedlar. Jag protesterar matt – ty jag vet ju vad ett
par hundra francs äro värda för honom – och för mig.« Det var
också genom Nystroems ansträngningar som GAN 1923 hade
kunnat publicera sitt konstnärliga manifest Den gudomliga geometrin.
Pengarna gjorde det möjligt för Gösta Nystroem att ge ut sin
musik på ett franskt förlag. Det blev Maurice Sénart, ett musikförlag som bland mycket annat – cirka 5 000 titlar – gav ut en hel
del av Honeggers och några av Milhauds verk. Nystroem har
berättat att han åtminstone i ett fall själv bekostade utgivningen,
och kanske gjorde han det varje gång. Sénart gav 1926 ut Regrets,
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1927 den 10 år gamla Rondo capriccioso, och samma år en sångsamling till texter av Pär Lagerkvist: Åtta dikter ur Ångest. Sångerna gavs ut med den svenska texten plus en fransk översättning
gjord av vännen Jean-Victor Pellerin.
De åtta sångerna kom till ungefär samtidigt med Regrets och
Ishavet – några av dem är daterade »Paris 1923«, de flesta »Särö
1926«. De innebar ett stort steg framåt för Nystroem som sångtonsättare. Liksom de andra två verken har sångerna en för
svenska sammanhang mycket avancerad stil vad gäller dissonanser och klangbehandling. Nystroem hade stor egen erfarenhet av
både sångrösten och pianot som uttrycksmedel, och han hade,
som vi sett, en stark lust till nya uttrycksformer. Och han kände
sig andligen besläktad med Lagerkvist – »jag har alltid känt en
viss frändskap med dig när det gäller min musik«, skrev han till
författaren långt senare.
Kombinationen av allt detta var fruktbar. Sångerna pendlar
mellan enkel innerlighet som i den andra sången, Ingenting är
som du, och patetisk dramatik med expressionistiska medel som i
den tredje, Min ångest är en risig skog. Även om en stor harmonisk
radikalisering har skett sedan de tidigare sångerna av Nystroem
finns det ändå sådant som liknar dem. Dit hör det lyriskt emotionella draget och den jämna indelningen i perioder på fyra takter. De återhållna sångerna är de mest verkningsfulla, bland dem
den sista, Under stjärnorna, som är byggd på ett extremt enkelt
sätt, med pianissimo föreskrivet genom hela sången.
En av Nystroems musikervänner i Paris var Karol Szymanowski, en ledande polsk musikpersonlighet. Han har ofta räknats
som sitt lands viktigaste tonsättare i den sekellånga perioden
mellan 1800-talets Chopin och efterkrigstidens Lutosławski och
Penderecki. Szymanowski tillbringade 1922–26 några månader
av varje år i Paris, där hans musik lanserades. Nystroem lärde
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känna honom genom flöjtisten, tonsättaren och dirigenten Philippe Gaubert och berättar om hur han själv, tonsättaren Alfredo Casella och Szymanowski på skämt diskuterade att skriva
varsin sats i en gemensam flöjtkonsert, något som Nystroem
var den ende av dem som försökte förverkliga. Szymanowski
besökte ibland Nystroem i hans ateljé, slog sig ner vid flygeln
och improviserade raffinerat och »modernistiskt ohämmat« på
en nivå som gjorde den svenske kollegan »sjuk av avund«. Han
kom också hem till familjen Nystroem på middag, ibland tillsammans med yngre polska tonsättarkolleger som han ville göra
bekanta med Paris. Ett visst samarbete fanns mellan Nystroem
och polackerna – det framgår av ett bevarat konsertprogram från
Salle Chopin, ett annex till den berömda Salle Pleyel, i november 1928 med verk av Szymanowski och andra polacker och två
av Nystroems Lagerkvistsånger, framförda av den norska sångerskan Valdis Knudsen.
Det kan ha varit 1926 som Nystroem genom Szymanowski
fick veta att den ryska musikern och skribenten Leonid Sabanejev just hade bosatt sig i Paris. Efter att ha hört lovord om honom
bestämde sig Nystroem för att söka upp honom.
Sabanejev, som kom från en godsägarfamilj, hade tidigt lärt sig
musikteori av den klassiskt inriktade Sergej Tanejev. Men Sabanejev bar också på en helt annan och motsatt inriktning: han
hade varit personlig vän till den senromantiske visionäre tonsättaren Aleksandr Skrjabin och var den främste teoretiske uttolkaren av hans musik. Sabanejev var utbildad matematiker. Han
hade samtidigt en förkärlek för spekulativa idéer inom musikteori. Bland annat var han, precis som Nystroem och konstnärsvännerna, upptagen av relationen mellan färg och ton. Han hade
haft en stark ställning i ryskt musikliv under den första sovjetiska tiden, men sedan hade anklagelserna för »formalism«, som
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riktades mot många modernister, också drabbat honom, och han
hade lämnat landet. Sabanejevs bana och hans olika ställningstaganden tycks inte ha följt någon konsekvent linje. Han framträdde 1924 som varm anhängare av den nya ryska judiska musiken i en skrift om den, men vände sedan under exilen och blev en
ganska hård kritiker av samma musik. Som skribent hade han ett
rykte som subjektiv, yvig och inte alltid så vederhäftig.
Sabanejev hade inte mycket till övers för Stravinskij och Prokofjev – han skrev stora, nedgörande recensioner i ryska tidningar såväl av Våroffer 1913 som av Prokofjevs Skytiska svit 1915,
men den senare recensionen gav honom problem med trovärdigheten. Den recenserade konserten hade nämligen i sista stund
blivit inställd!
För Gösta Nystroems del var Sabanejev en pedagog, och
mötet med denna pedagog blev avgörande och ledde till flera års
intensiva kompositionsstudier. »Det lilla jag kan tror jag han gav
mig lusten att kunna«, har han sagt om Sabanejev, och minns:
Vi konstruerade fugor på löpande band ur alla tematiska
synvinklar. Han satt alltid vid instrumentet och han hade
ett urval ur sitt musikbibliotek omkring sig. [– – –] Han
hade ett oerhört musikminne, han kunde allt och hans
föreläsningar var rena fröjdestunder. Jag skrev en liten
fuga om dan på den tiden.
De föreläsningar som det talas om här hölls antagligen på det
»Conservatoire russe de Paris Serge Rachmaninov« där Sabanejev ska ha varit lärare. Undervisningen gällde inte bara kontrapunkt; Nystroem satte sig också in i Skrjabins musik, »pejlade
djup som både fanns och icke fanns«, tillsammans med Sabanejev. De två försökte tillsammans att få till stånd ett uppförande
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Leonid Sabanejev, den som gav Gösta
Nystroem »lusten att kunna« enligt hans
egna ord.
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med färgprojektioner av Skrjabins symfoniska dikt Prometeus i
Paris, vilket misslyckades på grund av uteblivna sponsorpengar.
Läraren och eleven gick också igenom den mästerlige kontrapunktikern Tanejevs stråkkvartetter. Bland Nystroems efterlämnade noter finns två av Tanejevs stråkkvartetter, egenhändigt dedicerade till Sabanejev av tonsättaren och alltså vidarelämnade till Nystroem, vilket visar på att den svenske eleven var
högt värderad.
En av Nystroems kompositioner från mitten av hans Paristid var Babels torn, ett stort anlagt verk för kör och orkester över
en text som han själv hade sammanställt ur Gamla testamentets
Första Mosebok. Han förstörde detta verk någon gång i Paris,
eldade upp manuskriptet, och han har förklarat det med att
»Sabanejev tyckte det var för mycket Stravinskij«. Det finns två
mystiska omständigheter kring detta. Den ena är att Nystroem
långt senare – cirka 1940 – kallar verket »tills vidare skrinlagt«,
alltså inte förstört. Den andra har att göra med Sabanejev som
skribent. Han skrev 1928 en artikel i Musical Times, »Gösta
Nystroem, a new Swedish composer«, där han beskriver sin elev
både som en arvinge till Grieg och som den ende modernisten i Sverige. »Det är mycket i hans verk som behöver brännas bort och något som behöver förstärkas«, skriver författaren
lite mångtydigt. Men varken Regrets eller Babels torn ifrågasätts i
artikeln, de nämns tvärtom som en del av Nystroems meritlista.
Sabanejev skrev 1930 en annan tidskriftsartikel, »Scandinavian music of today«, där han bland andra tog upp Hilding
Rosenberg. Han beskriver honom som »en tonsättare av Hindemiths typ, en modernist och kontrapunktiker med en böjelse
för den så kallade ›lineariteten‹ i musik«. Han går därefter över
till sin elev Nystroem, »en tonsättare med stark och romantisk
personlighet« och »möjligen den intressantaste av dem alla«.
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Nystroems romantiska personlighet väger alltså tyngre för Sabanejev än Rosenbergs »linearitet« – som han kanske bara kände
till genom hörsägen. Det visar i alla fall på en större mångsidighet hos ryssen än att bara vara den vägledare till formell
behärskning som Nystroem berättat om.
Som orsak till att Nystroem brände upp manuskriptet till
Babels torn har han också nämnt personliga förhållanden: att
han var »nere i botten på grund av vidriga familjära omständigheter«. Det måste ha handlat om de mörka sidorna av hans
äktenskap. Ordet skilsmässa nämns redan hösten 1923 i ett brev
från GAN till Gösta Nystroem, ett brev som han tydligen aldrig skickade (det ligger kvar i hans dagbok). GAN talar där om
den oöverstigliga sociala och politiska klyfta som råder mellan
honom själv och Gladys, mellan hans arbete som fattig konstnär med revolutionär inriktning och hennes tilltro till den borgerliga konvenansen, och han ställer frågan var Gösta står i
detta. Han tillägger att han inte skulle »ifrågasätta en bokstavlig divorce«. GAN var homosexuell, och det icke-avsända brevet kan ha handlat om en förälskelse i Gösta Nystroem, även om
argumentationen är ideologisk.
Gösta och Gladys tycks ha fungerat i det sociala livet som ett
par under allra största delen av sitt 25-åriga äktenskap, men svårigheterna fanns kanske hela tiden dem emellan. Hon hade fått
ge upp sitt konstnärliga arbete och satsade i stället på sitt hem
och sina barn. Hon var på inget sätt någon naturmänniska som
sin man, och hon tycks aldrig ha deltagit i de resor han så gärna
skriver om. Den havsresa de gjorde tillsammans hade helt andra
förtecken – det var en lyxkryssning runt afrikanska kontinenten
1928 tillsammans med vänner från Särö. I memoarerna nämns
Gladys bara en enda gång: när de gifter sig. Hon har beskrivits som »nervös«, och enligt sin dotterdotter Jessica Zandén,
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som studerat, skildrat och dramatiskt gestaltat henne, kan hon
ha varit bipolär med svåra depressioner, som hängde ihop med
att Gösta var otrogen. En akut äktenskaplig kris ska ha inträffat
i Paris 1927 – kanske utgjorde den de »vidriga familjära omständigheter« som bidrog till att Babels torn förstördes.
En definitiv ljuspunkt i Gösta Nystroems privatliv var döttrarna. En annan var det besök i Paris som hans far gjorde 1924.
Det beskrivs med förtjusning i memoarerna, i ett mycket roligt
kapitel där det framgår att den drygt 60-årige överläraren hade
en rejäl aptit på den franska miljön och på att lära sig det franska
språket, vidare att han umgicks i sonens vänkrets av konstnärer –
förutom med clocharder! – och att han ständigt målade. Det var
en ansenlig klassresa han hade gjort, från att som pojke ha skurit
ut en klaviatur i mjölkkärrans ena skakel, enda chansen att öva
på pianoläxan, till att få en tavla, föreställande sonen Gösta vid
pianot, utställd i skyltfönstret på Maison Watteau i Paris.
Familjen Nystroems ekonomi försämrades mot slutet av
1920-talet. Och starka svängningar fanns hos Gösta Nystroem
i relationen till Paris. »[…] jag känner mig mera främling här
än någonsin. Vore ej mina tillgångar sådana, att jag har absolut
fördel av att bo här skulle jag säkert vänt Frankrike ryggen för
länge sedan«, skriver han till Moses Pergament våren 1929. Men
samma höst låter det helt annorlunda i ett brev till Kurt Atterberg: »Med de goda chanser jag här har att komma i förbindelse
med all världen, tänker jag bli här nere ännu några år.«
I början av 1929 flyttade familjen Nystroem till ett litet eget
hus med trädgård på 11 rue Thibaud. Senare lämnade de huset
för sitt sista parisiska boende, en lägenhet överst i ett hus på rue
Denfert-Rochereau. Båda dessa bostäder, idag rivna, låg nära de
klassiska konstnärskvarteren i och kring Montparnasse.
Planer på uppföranden av Nystroems verk dyker upp under
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1920-talets sena år. »Det börjar ljusna för mig här nere nu. Man
spelar mig lite var stans«, skriver han till Pergament 1927, och
till Atterberg 1929: »Jag har denna vinter en hel del uppföranden, i Boston, New York och Paris bl.a.« Det är framföranden
som inte är belagda – det är heller inte helt klart om det handlar
om förhoppningsfulla planer eller fakta.
Belagt är däremot ett evenemang i mindre skala i en av Sorbonnes amfiteatrar vintern 1927. Det handlade om en konsert
med ny svensk musik, ordnad av »Groupe d’études philosophiques et scientifiques pour l’examen des tendances nouvelles«
(ungefär: »Gruppen för filosofiska och vetenskapliga studier av
nya tendenser«). Denna grupp hade grundats av psykoanalytikern René Allendy, och den hade tidigare arrangerat konserter
på Sorbonne med bland andra Milhaud och Satie. Nystroem var
här medarrangör tillsammans med gruppens musikansvariga,
pianisten Jane Mortier. Han hade lovat att få fram en passande
samtida repertoar, men upptäckte sedan att han inte hade så
mycket intressant att hämta i Sverige som han hade trott när det
gällde nyare musik. »Vad fan ska jag göra?« frågar han uppgivet Pergament i ett brev. Det program som kom till stånd innehöll Rosenbergs pianosvit Plastiska scener, Svensk svit för stråktrio
av Knut Håkanson och en cellosonat av organisten i Svenska
kyrkan i Paris, tonsättaren Daniel Jeisler; dessutom sånger av
Sigurd von Koch och Ture Rangström och pianostycket Höstballad av Atterberg. Nystroem själv representerades av några av sina
Ångest-sånger och Du bleka pappersmåne till Thora Dardels text.
Håkanson valdes gissningsvis för att verket innehöll svensk folkmusik, och Jeisler för att han var något känd i Paris. Nystroems
sånger tolkades av mezzosopranen Jane Bathori, en av de legendariska inom fransk sångtradition, möjligen med tonsättaren
själv vid pianot.
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Nystroem har också berättat om en annan konsert på Sorbonne, gjord i samarbete med Honegger och hans hustru, pianisten Andrée Vaurabourg. Och han har talat om att han bedrev
studier i konst och musik vid Sorbonne. Kanske var det en verksamhet inom samma »Groupe d’études«.
Samma år, 1927, lossnade det för Nystroem i Stockholm, såtillvida att både Regrets och Ishavet spelades, den förra av pianisten Fritjof Kjellberg i mars i ISCM:s konsertserie med samtida
musik, den senare i november i Konsertföreningen under ledning av Vaclav Talich. Allmänt verkar de svenska kontakterna ha
byggts ut vid den tiden. 1927 drev Nystroem också igenom att
Honeggers Le Roi David spelades på Kungliga Teatern i Stockholm, bara en vecka efter framförandet av Ishavet. Det var kanske inte så svårt att vinna gehör för ett verk av Honegger i Stockholm – hans musik låg väl i tiden. Två av hans orkesterstycken,
Pastorale d’été och Pacific 231, hade redan hörts i den svenska
huvudstaden tidigare samma år, och mot slutet av året framfördes hans första stråkkvartett.
Mottagandet av de två Nystroem-verken i Stockholm var på
några håll positivt. Den mest sympatiskt inställda recensenten
var, inte oväntat, den gamle vännen Moses Pergament, som visserligen hade kritik mot den formella hanteringen i Ishavet men
fortsatte: »Infriar han de löften som han här givit, då blir hans
namn ett namn inom svensk tonkonst.« Kurt Atterberg gick inte
riktigt så långt, men Regrets gav honom »ett påtagligt intryck
av att komponisten ›känt‹ sin musik«, och Ishavet visade enligt
honom att tonsättaren hade »musik i hjärtat«, och innebar »en
mycket löftesrik debut«.
Något av dessa två framföranden i Stockholm kan ha varit
en introduktion till musikalisk modernism för den då 20-årige
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Gunnar Ekelöf. Tre år senare kom han nämligen till Paris
med planer på att studera komposition för Gösta Nystroem.
Därav blev ingenting – ingen av Ekelöfs bekanta i Paris kände
Nystroem, och han tyckte sig inte vara beredd att knacka på
hos honom utan introduktionsbrev. Nystroem var, skrev Ekelöf
hem, inte en »vanlig konstnär« utan en »förmögen man«, och
det tycks ha avskräckt honom. Däremot satt Ekelöf ensam i Paris
och sträcklyssnade om och om igen på en inspelning av Våroffer.
Kanske hade han dessförinnan hört och lockats av de Stravinskij-influerade dissonanta ackordbyggena i något av Nystroems
två verk.
Två andra unga svenskar, tonsättarkolleger, kom till Paris
vid ungefär samma tid. Den förste var Gunnar de Frumerie,
som sökte upp Nystroem cirka 1930, när han kom från Wien
till Paris som stipendiat. Nystroem rekommenderade honom
att studera kontrapunkt för Sabanejev, vilket han också gjorde.
Han var »storförtjust och nöjd med Sabaneeff«, rapporterade
Nystroem till Pergament. Och förtjusningen var ömsesidig: de
Frumerie fick en plats i Sabanejevs ovannämnda artikel »Scandinavian music of today«, där han kallas »uppfinnaren av en egen
symfonisk stil, manlig och inte utan kärvhet, men kraftfull i sin
uttrycksfullhet och i de musikaliska linjernas klarhet«.
Den andra tonsättaren som dök upp var Dag Wirén. Det var
hösten 1931. För honom blev det Nystroemska hemmet en viktig
plats, där han blev omhändertagen, åt och umgicks tills familjen lämnade Paris för gott i december 1932. Genom Göstas och
Gladys vänner Karin och Jean-Victor Pellerin fick han en gratis
bostad i ett hus som de ägde, och där kom han att stanna i tre
år. Också Wirén tog lektioner för Sabanejev, där han fick hjälp
med instrumentationen av sina första orkesterverk. Varken de
Frumerie eller Wirén tyckte senare i sina liv att de hade lärt sig
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något väsentligt av Sabanejev, »denne gåtfulle eremit i världsstadens brus«, som för övrigt lämnade Paris ungefär dessa år och så
småningom bosatte sig i Sydfrankrike.
I november 1931 fick Nystroems musik sitt mest prestigefulla
framförande i Paris, när Pasdeloup-orkestern under ledning av
Désiré-Emile Inghelbrecht, Svenska balettens gamle dirigent,
uruppförde hans Suite lyrique, orkesterversionen av Regrets. Konserten recenserades i fem tidningar, vilket innebar den största
samlade respons som Nystroem fick från det parisiska musiklivet.
Kritikerna var ganska eniga om att denna musik var professionellt gjord och raffinerad. Flera talade om en nordiskt reserverad stil, till exempel Florent Schmitt i Le Temps: »en väsentligen
nordisk musik, med en lite otillgänglig lyrik och en känslighet
som gärna flyr undan«. Dominique Sordet i den högerradikala
L’Action française ironiserade över den ambition att skriva fult
som gällde år 1923 och lade till: »Gösta Nystroem är en samvetsgrann, timid och diskret spelare som kanske, om det hade
varit för tjugo år sedan, skulle ha skrivit som Grieg och Svendsen.« Gustave Bret i L’Intransigeant skrev om kulten av dissonansen, något som en tonsättare i Nystroems ålder borde ha släppt.
Paul Le Flem skrev i Comœdia:
[Suite lyrique] innehåller fem korta stycken, omsorgsfullt
skrivna av en tonsättare som är erfaren på den teknik som
är mest »up to date«, orkestrerade med mer finess än
briljans, stycken som stoltserar med klangliga subtiliteter
som tröttar något genom sin ihärdighet och enformighet. I denna musik, där den livlighet som upphovsmannen önskat uppnå inte alltid når fram till oss, skulle man
vilja ha ett djärvare språng, en större frenesi i accenterna.
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Nystroem har funnit nöje i effekter som har en obestridlig
känslighet. Men har han inte, just därigenom, lite grand
dömt sig själv?
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I sin helhet var det inte någon särskilt uppmuntrande kritik,
trots ganska välvilliga ord från två kända tonsättare, Schmitt
och Le Flem. Förmodligen läste Nystroem recensionerna noga.
Det djärvare språng och den större frenesi som Le Flem efterlyste var redan på plats i det verk som han just hade fullbordat, concerton för stråkorkester, som uruppfördes bara ett par
veckor efter Suite lyrique, men inte i Paris utan i Göteborg. Den
hade påbörjats 1929 under en vistelse med familjen på badorten
Sanary-sur-Mer vid Medelhavskusten. Den var den första färdiga frukten av studierna för Sabanejev.
Redan före uruppförandet annonserades detta nya verk i
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning som en vändpunkt hos
tonsättaren:
Efter den första periodens impressionistiska kompositioner […] har Nystroem i sin Concerto närmat sig de
neoklassiska idealen – en tendens, som framträder i den
polyfona, lineära strukturen och den musikaliska formens
stränghet.
Men concerton domineras, med dagens ögon, snarare av ett
expressionistiskt uttryck än av neoklassicism. Verktiteln i
manuskriptet var fransk: »Concerto pour orchestre d’archets«,
och »concerto« var den normala franska beteckningen på den
musikaliska formen »konsert«, oavsett vilken epok det handlar
om. Den kunde alltså egentligen lika gärna heta »konsert för
stråkorkester«.
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Concerton – eller konserten – är på klassiskt vis indelad i tre
satser, med en långsam i mitten. Det finns tydliga nyheter här
jämfört med de tidigare verken av Nystroem. En sådan är den
hela tiden återkommande kontrapunktiska behandlingen av de
olika motiven. En annan är de energiladdade allegropartierna i
första och framför allt sista satsen. En tredje är de många kontrasterna mellan det långsamma, expressiva och det snabba,
energiska, som Nystroem bygger upp sin form med. Mot slutet
av den långsamma satsen leds musiken in i en traditionell molltreklang utan de »störningar« eller tillagda toner som annars är
regel, och slutet av satsen får samma mollprägel, man kan se det
som ett slags erkännande av en romantisk botten hos klangmodernisten Nystroem. Yttersatserna har varsitt romantiskt sångbart tema, det första av dem med ett drag av nordisk folkton.
Helheten är ett inspirerat möte mellan detta romantiska och det
rytmiskt pådrivande.
Före och efter arbetet med denna concerto komponerade
Nystroem sin Sinfonia breve, som brukar räknas som hans första
symfoni, eftersom den symfoni han arbetat med tidigare i Paris
aldrig blev färdig. Sinfonia breve är skriven i en enda sats. Här
har tonsättaren utvecklat den grundform som han så ofta skulle
återvända till, den så kallade bågform där samma musik, långsam och expressiv, inleder och avslutar helheten, i det typiska
fallet en ABCBA-form med ett mittersta parti i lugnare tempo.
Redan i det sista stycket i Regrets fanns en förlaga till denna
form, likaså i första satsen av concerton, men här blir den mer
övergripande, när det långsamma får bli inramning till ett större
verk. Och som ett centrum i verket står ett Adagio appassionato,
mer komplext och mer expressivt än det omgivande. I symfonins
mellandel ställs två temata mot varandra, besläktade men med
olika karaktär, som i klassisk sonatform. Också här finns kon-
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trapunkten med i alla melodiska skeenden. Musiken leds flera
gånger till stora kulminationer, med tuttieffekter som påminner
om dem i Ishavet.
Sinfonia breve och concerton för stråkar är två välformade och
engagerande verk. Om Nystroem hade fått något av dem framfört på Concerts Pasdeloup i stället för Suite lyrique hade mottagandet säkert varit varmare. Nu fick båda i stället sina uruppföranden i Göteborg – concerton i december 1931 och Sinfonia
breve i oktober 1932.
Nystroems intresse för scenisk musik fanns ännu kvar under
de senare Parisåren. I ett odaterat brev till GAN skrivet omkring
1926–27 lämnar han ett detaljerat förslag på balettlibretto för en
eventuell samproduktion – ett nytt scenario till den musik han
skrivit långt tidigare för Jenny Hasselquist (se s. 73). Grundidén
för baletten blir här att en »doktor X har funnit lösningen att
göra levande dockor«. Han tar, enligt vad han senare berättat,
under Parisåren kontakt med Selma Lagerlöf för att göra opera
av Gösta Berlings saga. Och våren 1931 blir han så förtjust i André
Obeys nya pjäs Le Viol de Lucrèce (Våldtäkten på Lucretia), som
bygger på en dikt av Shakespeare, att han försöker få rättigheten
att göra en opera av den, vilket inte Obey vill gå med på. Längre
fram blir det Benjamin Britten som skriver den operan.
Som tidigare sagts lämnade det Nystroemska hushållet Paris
i december 1932. Gösta hade tillbringat två ganska långa perioder i Stockholm under våren och hösten, förmodligen inhyst hos
sina föräldrar, som nu hade flyttat till Ålsten utanför Stockholm.
Han kom tillbaka till Paris i december, och familjen flyttade till
Göteborg, där han då hade fått recensenttjänsten vid Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning.
Detta att återvända från en lång vistelse i Paris var naturligtvis inte unikt för Gösta Nystroem. En tonsättare som liknade

under sabanejevs vingar

honom i det var Melcher Melchers, som hade kommit till Paris
1907 för att studera både konst och musik och som stannade där
i tolv år. Precis som Nystroem valde han under dessa år musiken
och fördjupade sin kontrapunktiska kunskap.
Bland Nystroems konstnärsvänner var det, som tidigare
nämnts, många som stannade i Paris länge. När flera av dem
återvände till Sverige 1927 var Birger Simonsson deras talesman
i en tidningsintervju: »›Varför komma ni då alla hem?‹ ›Nå, vi
behöva inte längre Paris. VI ÄR FÄRDIGA MED PARIS. Men
vi behöva Stockholm och Sverige.‹« Nystroem uttalade sig aldrig så självmedvetet, men han var mer eller mindre i samma position.
Och vad för erfarenheter hade han med sig från Paris?
Han har själv framhållit hur betydelsefull själva kontakten
med den franska och den parisiska kulturen var, inspirationen
som låg i att vara där, den atmosfär och livsluft man kunde inandas. Vidare den långa kontakten med ett dynamiskt konst- och
musikliv – han har sagt att han gick på alla konserter där det
gavs något nytt och modernt. Han hade undergått särskilt starka
impulser från två tonsättare, Stravinskij och Honegger. De från
den förstnämnde blev mycket bestämmande fram till ungefär
1926. Impulserna från Honegger fick en mycket längre verkan,
långt in i den svenska tiden. Undervisningen hos d’Indy hade
varit allmänt inspirerande, och de senare lektionerna hos Sabanejev blev ännu viktigare.
Parallellt med alla dessa impulser hade han tillryggalagt tolv
år, en väsentlig del av ett liv, i Paris, upplevt en privatekonomisk
dramatik – uppgång och fall – och blivit trebarnsfar.
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N

är gösta nystroem kom till Paris 1920 var han
»svältfödd på klang« och »försökte härma fransmännens klanger«, har han sagt i en intervju. Hungern efter klang tycks ha funnits längre tillbaka än så; det har han
själv gjort klart både i ord och ton. Han berättar till exempel i
memoarerna om sina franskpåverkade och harmoniskt avancerade improvisationer över Griegmelodier i Köpenhamn.
Hur improvisationerna i Köpenhamn lät får vi aldrig veta,
men en fingervisning kan man kanske få i en komposition från
samma tid, sången Natt vid sätern, som har några avsnitt med
konsekvent genomförd heltonsmusik. Här går Nystroem in i den
stilriktning som har kallats »debussism«, där tonsättare just vid
den här tiden nyttjade – och ofta överutnyttjade – vissa av de
klangliga medel som Debussy hade blivit känd för. Det var lätt
att ta upp dem, sådant som heltonsskala eller parallellförda ackord, men svårare att göra det med Debussys konstnärlighet och
fingertoppskänsla. Exempel på sådan »debussism« finns från
många länder – i Sverige hos bland andra Bror Beckman, Sigurd
von Koch och Josef Eriksson. Det handlade förmodligen både
för dem och Nystroem om att testa något nytt (som de sedan inte
höll fast vid) och att vidga sina domäner. Det finns ingen annan
bevarad musik av Nystroem som är så »debussistisk« som Natt
vid sätern. Kanske skulle man ha hittat mer av det slaget i den
koffert som försvann på tåget till Paris.
Sannolikt går hans intresse för klangrikedom och uttrycks-

101

102

full harmonik, och en koppling till Frankrike, ännu längre tillbaka. Han provade in vid Musikkonservatoriet i Stockholm som
15-åring med ett stycke av César Franck, och talar i memoarerna
om Francks »sköna harmoniska flödighet och geniala fantasi«.
Om man så vill kan man se en kärlek till klang redan i hans
orgelspel som mycket ung, då orgeltramparen klagade över att
det gick åt för mycket luft.
När han kom till Paris väntade två starka impulser på honom:
undervisningen för Vincent d’Indy och upplevelsen av Stravinskij. De måste ha stått i konflikt med varandra, men inte bara i
den meningen att d’Indy stod för det gamla och Stravinskij för
det nya. d’Indy var inte så konservativ som Nystroem påstod i
memoarerna. Han stödde till exempel den unge Honegger och
uppskattade Le Roi David. Men i d’Indys Cours de composition
musicale citerar han den engelske konstkritikern John Ruskin:
»Originalitet och nyhet, i de fall de är av värde – och det är alltid mer barmhärtigt att anta att de är det – ska aldrig sökas för
sin egen skull …«
Vad Stravinskij lockade till i verk som Våroffer var just att
använda det nya för att det var nytt. Det gällde inte minst
klang och harmoni. Nystroem tog med glädje till sig mycket
av d’Indys undervisning, men detta var en viktig punkt där han
gick emot den; han sökte sig till de nya klangeffekterna. Pianosviten Regrets, och dess orkesterversion Suite lyrique, är till
stor del byggd på den nya, skarpare klangvärld som Nystroem
hade kunnat finna förebilden till i den parisiska musikmiljön.
Det är bara sällan han låter bli att krydda en takt med en samklang av de mest dissonerande tonerna, som ligger på intervallerna stor septima och liten sekund. Flödet av sådana dissonanser är hela tiden konstant, genom svag och mild musik och i mer
kraftfulla partier. Det handlar alltså inte om att uttrycka smärta
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eller lidande, som det oftast gör när hårda dissonanser används i
äldre musik, utan om en kryddning, eller färgsättning. Man kan
säga att Nystroem beter sig som en målare som vill pröva en ny
teknik eller en ny färgskala, och att han gör det med klanglig
skicklighet. Eller finns det ändå ett element av smärta i alla dessa
dissonanser? Det är kanske det frågetecknet, den dubbelheten
som ligger till grund för det konstanta drag i Nystroems musik
som Moses Pergament har kallat för »det bitterljuva«.
Samtidigt med all denna klang är Nystroem en melodiker,
men som sådan experimenterar han inte utan uttrycker vad han
har på hjärtat. Där finns mycket mer av den romantik han många
gånger åberopat: »Jag är en dyrkare av den absolut rena musiken,
men jag är underligt nog samtidigt en obotlig romantiker […]«
Det var diskrepansen mellan de hela tiden dissonanta ackorden
och de stillsamt lyriska melodierna i Regrets/Suite lyrique som
gav upphov till en viss ironi hos de franska recensenterna 1931
(se s. 93).
Det d’Indy förmedlade till Nystroem var början på den andra
lärdomen som han skulle skaffa sig i Paris: den lineära och
kontrapunktiska. Studiet av de gamla mästarna med deras avancerade stämföringskonst, och uppmaningen att dagligen spela en
fuga av Bach, lade förmodligen en grund för det kontrapunktiska
skrivsätt som blev mer och mer viktigt för honom mot slutet av
de tolv åren i Paris. Kontrapunkt hade han studerat tidigare vid
Musikkonservatoriet i Stockholm, men som många andra svenska
tonsättare upplevde han de studierna som trista och fantasilösa,
enbart anpassade till vad en genomsnittlig kyrkomusiker behövde
kunna. d’Indys sätt att placera kontrapunkten i ett historiskt sammanhang var säkert oerhört mycket mer stimulerande.
Av kontrapunktiskt skrivsätt finns det ingenting alls i Ishavet
och Regrets – trots vad han hade lärt sig av d’Indy – men i en
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av Lagerkvist-sångerna dyker det upp för första gången. Det är
sången För mig på stigar, daterad 1926, alltså skriven samma år
som Nystroem sökte upp Sabanejev. Det finns troligen ett samband. Sabanejev har av Nystroem själv beskrivits som den som
hjälpte honom att komma loss från ett Stravinskij-beroende och
börja skriva lineärt och kontrapunktiskt.
Uttrycket i denna sång är stillsamt lyriskt, och de melodiska rörelserna är små. Den börjar tvåstämmigt, antalet stämmor ökar snart till fem, och den avslutas som den började, tvåstämmigt. Vid sidan av impulsen från Sabanejevs lektioner kan
Debussy ha spelat en roll för sångens tillkomst. De enda sånger
av Debussy som Nystroem hade i sitt notbibliotek var Trois Ballades de François Villon. Den andra av de tre sångerna, Ballade que
feit Villon à la requeste de sa mère, är delvis trestämmig och kontrapunktiskt skriven på ett sätt som inte är olikt Nystroem-sången.
Den är också stämningsmässigt besläktad. Även hos Debussy
handlar det om ett unikt fall av sådant skrivsätt i en sång.
Studierna för Sabanejev varade i flera år, och som vi har sett
tidigare var de av stor betydelse för Nystroem. Han har i efterhand jämställt den undervisning han fick hos Sabanejev med en
bok han senare läste: schweizaren Ernst Kurths viktiga Bachstudie Grundlagen des linearen Kontrapunkts från 1917. Kurth
betraktar musikalisk form framför allt som något processartat,
framväxande. För honom – och, får man anta, för Sabanejev –
var melodilinjen och dess inneboende energi själva växtfaktorn.
Det är tankar som befinner sig långt från estetiken hos Debussy,
Ravel eller Stravinskij. Mötet med dessa Sabanejevs idéer fick
Nystroem att ompröva sin beundran för Stravinskij och den
miniatyriskt uppbyggda, dissonansrika musik han hade försökt
efterlikna i Regrets.
Nystroems egen melodiska stil betydde också att linjen, för
honom, inte gick i sådana neoklassiska banor som man kan se till
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exempel i Honeggers Le Roi David, där det finns rena barockpastischer. Nej, linjen hos Nystroem bar på det romantiska, subjektiva uttrycksbehovet. Det var det som fick musiken att växa fram.
Och linjen var samtidigt del av en kontrapunktisk struktur, som
var frukten av de långa studierna och övningarna.
Det är två verk från Paris som är genomsyrade av den nyvunna
kontrapunkten: concerton för stråkorkester och Sinfonia breve,
båda från perioden 1929–31. Båda verken är starkt imponerande,
välbyggda och har fungerande expressiva höjdpunkter. Samtidigt kan man säga att Nystroem i dem lägger ned samma glöd
på det kontrapunktiska som han tidigare lagt på det klangliga,
och i stället för överbetoning av klangmusik som i Regrets får vi
överbetoning av »linjemusiken«. I dessa två verk träder nämligen inte en melodislinga fram som inte genast får sin motstämma. Ingmar Bengtsson formulerade det långt senare i en
recension av Sinfonia breve. Han hyllade verket men påpekade
också »användandet av polyfon, imiterad teknik mera som mål
än som medel«.
Syntesen, eller balansen mellan klang och linearitet återstod
fortfarande att uppnå.
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930-talet i göteborg är en tid som nästan inte alls fick
någon plats i Gösta Nystroems memoarer. Varför blev det
så? Orsaken är ganska uppenbar: han började då föra ett
materiellt enklare, men stressigare och mer kravfyllt liv än vad
han tidigare hade gjort. Gladys förmögenhet var starkt decimerad, och hårt arbete krävdes alltså av Gösta för att försörja hustru
och barn. »Lust och ljus« kunde nog finnas, men de roliga och
udda episoderna var inte där.
Under sina Stockholmssejourer 1932 hade Nystroem börjat skriva musikkrönikor från huvudstaden för den nya göteborgska Morgontidningen, som en födkrok. Denna tidning var
en avknoppning av Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
(GHT). Nystroem hade under en kort period på hösten haft två
arbeten att välja mellan, som inte gick att kombinera: musikkrönikorna till Morgontidningen, som han räknade med skulle
kunna ge honom en del av uppehället, och »en såväl konstnärligt som ekonomiskt föga givande post vid Operan« – vad den
exakt bestod i talade han inte om, men den skulle innebära »att
slava i skymundan. Mycket hällre«, skriver han till tidningens
redaktion, »tar jag naturligtvis den chance till oberoende som
ett medarbetarskap i Eder ärade tidning skulle innebära.« På
den tidpunkten tänkte han sig alltså en framtid i Stockholm. När
det blev känt att Gunnar Jeanson skulle sluta som musikkritiker
i GHT skrev Nystroem till chefredaktören Torgny Segerstedt i
november och anmälde sig som sökande. Redan i Paris hade han
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skrivit en del för GHT, kanske genom förmedling av Siri Rathsman, som förutom sitt konstnärskap var journalist och regelbundet hade rapporterat från Paris för tidningen sedan 1921. Segerstedt föreslog honom nu en provperiod som kritiker för att, som
han skrev till Nystroem, »få utrönt, hur arbetet passar Er och
hur Ni passar tidningen«. Därmed blev Göteborg den naturliga
hemvisten för den hemflyttande familjen.
De bosatte sig på Kungsgatan i centrala Göteborg, i en lägenhet med utsikt över hela hamnen. De fortsatte som i Paris att ha
en fransk hushållerska, en »bonne«, och likaså att ordna festliga
middagar för vänner och bekanta som varade till sena kvällen.
Flickorna sattes i den religiöst neutrala Göteborgs högre samskola där de judiska barnen oftast gick, i stället för den vanliga
folkskolan med dess »inbyggda« kristendom – trots att den folkskollärarutbildade Gösta Nystroem gärna hade valt det senare.
I övrigt fick de ingen utpräglat judisk uppfostran. Jularna tillbringade familjen hos farföräldrarna i Ålsten utanför Stockholm. Efter 1938, då de båda hade avlidit, blev det jular hos
Gösta Nystroems yngsta syster Ingrid Grange och hennes familj
i Jämtland.
Ganska snart efter det att Gösta Nystroem hade slagit sig ner
i Göteborg blev han erbjuden att bli intendent för den av Göteborgs konstförening drivna konsthallen, vilket han tackade ja
till. Med dessa två arbeten hade han skaffat sig en position i den
relativt lilla grupp som angav tonen i stadens kulturliv. I den
gruppen ingick två av hans konstnärsvänner från Paris: Sigfrid
Ullman, brorson till den gamle biskopen som han lärt känna i
Strängnäs, och Tor Bjurström. Båda var i olika omgångar lärare
på Valands konstskola, som låg granne med konsthallen, och
Bjurström skulle efterträda Nystroem som konsthallens intendent.

Nonfigurativ bild av Gösta Nystroem,
gissningsvis skapad i Paris och tämligen
besläktad med konstverk av GAN och
Léger. I privat ägo.
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Nystroem hade nu två områden där han kunde driva sin egen
kulturpolitiska linje. När det gällde konsten fortsatte han den
modernistvänliga tradition som fanns i Göteborgs konstförening. Bland de konstnärer som uppmärksammades med utställningar och konstinköp under Nystroems intendenttid fanns
många av hans gamla vänner från Köpenhamn och Paris: Svend
Johansen, Mogens Lorentzen, Hugo Zuhr, Isaac Grünewald,
Sigrid Hjertén, Birger Simonssson, Eric Grate och Arvid Fougstedt.
Han skulle fortsätta som intendent i tre år för att sedan på
sommaren 1936 säga upp sig, men han fortsatte som GHT:s
musikkritiker ända fram till 1947. Det var ett slitsamt arbete som
var ganska dåligt betalt, och Nystroem kände sig ofta missnöjd
med det av de två skälen, men fortsatte ändå för pengarnas skull.
Familjen Nystroem hade under Parisåren tillbringat långa
somrar på Särö, och där hade Gösta kunnat bli bekant med
många personer i Göteborgs högsta samhällsskikt. Därigenom
hade han fått en viss förankring i staden. Som tonsättare var han
inte heller okänd. Till att börja med hade Suite lyrique spelats i
Göteborg i december 1927, dirigerad av Matti Rubinstein. Den
hade fått en raljant recension av Knut Bäck i GHT, där delar av
verket beskrevs som »en dissonansernas extas över sin egen tillvaro« och en »illustrationsmusik till en kubistisk bilderbok«. En
fråga inställer sig: var det kulturella Göteborg så litet att Bäck
visste om att en bilderbok hade gjorts av kubisten GAN som julklapp till Göstas dotter Joy 1922?
Bara några månader senare, i februari 1928, gjordes också
Ishavet i Göteborg, dirigerad av Armas Järnefelt – »ett enda
stort experiment, ett arktiskt monster« enligt recensenten, Knut
Håkanson, som dock profetiskt avslutar:
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Den dag Gösta Nystroem ej söker sitt ideal i Kosmopolis och dess »modernaste« moderiktning […] utan hos sig
själv, i sitt inre, besinnande sina naturliga rötter och sitt
ursprung, den dagen vilja vi alla som tro på hans talang
och begåvning vänta oss något stort av honom och hans
ärliga uppsåt.
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Slutligen hade Sinfonia breve fått sitt uruppförande i Göteborg
hösten 1932, dirigerad av Tor Mann. Här hade tonsättaren,
enligt recensenten Gunnar Jeanson, mer eller mindre kommit
fram till sådana mål som Håkanson i sin recension hade skisserat. Allt i symfonin vittnar enligt Jeanson om »hans stora kunnande och hans konstnärliga allvar«, om ett »starkt men ändå
tuktat konstnärstemperament«.
När Göteborgs Stadsteaters nya hus vid Götaplatsen skulle
invigas i september 1934 med Shakespeares Stormen var det alltså
inte underligt att ledningen vände sig till den prestigefulle symfonikern Nystroem för musiken. Han beskriver i memoarerna
sitt arbete med den på ön Hyppeln i havsbandet utanför Göteborg, och hur den förlösande impulsen till pjäsens havsmusik till
slut kommer till honom från havets egna nattliga ljud. Han får
flyt i sitt arbete och en spännande skapelseprocess börjar, där
timmarna vid klaver och notpapper blandas med ett sympatiskt
umgänge med öns gamla fiskare.
Nystroem talar om »violiners vinande, basuners och horns
tutande, åskors dån och sireners sång«. Och allt detta är närvarande i det förspel till Stormen som finns bevarat som ett separat
orkesterstycke med damkör, tolv minuter långt i sin slutliga form.
I denna teatermusik följer Nystroem dramatikens behov och går
ifrån sitt vanliga symfoniska konstruktionssätt – han låter inte
musiken växa fram ur tystnad och lugn utan den fulla stormen
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är där från första takten, i ett effektfullt orkestertutti inklusive
slagverk, varur ett stegrande motiv träder fram i mässingsinstrumenten, ett motiv som i olika variationer präglar stora delar av
stycket, kontrasterat mot de mjukt pendlande och svävande fraser
som bland annat hörs i den ordlösa kören. Det är mycket effektfull musik, men också strukturerad och sammanhållen.
Det fanns åtminstone två förebilder för detta förspel. Honegger hade komponerat ett förspel till Shakespeares Stormen,
utgivet 1924 i Paris. Det verket var välbekant för Nystroem –
han ägde noterna, både i partitur och i arrangemang för fyrhändigt piano. Nystroems sätt att börja musiken har en stark likhet
med Honeggers, men Honeggers förspel är kortare och mera
fysiskt havsimiterande, som i Debussys La Mer. Sibelius förspel
till samma drama, komponerat 1925, har lite av samma karaktär
men ett mer kärvt och egenartat tonspråk.
När Nystroems musik till Stormen spelades i Helsingfors 1943
satt Sibelius vid radion och hörde utsändningen, och han skickade en uppskattande hälsning till kompositören via Armas Järnefelt, som dirigerat. Den löd: »Tack för arkitekturen!« Järnefelt
tillägger: »Alltså inte endast för färgerna, som Du så ofta blivit
berömd för, utan för linjerna och formen.«
Av Nystroems övriga musik till Stormen publicerades tre korta
sånger 1934 – 14 år efter att han senast hade fått någon musik
utgiven i Sverige. Dessa sånger har ofta framförts. Två av dem
är luftanden Ariels visor, tonsatta av många under 1900-talet.
Nystroems musik till dem är kort och lättsamt lyrisk. Även här
finns ett eko av Honegger. Ackompanjemanget i sången Kom på
denna gula sand har blivit nästan direkt kopierat, inklusive tonart, från en av sångerna i Le Roi David: Ne crains rien et mets ta foi
en l’Eternel. Plagiat kan man inte kalla det, snarare ett lån av en
atmosfär från en musik som han satte mycket högt. Nystroem
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berättar i ett brev till GAN 1928 om något liknande: ett av motiven i hans aldrig avslutade Paris-symfoni tyckte han var särskilt
bra, men han »har nu upptäckt detta motiv not för not o. t.o.m.
vissa harmonivändningar hos Honegger i en [av] hans sonater. Jag tror ej att jag hört den saken förut.« Slutsatsen var den
gången att han måste »ge upp hela härligheten«.
Uppdragen att skriva musik för Göteborgs Stadsteater fortsatte att komma. För Nystroems del betydde det en välbehövlig
sidoinkomst. 1935 komponerade han musik till Pär Lagerkvists
Bödeln och till Nordahl Griegs Vår ära och vår makt, 1936 till
Shakespeares Köpmannen i Venedig och 1938 till en dramatisering av Gustave Flauberts roman Madame Bovary. Av dessa har
bara Köpmannen i Venedig bevarats i sin helhet. Några av teaterkompositionerna, de till verk av Shakespeare och Lagerkvist,
har Nystroem lyft upp genom att ge dem titlarna Teatermusik 1
(musik för radioteatern, Lagerkvists Konungen, 1933), Teatermusik 2 (Stormen), Teatermusik 3 (Bödeln) och Teatermusik 4 (Köpmannen i Venedig).
Teatermusik 4 består av fyra satser för en liten orkester med
gitarr som ett inslag. Detta är enkel, tonal och slagkraftig musik
i neoklassisk anda. Här finns ett fugaparti av mer traditionellt
akademiskt slag än annars hos Nystroem. Även här är det något
som snuddar vid musikalisk stöld, eller annars bara kan ses som
en hälsning till en mästare: satsen Nocturne har ett tema som
not för not är hämtat från Debussys orkesterverk Trois nocturnes,
satsen Nuages.
Det var inte lätt för Gösta Nystroem att finna den arbetsro
han behövde som tonsättare under denna period. Moses Pergament tolkar vännens situation på ett rationellt sätt i sin uppsats om Nystroem från 1943: »I relativt långa perioder kan han
dväljas i ett slags andlig halvdager … Han går då omkring i sin
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egenskap av musikkritiker« och väntar in »de benådade stunder,
då en tändande gnista återställt kontakten med den egna energikällan«. Men Nystroem själv uttryckte det mer krasst: recensionerna kom ständigt i vägen för hans komponerande. »Jag har
alltid behövt minst 14 dagar för att koppla av och koncentrera
mig på nytt, för att leva mig in i en atmosfär«, skrev han till Siri
Rathsman 1938, som en förklaring till att skapandet inte kom
igång. Processen var sedan full av vånda för Nystroem. Dottern Joy har berättat om hur han var »hård mot sig själv«, ständigt omarbetade och kunde gå till ett uruppförande med orden:
»Tänk om det går åt fanders!«
Breven till Siri Rathsman från 1937 till 1942 är mycket öppenhjärtiga. Han hade känt henne sedan åren i Köpenhamn. De
två hade ett långt kärleksförhållande, ända från Paristiden. Nu
under 30-talet utspelade det sig mest per brev, eftersom hon var
bosatt i Paris. Bara hans brev till henne är bevarade; hennes till
honom är förstörda. De ska ha varit »dubbelt så långa och fem
gånger så många« enligt Gösta Nystroem.
Han ger i sina brev till Siri hela tiden uttryck för oro, sjuklighet och missnöje. »Jag går f.n. med en helvetes pinande eld
inom mig. En nervositet för vad som ska bli av mig själv och mitt
arbete, som gnager mig natt och dag. Jag är förtvivlad, sjuk och
sömnlös«, skriver han vintern 1938. Oron späs på av Francosidans framryckning i Spanien och det allmänna krigshotet.
Hans hälsoproblem radas upp i breven: huvudvärk, sömnlöshet,
konstant svimningstillstånd, hjärtproblem, depression. Ibland
förvandlas brevskrivarens handstil från den vanliga stora, artistiska till en mycket liten och knappt läslig.
Också i Paris hade hans hälsa sviktat. Han skrev 1928 till
GAN om »mystiska anfall« som krävde läkarbehandling, och
»dessutom har jag mitt dåliga vänsteröga, som du vet o det hål-
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ler närmast på att värka ur huvudet på mig«. Gösta Nystroem
var sedan barndomen blind på ena ögat.
Den arbetsro han nu fann var i det rum i Göteborgs konsthall
som han fortfarande kunde disponera, eller i sommarhuset på
Särö dit han kunde åka själv på hösten. Isolering och ensamhet
tycks ibland ha varit hans enda önskan.
Samtidigt med detta var han en social person. Hans hela vänkrets kan inte kartläggas här, men några exempel kan ges. Hans
bästa vän fanns i Göteborg. Det var Matti Rubinstein, som 1926
hade tillträtt en kapellmästartjänst på Stora Teatern. Där kom
han att dirigera det mesta av Nystroems teatermusik. Rubinstein var ungkarl och hade en nära, vänskaplig relation med båda
makarna Nystroem. Den enda skulptur av Gladys som bevarats
i familjen är ett porträtt som hon gjort av honom. Han hade ett
gott anseende som musiker, men 1938 blev han avskedad från sin
tjänst vid Stora Teatern. Kanske är det i upprördheten över detta
som Nystroem i ett brev till Siri snart därefter kallar de göteborgska orkestermusikerna för »ett band av nazister och intrigmakare«. Han slog för övrigt ett slag för Rubinstein då och då i
GHT, både före och efter avskedandet. Efter några år på 1940talet som kapellmästare vid Oscarsteatern i Stockholm fortsatte
Matti Rubinstein att bo i Göteborg till sin död 1966, men då
utan kontakt med Nystroem.
En mycket god vän var den tolv år yngre Sten Broman. De
hade en hel del gemensamt. De var båda tonsättare och dessutom de ledande musikrecensenterna i varsin stor dagstidning i
landets andra respektive tredje stad, Göteborg och Malmö. Som
recensenter arbetade de för den moderna musiken – något som
Nystroem dessutom gjorde i sina verk och Broman genom sitt
trägna arbete med ISCM (International society of contemporary
music). De kunde förmodligen enas både i sin modernistvänliga
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hållning och i att hävda landsortens intressen gentemot Stockholm. De första breven från Nystroem till Broman handlar om
att få verk framförda inom ISCM, men den hjärtliga tonen dem
emellan blir alltmer märkbar genom den bevarade korrespondensen. Broman beskrev vännen vackert i en hyllningsartikel
på 70-årsdagen: »Man trivs alltid i hans totalt svekfria närvaro,
och jag kan inte tro att han har några fiender. Man känner en
ofrånkomlig tillgivenhet för en så hjärtöppen personlighet och
trogen vän.«
Ytterligare en tonsättarvän var Kurt Atterberg. Nystroem
hade kontaktat honom 1926 med anledning av Sorbonne-konserten med svensk musik (se s. 90) och fått en del förslag. Lite
senare träffades de i Paris, förmodligen på en musikstund hos
Joen Lagerberg, som var en gammal vän till Atterberg. Han
hörde då Nystroem spela egna pianokompositioner och föreslog
honom att bli medlem i Svenska tonsättarföreningen, vilket han
också blev. Inte nog med det – Atterberg skrev i sin recension av
Regrets i Stockholm 1927 att Nystroem var
en bra musiker, vilken man gärna unnar, att Konsertföreningen finner med sina skyldigheter och möjligheter förenligt att presentera som orkesterkomponist – en tondikt
»Ishavet« ligger sedan länge väntande på att bli uppförd.
Kompositören har säkerligen redan offrat hundratals kronor som subvention till svenska musiklivet i form av stämutskrivning till detta sitt verk.
En mycket positiv start på deras kontakter alltså. Korrespondensen mellan dem varar länge och är också mest positiv, men inte
utan konflikter. Dessa handlar delvis om det Nystroem upplever
som »Stockholmsklicken« som inte vill erkänna honom, och dit
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han räknar Atterberg. När det hettar till år 1937 kommer också
musikestetiska frågor fram i ljuset. Atterberg förklarar att han
inte är emot modernism, men tillägger:
Men jag erkänner villigt, att de deklarationer, som Du
gjort angående Dina Regrets och liknande yttranden från
andra »modernisters« sida i stil med att: »Sådan musik
skriver jag inte längre« gjort att jag numera drar öronen
åt mig. Är musikverk tillkomna med så föga nödtvång, att
man några år efter deras tillkomst avsvärjer deras art och
väsen, då har det musikaliska skapandet urartat till en fabrikation, som har betänklig smak av dam-mode.
Han visar här prov på en konservativ och puritansk musiksyn,
där nyfikenhet och lust att pröva nya uttryckssätt ställs i motsats
till den konstnärliga ärligheten. Nystroem svarade på attacken
med ett försonande och diplomatiskt brev. Att de på många sätt
stod långt ifrån varandra visas av Atterbergs reaktion när Våroffer spelades i Stockholm våren 1937 under Ernest Ansermet.
Detta verk hade ju för Nystroem varit en dörröppnare till nya
världar; Atterberg kallar det i sin recension för »klangmassor av
svulstig, i sämsta och ytligaste bemärkelse romantisk musik«.
De gifta paren Atterberg och Nystroem umgicks i alla fall
gladeligen. Det faktum att Kurt Atterberg aktivt medverkade
i tyska nazistyrda musikorganisationer – av pragmatiska mer
än ideologiska skäl – tycks alltså inte ha stört den halvt judiska
familjen Nystroem, trots att Gösta i andra sammanhang var
mycket känslig mot allt som luktade nazism.
Gösta Nystroem var ingen politisk människa – men det var
däremot Siri Rathsman, som var både orädd och starkt vänsterorienterad. 1943 gav hon ut en bok med titeln Vichy förlorar spe-
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let, en drygt 200 sidor lång text av kunnig politisk journalistik.
Samma år, efter att tyskarna ockuperat Vichy där hon bodde,
blev hon utvisad ur Frankrike både på grund av sina åsikter och
för att hon målade nonfigurativt, vilket hon hade börjat göra på
ett rätt sent stadium, som det har sagts i en protest mot nazistisk
kulturpolitik. I ett brev till Nystroem 1938 hade hon uppmanat
honom att engagera sig mer mot fascismen i sitt musikskriveri.
Han svarar i ilsket självförsvar att hon inte vet vad hon talar
om, och slutar: »Jag är en enkel människa som lever på Guds
gröna jord. Jag hatar alla ytterlighetsriktningar – – – jag hatar att
blanda konst och politik.«
Likafullt fanns det två hotade länder vars situation Nystroem
reagerade starkt på, och där han i det andra fallet ställde sin konst
i politikens tjänst. Det ena var Finland, som den 30 november
1939 angreps militärt av Sovjetunionen. De följande månaderna
var han starkt betänkt på att resa dit för att så gott han kunde
bidra till Finlands försvar, trots att hans hälsa var dålig. »Få se
vad sommaren har i sitt sköte om man skall slåss eller komponera. Jag skulle hälst välja det förra«, skriver han till Siri i maj
1940. Men det gjorde han aldrig.
Det andra landet var Spanien. Inbördeskriget där hade pågått
sedan 1936. Många svenskar hade deltagit som frivilliga på den
demokratiska regeringssidan, och åtskilliga av dem hade stupat.
År 1939, när Franco-sidan intagit Madrid, publicerade Svenska
hjälpkommittén för Spanien skriften I dag Spanien … med dikter, noveller, bilder och tonsättningar. Bland de cirka fyrtio deltagande författarna finns Harry och Moa Martinson, Nils Ferlin, Erik Lindegren och Gunnar Ekelöf. Företalet är skrivet av
Hjalmar Söderberg. En del av bilderna är gjorda av gamla vänner till Nystroem som Tor Bjurström och Siri Derkert, och själv
bidrar han med musik. Många referenser i ord och bild görs till
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de tyska och italienska flygbombningarna av staden Guernica
1937, en massaker där 1 654 civila, varav många kvinnor och
barn, dödades. Picassos målning Guernica hade våren 1938 gjort
en resa i Europa och ställts ut i de nordiska länderna, bland annat
i Stockholm och Göteborg.
Nystroems bidrag i skriften är tonsättningar av två dikter,
En frivillig av Marika Stiernstedt och Den röda blomman av A.
Gunnar Bergman, senare utgivna som separata sånger. De är
båda ganska enkla, tragiska i tonen, tydligt tonartsbundna men
med vissa avvikelser som ändå markerar tonsättarens moderna
tillhörighet. Hälften av de bidragande tonsättarna i häftet var
göteborgare: förutom Nystroem också Hilding Hallnäs och
Matti Rubinstein, som här har komponerat en sång betydligt
mer komplicerad än de övriga. De andra tonsättarna är John
Norrman, Lillebror Söderlundh och Jonny Ström.
I ett av breven till Siri Rathsman skriver Nystroem 1938 om
sitt komponerande: »Det jag hittills gjort här hemma har byggts
på intryck och skisser från Frankrike. Nu är både skisserna och
intrycken slut, så vad jag hädanefter kommer att göra kommer
väl att gå i gult och blått antar jag.« Det betyder att det »franska«
låg till grund för 30-talets teatermusik, och inte minst för det
verk som skulle bli hans mest ansedda bland kritiker och kolleger: Sinfonia espressiva. Verkets tillkomsthistoria var lång och
måste ha börjat i Paris, under kontakterna med Sabanejev. Redan
1932 rapporteras nämligen i GHT att en passacaglia och fuga
för orkester finns, »manuskriptfärskt«. Det kan knappast röra
sig om något annat än symfonins två sista satser. Och intensiva
omarbetningar av det hela gjordes ända fram till 1938.
Symfonin har fyra satser enligt klassiskt mönster. Men den
första av dem avviker starkt från det mönstret: den består till
allra största delen av en enda melodislinga för violin, först solo-
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violin, sedan tillkommer allt fler instrument och snart orkesterns
hela violinstämma. Den är först helt oackompanjerad. Detta är
en levande demonstration av den idé om melodins inneboende
energi som Sabanejev tycks ha lärt ut (se s. 104). Nystroem förmår hålla sin melodilinje vid liv och ge den en oavbruten intensitet, genom flexibel rytm, upprepningar, variationer och utbyggnader.
Andra satsen är ett snabbt, häftigt scherzo, ett imponerande
stycke orkestermusik som kan ge associationer till många klassiska tonsättare. Den tredje är den ovannämnda passacaglian,
alltså en variationssats över en basslinga som ständigt upprepas. Basslingan är här början av folkvisan Till österland vill jag
fara omrytmiserad i en långsam femtakt, och över den grunden
utvecklas melodistämmor i en allt tätare väv. Symfonin avslutas
med en fuga på ett tema som direkt anknyter till första satsens
början.
Klangligt bildar hela Sinfonia espressiva en stigande kurva, där
allt fler instrument tas i bruk. I den första satsen spelar endast
stråkar och pukor, i den andra läggs träblås, horn och slagverk till, i den tredje två trumpeter och i den fjärde kommer
alla mässingsinstrument och ännu mer slagverk in. Nystroem
visar en på alla vis säker teknik, en stor behärskning i temabehandling, kontrapunkt och orkestrering. Symfonin har också
ett för Nystroem nytt element: en rytm som aldrig länge förblir jämn och förutsägbar utan bryts genom förskjutningar. Han
hade prövat det tidigare i Regrets, men då på ett ganska »osmält«
Stravinskij-influerat sätt. Här blir det något annat – en väsentlig
del av helheten som bidrar till att skapa en formell spänst.
Sinfonia espressiva uruppfördes vid nordiska musikdagar
i Göteborg i februari 1937 med Tor Mann som dirigent, och
den spelades första gången i Stockholm senare på våren under
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den schweiziske gästdirigenten Ernest Ansermet. Mellan de två
framförandena hade något skett som var typiskt i Nystroems
tonsättarliv: en betydande nedskärning i första satsen. Sådana
strykningar gjordes ofta i samråd med dirigenter, framför allt
Tor Mann, som senare deklarerade: »… jag har bl.a. strukit
ned Nystroems Espressiva och Del mare, vardera 8 minuter till
Göstas stora tillfredsställelse«.
Mottagandet av Sinfonia espressiva i Stockholm var något
blandat, men på de flesta håll entusiastiskt. Enligt Moses Pergament hörde den nya symfonin »till det starkaste den moderna
svenska musiken hittills frambragt« även om »fakturen … stundom är onödigt invecklad«. Curt Berg var surt negativ: »Denna
musik saknade i högsta grad uttryck«, det handlade om »skrivövningar« som lämnade honom »fullkomligt likgiltig«. Julius
Rabe i GHT hade bara lovord: »Det var länge sedan svensk
musikkritik hade att taga ställning till ett så betydande verk …«
I september 1938 togs symfonin upp på den åttonde nordiska
musikfesten, som ägde rum i Köpenhamn, efter att Nystroem
under sommaren »arbetat som en slav« på att förbättra den.
Det var danska Radio-Symfoniorkestret som spelade under Tor
Manns ledning. »Hela orkestern gladde sig till tisdagen då de
skulle spela min symfoni. Begeistringen i orkestern efter konserten var också äkta nog«, skrev Nystroem efteråt till Siri Rathsman, och fortsätter: »Jag eller rättare sagt min symfoni blev en
medelpunkt på denna musikfest i den grad att jag blev generad.«
Kanske var det en följd av denna nordiska succé att det svenska
musiketablissemanget började se Nystroem som en betydande
tonsättare som borde ges en större roll. Under säsongen 1939–40
hände det en hel del i hans relation till Stockholm. Han sökte
först själv intendenttjänsten på Liljevalchs konsthall men drog
tillbaka sin ansökan när han insåg vilken arbetsbörda och vilken
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kort semester det skulle innebära. Efter det »har man stått i med
näbbar och klor för att få mig till direktör för Konsertföreningen i Stockholm, men jag har blankt svarat nej«, berättar han
för Siri i maj 1939, och fortsätter:
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Nu kommer det sista att vice preses för Akademien förfrågat sig hur jag ställer mig till sekreterarbefattningen
efter [Olallo] Morales. Jag har varit uppe hos honom och
jag har sonderat terrängen överhuvudtaget och jag står
fullständigt rådvill om hur jag ska göra. Visserligen ger jag
avkall på frihet – och jag har verkligen ganska stor frihet i
[G.]H.T. – och det arbete jag får på Akademien blir naturligtvis mer eller mindre officiellt – vilket jag hatar – men
vad ska en fattig flicka göra när kronans kaka rullar emot
en med pension och det hela. Vad ska jag leva av när jag
blir en gammal obegåvad komponist? [– – –] Det är denna
pension och uteslutande denna som gör mig rådvill. Utan
den skulle jag inte ha en tanke på att reflektera över en
dylik befattning. Jag vet fuller väl vad jag åker in i för ett
helvete.
Nystroem ska också 1939 ha varit på tal som efterträdare till
John Forsell som chef för Kungliga Teatern. I själva verket lutade
han hela tiden åt att avstå från Stockholm och stanna kvar i
Göteborg, enligt vad han säger i ett senare brev till Siri. Detta
trots att Gladys tiggde och bad om att han skulle ta någon av
tjänsterna i Stockholm. Hon ville återfå kontakten med alla de
gamla konstnärsvänner från Paris som bodde i Stockholm. Varför valde Gösta Nystroem att stanna i Göteborg? Han kan ha
velat undvika komplikationerna med den närmare kontakten
med de gamla vännerna, som ju också var både Gladys och Siri

Gösta Nystroem på sin segelbåt Lumpa
vid Särö. Särö kulturarv.

Rathsmans vänner. Men argumenten som han nämner är delvis
desamma som inför anställningen på tidningen 1932: kritikerarbetet ger trots slitet en större frihet, en frihet som han nu
kopplar till vistelse vid kust och hav i relativ ensamhet. Det är
tydligt att detta var en alltmer viktig bit av hans liv.
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et var ett omfattande arbete Nystroem hade skaffat sig som recensent på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Den var en av landets mest ansedda
dagstidningar och är i den historiska backspegeln framför allt
känd för sitt orubbliga motstånd mot nazismen, under ledning
av den legendariska chefredaktören Torgny Segerstedt. På tidningen var Nystroem i stort sett ensam om att bevaka musiklivet
i staden. Det handlade om operetter på Stora Teatern, musikevenemang i kyrkor och på Liseberg, och inte minst de konserter
som gavs av Göteborgs orkesterförening cirka 65 gånger per år.
Inalles hade han att recensera bortåt tusen av orkesterföreningens konserter under sin femtonåriga tid vid tidningen. Recensionerna av dem bestod ibland av några korta omdömen om dirigentens och solisternas prestationer, men de kunde också växa ut
till längre betraktelser över ett nytt verk eller något annat som
intresserade honom. Här delade han med sig av sitt vetande, och
formulerade sig med skärpa och generositet. Han framträdde
som musikpersonlighet och smakdomare, som pedagog gentemot läsekretsen och ibland som rådgivare till andra tonsättare.
Engagemanget och det välklingande personliga språket gör
recensionerna läsvärda än idag.
Med sina femton år på GHT blev Gösta Nystroem en av det
tidigare 1900-talets betydande svenska musikrecensenter. Solida
kunskaper och vida utblickar var något han delade med sina goda
vänner och kolleger i Stockholm och Malmö, Moses Pergament
och Sten Broman.
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Den höga nivå de höll var inte allmän i den svenska musikkritiken – långt därifrån. Men hans föregångare som musikrecensent i GHT hade varit kunniga kritiker som han själv och därigenom byggt upp en god tradition på tidningen. Det var Julius
Rabe, som haft tjänsten åren 1918–27, Knut Håkanson, som
innehaft den 1928–29 och Gunnar Jeanson, som varit där 1930–
32. Håkanson var tonsättare; Rabe och Jeanson hade utländska musikvetenskapliga studier bakom sig, den ene från Berlin
och München, den andre från Wien. Jeanson, som bör ha känt
Nystroem från deras gemensamma tid vid Musik konservatoriet i
Stockholm, var uttalat modernistvänlig. Han hade med Hilding
Rosenberg grundat Stockholmssektionen av ISCM och organiserat dess konserter med modern musik under 1920-talet, där
bland annat många verk av Les Six-tonsättarna hade spelats, och
även Nystroems Regrets. Jeanson och Rabe hade 1927 tillsammans givit ut boken Musiken genom tiderna, som för lång tid blev
det svenska standardverket i musikhistoria.
Vilka var då de värderingar som Nystroem gav uttryck för i
sin musikkritik? Ett av huvuddragen kan ha gått tillbaka på Vincent d’Indys undervisning – det är tanken på musik som arkitektur och konstruktion. När han skriver om nya verk återkommer frågan: hur är musiken byggd? Då han tycker sig finna ett
solitt formbygge är han nöjd. Det är naturligtvis inte det enda
kvalitetskriteriet för honom, men det är en central faktor.
Honnörsord finns för att beskriva den goda formen; till dem
hör adjektiven »fast«, »klar« och »sträng« och substantivet
»formvilja«. Tonsättare som Honegger, Hindemith och Rosenberg ser han som ideal när det gäller detta. Honeggers musik
är »modellerad med fast hand och med en plastisk sans, som
är imponerande«, Rosenbergs har »formbildande sans«, i LarsErik Larssons andra symfoni är »det rent konstruktiva arbetet
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… uppbyggt med imponerande mästerskap«, och i Harald Saeveruds musik råder allmänt en »klar och sträng form och en
stark gestaltande kraft«. Ordet »sans« är speciellt för Nystroem.
På danska betyder det »sinne«, »känsla«, på svenska »medvetande« men också »måtta«. Betydelserna korsas antagligen hos
Nystroem.
Nystroem tar inte sällan till en retorik av kraftfull manlighet
i sina recensioner: linje och form i Nielsens Sinfonia espansiva
är till exempel »mejslade med hammare och stål«, och för att
reformera den svenska konservatorieutbildningen i musikteori
efterlyser han »en stark man och en stor kvast«.
I det fallet handlade det om att sopa undan gamla provinsiella begränsningar. Men städningsmetaforen kommer igen hos
Nystroem i ett annat sammanhang. Honegger och Hindemith,
skrev han 1936, hade varit »initiativtagare till det musikaliska
reningsverk som så strängt var av nöden« i den europeiska musiken. Då gällde det att rensa ut den »degenererade och musikaliskt indiskreta improvisationsstil« som dominerat under 1920talet – även hos Hindemith själv.
Nystroem preciserar inte vilken musik han här talar om, men
det är möjligt att en del av Les Six-tonsättarnas och Stravinskijs
verk hamnar i den kategori som han nu fördömer. Det var musik
som medvetet gick på tvärs mot den höga syftningen i romantisk
estetik, musik som hade inslag från jazz och music hall och som
var kort och snärtig hellre än stort uppbyggd. Den sortens musik
måste ha varit en typisk del av Nystroems musikmiljö i Paris.
Men han hade så vitt man vet aldrig själv komponerat så, och
tio år senare tar han alltså bestämt avstånd från den stilen. Han
kan vara influerad av sin gamle vän Szymanowski, som redan
på tidigt 1920-tal var mycket kritisk mot det han såg som förflackning och banalisering hos Les Six och andra. Det är också
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anmärkningsvärt att den en gång så beundrade improvisatören
Nystroem nu kallar detta låga för »improvisationsstil«.
Formens fasthet var dock inte det enda ideal som styrde
Nystroems bedömningar. Han var ju samtidigt, med egna ord,
en »obotlig romantiker« och som sådan mycket mottaglig för
den emotionella faktorn och fantasin. Musiken i förspelet till
Wagners Mästersångarna »stiger likt tändande glänsande strålar
ur djupet av en tyngd själ«, säger Nystroem, som i övrigt inte
alls hade Wagner som någon favorit. Också i andra recensioner visar han stor förståelse för romantiken i den varma lyriska
ådran hos Smetana och inspirationen hos Tjajkovskij. Å andra
sidan var han hård mot sådant i 1800-talsrepertoaren som han
bedömde som alltför känslosamt eller alltför uttjatat. Men när
det gällde samtidsmusiken räckte det inte med formell fasthet
för att göra ett verk fullödigt: »Musik skall vara vilja, kraft, klarhet och koncentration men också en enkel och ren ton från ett
ödmjukt människohjärta.«
Det finns också en helt annan, mycket viktig faktor i hans
musikbedömningar, och det är värnandet om den svenska musiken. I ett brev som Kurt Atterberg skrev till Nystroem i december 1932, precis inför hans start som recensent, står det:
Jag fröjdas för Göteborgs del, att GHT äntligen fått en
musiker, som bör känna i sitt eget inre, att musik i allmänhet och svensk musik i synnerhet ej är något att spotta till
måls på, även om man själv ej alltid kan vara så förtjust,
eller om man ej alltid just får höra mästerverk. – – – Den
sortens kritiker – som dina föregångare – som med varje
rad de skriva ej avse annat än att framhäva, hur helsikes
styva och höga i sina själar de äro, är mig vidrig.
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Brevet kan läsas som en uppmaning: använd en annan måttstock
för den svenska musiken än den du eventuellt har lärt dig i utlandet! Var lojal mot dina svenska tonsättarkolleger! Uppenbarligen
är Atterberg fientlig mot Rabe och Jeanson för att de inte tagit
speciell hänsyn till de svenska tonsättarnas verk utan bedömt
förutsättningslöst – och, som han ser det, hänsynslöst.
Värnandet om det svenska skulle ofta styra Nystroem i hans
recensioner. Ett förstående intresse finns för de flesta yngre tonsättare, och en kollegial respekt för de äldre. »Alfvéns betydelse
för svensk musikutveckling kan helt enkelt icke överskattas«,
heter det under hans första år som recensent. Stenhammar sätter han ännu högre; Peterson-Berger blir däremot hårt behandlad, kanske på grund av sina egna påhopp på den nya musiken.
Ständigt försöker Nystroem dra fram de kvalitéer som finns i
nya svenska verk. »Man efterlyser form överhuvudtaget i denna
konsert«, säger han bekymrat om en violinkonsert av Torsten
Ahlberg, men tillägger att den ändå har »mycket av intresse och
personlig uppfinning«. När han inte ser några kvalitéer alls kan
»den svenska måttstocken« bli väl synlig: »Jag önskar det vore
mig möjligt att framtvinga ett mer positivt omdöme om denna
komposition«, säger Nystroem om Edvin Kallstenius orkesteruvertyr Sista striden efter att ha dömt ut den som ett hopplöst fall,
ett »improvisatoriskt vegeterande på måfå«.
Det fanns också ett nordiskt uppdrag i Nystroems uppfattning om musikkritik. Han skrev ett bidrag i festskriften till
Torgny Segerstedt på hans 60-årsdag, en artikel med titeln
»Nya strömningar i skandinavisk musik«. Skrivsituationen var
här mer anspråksfull än i dagskritiken, och resultatet blir kanske av det skälet mindre spontant, något mer uppstyltat. Artikeln
blir till stor del en hyllning till Carl Nielsen, som delvis går över
i en mytologisering av honom, »en liten man med breda, trygga
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steg gående över Danmarks jord« – en frälsargestalt. Nielsen har
»satt segel på hela den gamla skandinaviska musikskutan, som
läcksprungen och oduglig under decennier legat och guppat i
dödvatten«. Nystroem talar till sist för en intensivare »interskandinavisk« samverkan i framtiden. Märkligt nog utesluter han Finland och Sibelius ur resonemanget – finnarna »äro
och förbli … ett folk för sig«, Sibelius musik är trots alla sina
kvalitéer »en främmande klang från öster«, och »släktskapen,
gemensamheten ha vi aldrig känt«.
Det är särskilt under 1930-talet som Nystroem uttrycker
skandinavism när han kommer in på nordisk musik. I sin rapportering från den åttonde nordiska musikfesten i Köpenhamn
1938 – då Sinfonia espressiva gjorde succé – menar han att Norden inget har att hämta i det övriga Europa, där musikskapandet
genom politiken har drivits in i en »nästan anemisk kraftlöshet«.
»Vi ha rika arv att förvalta. Omistliga, kostbara värden i nordisk
folkmusik och litteratur. Det gäller bara att rätt kunna fullfölja
och berika dem.« Island är enligt Nystroem det enda nordiska
land som »ännu ej hunnit frigöra sig från intrycken utifrån«.
Orden är förvånande från en person som säger sig alltid ha känt
en »sugande längtan ut«, och retoriken är påfallande lik vad som
sades av de etablerade nordiska musikmänniskorna en generation tidigare: nordiska musiker skulle bli vid sin läst, vara sin
egen kultur trogna och inte lockas att härma franska eller andra
främmande förebilder.
Och hur kommer den franska musiken, som Nystroem ju
kände så väl, in i hans mönster? Den tillhör – lite motsägelsefullt – också det som han propagerar för: man borde »införliva
engelsk och fransk musik med svenskt musikaliskt medvetande«
mycket mer än vad som sker, den tyska är alldeles för dominerande. Han återkom i sin kritik till hur nyttigt det vore för

musikskribenten

svenska orkestrar att spela mer fransk musik, som skulle lyfta
upp deras skolning och teknik. Nystroem beundrar Debussys
och Ravels musik, liksom César Francks, men fransk musik, som
gärna paras ihop med engelsk, tycks bara vara en del av hans
favoritrepertoar. Våren 1937 gör han upp en önskelista för kommande säsong i orkesterföreningen: »några Mahler-symfonier,
något litet av fransk och ny engelsk musik, Vaughan Williams
sista symfoni t.ex., Hindemiths nyaste plus Mathis der Maler och
Rosenbergs Sinfonia grave igen«.
Önskelistan är en uppfordran till en djärvare programsättning och indirekt en kritik. Sådan kritik återkommer, och den
uppskattas inte alltid av tidningens ledning. För Siri Rathsman
berättar han att han »gjort ett djäkla kraftigt utfall mot Storan,
mot Göteborg och Riksteatern i min kritik över Storans sista
föreställning och så blir Seger[stedt] plötsligt rädd och stryker
undan alltihop«.
Hösten 1933 gjorde Louis Armstrong en europeisk turné med
en liten ensemble av svarta musiker, och i november kom han till
Göteborg. Man kunde tro att Nystroem i sin recension av den
konserten skulle visa en världsvan attityd efter sina många år i
Paris, där jazzen var en mer invand företeelse än i Norden, och
att han skulle vara öppen för kvalitéerna hos en sådan fenomenal musikbegåvning som Armstrong. Men han ställde sig helt
negativ, och den recension han skrev innehöll rasistiska tillmälen under täckmantel av en skämtsam, kåserande ton: »Hr jazzkungen och människoätarättlingen Louis Armstrong visar sin
slätrakade flodhästfysionomi« och »upphäver ett av sina vilda
negroafrikanska förfäders urtjut«. Det var inte trumpetspelet
utan Armstrongs speciella sångstil som var orsaken till hans
hårda reaktion – en sångstil som skulle fortsätta att vara provocerande för många svenskar ännu in på 1950-talet. Men kollegan
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Sten Broman hade i sin recension av Armstrongs Malmökonsert
en helt annan förståelse för vad det var frågan om: »Sång var det
inte precis. Men det blev någonting annat, och det växte i betydelse för varje nummer«, och han säger om sångarens rytmiska
förmåga: »En sådan säkerhet är genial i sin art …«
Nystroem var inte negativ till jazz som sådan – det framgår
av hans senare recensioner av konserter med Jimmie Lunceford
och Duke Ellington. Varför hamnade han då på den rasistiska,
reaktionära bänken i detta enda fall? Det är svårt att veta, men en
faktor kan ha varit att det här var »hot jazz« med en hög intensitet som han kanske inte var bekant med. Då den svarta sångerskan Josephine Baker, baserad i Paris, några veckor efter Armstrong gav ett par föreställningar i Göteborg visar Nystroems
recension på hans parisinfluerade jazzsympatier: »Jag råder alla
Armstrongbeundrare och sig s.k. förståsigpåare (sic) att gå till
Folkteatern och konstatera skillnaden mellan god och dålig jazz.
Den är mer än påtaglig.« För att få en inblick i Nystroems syn på
jazz är det instruktivt att lyssna på de inspelningar av till exempel
Dinah som finns bevarade från denna tid: en med Baker, traditionell och vårdad, och en med Armstrong, snabbare och vildare.
Det kan också – tyvärr – ha funnits ett inflytande på
Nystroem från Kurt Atterberg, som hösten 1932 hade skrivit
om de tre största aktuella hoten mot konstmusiken i en artikel »Melodiens förfall« i Stockholms-Tidningen. Ett av dessa
tre hot var enligt Atterberg »negerflabben«, den manlige amerikanske svarte underhållaren »som dominerar det negerhatande
Amerikas såväl som hela världens musikliv«. Armstrong hade
annonserats i GHT med att ha dragit en publik på 5 000 personer i Stockholm. Till saken hör att Atterberg hade berömt Ishavet när den spelades i Stockholm 1927 bland annat för dess brist
på trendig »negerflabbighet«.
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När det gällde judarnas situation var Nystroem minst av allt
rasist. Redan i april 1933, bara några veckor efter nazisternas lag
om att judar skulle avstängas från offentliga tjänster, skrev han
att Tyskland nog därmed »sett sina bästa dagar« som musiknation. Och den främlingsfientlighet med antisemitiska förtecken
som spred sig i det svenska samhället före och under kriget,
även så i musiklivet, var Nystroem en hård och konsekvent motståndare till. Han polemiserar 1942 mot åsikten att man borde
anställa etniskt svenska dirigenter och inte invandrade: »Gläfset
har varit ovederhäftigt, falskt-nationellt och politiskt anstruket.
[– – –] Alla svenska medborgare är lika svenska.«
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orden om behovet av fransk repertoar
i GHT 20/11 1942 och om önskemål
för kommande säsong i GHT 30/4
1937. Nystroems klagan på Segerstedt finns i brev till Siri Rathsman
18/2 1938 i hennes arkiv, Lunds
universitetsbibliotek. Recensionen av
Armstrong står i GHT 1/11 1933.
Sten Bromans Armstrong-recension
finns i Sydsvenska Dagbladet
Snällposten 6/11 1933. Nystroems
jämförelse med Josephine Baker står i
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GHT 23/11 1933. Atterbergs åsikter
om den samtida musikens fiender
diskuteras i Tomas Block, Flammande
land: Kurt Atterberg och den ungsvenska
falangen, Uppsala universitet 2005
[endast elektroniskt publicerad],
s. 137. Hans recension av Ishavet hade

publicerats i Stockholms-Tidningen
3/11 1927. Nystroems ord om den
nazistiska lagen mot judar i offentlig
tjänst står i GHT 29/4 1933, och
orden om dirigenters etnicitet i GHT
30/4 1942.
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S

å här kommenter ar Nystroem sitt nya verk, violakonserten Hommage à la France i ett brev till Siri Rathsman
i januari 1942.

I en symfoni hade jag nog anlagt en hel del andra synpunkter och jag hade nog också använt mig av mera färg
i orkestern. Här i en concerto var det inte fråga om något
sådant. En ren musik för musicerandets skull. Känslorna
och effekterna gälla här också, men det är linjen, formen,
det abstrakta uppbyggandet och det motiviska och harmoniska som är huvudsaken. Överhuvudtaget måste en
concertant musik lämpa sig efter det konserterande instrumentet. I detta fall är det både violan och orkestern som
konserterar så det blir inte mycket tid över för känslosamt
tänkande. För övrigt är detta stycke icke tänkt att vara
någon stor musik. Jag har strävat efter att göra enkel men
god musik utan bitankar voilà tout. Den långsamma satsen
har väl dock något av den längtans vemod som jag alltid
känner när det gäller la belle France.
Konserten hade komponerats på Särö 1940 och uruppförts
i Göteborg hösten därpå, och brevet skrevs apropå en svensk
radiosändning som hon hade lyssnat på i Paris. Samma titel,
Hommage à la France, använde Nystroem också som rubrik till
ett kapitel i sina memoarer, där han allmänt beskriver sitt möte
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med franskt levnadssätt och fransk musikkultur. Men när violakonserten kom till var titeln snarare politisk och motiverad av
kriget. »Jag önskar också att jag kunde gå ut och slåss med fransmännen. Jag älskar det folket mer än mina egna«, hade tonsättaren skrivit till Siri Rathsman i augusti 1939 med anledning
av krigshotet, och violakonserten skrev han mer eller mindre
samtidigt med att Frankrike invaderades och Paris intogs av
tyska armén. Redan under första världskriget hade Nystroem
i en av sina målningar raljerat hårt över tyskarnas dröm om att
inta Paris (se s. 49). Hans förklaring i brevet om att denna konsert är »ren musik för musicerandets skull« kan vara ett svar på
en undran från Siri varför där inte fanns mer av upprördhet och
starka känslor.
Detta är den första av de solokonserter Nystroem skrev, och
den är klart neoklassisk i sin stil, mer än något tidigare verk i
större form. Första och sista satsen har en motorisk och musikantisk karaktär om än i molltonart. Mittensatsen är elegisk,
Molto tranquillo, återhållen utom i en expressiv solokadens. Det
»abstrakta uppbyggandet« som tonsättaren nämner består i en
stark tematisk släktskap genom hela verket. Även om Nystroem
i sitt brev betonade orkesterns låga profil i denna konsert hade
dirigenten Tor Mann mycket att säga om instrumentationen,
något som kommer fram i vad han antecknat i sitt eget partitur.
Det handlar om ineffektiva dubbleringar av blås- och stråkstämmor, om enstaka specialeffekter som inte fungerar och om att
solostämman skyms av de andra stråkarna. Delvis är det en kritik av tonsättarens tendens till alltför tjock orkestrering – fjärran
från det transparenta franska orkesteridealet – som kommer igen
också när det gäller andra av Nystroems verk.
Samtidigt med arbetet på Hommage à la France satte Nystroem
igång med en annan solokonsert, en för violoncell och orkester.
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Arbetet blev lagt åt sidan men slutfördes 1944. Namnet han gav
den, Sinfonia concertante, antyder kanske en symfonisk dimension. Orkestern tar också här en större plats än i den föregående
konserten. Resultatet är ibland en kompakt ljudbild. Första satsen, som är långsam, har en romantisk prägel och domineras av
en svepande, känslosam melodi som kan föra tankarna till ett
verk som säkert då och då hördes i Paris under Nystroems tid
där: Symphonie concertante av George Enescu, också för violoncell
och orkester. I den snabba mellansatsen har vi flyttat över till den
neoklassiska stilen. En muntert rörlig, tonalt enkel durmelodi
präglar satsen, som delvis påminner om Dag Wiréns 1930-talsstil. Till sist ett Lento, en Vivaldi-pastisch varur växer fram en
modernt expressiv linje enstämmigt spelad i stråkarna. I yttersatserna finns, liksom i Hommage à la France, uttrycksfulla och
briljanta solokadenser – ett arv kanske från första satsen i Sinfonia espressiva.
1930-talet hade varit en period nästan utan solosånger för
Nystroems del. Det blev helt annorlunda med 40-talet. Sommaren 1941, då båda konserterna var under arbete, skrev han
också en sångcykel med stor orkester. Det tycks alltså som om
han denna tid på olika sätt ville utforska hur man formar musik
för orkester och en solist, instrumental eller vokal. Han hade valt
fem texter av samtida svenska och finlandssvenska poeter: Ebba
Lindqvist, Edith Södergran, Hjalmar Gullberg och Ragnar Jändel. »Särskilt äro två dikter av Gullberg utmärkta«, skriver han
till Siri Rathsman. Gemensamt för dikterna är havets närvaro,
och cykelns titel blev Sånger vid havet.
Vilken sorts hav är det då som Nystroem skildrar i dessa
sånger? Det är inte det hav som arbetande människor går i närkamp med, det som beskrivs i de äventyrliga delarna av hans
memoarer. Prepositionen »vid« i titeln är viktig: vi befinner
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Första sidan av partituret till Sånger vid
havet. Orkestern används här till sparsam,
stämningssättande klangmusik. Uppsala
universitetsbibliotek.
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oss hela tiden på stranden, och betraktandet av havet, det lugna
havet, ger upphov till tankar och stämningar. Nystroem har
många gånger beskrivit sitt förhållande till havet i ord. I början
av 1940-talet uttryckte han det på ett sätt som är mycket relevant
för denna sångcykel:
Vid ett möte med havet blir människan inom en aktiv på
något underligt sätt. Ens förflutna dyker upp i minnet
och erfarenheterna får liksom en ny belysning. Tankarna
kretsar magnetiskt kring de väsentligaste frågorna, man
grubblar över liv och död, framtid och ovisshet. Och man
tjusas av havets monumentala skönhet, dess outgrundliga
harmoni och dess skräckinjagande demoni.
De två första dikterna i cykeln, skrivna av Ebba Lindqvist och
Edith Södergran, rör sig i en ämnessfär som Nystroem hade
varit inne på långt tidigare i sitt liv. Det är dikter om stillhet
och skymningslandskap i nordiskt sommarljus – ingen ovanlig
texttyp i svenska solosånger från 1900-talets början. Christian
Günthers Natt vid sätern, som han hade tonsatt runt 1918, börjar:
Solen gått ned, men ljus
Natten i sitt stilla sus
Drömmer kring ensamt ödemarkshus
Anders Österlings Nocturne, tonsatt 1927, börjar:
Luften doftar slaget hö
Månen rodnar stor och stilla
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Den första av Sånger vid havet, Ebba Lindqvists Ute i skären, börjar:
En dag skall komma då vinden står stilla
Då darrgräset sjunger och solen somnat
14 2

Och den andra sången i cykeln, Edith Södergrans Nocturne, börjar:
Silverskira månskenskväll, nattens silverbölja
Glittervågor utan tal på varandra följa
I de tre sista dikterna i Sånger vid havet kommer ett subjekt,
ett jag in. Som vi såg tyckte Nystroem särskilt mycket om de
två dikter av Gullberg som han använde. Den första av dem,
»Havets visa«, är panteistisk, havet uppträder där som gudom
med en stämma från »urtidsnatten«, som »delar vatten och skapar ljus« och som är »fadersfamnen«. Den andra Gullbergdikten
som avslutar det hela, »Jag väntar månen«, handlar om en plågad
människa som bara kan finna sin tröst i samtal med månen som
lyser över havet. I båda dessa dikter är havet en kraft som hjälper.
Ragnar Jändels dikt »Jag har ett hem vid havet« handlar om att
detta hem, »ett fågelnäste bland bergen«, är en bedräglig idyll.
En »stark och kallande röst« säger till diktens jag: »var gömmer
du dig … icke är detta ditt«. Gemensamt i dessa tre sista dikter
är det existentiella elementet.
Och vad gör Nystroem musikaliskt med sina fem havsdikter?
I några av dem uppnår han ett orkestralt stämningsmåleri som
han inte visat upp förut. I Ute i skären illustreras de »ljuskringflutna, hägringslysande« öarna med harpa, celesta och klockspel och en mycket återhållsam orkester. Tunna, sparsmakade

En skämtsam kommentar i pressen
(Röster i radio) till Nystroems allvarsamma Sånger vid havet. Gösta
Nystroems arkiv, Uppsala universitetsbibliotek.
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orkesterackompanjemang till röster hade tonsättaren kunnat
träna i sin teatermusik; det bevarade partituret till Stormen visar
prov på det, även om det där är talande, inte sjungande röster.
Det är inte någon fransk impressionism vi hör i Sånger vid havet,
mera en nordisk sådan, skickligt utformad. Om man jämför med
Nystroems tidigare sångcykel, Åtta dikter ur Ångest, har harmonik och melodik förenklats mycket. Den tonala grunden är här
stabil.
Sången Nocturne följer först den rimmade diktens meter men
kantrar över i något mer suggestivt, som sedan får råda. Havets
visa har en enkel, visartad allvarston. Jändels komplexa dikt ger
upphov till den kanske starkaste av sångerna, den kallande rösten får ett dramatiskt klimax som till sist ebbar ut i en reminiscens av idyllen, »fågelnästet«. Nytt i Sånger från havet, jämfört
med tidigare Nystroem-sånger, är sångstämmans närhet till det
talade språkets melodi. Ansatser fanns redan tidigare, men först
nu är det fullt utvecklat. Här kan finnas ett släktskap med Ture
Rangström, en tonsättare som han värderade högt, men den talnära sången hos Nystroem har också drag av operarecitativ.
Än en gång under 1940-talet reagerade Nystroem med sin
musik på krigshändelserna. När Göteborgs konsertförening
skulle fira sitt 40-årsjubileum år 1945 beställde man en festuvertyr av honom. Vad man i stället fick var en symfonisk dikt,
betydligt längre än de önskade åtta minuterna. Den var betitlad
1945 efter modell av Tjajkovskijs uvertyr 1812, som komponerats till minne av ryssarnas seger över Napoleon. Inspirationen
var här givetvis segern över nazism och fascism. De mässingsfanfarer publiken kunnat vänta sig i festmusiken finns här, men
i varianter som är kärva och delvis ångestbetonade. Stycket kom
senare att enbart kallas Ouverture symphonique.
Under 1940-talets början blev paret Nystroems äktenskap
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alltmer kritiskt. Gösta skriver 1942 till Siri att han »haft en
mycket svår tid här hemma«, ett ämne som han annars inte går
in på i brev vare sig till henne eller någon annan. 1944 flyttade
makarna isär – Gladys med döttrarna till en lägenhet på Gibraltargatan i Göteborg, Gösta till sin »arbetskula« som hörde till
Göteborgs konsthall. Gladys hade aldrig förvärvsarbetat men
tjänstgjorde nu tidvis som husmor på ett hem för judiska flyktingbarn i staden. Hennes depression blev allt svårare. Hon försökte fåfängt hålla ihop familjen med gemensamma söndagsmiddagar, som enligt döttrarna blev plågsamma på grund av spänningarna. Gösta önskade en formell skilsmässa, men Gladys ville
inte skiljas. Det tragiska slutet blev att hon tog sitt liv i september
1946. »Trots allt, trots alla misshälligheter i vårt äktenskap de
sista åren saknar jag henne gränslöst«, skrev Nystroem några
månader efter det till vännen Atterberg. Han hade månaderna
före och efter hennes död en av sina improduktiva perioder som
tonsättare.
Gladys död påverkade relationen mellan Gösta Nystroem
och hans vänner. Matti Rubinstein slutade helt att umgås med
honom, och många av de gamla konstnärsvännerna kom på ett
större känslomässigt avstånd även om de inte bröt kontakten.
»Lust och ljus«-principen i Nystroems memoarer blir särskilt
problematisk när det gäller den här tiden. Det finns ingen antydan i dem om svårigheterna som han och hans omgivning gick
igenom. Däremot representeras samma tid i boken av två olika
kapitel om resor, båda skrivna med lika stor förtjusning.
I båda fallen var det ett slags återbesök, som blev möjliga när
kriget var slut. Nystroems andra och sista ishavsresa har daterats till 1946 – troligen årets första kvartal. Den resan, som gick
till Grönlands ostkust och klippön Jan Mayen, är beskriven
med stark närvaro och med många berättarpoänger. Kaptenen
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på ishavsskutan, Finn Hansen från Newfoundland, får i texten
vederbörlig beundran från passageraren och fick dessutom ge
namn åt hans första barnbarn, Joys son Finn som föddes 1947.
Den andra resan gick till medelhavstrakter och blev till ett
längre uppehåll. Hösten 1947 hade Nystroem fått ett statligt
tonsättarstipendium på 2 000 kronor och sagt upp sig på GHT.
Han for då till Capri för att bo där i sällskap med sin dotter
Liliane till april 1948. Hans färdväg dit gick via en kort medelhavstur med ett av Svenska Lloyds fartyg, och en tid på Sicilien.
Berättelsen om de glada dagarna där speglar tillfredsställelsen i
att återigen få vara ute i ett eget, fritt umgänge med medelhavskusternas kultur, natur och befolkning.
På Capri arbetade Nystroem på ett nytt orkesterverk som
Radiotjänst hade beställt av honom. Dottern Liliane och hennes vän Ann Bergson, som följde med, var båda konstnärer. De
tre hyrde en villa tillsammans, men »med ungdomarna i huset
gick mitt arbete skralt«, säger Nystroem. Han fick i stället
genom konstsamlaren Peggy Guggenheims förmedling under
den första tiden ett magnifikt arbetsrum med flygel och utsikt
över havet. Senare måste han flytta men erbjöds då ett annat
arbetsrum i ett medeltida kartusianerkloster. Vänliga människor
omgav honom, och minnet av denna tid på Capri var i efterhand
behagligt. Men det fanns också sådant som störde bilden, som
»supande amerikaner, förrymda tyskar och en och annan full
svensk«, och dessutom försvårades hans arbete under vintern av
ledgångsreumatism i båda handlederna.
I juni 1948 var det dags att fara hem. Resan blev besvärlig, med en lunginflammation som tvingade honom att stanna
i Köpenhamn i tre veckor. Några månader efter hemkomsten
flyttade Gösta Nystroem, med hjälp av sina döttrar, från Göteborg till Marstrand. Gatuadressen där var »Paradiset«. Det blev
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hans fasta adress för några år framåt, och han gladde sig vid flytten åt »lugnet och friden och havet och klipporna och saltet och
fisken«. Här fortsatte han sitt arbete med det nya verket, Sinfonia
del mare, som han kunde slutföra i december 1948 och då skriva
den storslagna tillägnan på manuskriptet: »Dedicated to all sailors on the seven seas«.
Nystroem beskriver i memoarerna några olika inspirationskällor för tillkomsten av Sinfonia del mare: Medelhavet som han
kunde se omkring sig på Capri, naturen han kunde vandra i där,
en förälskelse i en skotsk flicka, och slutligen Ebba Lindqvists
dikt Det enda, som enligt Nystroem blev »den förlösande ängeln« för kompositionsarbetet. »Kring denna dikt och tonsättningen av densamma byggde jag hela symfonin«, säger han.
Ebba Lindqvist hörde till tidens moderna poeter. Nystroem
hade redan tonsatt en text av henne i Sånger vid havet. Hon var
vän till Karin Boye och Johannes Edfelt och hade genom Clarté
i Uppsala på 1920-talet blivit förtrogen med moderna strömningar. Hennes dikter var orimmade, lågmälda och starka och
hämtade ofta sin yttre miljö från det kustlandskap hon hade
med sig från sin bohuslänska barndom. Havet stod hos henne
för »livets tröst och lycka och det slutliga målet, döden«, enligt
hennes levnadstecknare Birgitta Bergsten; med hennes egna ord
var det en symbol för »det som inte kan sägas på annat sätt«.
Havet intog alltså en lika central roll för henne som för Gösta
Nystroem. Kanske hade de också en annan viktig sak gemensamt: en romantisk konstnärlig identitet, kombinerad med
modernistiska uttryckssätt. En ömsesidig beundran och sympati uppstod mellan dem, och Nystroem återkom många gånger
till hennes dikter.
Dikten Det enda hade han i själva verket tonsatt redan våren
1946, och det tycks ha varit ett beställningsverk. Det fanns en
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Ebba Lindqvist, porträtt från 1953. Fotoateljén Gefa. Sällskapet Ebba Lindqvists
vänner.
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journalist i Göteborg, Hippolyte Fallek, född i Frankrike men
engelskspråkig, som hörde till de största beundrarna av Ebba
Lindqvists lyrik. Till hennes födelsedag våren 1946 beställde
han av Nystroem en tonsättning av Det enda, som just då hade
blivit publicerad i Bonniers litterära magasin. Som ersättning
för sitt arbete skulle tonsättaren få gratislektioner i engelska.
Vad som förlöste Nystroems skaparkraft på Capri var alltså inte
enbart dikten utan hans egen redan existerande tonsättning av
den.
Sången Det enda är, i sin separata form och med pianoackompanjemang, Nystroems kanske mest framförda verk idag.
Han talar i memoarerna om »lugnet och den havsnära rytmen«
i dikten som avgörande faktorer för honom, och samma karakteristik kan gälla också för hans tonsättning av den. Sångstämman balanserar perfekt mellan recitativ och lyrisk melodi, och
ackompanjemanget innehåller både lugnt vaggande och en rörlig
dynamik, allt väl sammanvävt. Sångens första fyra fraser kan ge
associationer till Debussys Pelléas et Mélisande.
Denna sång är placerad i mitten av Sinfonia del mare. Den blir
inte bara en vilopunkt utan också en höjdpunkt i verket. Inspirationen till att lägga in en solosång kan komma från ett håll som
man inte brukar tänka på i samband med Nystroems tonsättningar. I Gustav Mahlers andra symfoni, efter fyrtio minuters
orkestermusik, delvis våldsamt dramatisk, kommer en kvinnoröst in med ett solo av seren verkan, en allvarlig text i en stilla
framtoning. De två symfonierna är inte särskilt jämförbara,
annat än just i detta moment där den ensamma rösten kommer
in – i båda fallen en inåtvänd dramatik efter allt det utåtriktade,
och ett laddat ögonblick. Nystroem hade gripits mycket starkt
av denna Mahler-symfoni när Bruno Walter dirigerade den i
Stockholm hösten 1938, faktiskt så starkt att han skrev till Siri
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Rathsman: »Jag tror det var den största musikaliska upplevelse
jag varit med om i mitt liv.«
Sinfonia del mare har den av Nystroem ofta använda bågformen: en långsam yttersta del som inramar ett allegro, som i sin
tur inramar en innersta del, i det här fallet sången – en A-BC-B-A-form. Den omslutande långsamma delen A börjar och
slutar med något som Nystroem själv kallat »horisonttonen«,
och som ihop med de påföljande takternas vågrörelser är det
som mest liknar en havsbeskrivande musik i allt detta. Ishavet
hade haft samma typ av inledande och avslutande statiska musik.
Allegro-delen B som följer har inom sig olika delar, bland annat
ett framträngande fanfarartat tema som lätt påminner om horntemat i Nystroems förspel till Stormen. I den andra B-delen,
efter sången, varieras och förtätas det som tidigare skett. Med
sina upprepningar av det tidigare materialet, ibland i överdramatiska tuttipartier, blir den delen den starka symfonins svaga länk.
Denna andra B-del hade redan varit föremål för strykningar,
överenskomna av dirigenterna Sixten Eckerberg och Tor Mann
och godkända av en något motvillig Nystroem. När Mann ville
göra ytterligare nerkortningar av symfonins slut satte tonsättaren stopp: »… för min del bryter man den arkitektoniska linjen.
Redan med de strykningar som äro gjorda komma de repeterande ställena med piano, celesta och harpa för nära varandra.«
Så sent som 1960 föreslog Kurt Atterberg att tonsättaren skulle
tillåta nya strykningar i detta problematiska parti.
Om en naturskildring överhuvudtaget finns med i denna symfoni så handlar det inte om aftonlugnet från Sånger vid havet
utan ett starkt, ödesdigert hav. Innefattar »all sailors of the seven
seas« också alla dem som drunknat? Var det med dem som med
Nystroems ishavsskeppare: »isen, stormen, dimman, djupet,
Gud och djävulen och döden äro de enda livsåskådningsbegrep-
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pen plus tobaksbussen«? (Se s. 48) Han avvärjde själv alla tankar
på en beskrivande musik – det är hans upplevelse av havet som
det handlar om. I varje fall vilar det över verket en mörk och
obeveklig stämning, som bara bryts av sångpartiet.
Sinfonia del mare uruppfördes av Göteborgs orkesterförening
vid en radiosänd konsert i mars 1949. Dirigent var tonsättarens
gode vän Sixten Eckerberg och sångsolist Ingrid Eksell. Kritiken var, som av hans tidigare verk, något blandad, men respekt
och glädje över ett så stort och kvalificerat symfoniskt verk var
den absolut övervägande reaktionen. Också tonsättarkolleger var
förtjusta. Dag Wirén hälsade symfonin i ett brev som »ett av de
förnämsta verk som kommit till på den senare tiden«. Hilding
Rosenberg skrev till Nystroem: »Jag blev mycket gripen av din
musik – som alltid … tack för detta ditt nya härliga verk«, kom
med några randanmärkningar om mindre tekniska brister, och
tillade: »Din musik ligger mig nära på något sätt. Egentligen
förvånar det mig också ty vi äro ju ändå rätt olika. Men kanske
inte ändå – – ?«
Sinfonia del mare blev på 1950-talet mer känd och spelad i Sverige än något annat verk av Nystroem. En bidragande orsak till
det har Lennart Reimers pekat på: symfonin kom i en tid av estetisk konflikt mellan kvardröjande nationalromantik och internationell efterkrigsmodernism på frammarsch, och den kunde
erbjuda en försoning mellan dessa sidor genom att knyta an till
båda. Det allmänna uttrycket i verket och solosångens karaktär
appellerade till de traditionella, arkitekturen, frenesin och dissonansbehandlingen till de moderna.
Under kriget kände Nystroem en frustration över att hans
orkesterverk inte kunde uppföras annat än inom Sverige, i praktiken bara i Stockholm och Göteborg. Han hade utan framgång
velat ha med Sinfonia espressiva på de ISCM-konserter som ägde
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rum i Paris 1937 och där han själv deltog. Våren 1943 försökte
Atterberg ge honom möjligheter att få samma symfoni spelad i
Tyskland, som en utbyteskonsert inom det nazistkontrollerade
internationella samarbetsråd för tonsättare som Atterberg själv
medverkade i. »Den tyska konserten skulle väl i så fall man försöka åstadkomma i Stockholm, ty i Göteborg finns väl knappast
någon lust därtill«, lade Atterberg till. Göteborgs kulturliv var
präglat av GHT:s och Torgny Segerstedts antinazism.
Efter kriget var vägarna återigen öppna för utländska framföranden. I Tyskland hade musiklivet i stort sett havererat, liksom resten av landets infrastruktur, men i andra länder fanns det
möjligheter. Sinfonia concertante spelades i Rom 1947, Sinfonia
espressiva i Paris 1948 och Sinfonia del mare i en radiosänd konsert
från London i december 1949. Nystroem blev också internationellt uppmärksammad på annat sätt: han tilldelades den franska
hederslegionen våren 1948.
En genre som var ekonomiskt och ibland också konstnärligt intressant för den tidens tonsättare var filmmusik. Bland
Nystroems jämnåriga och yngre svenska kolleger var många
involverade. Hilding Rosenberg, med förflutet som stumfilmsorganist, hade gjort sin första musik till en ljudfilm 1937, Moses
Pergament 1940, Lars-Erik Larsson 1941 och Dag Wirén 1942.
Sammanräknat skrev dessa fyra musik till 53 långfilmer – Larsson stod för 31 av dem. Erland von Koch hörde också till de flitiga, med 29 filmer.
Gösta Nystroem ska redan i Paris 1932 ha fått ett erbjudande
att skriva musik till en amerikansk film, förmodligen genom
förmedling av Leonid Sabanejev, som arbetade inom branschen,
men det hade då inte passat honom. Nu, 1948, med en hel del
erfarenhet av teatermusik, följde han i kollegernas spår och kom-
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ponerade sin första filmmusik. Filmen hette Intill helvetets portar. Regissören var Göran Gentele, som senare blev en framstående operaregissör, uppmärksammad inte minst för sin regi
av Karl-Birger Blomdahls Aniara 1959. Gentele hade en personlig relation till Nystroem: hans hustru Marit var syster till
Liliane Nystroems bästa vän Ann Bergson, och systrarnas föräldrar hörde till tonsättarens vänner. Men Gentele samarbetade
mer allmänt med tidens modernister, och det är sannolikt att det
också var i den andan han engagerade Nystroem. Göran Gentele avled tragiskt i en bilolycka 1972, just när han skulle tillträda
chefskapet för Metropolitan-operan i New York.
Intill helvetets portar byggde på en dramatisk historia av Sven
Stolpe, där en världsberömd atomforskare ställs inför sin forsknings yttersta konsekvens, »helvetets portar«, och omvänds från
kall rationalism till kämpande humanism. Historien är färgad av
Oxfordrörelsens ideologi: man kan vända historiens gång genom
att påverka individer att bli goda. Även om här finns tidstypiska
inslag av melodram var filmen ändå en del av den allvarligt syftande filmkonsten som växte fram på 1940-talet med regissörer som Alf Sjöberg, Hasse Ekman och Ingmar Bergman. Stjärnan i Genteles film var Lars Hanson, känd sedan stumfilmsepoken. Delar av musiken skrevs av Nystroem, och tonsättaren
och kyrkomusikern John Hult medverkade som arrangör. Ett
par andra kompositörer av mer standardiserad filmmusik fanns
med i bilden.
Filmens handling inrymmer två explosioner med dödlig
utgång, människor med onda avsikter och andra spänningsmoment, och det är musiken till dessa avsnitt som tydligast bär spår
av Nystroem. Han hämtade den delvis från sin uvertyr 1945;
det effektfulla Passionato-temat från det verket bygger här upp
den längsta sammanhängande musiken. Annat i filmen, som
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inledning, kärlekshistoria och avslutning, ackompanjeras däremot av musik som klingar slätstruket och kanske inte är av hans
hand.
Gentele höll kvar kontakten med Nystroem och engagerade
honom som kompositör i sin nästa film, som han inte bara regisserade utan också skrev manus till: Leva på Hoppet från 1951.
Det är en lättsam komedi om sex unga arbetslösa, fem av dem
teaterelever, som tillsammans köper en skuta som över en sommar blir en ambulerande scen som tar sig ner längs Göta Kanal.
Några av de sex spelas av blivande berömdheter: Meg Westergren, Per Oscarsson, Jarl Kulle och Ingrid Thulin. Filmen belönades med Silverbjörnen vid filmfestivalen i Berlin. Den är spirituell och har en lekfullt ironisk ton, som i kritiken associerades
med samtida fransk film. Nystroems musik är effektiv och bär
fram både den ungdomliga entusiasmen och ironin. Till en scen
där en av personerna är djupt sårad lånar han återigen av sitt
eget, den här gången ur Regrets. De ivriga förberedelserna för
båtköp och teaterprojekt illustreras med musik som han åtta år
senare skulle återanvända i sin pianokonsert (se s. 177).
Gösta Nystroem och Göran Gentele med fruar hade en rolig
tid i Marstrand sommaren 1951, då Leva på Hoppet höll på att
planeras, och kanske påverkades manuset av det – filmen slutar
med en dramatisk och slapstick-artad scen just i Marstrand.
Det blev sedan inga fler långfilmer med musik av Gösta
Nystroem, men han var inte helt ointresserad. Han skrev till Pär
Lagerkvist 1954 och uttryckte sitt intresse för att få göra musiken till en filmatisering av romanen Dvärgen som var planerad
men som sedan aldrig blev av.
Nystroems sångproduktion fortsatte efter Sånger vid havet. Det
kom vid 40-talets mitt en ny sångcykel, På reveln, denna gång
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med pianoackompanjemang. Här ställde tonsättaren återigen
samman några dikter med havsmotiv: På reveln av Anders Österling, Otrolig dag av Einar Malm och Havet sjunger av Ebba
Lindqvist. Tonen i de här dikterna är mer lycklig och mindre
högstämd än i Sånger från havet. Allra mest gäller det Otrolig
dag, med föredragsbeteckningen »Som en sommarpsalm«. I
den sången målas både i text och musik en idyll, och stilen kan
påminna om många senare sommarlyriker i populärkulturen,
till exempel Olle Adolphson. Frändskapen med Ebba Lindqvist
gör sig bemärkt i den enkla, smidiga Havet sjunger.
Det inspirerade samarbetet med Ebba Lindqvist fortsatte i
cykeln Själ och landskap med undertiteln »Nya sånger vid havet«,
tre sånger komponerade 1950 och tillägnade Nystroems favoritsångerska under denna tid, den finländska sopranen Aulikki
Rautawaara. Också den första samlingen Sånger vid havet var
dedicerad till henne. Själ och landskap har i mycket samma prägel
och samma kvalitéer som På reveln: ett medvetet samspel mellan
uttrycksfull enkelhet, dramatiska stegringar och effektivt klangmåleri – allt med den personliga färgningen av den »obotliga
romantikern« med den mycket säkra tekniken.
Nystroem behövde de musikaliska födkrokar han kunde hitta,
vilket nog var skälet att han också gav sig in på lättsammare
banor. Hans gamle vän från Köpenhamn och Paris, den danske
konstnären och författaren Mogens Lorentzen, hade med tiden
blivit en folkkär köpenhamnare, upphovsman till visor och
kupletter. Ett par texter av honom blev tonsatta av Nystroem i de
två sångerna Den lyse nat, en vals som i sin svenska version hette
Att älska i vårens tid, och Det lille hotel. De gavs båda ut 1949.
Gösta Nystroem flyttade som tidigare nämnts till Marstrand
hösten 1948. Två år senare gifte han sig med Hella (Helen)
Lyon, en kvinna ur samma förmögna Göteborgs- och Särökrets
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Gösta Nystroem tyckte om att dekorera
sina brev med bilder av den omgivande
havsutsikten. I privat ägo.
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som Gladys. De hade känt varandra länge, och romansen dem
emellan hade pågått flera år, redan under Gladys livstid. Gösta
beskrev Hella som »glad och naturlig och fri från sjuka nerver«
i ett brev till Moses Pergament, och fortsatte:
Något »rikt giftermål« är det inte men hon har som väl är
egna kläd- och nålpengar. Vad som än händer kommer jag
inte ta mig ett jobb igen som skulle komma att splittra mig
och plocka fram min hjärtnervositet igen.
Förhoppningarna om ett friskt hjärta skulle inte riktigt infrias,
men förutom det var det en god period i den 60-årige Gösta
Nystroems tonsättarliv som inleddes med det nya äktenskapet,
som av släkt och vänner har beskrivits som mycket harmoniskt.
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Äldre man med rik skaparkraft

D

et sinneslugn och den arbetsro som Gösta Nystroem
så ofta hade önskat sig hade han nu fått, utan den
splittrande journalistverksamheten och utan det disharmoniska äktenskapet med Gladys. De dryga femton år han
hade kvar att leva blev också mycket produktiva, jämfört med
hans tidigare liv och sett till hans ganska höga ålder. »Du är sannerligen i en period av rik skaparkraft«, skrev vännen Hilding
Rosenberg till honom, och det var ingen överdrift. Tre symfonier, två solokonserter, två stråkkvartetter och en opera hör till
produktionen från dessa år. Sixten Eckerberg kommenterar den
äldre Nystroems ökade arbetstempo: »… det var som om han var
rädd att inte hinna med att skriva ner allt han hade på hjärtat och
som han ville ge uttryck åt innan det var för sent«.
Det var säkert också fråga om ett ökat självförtroende i skapandet. Nystroem har själv i ett brev från den här tiden gett en
beskrivning av sitt arbetssätt, som inrymmer både rationella och
intuitiva bitar:
Ibland går jag på mina promenader och tänker fram det
mesta. Ibland ligger jag på magen ute på en ö och ritar i
små små skissblad. Ibland bara sätter jag mig till och liksom tvingar fram det med arbete och det kommer, och blir
oftast något helt annat än jag tänkt mig från början. [– – –]
Och det finns ingenting av matematiska kalkyler eller spekulativ formgörning i mitt musikskapande. Snarare då en
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Bild från ett av de »vårblot« i Marstrand
som Gösta Nystroem i början av 1950talet brukade bjuda in sina vänner Sixten
Eckerberg, Kurt Atterberg och Hilding
Hallnäs till. Nystrom närmast vattnet.
Musik- och teaterbiblioteket.
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enkel geometrisk konstruktion som helt intuitivt finns där
tack vare ett, som jag tror, ganska utvecklat sinne för proportioner. Och ändå kan ju den arkitektoniska uppbyggnaden vackla och t.o.m. brista i fogarna.
Nystroem var sedan 1941 ledamot av Musikaliska akademien,
och hade nu genom sina två stora symfoniska framgångar, Sinfonia espressiva och Sinfonia del mare, blivit en ansedd medlem
i kretsen av svenska tonsättare. Till de äldre kollegerna som
beundrade honom hörde Alice Tegnér, som i brev 1941 berättade
att hon hade hans porträtt stående på sin flygel. Dit hörde även
Hugo Alfvén, som i början av 50-talet ville räkna Nystroem till
sina bästa tonsättarvänner efter att ha fått ett positivt omdöme
av honom om sin annars utskällda fjärde symfoni Från havsbandet: »Ni, som så mästerligt har skildrat havets skiftande stämningar, har helt andra förutsättningar [att bedöma symfonin] än
någon annan här i landet«.
Umgänget med ett par av hans tonsättarkolleger blev till en
trivsam återkommande ritual. I början av 1950-talet inbjöd han
varje år i april–maj några goda vänner, Kurt Atterberg och göteborgarna Hilding Hallnäs och Sixten Eckerberg, till »vårblot«,
som bestod i några dagars njutande av god mat och dryck, friluftsbad och fiskefärder.
Hallnäs och Eckerberg var båda tonsättare, förutom de musikertjänster de hade i Göteborg: Hallnäs som organist i Johannebergs kyrka och Eckerberg som dirigent vid radioorkestern
och orkesterföreningen. Båda hade studerat i Paris, Hallnäs
medan Nystroem fortfarande bodde där, Eckerberg lite senare.
Nystroem stöttade dem båda och skrev positiva recensioner om
deras kompositioner i GHT. Sixten Eckerberg blev viktig för
Nystroem genom att dirigera hans verk – han uruppförde bland
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annat Sinfonia del mare och Sinfonia Shakespeariana – och genom
att bistå honom med ändringar och strykningar i partituren.
Dessa var alltså gamla, goda musikervänner. Han fick också
nya och yngre.
Under kriget hade Nystroem i ett dystert brev till Siri Rathsman sagt: »Det är ej vi som skall föra ordet efter detta [krig]
utan en yngre generation, som kommer att skratta åt det vi
gjort.« Men så blev det inte. Den nya generationen kom, och
några av dem var radikala och nyhetstörstande tonsättare och
musiker födda omkring 1920, alltså ungefär jämngamla med
Gösta Nystroems egna barn. De bildade hösten 1944 en grupp
för studier och diskussioner, känd som Måndagsgruppen. Där
stod Sven-Erik Bäck, Karl-Birger Blomdahl och Ingvar Lidholm
i centrum, och många andra likasinnade fanns i kretsen omkring
dem. De kämpade mot kvardröjande senromantik i musiklivet
och mot stagnation i konservatorieutbildningen. En kritisk hållning präglade Måndagsgruppen. Där odlades också tidstypiska
folkbildningsideal.
Bland dessa unga musikmänniskor blev Gösta Nystroem inte
ett namn att skratta åt utan raka motsatsen. Karl-Birger Blomdahl skrev 1950 ett kort tonsättarporträtt av Nystroem, där Måndagsgruppens syn på honom och Hilding Rosenberg klargörs:
de var »de stora pionjärerna och vägröjarna för den så kallade
moderna musiken i vårt land«. Blomdahls ord om de två äldre
kollegerna klingar nästan som ett manifest: »Med dem känner
sig också den unga generationen mest höra samman, av dem har
den mest att lära, och till dem ser den upp med beundran.«
Nystroems gamla erfarenheter från 1920-talets Paris passade
mycket bra in i vad denna unga krets av musiker och musikforskare intresserade sig för. Bland dem var Paul Hindemith en central figur, som tonsättare men framför allt som teoretiker med
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en egen, modern kontrapunkt i läroboken Unterweisung im Tonsatz. Nystroem var bekant med hans musik sedan 20-talets andra
hälft och hade lyft fram honom som ett tonsättarideal i sina
recensioner på 30-talet. Stravinskijs Våroffer, i Måndagsgruppen
ansett som ett av modernismens centrala verk, hade Nystroem
blivit starkt präglad av redan 1920. 1400- och 1500-talens polyfona konst blev känd av de unga genom Hilding Rosenberg och
den danske kördirigenten Mogens Wöldike; Nystroem hade lärt
sig att beundra denna gamla konst hos Vincent d’Indy. Att införliva element från barockmusiken i modernt tonspråk, inte som
harmlös 1700-talspastisch utan mer på allvar, stod nu på dagordningen, och hade gjort så för Nystroem sedan kontakten med
Honeggers Le Roi David runt 1925.
Vad innebar det för Nystroem att bli så uppskattad av den
unga generationen? Säkert gav det honom självtillit, och en
inspiration att fortsätta framåt i samma anda som han hade
gjort. Det kan ha bidragit till »brådskan« att skriva de verk han
hade tänkt hinna med. Rollen som pionjär kan också ha varit
förpliktande. Med verk som Regrets, Ishavet, den första stråkkonserten, Sinfonia breve och Sinfonia espressiva var Nystroem
verkligen denna pionjär, men allt han hade gjort och skrivit passade inte in i den bilden. Bilden slant till exempel när frågan
kom in på Edgard Varèse, den föregångsman inom ljudkonsten
som han verkligen hade känt personligen på 1920-talet men som
han nu ingenting hade att säga om (se s. 71). I Paris hade han
omgivits av avantgardister som Varèse och GAN men kanske
inte själv varit lika kompromisslöst engagerad som de. En annan
sak som inte riktigt gick ihop med bilden av den internationellt
erfarna modernisten var 1930-talets samling kring Carl Nielsen,
som i Nystroems version nästan blev till en nordisk isolationism.
Ytterligare en sådan sak var hans recension av Armstrong.
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År 1951 satte Nystroem igång med en ny symfoni, hans fjärde
(om man inte räknar den ofullbordade och försvunna parisiska
symfonin). Formen i Sinfonia del mare med sina inbyggda repetitioner hade fått kritik. Bo Wallner hade när den kom beskrivit dess andra B-del som »en halv symfoni, som i alltför stor
utsträckning endast upprepar vad som redan klingat«. Kritiken
var kanske ett av skälen för tonsättaren att inte bygga sin nya
symfoni efter samma modell. Den hade i stället fyra satser på
klassiskt vis, och var och en av dem fick ett kort Shakespearecitat som motto: Allegro – ur epilogen till Stormen, Scherzo –
ur Sonett nr 60, Lento – ur Ariels sång i Stormen, och Final
– ur Sonett nr 33. Nystroem gav sitt nya verk namnet Sinfonia
Shakespeariana och såg det som ett avslut på sin »Shakespeareteatermusikbana«. Lentosatsen byggdes upp kring den andra av
Ariels två sånger som ingick i hans egen musik till Stormen från
1934.
Förväntningarna på en ny symfoni av Gösta Nystroem var
stora. Sinfonia Shakespeariana blev också välkomnad av kritiken
efter det radiosända uruppförandet i Göteborg hösten 1952. Den
fick beröm av Pergament för sina äkta nystroemska drag: »den
heta pulsen, den lyriska innerligheten, den hetsande dramatiken«. Men när den första gången spelades i Stockholm i mars
1954 kom det också kritik. Kajsa Rootzén bedömde den visserligen som »ett fascinerande konstverk« men ansåg den »knappast
lika väsentlig eller intensiv« som de två föregående Nystroemsymfonierna, och utan deras »djuppejling«. Curt Berg, som ofta
varit negativ mot Nystroem, skrev i sin recension om melodisk
fattigdom och enformighet. Tonsättaren själv var frustrerad, och
lade delvis skulden på dirigenten Dean Dixon som hade valt alldeles för snabba tempi. Han skrev till Pergament: »Jag håller
fortfarande före att blir den symfonin rätt spelad är den kanske
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min bästa både ur formell och orkestral synpunkt.« I samma
brev nämns att den långsamma satsen nu ska strykas. »Symfonin
blir alltså tresatsig härefter och så lägger jag den till handlingarna.« Han beslöt att ta bort mottona och ersätta titeln Sinfonia
Shakespeariana, som han menade var »dum från början«, med ett
neutralt »symfoni nummer fyra«.
Symfonin blev mycket riktigt tresatsig i en ny version, men
genom ett annat och mer genomtänkt ingrepp än det som
Nystroem skrev om i brevet. Det är inte helt klart vem som
gjorde ändringarna – kanske Sixten Eckerberg, kanske Tor
Mann – men hursomhelst måste det ha skett i samråd med kompositören. Den långsamma satsen, den som byggde på den lilla
enkla Ariel-sången, gjordes nu om till mellandel i scherzosatsen.
Alla satser förkortades; totalt ströks 56 av de drygt 200 sidorna
i Nystroems partitur. Denna nerkortade version finns idag både
som orkestermaterial och på den enda tillgängliga skivinspelningen. Många upprepningar har skurits bort, vilket får de
nystroemska kvalitéerna som Pergament hade berömt, pulsen,
innerligheten och dramatiken, att blomma friare. Efter tre symfonier med en mörk grundton har Nystroem här låtit betydligt
mer av »lust och ljus« komma in i sitt tonspråk, och mer av en
fransk orkesterfärg. Titeln Sinfonia Shakespeariana tycks ha häftat fast vid verket, vad än upphovsmannen tyckte.
Strax efter den nya symfonin skrev Nystroem på en annan
musik: en partita för flöjt, harpa och stråkorkester, komponerad
1953 och uruppförd i januari 1954. Den tillägnades parisvännen Karol Szymanowski. Både titeln »partita« och den också
tilltänkta titeln »svit« antyder en neoklassisk stil, och det är
den som råder här, med stor lätthet och elegans. De två långsamma satserna inleds med ett spel mellan viola, harpa och flöjt
som för tankarna till Debussys sonat för dessa tre instrument.
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Flöjten används till nystroemskt expressiva slingor, till häftiga
fågelrop i högt läge och till virtuos lek med barocka sextondelsmönster. Den andra av de fem satserna sätter ett korthetsrekord
i Nystroems orkestermusik – 1 minut och 22 sekunder.
När Nystroem först gav sig in på solokonserter vid 40-talets
början, med Hommage à la France och Sinfonia concertante, påbörjade han också en violinkonsert. Han skrev en första sats som
blev liggande ända till 1951, då han skrev sats två och tre. Den
fjärde och sista satsen blev klar först 1955, och konserten uruppfördes i januari 1957. En procedur liknande den med Sinfonia
Shakespeariana följde: recensenten Ingmar Bengtsson tyckte att
två långsamma satser följde på varandra och bredde ut sig alltför
mycket i ett verk som han för övrigt gav mycket beröm. Konserten blev därefter kraftigt nerbantad, och den version som återstod, den nu officiella, är betydligt kortare. I denna konsert är
Nystroem, i motsats till de tidigare solokonserterna, extremt
noga med att inte låta orkestern överrösta soloinstrumentet.
Ett annat verk som kom till vid 1950-talets mitt var Concerto
nummer 2 för stråkorkester, tillägnad den franske dirigenten
Albert Wolff. Den skrevs drygt tjugofem år efter föregångaren,
Concerto nummer 1. I det tidsspannet hade Nystroem skaffat sig
mycket erfarenhet i orkestrering, och nästan oavbrutet kämpat
med att ge form åt stora verk.
Det finns likheter mellan de båda stråkkonserterna. I båda
finns en för Nystroem typisk satsbörjan (andra satsen i concerto
nummer 1, första satsen i concerto nummer 2) med små melodiska rörelser som stiger upp från en grundton och går tillbaka
till den, som utökas och som innehåller kromatiskt höjda och
sänkta toner. Båda verken har starka kontrastverkningar mellan
linjespel och klangeffekter, och båda har också gemensamt ett
stort allvar och ett slags koncentration i uttrycket.
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Det kvartssekel av erfarenhet som skiljer de båda verken visar
sig i en stor formell behärskning. Övergångarna mellan olika
sektioner i Nystroems orkesterverk hade alltid varit klart markerade: ofta är det en lång ton eller ett vilande ackord som sätter
en tydlig gräns mellan vad som varit och vad som ska komma. I
concerto nummer 2 sker detta mer subtilt, sektioner går in i varandra, och teman knyter samman verket på ett mer integrerande
sätt. Här finns också en rytmisk skiftning och mångfald, som i
Sinfonia espressiva fast ännu mer utvecklad. Det är inte utan skäl
som den andra concerton har kallats »Nystroems bästa verk«.
Den som gjorde den bedömningen var en av de unga i Måndagsgruppens krets, musikforskaren Bo Wallner. Han hade
redan i de tidiga tonåren tagit djupt intryck av Sinfonia espressiva
när den sändes i radio på 1930-talet, och fortsatte att räkna den
som ett av de främsta svenska 1900-talsverken. Nystroem skrev
till honom 1949 för att tacka för den granskning han då hade
gjort av Sinfonia del mare i tidskriften Ord och bild (se s. 166). Kontakten mellan dem togs upp 1954, då Wallner föreslog Nystroem
att komponera en stråkkvartett för uppförande på föreningen
Fylkingens konserter, kanske efter att ha lyssnat på den kompetenta behandlingen av stråkorkestern i partitan, som uruppförts det året. Ett »smickrande erbjudande«, tyckte tonsättaren,
och arbetet med kvartetten satte så småningom igång. Den var
färdig hösten 1956 och uruppfördes av Kyndelkvartetten året
därpå.
Det är lätt att se likheter med den första stråkkonserten i
denna kvartett, som skrevs året före stråkkonsert nummer två.
Det handlar om musik laddad med rytmisk energi och med
gemensamma, dissonanta ackord över instrumentens hela register. Först i mellandelen av kvartettens andra sats, ett scherzo,
infinner sig ett blidare och intimare språk. Det återkommer i
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Gösta Nystroem i mitten av en krets av
svenska tonsättare som alla kunde associeras med modernism: till vänster om
honom Ingvar Lidholm och Hilding
Rosenberg, till höger Bo Nilsson och
Karl-Birger Blomdahl. Året var 1960, och
de hade tilldelats varsitt stipendium på
20 000 kronor av Lions Club.
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den tredje och sista satsen, ett Lento. Béla Bartók var en av de
omdiskuterade moderna tonsättarna vid denna tid, och hans
stråkkvartetter kan ha spelat en roll som förebild för Nystroem,
liksom Hilding Rosenbergs. Rosenberg var för sin del mycket
förtjust i Nystroems nya verk: »Jag beundrar din kvartett och
är – du får förlåta mig – också en smula förvånad att du behärskar denna den svåraste av former så fint. Just denna form … har
tvingat fram något alldeles nytt hos dig som jag tycker mycket,
mycket om.« Rosenberg kände förmodligen inte till Nystroems
första stråkkonsert, som knappast hade spelats de senaste tjugo
åren, och kunde alltså inte se linjen därifrån.
En andra stråkkvartett kom till i början av 1960-talet. Mottagandet av den var respektfullt, men Nystroemkännaren Lennart
Reimers kom med viss kritik i en recension, och Björn Johansson i GHT var inte nådig: »Det är Nystroem, oföränderligt densamme, utan nya utblickar, utan nya uttrycksskalor.« Tonsättaren drog tillbaka sitt verk för att omarbeta det, vilket sedan
aldrig tycks ha skett.
Reslust hade Gösta Nystroem alltid haft, och trots en knapp
privatekonomi kunde paret ge sig ut på en del resor under
50-talet. Våren 1953 bjöds de till några veckor på franska Rivieran av Karin och Jean-Victor Pellerin. Hösten följande år bodde
de som stipendiater på San Michele på Capri, som Axel Munthe
testamenterat till staten och som nu blivit en möjlig bostad för
bland annat konstnärer. 1954 tillbringade de återigen tre veckor
på Rivieran, något som bekostades genom en insamling bland
vänner. Gösta Nystroems fysik var under dessa år långt ifrån
stabil, och hälsobekymmer kantade dessa resor och beskar hans
möjligheter att komponera. Den längsta resan företog de januari
till mars 1958 med Svenska Amerikalinjen till Mexiko och USA,
där Göstas yngsta dotter Mona bodde med sin familj.
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I maj 1956 lämnade Gösta och Hella Marstrand och blev
Säröbor på heltid. Det fick det till en början trängre – de bodde i
hans ateljé med två tillbyggda sovrum – men det innebar ett enklare, billigare och mindre isolerat liv eftersom det gick snabbt att
ta sig till Göteborg. Närheten till havet, som Gösta under åren
blivit alltmer beroende av, fanns kvar.
Det fanns två musikforskare förutom Bo Wallner som under
Nystroems livstid blev viktiga för honom och hans verk. Den
ene var Lennart Reimers, som tog kontakt med honom för den
musikvetenskapliga trebetygsuppsats om »Gösta Nystroem och
hans symfonier« som han skulle lägga fram vid Uppsala universitet hösten 1954. Uppsatsen var den första systematiska studien av Nystroems verk, deras form och tonspråk. Tidigare hade
Nystroems musik bara beskrivits i ganska allmänna termer av
hans vänner Sabanejev och Pergament, förutom i recensioner;
här blev den för första gången analyserad, och det av en person
ur en senare generation. I sina brev till Reimers, och till Wallner
som också frågade ut honom, lämnade tonsättaren en del besked
om sitt liv och skapande. Det var inte helt lätt: »Mitt minne är
ruttet«, klagade han. Den andre Nystroem-forskaren var danskamerikanen Peter Kai Louis Christensen, som 1961 presenterade en doktorsavhandling vid University of Washington med
titeln »The orchestral works of Gösta Nystroem«.
En annan positiv kontakt med den akademiska världen fick
Nystroem då han 1958 blev hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Prestige låg det också i att han fick uppdraget att komponera den fanfar som ljöd vid invigningen av Moderna Museet
i Stockholm i maj samma år. Den som bad honom var museets
första chef, hans gamle vän från Stockholm, Köpenhamn och
Paris, Otte Sköld.
Nystroem hade sedan gammalt ett intresse för scenisk musik.
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Man kan se det alltifrån de baletter som försvann med den omtalade kappsäcken, över 1920-talets havererade balettprojekt till
1930-talets teatermusik. 1950 hade Operan i Stockholm premiär
på den enda balett som Nystroem fullbordade: Ungersvennen och
de sex prinsessorna, byggd på en serie humoristiska akvareller av
Ivar Arosenius i Göteborgs konstmuseum. Birgit Cullberg hade
gjort en lekfull koreografi, och både den och den neoklassiskt
inriktade musiken blev en klar kritikerframgång.
En bit in på 50-talet var det åter dags för teater, den här
gången radioteater. Nystroem var »en man som man inte lockar
till beställningsarbeten«, sade regissören Åke Falck, men Radiotjänst hade ändå lyckats få med tonsättaren på att skriva musiken till en dramatisering av Selma Lagerlöfs kortroman Herr
Arnes penningar. Denna föreställning från 1954 kan idag tyckas
föråldrad, alltför känslosam och med många teatertonfall, men
Nystroems musik till den lever med full expressivitet. Den blev så
småningom grunden till en radioopera. Radiotjänst arbetade vid
den här tiden aktivt för svensk musikdramatik genom att beställa
nya svenska operor till sina utsändningar. Ett exempel var Hilding Rosenbergs Porträttet från 1956, ett annat Sven-Erik Bäcks
Tranfjädrarna från 1957. Till dem kom 1959 Nystroems Herr
Arnes penningar. De tre operorna hade en gemensam librettoförfattare i Bertil Malmberg, även om han dog innan Nystroemoperans text hann bli färdig. Den fullbordades av föreställningens dirigent, Styrbjörn Lindedal.
Nystroem har själv beskrivit det som att han länge letat efter
ett operalibretto och fått olika förslag från Radioteaterns chef
Herbert Grevenius – »jag valde i högen, men endast av sentimentala skäl«. Valet av Selma Lagerlöfs berättelse kallar han »högst
diskutabelt ur litterär synpunkt«. Detta sades till Bo Wallner,
en av de unga. Herr Arnes penningar, som kom i ständiga nytryck
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och användes i skolundervisningen, kändes förmodligen inte
spännande med tidens modernistiska måttstockar, men litterärt
håller den en hög klass. De sentimentala skälen Nystroem talar
om kan ha varit tidiga egna minnen av berättelsen, som publicerades första gången 1903. Det betydde också mycket att en
av spelplatserna i historien är hamnstaden Marstrand med ett
myllrande folkliv. Likaså att havet spelar en roll. Det isiga havet
med risk för infrusna fartyg, som finns med i berättelsen, det
hade tonsättaren upplevt redan som ung. Ett hus brinner i Herr
Arnes penningar – också det hade hänt den mycket unge Gösta
Nystroem.
Ett enkelt, praktiskt skäl att välja denna historia var ju också
att han redan hade skrivit musik till den, musik som han kunde
återanvända.
Historien utspelar sig på 1500-talet, då Bohuslän hörde till
Danmark, och är baserad på verkliga händelser som har återberättats och mytifierats genom åren. I Selma Lagerlöfs version
kommer fiskhandlaren Torarin till den mäktige prelaten Herr
Arnes hem, Solberga prästgård, och hör varsel om onda ting
som ska hända. Prästgården blir sedan satt i brand och alla dess
invånare mördade, och förövarna tar med sig Herr Arnes penningkista, full med mynt som tidigare hade beslagtagits från de
sydsvenska klostren. Bara den unga Elsalill lyckas överleva. Hon
kan senare genom övernaturlig hjälp från sin bästa vän, den mördade fostersystern, avslöja skurkarna, tre skotska legosoldater.
Samtidigt har hon blivit förälskad i en av dem, Sir Archie. När
de ska ställas inför rätta flyr han över det igenfrusna havet med
Elsalill som mänsklig sköld, men hon tar livet av sig med ett
svärd, och de tre fångas in.
Operan inleds med ett förspel, inte så olikt inledningarna till
flera av Nystroems symfonier – en klarinett utvecklar en expres-
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siv slinga och får strax en motstämma, stråkarna kommer in i
pianissimo. Vad de spelar är ett av de återkommande motiven i
operan, ett som står för kärleken mellan Elsalill och Sir Archie.
Precis som i förspelet till Stormen läggs en textlös damkör till
orkesterbilden, vilket här ger den värme och mänsklighet. Berättaren träder sedan in, ackompanjerad av en mycket diskret orkester.
Hela operan domineras av talnära sång, som ibland glider över
i rent tal. Några få gånger, och alltid i anslutning till huvudpersonen Elsalill, förtätas sångstilen till mer expressiv melodik. Ett
exempel är den första scenen, där Elsalill och fostersystern förklarar sig hänga så tätt samman att om den ena skulle drunkna
så skulle den andra kasta sig efter i vattnet. Ett annat är den scen
där Elsalill förklarar för Sir Archie hur hon slits mellan kärleken
och plikten att hämnas: »Jag gråter för att jag älskar er alltför
högt, för att rena mina ögon från er bild«. Här får sångstämman
en mycket expressiv nystroemsk melodilinje, en sådan som han
brukar reservera för stråkarna i instrumentalverken.
På ett ställe går tonsättaren ifrån alla förlagor och lägger in en
grovkornig, folklig visa, en melodi som han ska ha lärt sig av en
kanadensisk sjöman i Bilbao. I den drömscen där Torarin möter
de döda på Solberga prästgård används instrumentet såg, kombinerat med »elektroniskt ljud i stigande och fallande«, något
som han förmodligen lät någon annan mer insatt person sköta i
detalj. Kanske var det en influens från vännen Karl-Birger Blomdahls opera Aniara, där elektroniska resurser används flitigt –
den hade sin mycket omskrivna premiär 1959.
Slutet av Herr Arnes penningar domineras av ett tema som
återanvänds. Elsalill är död, och Marstrands kvinnor går tillsammans ut över isen för att hämta hem henne. Här kommer
hela kören in, återigen textlös, med en variant på sången Havet
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sjunger ur samlingen På reveln. Det är en innerlig och enkel
melodi, som så småningom tas upp av orkestern. Moses Pergaments beskrivning av Nystroems egna musikaliska tonfall som
»bitterljuvt« stämmer här. Denna melodi har just den karaktären, och den känslan blir också rådande i den starka slutscenen.
Herr Arnes penningar sattes snart upp sceniskt. Det skedde
först 1961 på Stora Teatern i Göteborg. Det blev en publiksuccé,
men kritikerna var något skeptiska till överföringen från radiotill scenopera. Stora Teatern gjorde 1975 en nyinstudering med
radikala förändringar. Denna gång blev operan en lysande framgång.
Mot slutet av 1950-talet lyssnade pianisten Käbi Laretei på
ett uppförande av Sinfonia del mare och blev så tagen av det att
hon skrev till tonsättaren och föreslog honom att komponera
en pianokonsert. Det gav honom anledning att göra något som
han länge tänkt men tvekat inför. Hans tvekan berodde, har han
sagt, på hans »respekt för klaveret som instrument«. Tvekan fick
till och med plats i verkets titel: Concerto ricercante, alltså prövande, sökande konsert – likaså i det motto han gav konserten:
»Mon Dieu, préservez-moi, la mer est si grande et ma barque
si petite!« (»Bevara mig Gud, havet är så stort och min båt så
liten!«). Uruppförandet av Concerto ricercante i maj 1960, med
Käbi Laretei och Radioorkestern under Sten Frykberg, direktsändes i TV. Konsertens form har tonsättaren själv kommenterat
i ett brev:
Det hela går i ett svep med de olika satsmomenten sammanbyggda till en enhet […] Genomföringsteknik finnes ej.
Snarare är det klangfärg, melodilinje, ackordiskt-dynamiska
block-anhalter och rytmisk expressivitet som jag syftar till
innanför ramen av det konsertanta sammanhanget […]
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Pianostämman i denna konsert är massivt utformad genom
långa partier, med stark dynamik, många toner och stora gester.
Hela verket hålls samman av några återkommande småmotiv,
melodiska suckar, som är grundstenen i olika melodibildningar.
Käbi Laretei berättar i sina minnen om instuderingen av konserten. Först fann hon den »omänskligt svår, ologisk, krånglig«,
men genom att lära sig förstå de formella sammanhangen fick
hon också teknisk kontroll. Hon framhåller »ett vidunderligt
ställe« mot verkets slut, som innehåller vad hon kallar en »valse
oubliée«, en glömd vals med en drömmande, sensuell stämning.
Det är en av Nystroems många fina valsmelodier. Både den
och ett välfunnet scherzotema som ansluter till den i konserten
hade han lånat från sin egen musik till filmen Leva på Hoppet.
Till denna ungdomliga film hade han lånat annat från sin egen
20-talsproduktion (se s. 154), och frågan är om inte denna lilla
vals också härstammar därifrån.
Oavsett om detta stämmer eller ej är dessa två teman exempel
på de mer positiva känslolägen som hade dykt upp i Nystroems
musik i början av 1950-talet. Något nytt, mer ljust och mer lekfullt börjar infinna sig åren kring 1950, till exempel i hans danska
visor, i musiken till filmen Leva på Hoppet och baletten Ungersvennen och de sex prinsessorna, liksom i Sinfonia Shakespeariana
och partitan för flöjt och stråkorkester. Någon total förändring
av uttrycket handlar det inte om, mera om att en del ljusa färger
har tillförts den nystroemska paletten.
Att direkt koppla ett konstverks uttryck till händelser i konstnärens liv är vanskligt och kan leda till, eller bero på, en alltför
platt syn på skapandeprocessen. En sådan koppling är likafullt
frestande att göra i det här fallet. Det fanns nya glädjefaktorer
i Gösta Nystroems liv. En var att han nu levde i ett parförhållande som var mycket tätt och mycket lyckligt. En annan var
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att kriget var slut – för Nystroems del bör det ha betytt mycket
att Frankrike var befriat och ännu mer att hans judiska familj
och vänkrets inte längre var utsatt för något nazistiskt hot. En
tredje var det erkännande han fick, både av en större publik, som
beundrade Sinfonia del mare, och av de unga tonsättarna i och
kring Måndagsgruppen.
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Stockholm 1999, s. 150. Nystroem
tackar Bo Wallner för kritik i brev
24/10 1949 i dennes arkiv, Musik- och
teaterbiblioteket. I samma arkiv finns
flera brev från Nystroem 1954–56
som rör hans stråkkvartett. Lennart
Reimers recension av den andra
stråkkvartetten står i Svenska
Dagbladet 9/5 1962 och Björn
Johanssons i GHT samma datum.
Det tidiga 50-talets utlandsresor tas

upp i Lennart och Gerd Reimers,
Gösta Nystroem, Stockholm 2000, s.
184 och 193. Lennart Reimers skrev
Gösta Nystroem och hans symfonier,
trebetygsuppsats i musikforskning,
Uppsala universitet år 1954, och
Peter Kai Louis Christensen lade
fram sin avhandling The orchestral
works of Gösta Nystroem för graden
Doctor of philosophy vid University
of Washington 1961. Åke Falck
berättade om beställningen av musik
till radiopjäsen Herr Arnes penningar i
Röster i radio 21 (1954), nr 12, s. 9. En
historik och analys av operan görs av
Barbro Björklund och Kristina
Ohlsén i uppsatsen Gösta Nystroems
opera Herr Arnes penningar, framlagd
vid Musikhögskolan i Stockholm
1976. Brevet från Nystroem till
Wallner 4/1 1965 om textvalet till
operan finns i dennes arkiv. Nystroem
har skrivit till Wallner om sin respekt
för klaveret 2/1 1959 och om formen
i Concerto ricercante 31/12 1959, båda
breven finns i dennes arkiv. Käbi
Laretei har berättat om samma verk i
sin bok Såsom i en översättning,
Stockholm 2004, s. 228–233.

inspelningar:
Sinfonia Shakespeariana har spelats in i
sin tresatsiga version av Malmö
symfoniorkester under B. Tommy
Andersson, Bis, 2004 (BIS-CD-1082).
Det måste påpekas att vad som
beskrivs i skivkommentaren inte är
vad som klingar utan den ursprungliga, fyrsatsiga symfonin. Partitan för
flöjt, stråkar och harpa är inspelad av
Musica vitae under Michael Bartosch
med Ástrildur Haraldsdóttir som
solist, Intim musik, 2003 (IMCD
087). Samma skiva innehåller
Concerto nummer 2. Den första
stråkkvartetten finns i antologin
Souvenirer från Västsverige i en
tolkning av kvartetten EROK, Altfiol
i Väst, 2006 (AIVCD 002). Concerto
ricercante finns inspelad av Anna
Christensson och Deutsche
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz
under Roberto Paternostro,
Capriccio, 2015 (C 5240).

De sista åren

G

östa nystroems sex sista år blev både en tid av återblickande och av fortsatt kreativitet. Och av en viss
välvillig nyfikenhet på de samtida tendenserna. Den
musikaliska omvärlden var i utveckling, och nya tonsättarnamn hade tagit plats på den internationella modernistiska arenan, sådana som Pierre Boulez, Luigi Nono, Luciano Berio och
Bruno Maderna. Det var inga främmande namn för Nystroem –
han nämner dem alla i ett brev 1960 och lägger till att han ibland
blir »djupt gripen av denna nya musik när den (som jag tycker) är
som bäst. När den ger mig något rent emotionellt. Och det förekommer ju faktiskt.« Han reagerade däremot hårt mot amerikanen John Cages experimentella hållning och hans »blådårelära«,
»som jag inte är människa att förstå mig på«. Cages förnekande
av kompositionsteknik var avsett att provocera, och det är inte
förvånande att Nystroem, med sin uppfattning om musik som
bygge och arkitektur, hörde till de provocerade.
En del av de svenska tonsättarna, bland dem Nystroems vänner Hilding Rosenberg och Sten Broman, hade tagit till sig tolvtonstekniken under 1950-talet och skapat sina egna varianter av
den. Tolvtonsteknik innebär att man konsekvent använder skalans alla tolv toner i en bestämd följd, en serie. Vissa tonsättare
började efter andra världskriget att också ordna andra element
i musiken, som notvärden och tonstyrka, i liknande serier, och
resultatet blev en hårt strukturerad, »seriell« musik. Nystroem
var inte helt ointresserad. Han berättar i ett brev 1963: »Jag har
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gjort mina modiga försök må du tro, både vad seriekomponerande och punktdito beträffar, men det har aldrig varit jag.«
Det var alltså inte någon seriell teknik som gav namnet till
Nystroems femte symfoni, Sinfonia seria, som kom 1963. Det
betyder bara »allvarlig symfoni«. Nystroem har själv inför
uruppförandet berättat att han har hämtat det melodiska, tematiska materialet »ur en tidigare produktion av icke framförda
orkestrala och vokala verk«, som han nu omformat. »En återblick alltså«, säger han. Till Siri Rathsman hade han skrivit i ett
brev 1941: »Tänkte börja omarbeta min första symfoni som aldrig är uppförd. Jag gjorde den i Paris. Men det är så mycket körer
och så stor orkester så man kan ju aldrig få den framförd i det
skick den nu befinner sig.« Frågan är om han nu, mer än tjugo år
senare, har gått tillbaka till denna »första« symfoni (som ju aldrig har synts eller hörts och som därför har försvunnit ur numreringen). Eftersom det manuskriptet inte alls är bevarat kan vi
inte veta, men det är inte osannolikt.
Den tvåsatsiga Sinfonia seria är skriven för stråkorkester plus
slagverk, där pukan är flitigast använd, och en flöjt som egentligen bara dyker upp i ett par episoder. Verket har mycket av
det allvar som präglar de två stråkkonserterna. I den långsamma inledningen till första satsen upprepas en ton i altfiolstämman på ett sorgmarschliknande sätt, och därefter kommer
en sådan kurva som Nystroem tyckte om att bygga: över långsamma expressiva stråkfraser till större dramatik och sedan en
livlig central del – avslutningsvis åter till inledningstempot, som
avrundas med en serie rena mollackord i djupa stråkar.
Den andra satsen har en markerad A-B-C-B-A-form. A-delen
är ett utbrett Lento i början men antyds bara i slutet, B-delen
ett Allegro med tre olika temata. C-delen innehåller plötsligt
ett stort instrumentarium utöver stråkarna och flöjten: xylofon,
klockspel, celesta, harpa och piano. I denna C-del åstadkommer
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Nystroem en ljuvlig musik, som för en stund ger ett helt tonartslöst intryck, ovanligt hos honom. Hans förhållande till tonarter var sedan länge ganska fritt, men aldrig helt frånkopplat
– det finns i hans musik oftast ett slags centralton som det hela
strävar till, om också bara tillfälligt, men det finns också tydliga
harmoniska hållpunkter i slutet av satser eller i skarvar mellan
olika sektioner. De traditionella fasta förtecknen i noternas vänsterkant hade han i princip övergett i början av 1920-talet, även
om de kom igen några gånger senare.
Nystroems kreativitet tog sig också uttryck i planer som inte
blev realiserade. Av korrespondensen med Wallner framgår det
att han 1963 letade efter ett nytt operalibretto, den här gången
en komedi.
Som förut förde paret Nystroem ett stillsamt liv, kryddat av
några resor som blev avbrott i Särö-tillvaron. Resor till Sydeuropa var inte bara roliga och inspirerande utan också ett sätt att
slippa från en vinterkall bostad på Särö. Vid sin 70-årsdag 1960
mottog han stipendier på 20 000 kronor från Lions och Sveriges
Radio, vilket gav en lättnad i en ganska knapp ekonomi. Det året
reste de tillsammans med Göstas dotter Liliane och Hellas dotter Ingela till Rom. Våren 1962 befann sig paret i Wiesbaden.
1964 och 1966 blev det nya resor till Nice, vid det första tillfället
med ett återseende av läraren och vännen Leonid Sabanejev.
Men till Paris kom inte Gösta Nystroem. Den sista resan dit
hade han gjort 1937, då han rapporterade om konserterna vid
världsutställningen till GHT, och den gången hade reaktionen
varit negativ: det speciella med Paris var borta och staden hade
»blivit en nykter affärsstad som alla andra«. Han reste hem i
en dålig sinnesstämning. Antagligen ville han sedan behålla bilderna från 10- och 20-talens Paris inom sig så gott det gick,
oblandade med modern verklighet.
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Gösta och Hella Nystroem vid Göteborgs orkesterförenings jubileumsfest
1955. Särö kulturarv.
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Före 1950-talet hade Nystroem komponerat ytterst lite för
kör a cappella. I memoarerna har han berättat om sin far att
»vart han kom bedrev han körverksamhet«. Själv hade han förmodligen deltagit i denna körverksamhet både i Österhaninge
och Grängesberg som ung. Under tiden i Köpenhamn hade han
skrivit ett par manskörsstycken, vilket var att gå i den manskörskomponerande pappans fotspår. En enda sång för blandad kör är
belagd före 1950-talet: Herre, vem får bo i din hydda? från 1935,
som är tillägnad Ceciliakören i Göteborg, ledd av Nystroems
gode vän Werther Carlsson. Texten kommer från Psaltaren, där
tonsättaren också hämtade texter till ett par av sina solosånger.
Närmare än så kom han inte ett kyrkomusikaliskt komponerande i sin »vuxna« produktion. Känsla för poetiska värden i
Gamla testamentet styrde förmodligen textvalet mer än fromhet. Gösta Nystroem var inte starkt troende.
Det svenska körkomponerandet fick en ny stimulans när Eric
Ericson – närstående till Måndagsgruppen – trädde fram som
centralfigur i svenskt körliv på sent 1940-tal. Genom hans arbete
med den nya Kammarkören från 1945 och med Radiokören från
1951 blev det möjligt för tonsättarna att skriva för körensembler
som var på en ny, professionell nivå. Många tonsättare bidrog
på 1940-, 50- och 60-talen till att skapa en modern svensk körrepertoar, och så gjorde även Nystroem. 1956 komponerade han
Tre havsvisioner, som uruppfördes 1958 av Radiokören och Eric
Ericson. De mottogs av kritiken som »ett fullödigt, av personlig
upplevelse vibrerande verk«. Texterna består, precis som i den
tidigare solosångsviten På reveln, av tre havsdikter av olika författare – Elmer Diktonius, Ebba Lindqvist och Vilhelm Ekelund.
I den bibliska sången hade Nystroem använt en måttlig dos
av dissonanser och mer tillämpat en flerstämmighet som anknyter till äldre kyrkomusik. I Tre havsvisioner målar han havet med
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mycket klang, använder kören som vore den en stråkorkester
– men naturligtvis med sin kunskap om människorösten. Den
mest sjungna av de tre är Vid havet, till en dikt ur Ebba Lindqvists samling Labyrint. Den kommer där direkt efter den dikt
som han hade tonsatt som Det enda på 1940-talet och gjort till
centralpunkt i Sinfonia del mare. Vid havet ligger både melodiskt
och rytmiskt mycket nära delar av den symfonin. Sången till
Ekelunds text, Havet, är mera hymnisk, men också den med
massiv klangverkan.
»Komponera körverk och mindre ting. Och sedan måla!« Det
var vad den 75-årige Gösta Nystroem i en födelsedagsintervju
tänkte sig att han skulle syssla med i framtiden. Målandet kanske aldrig blev verklighet, men däremot körkomponerandet. Det
blev sviten Golfiner och två sånger till texter ur Höga visan, allt
tillkommet under 1966. De två sistnämnda är förvånansvärt
traditionella och kan vara baserade på äldre kompositioner av
Nystroem.
Golfiner uruppfördes av Radiokören först efter hans död.
1966 hade den diktsamling kommit ut som texterna hämtades
ur: Golfiner, dikter från hav och stränder. Titeln anspelar på det
portugisiska ordet för delfin, »golfinho«. Författaren var Claes
Elof Claeson (1920–91), en person som måste ha varit helt i
Nystroems smak, att döma av den korta levnadsbeskriv ningen
i Svenskt författarlexikon: »Gått på luffen i Sverige, Sydeuropa,
Asien och Sydamerika, befarit samtliga världshav och världsdelar 1945–70, varit verksam som journalist. Sjökapten, Råå.«
Golfiner är den enda bok han har publicerat. Diktsamlingen är
försedd med ett motto hämtat från Carl Nielsen – också det en
anknytning till Nystroem – som säger att det är mycket lättare att »komponere uudgrundelige Harmonier end klare, faste
Melodier«.
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Den första dikten i körsviten, Den skygges uthav, är centrallyrisk och stämmer väl överens med andra havsdikter som
Nystroem valt för sina kompositioner. De två dikter som sedan
följer har andra motiv: regnskog i Tropisk orkester och arabisk
kustmiljö i Havsdagrar och molnflockar. Dessa två dikter, särskilt
den sista, byggs upp i en sorts verbal impressionism med uppradningar av exotiskt klingande och naturbeskrivande ord, kanske
med viss inspiration från Harry Martinson men förmodligen
mest från de egna erfarenheterna. De liknar inte några dikter
som Nystroem förut tonsatt. Kompositören har sagt att han brukade »gå länge havande med musik«, men det kan inte ha varit
så den här gången – tiden var för knapp. Golfiner är ett tekniskt
steg framåt i hans körmusik, jämfört med Tre havsvisioner; här
utnyttjas kören mer fritt och varierat.
Det var ett annat verk som på ett mer storartat sätt blev slutpunkten i Nystroems produktion. Sveriges Radio beställde 1965
en symfoni av honom, och han skrev den samma år. Arbetstiteln
var »Sinfonia azzurra«, den blå symfonin, och den inledande,
liggande tonen f i kontrabasarna var blå, enligt Nystroems egna
analogier mellan ljud och färg. Men när verket var färdigt i slutet av året hette det i stället Sinfonia tramontana. »Tramontano«,
»från andra sidan bergen«, är ett namn på nordliga vindar som
används i många medelhavsländer, bland dem Frankrike, Spanien och Italien. Ordet kan ibland också stå för allt som kommer
norrifrån och är utländskt. Man kan fatta det som en återblick
från den 75-årige nordbon på hans många möten med dessa länder alltifrån Spanienresan 1912, möten som han så lustfyllt har
beskrivit.
Än en gång, en sista, spände tonsättaren här den stora symfoniska bågen. Sinfonia tramontana har två satser. Den första
inleds med fraser i stråkinstrumenten som i svag dynamik stiger

187

18 8

upp i rader av kvartintervall – det tonavstånd som gitarrsträngarna med ett undantag är stämda i. Kvartintervallen hade följt
med Nystroem ända sedan Ishavet, som ett viktigt element både
i melodiernas och ackordens uppbyggnad. Här ger det en smak
av varmt och vindstilla landskap. Satsen domineras sedan av en
snabb musik med beteckningen »scherzoso«, skämtsam. Det är
en festmusik, mycket elegant instrumenterad, som bland annat
kan ge associationer till Fêtes ur Debussys Trois nocturnes. Med
Nystroems bågform återvänder vi till de spröda uppåtstigande
rörelserna, där stråkarna nu får ett intressant sällskap av smygande pianotoner.
Sats två är dramatisk. Den bygger i grunden rakt igenom på
samma melodimaterial som presenteras i början av första satsen,
med många variationer. Uttrycket är här hårdare: oro, vilja och
trots. Denna sats har också en imponerande orkestrering. Hela
symfonin har, liksom föregångaren Sinfonia seria, en stor effektivitet i form och språk.
Hösten 1965 kontaktades Nystroem av Gerard Bonnier med
frågan om han var intresserad att skriva sina memoarer. Han
hade fått samma fråga många gånger förut, och hade tio år
tidigare svarat: »… får väl bli en senare orkeslösfråga«, vilket
betydde att hans kompositionsarbete gick före, »så länge jag kan
se med mitt enda dåliga öga att plita noter«. Det kan tilläggas
att de plitade noterna alltid blev mycket prydliga – den konstnärliga handen förnekade sig inte. Nu antog Nystroem erbjudandet
och skrev om sitt liv. Han kunde ibland stödja sig på sådant han
hade skrivit tidigare. Bokmanuset blev så småningom möjligt att
ge ut, men publikationen av Allt jag minns är lust och ljus kom att
dröja till efter författarens död.
Det blev en kronologiskt tämligen sammanhängande levnadsberättelse fram till och med Paristiden, och därefter en friare
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konstellation av diverse minnen från hav och land, allt försett
med författarens egna tuschteckningar. Resultatet var en frisk
och levande bok. Den är en bra informationskälla för den som
undrar vem Gösta Nystroem var, vad han tyckte om och hur han
reagerade på världen, men som framgått här och var i denna bok
är den en frustrerande källa för den som vill veta vad som verkligen hände – och när det hände. Titeln hade Nystroem hämtat
från dikten I passionsveckan ur samlingen Flora och Pomona av det
tidiga 1900-talets folkkäraste poet, Erik Axel Karlfeldt. Sammanhanget i dikten säger något om hur han har tänkt det:
O ljuvligheters ljuvlighet och krona –
att bjuda frid, att läka och försona,
att räcka handen
och säga: »Allt jag minns är lust och ljus!«
För alltid äro mina vårar gångna,
i gravar ligga mina vänner fångna,
vid aftonbranden
jag sitter högstämt ensam i mitt hus.
Hella Nystroems dotter Ingela Linton har återberättat ett minne
av hur Gösta 1966 kom upp från sin ateljé och arbetsplats med
orden: »Nu är jag färdig!« Det kan ha gällt memoarerna, det kan
också ha gällt körsviten Golfiner, det sista verk vi har från honom.
Men Hella frågade sig om han helt enkelt menade att han hade
gjort sitt och var färdig med livet. Ett brev till konstnärsvännen
Tor Bjurström, skrivet den 1 juli 1966, motsäger det. Där står:
»Jag ska ha uruppförande på min sjätte symfoni den 30 oktober
och är f.n. igång med en stor symfonisk fantasi för soli, kör och
orkester«. Det projektet tycks ha varit en tänkt utbyggnad av
Golfiner, som i tonsättarens manuskript kallas »körer ur symfonisk fantasi«.
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Arbetet med detta kan inte ha hunnit så långt. Gösta Nystroem
dog den 10 augusti efter en ganska kort tid av allvarlig sjukdom.
Det var en lugn och relativt smärtfri död. Begravningen ägde
rum i den medeltida kyrkan i Hanhals, nära Särö och nära kust
och hav, och det är på den kyrkogården hans grav ligger.

referenser och vidare läsning:
Nystroem har skrivit om Pierre Boulez
med flera i brev till Bo Wallner 13/1
1960 i dennes arkiv, Musik- och
teaterbiblioteket, och i brev till
Lennart Reimers 4/1 1963, dennes
arkiv (F 3:5), samma bibliotek, om
försök att skriva serie- och punktmusik. Om materialet till Sinfonia
seria skriver Nystroem i programbladet till uruppförandet 9/10 1963 i
Konserthuset, Stockholm. Tanken på
att omarbeta den »första« symfonin
uttrycker Nystroem i brev till Siri
Rathsman 30/4 1941 i hennes arkiv,
Lunds universitetsbibliotek. Citatet
om Paris som affärsstad kommer från
GHT 9/7 1937, och kommentaren
om hans sinnesstämning då finns i
brev till Siri Rathsman 13/7 1937 i
hennes arkiv. Ingmar Bengtssons
recension av Tre havsvisioner stod i
SvD 9/11 1958. Uppgifterna om
Claes Elof Claeson finns i Svenskt
författarlexikon, vol. 6, 1966–70,
Stockholm 1975. Brevet från Gerard
Bonnier till Nystroem 3/11 1965 om
memoarerna finns i Lennart Reimers
Nystroem-samling (F 3:5) i Musikoch teaterbiblioteket. Nystroems
egna ord om uppskjutet memoarskri-

vande står i brev till Bo Wallner 29/8
1955 i dennes arkiv. Hans ord om att
vara »färdig« har Hella Nystroems
dotter Ingela Linton återberättat i
samtal. Orden om planer på en ny
komposition finns i brev från
Nystroem till Tor Bjurström 1/7 1966
i dennes arkiv, Kungliga biblioteket.

inspelningar:
Sinfonia seria är inspelad av Stockholmsfilharmonikerna under
Jukka-Pekka Saraste, Caprice 1989
(CAP 21332), och av Malmö
symfoniorkester under Paavo Järvi,
Bis 1997 (BIS-CD-782). Tre
havsvisioner är tolkade av Gustaf
Sjökvists kammarkör på antologin I
vår tid, Naxos 2011 (8572535). Två av
sångerna i Golfiner tolkas av
kammarkören Pro musica under Jan
Yngwe på skivan Where love reigns,
Swedish Society, 1992 (SCD 1050).
Sinfonia tramontana är inspelad med
Malmö symfoniorkester under B.
Tommy Andersson, Bis, 2004
(BIS-CD-1082).

Bilden av Gösta Nystroem –
»De fick inte död på hans personliga ton«

D

et finns ett fenomen som går som en linje genom
Gösta Nystroems komponerande nästan från början
till slut. Det är att han vill skapa stora verk efter sina
egna visioner, han genomför det, verken möts av andras synpunkter, framför allt på formen, och han lär sig av det.
Nystroem har själv berättat om hur han en gång visade Carl
Nielsen ett orkesterstycke som hade uppenbarat sig för honom i
drömmen och som han tecknat ner. Nielsen tittade på det, skrattade och sade: »Skriv hellre en fin och enkel melodi nästa gång
du drömmer«. Varför har Nystroem valt att berätta denna episod, som då måste ha varit lite försmädlig för honom? Antagligen för att han tyckte historien var belysande för hans ungdom,
både för var han stod och vad han hade kvar att lära.
Sedan finns en följd av reaktioner på hans orkesterverk som
kan sammanfattas som: det är bra, men något fattas för att det
ska bli så bra som det borde kunna vara. När Ishavet recenserades efter framförandena i Stockholm och Göteborg 1927 var
kritikerna eniga om att Gösta Nystroem var ett stort löfte,
men att han hade otillräcklig kontroll över den musikaliska
formen. »Tonsättaren manar fram krafter, som han inte alltid
lyckas bemästra«, skrev till exempel Pergament. I samma anda
var Sabanejevs ord om att somligt behövde »brännas bort« och
annat »förstärkas« hos Nystroem. Den franske recensenten
Gustave Bret menade å sin sida, från ett annat perspektiv, att om
tonsättaren bara lämnade »kulten av dissonansen« skulle han bli
en fin lyriker.
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Något liknande hände sedan, som vi har sett, med Sinfonia
Espressiva på 1930-talet, Sinfonia del mare på 40-talet och Sinfonia
Shakespeariana och violinkonserten på 50-talet. Verken beundrades men bedömdes av recensenter eller dirigenter som alltför
långa, och förändringar gjordes – strykningar för att undvika
longörer och bättre få fram det väsentliga, och till och med sammanslagningar av satser.
Nystroem var en stark konstnärspersonlighet och det är fråga
om fullödiga verk, men i det här avseendet var hans verksamhet
som en lång läroprocess, kanske en fortsättning på den »bortbränning« som Sabanejev hade talat om. Han skärpte sin form
undan för undan, och till sist fanns inte de problematiska omtagningarna eller de överdimensionerade partierna. Dit har han
nått i orkesterverken från det senare 50-talet och framåt: den
andra stråkkonserten, Sinfonia seria och Sinfonia tramontana. De
är från början formellt strama – och samtidigt har de den emotionella intensitet som var Nystroems kännemärke.
Han höll sig alltså kvar inom det tonspråk han hade utformat och finslipat genom åren. Hans efterträdare som musikkritiker på GHT, Björn Johansson, hade formulerat det negativt
– Nystroem var »oföränderligt densamme, utan nya utblickar,
utan nya uttrycksskalor«. Var han en konstnär som producerade
samma verk om och om igen? På ett sätt var han det. Publiken visste vad den hade att vänta av ett nytt instrumentalverk av
Nystroem, och den fick ungefär det: samma formgrepp, samma
lätt igenkännbara melodik, där man till och med har talat om en
enda melodisk »urcell«, varierad i verk efter verk. Men den fick
också konstnärlig uppriktighet och ett personligt uttryck format med ett genom åren alltmer suveränt hantverk. Den positiva sidan av att vara »oföränderligt densamme« var att alltid
vara sig själv.
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Helt densamme var naturligtvis inte Gösta Nystroem genom
femtio år av komponerande. Hans utveckling kan skisseras på
följande sätt. Startpunkten var ett nordiskt romantiskt tonspråk,
och till det lade han en allt starkare modernistisk kryddning
under 1910- och 20-talen. Det medvetna formbygget och hans
egen flerstämmiga teknik utvecklades därefter i de tidiga symfonierna. I storverken Sinfonia espressiva och Sinfonia del mare
dominerar en tung och sträng atmosfär – det symfoniska överjaget är starkt. Vid sidan av detta finns teatermusik och sånger
där ett lyriskt drag får blomma. Något ljust och lekfullt kommer
in i hans produktion åren kring 1950. I de sena verken i större
format finns ibland en lycklig syntes av det stränga och det ljusa,
sammangjutet i en enhetlig form.
Gösta Nystroem hade under sina sista decennier en hög status
i svenskt kulturliv, som en portalfigur i 1900-talsmusiken med
en egen röst. Efter hans död ägnade Musikradion hans musik en
hyllning: under en vecka i oktober spelades bara Nystroem i den
dagliga, halvtimmeslånga »middagsmusiken«. Memoarboken
hälsades med superlativer när den kom 1968. Detsamma gällde
nyuppsättningen av Herr Arnes penningar 1975 i Göteborg, som
var en postum framgång av stora mått. Vid hundraårsjubileet av
hans födelse 1990 gjordes sammanfattningar av hans verk och
insatser. De beskrevs till stora delar efter hans egna ord – berättelser i en mänsklig och humoristisk ton, med en viss personlig
blygsamhet och med sinne för goda anekdoter. Några saker upprepades alltid och blev till ett fundament i bilden av honom. Det
var havets roll i hans skapande, det var hans franska erfarenheter, det var den dubbla rollen som målare och tonsättare, och det
var hans utvecklingsgång inom musiken från impressionism till
formfasthet. Till det ständigt upprepade hörde också platsen i
den svenska modernismens pionjärtrio – Rosenberg, Nystroem
och Pergament.
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En sådan cementerad bild av ett konstnärskap måste någon
gång undersökas och problematiseras. Bilden av Nystroem har
vid några tillfällen blivit kritiserad eller ifrågasatt. Tonsättaren
Johan Jeverud skrev 1990 en artikel om den symfoni som gett
Nystroem mest prestige, Sinfonia espressiva, där han på tvärs mot
den etablerade åsikten menade att tonsättaren formellt inte har
lyckats med sin symfoni. Den formella spänning som han vill
bygga upp faller, enligt Jeverud, på att tonarternas funktion i
verket är för svag för att bära upp strukturen, och att egentlig
tematisk utveckling inte finns. Nystroem är i de mindre formaten en »mera hel, förlöst och spontan« tonsättare, tycker han,
men däremot ofullgången i Sinfonia espressiva. Det är ingen ointressant kritik, men utgångspunkten är Jeveruds egen fasta tro
på tonarterna.
I en akademisk uppsats om Ishavet från 1995 pekar Tomas
Block på problemet med att Nystroems liv och verk nästan bara
beskrivits i ett efteråtperspektiv, sedan han blivit en känd och
etablerad figur som ser tillbaka på vad han gjort. Bilden av lärogången från impressionistiskt klangflöde i Ishavet till formell
fasthet i till exempel Sinfonia espressiva menar Block är överdriven – likheterna mellan verk från olika perioder är större än vad
tonsättaren själv och hans kamrater har hävdat.
Nystroem fick höra Ishavet vid ett nytt framförande 1966 och
konstaterade då att det lät bättre än han trott och »kanske går
bättre ihop med den musik man skriver idag än den gjorde när
det begav sig«. Detta gäller förmodligen ännu, femtio år senare.
Å andra sidan kanske ett verk som Sinfonia breve med sin puritanska stil inte tilltalar en publik lika mycket idag som när det
begav sig, trots sin mycket fasta struktur.
De två debattinläggen om värderingen av Nystroem har inte
varit till skada för hans sak. Glömskan är en värre motståndare,
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och den har drabbat också honom. Alltför mycket har hänt sedan
han kom hem från Paris 1932 för att modernisten Nystroem ska
stå på dagordningen. Den moderne romantikern Nystroem
däremot, med sin känsla för klassiska former, sitt dissonansrika
tonspråk och sin personliga ton, har alla förutsättningar att leva
vidare, både genom sina sånger och sina orkesterverk.

referenser:
Citatet i rubriken är av Moses
Pergament, hämtat ur Anders Edling,
Franskt i svensk musik 1880–1920,
Uppsala 1982, s. 315; »de« som han
refererar till är Nystroems olika
lärare. Pergaments recension av
Ishavet finns i Svenska Dagbladet 3/11
1927, Leonid Sabanejevs ord om
Nystroem i Musical times 1928,
s. 1084, Gustave Brets recension av
Suite lyrique i tidningen L’Intransigeant 4/12 1931 och Björn Johanssons recension av den andra

stråkkvartetten i GHT 9/5 1962.
Johan Jeveruds artikel »Om Gösta
Nystroems Sinfonia espressiva« står i
Artes 16 (1990), s. 129–134, och
Tomas Blocks uppsats Bland isbjörnar
och pingviner: perspektiv på Gösta
Nystroems symfoniska dikt Ishavet lades
fram vid Musikvetenskapliga
institutionen, Uppsala universitet
1995. Nystroems yttrande om Ishavet
finns i ett brev till Tor Mann 20/3
1966 i dennes arkiv, Musik- och
teaterbiblioteket.

verkförteckning

Var verken har publicerats har bara angivits i några speciella fall:
dels då de kommit i böcker och tidskrifter, dels då de givits ut
i Paris på 1920-talet av förlaget Maurice Sénart. Utgivningen i
Paris är så biografiskt intressant, och de utgåvorna så pass svåra
att hitta, att informationen har tagits med.
Det finns ett antal verk av Gösta Nystroem som han har
berättat om men som ingen har kunnat hitta. Framför allt handlar det om innehållet i den omtalade koffert som gick förlorad i
en tågtransport år 1920, men det gäller också några senare verk.
Alla dessa ej bevarade verk tas upp i en särskild lista i slutet av
förteckningen. En del av dem har Nystroem angett som ofullbordade. Uppgifterna om kompositionsår i den listan kommer
från honom själv, de ungefärliga tidsspannen är rimliga bedömningar.
symfonier
Sinfonia breve
Komp. 1929–31, uruppf. 19/10 1932, Göteborg
Sinfonia espressiva
Komp. cirka 1932–37, uruppf. 18/2 1937, Göteborg
Sinfonia del mare
Komp. 1948, uruppf. 24/3 1949, Göteborg
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Sinfonia Shakespeariana (med tonsättarens stavning: Sinfonia Shakspereana)
Fullbordad januari 1952, uruppf. 4/11 1952, Göteborg
1954 omarbetad till en tresatsig version, som därefter är den giltiga
Sinfonia seria
Fullbordad februari 1963, uruppf. 9/10 1963, Stockholm
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Sinfonia tramontana
Komp. 1965, uruppf. 30/10 1966, Stockholm

solokonserter
Rondo capriccioso för violin och orkester
Se Kammarmusik
Hommage à la France för viola och orkester
Komp. 1940, uruppf. 30/10 1941, Göteborg
Sinfonia concertante för violoncell och orkester
Komp. 1940–44, uruppf. 12/4 1945, Göteborg
Violinkonsert
Komp. 1943–55, uruppf. 23/1 1957, Göteborg
Concerto ricercante för piano och orkester
Komp. 1958–59, uruppf. 15/5 1960, Stockholm

övriga orkesterverk
Valse solennelle
Komp. 1914
Endast bevarad i klaverutdrag
Ishavet/La Mer glaciale
Komp. 1924–25, uruppf. 2/11 1927, Stockholm

verkförteckning
Suite lyrique (orkestrering av Regrets)
Färdigställd 1927, uruppf. 28/11 1931, Paris
Utg. av Maurice Sénart i Paris 1928
Konsert (Concerto) nr 1 för stråkorkester
Komp. 1929–31, uruppf. 16/12 1931, Göteborg
Ett litet intermezzo
Komp. 1937
1945, Ouverture symphonique (senare endast med titeln Ouverture symphonique)
Komp. 1945, uruppf. 11/10 1945, Göteborg
Palettskrap, svit för liten orkester
Komp. 1950, uruppf. 7/10 1951, Göteborg
Partita för flöjt, stråkar och harpa
Komp. 1953, uruppf. 28/1 1954, Göteborg
Konsert (Concerto) nr 2 för stråkorkester
Komp. 1955, uruppf. 5/2 1955, Stockholm

kammarmusik
Rondo capriccioso för violin och piano
Komp. 1917, omarbetad och orkestrerad 1920
Utg. av Maurice Sénart i Paris 1927
Stråkkvartett nr 1
Fullbordad 1956, uruppf. 31/3 1957, Stockholm
Stråkkvartett nr 2
Komp. 1961, uruppf. 8/5 1962, Stockholm
Indragen av tonsättaren
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pianomusik
Valse marine op. 12
Utg. 1920
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Regrets
Komp. 1923–24, uruppf. 3/3 1927, Stockholm
Utg. av Maurice Sénart i Paris 1926
(Jfr Övriga orkesterverk: Suite lyrique)
Prélude pastoral
Komp. 1958

sånger
(För sång och piano när inget annat anges)
Herren är mitt ljus, sång och piano/orgel, text ur Psaltaren
Komp. 1914
Hjärtat, text: Bo Bergman
Komp. 1916
Der er i skogen, text: Johan Welhaven
Komp. 1915–20
Ord mot det tomma, text: Bertil Malmberg
Komp. 1915–20
Ur Höga visan
Komp. 1917
Jfr Tre kärleksvisor, 1951
Natt vid sätern, text: Christian Günther
Komp. 1915–20

verkförteckning
Lillebarn, text: Bo Bergman
Komp. 1915–20
Gubben och gumman skulle mota vall, trad. text
Komp. 1923
Du bleka pappersmåne, text: Thora Dardel
Publicerad 1924 i Thora Dardels roman Konfektasken
Det satt en katt vid Kattegatt, text: Anna Maria Roos
Komp. 1924
Nocturne, text: Anders Österling
Komp. 1924
Som ett blommande mandelträd, text: Pär Lagerkvist
Komp. 1927
Bön, text: Bo Bergman
Komp. 1927
8 dikter ur »Ångest«, text: Pär Lagerkvist. Fransk översättning av Jean-Victor Pellerin
Komp. 1923–26
Utg. av Maurice Sénart i Paris 1927
1. Det finns ingenting i världen mer än du
2. Ingenting är som du
3. Min ångest är en risig skog
4. Kärleken är intet
5. Dina läppar äro som skogar efter regn
6. Dina ögon äro så bara
7. Under stjärnorna
Den röda blomman, text: A. Gunnar Bergman
Publicerad 1939 i skriften Idag Spanien …
En frivillig, text: Marika Stiernstedt
Publicerad 1939 i skriften Idag Spanien …
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Sånger vid havet
Versioner för sång och piano resp. sång och orkester
Komp. 1941, uruppf. 5/2 1943, Göteborg (orkesterversionen)
1. Ute i skären, text: Ebba Lindqvist
2. Nocturne, text: Edith Södergran
3. Havets visa, text: Hjalmar Gullberg
4. Jag har ett hem vid havet, text: Ragnar Jändel
5. Jag väntar månen, text: Hjalmar Gullberg
Kärlekens visa, text: Pär Lagerkvist
Komp. 1942
Brunnen, text: Jarl Hemmer
Utg. 1944
Det enda, text: Ebba Lindqvist
Komp. 1946
På reveln
Utg. 1947
1. På reveln, text: Anders Österling
2. Otrolig dag, text: Einar Malm
3. Havet sjunger, text: Ebba Lindqvist
Jag diktar för ingen, text: Vilhelm Ekelund
Utg. 1948
Den lyse nat/Att älska i vårens tid, text: Mogens Lorentzen
Utg. 1949
Det lille hotel, text: Mogens Lorentzen
Utg. 1949
Själ och landskap, text: Ebba Lindqvist
Komp. 1950
1. Vitt land
2. Önskan
3. Bara hos den

verkförteckning
Lyssna hjärta, sopran, alt, flöjt, slagverk och piano, text: Rabindranath
Tagore
Publicerad 1950 i tidskriften Prisma
Tre kärleksvisor
Version för sång och piano resp. sång och orkester
Den förra utg. 1951
1. Kom min älskade, kom, text ur Höga visan, komp. 1917
2. Bön, text: Anders Österling, komp. 1927
3. Kärlekens visa, text: Pär Lagerkvist, komp. 1942
To viser, text: Mogens Lorentzen
Utg. 1951
1. Mon – mon ikke
2. Mimis vise
I ljusningen, text: Harry Martinson
Komp. 1960
1. I ljusningen
2. Före åskstormen
3. Midsommardrömmen
Sommarmusik, sopran och kammarorkester, text: Einar Malm
Komp. 1964

körverk
Prinsessan satt högt i sin jungfrubur, manskör a cappella, text: Björnstjerne
Björnson
Troligen komp. på 1910-talet, utgiven före 1924
Flickan stod vid brunnen, manskör a cappella, text: Christian Günther
Troligen komp. på 1910-talet, utgiven 1953
Herre, vem får bo i din hydda, blandad kör a cappella, text ur Psaltaren
Komp. 1935
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Marschvisa (för pojkar och flickor), kör med piano
Möjligen komp. ca 1950
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Tre havsvisioner, blandad kör a cappella
Komp. 1956, uruppf. 7/11 1958, Stockholm
1. Havets hand, text: Elmer Diktonius
2. Vid havet, text: Ebba Lindqvist
3. Havet, text: Vilhelm Ekelund
Huru skön och huru ljuv, blandad kör a cappella, text ur Höga visan
Utg. 1966
Säg mig du, blandad kör a cappella, text ur Höga visan
Utg. 1966
Golfiner, blandad kör a cappella, text: Claes E. Claesson
Komp. 1966, uruppf. 13/3 1967, Stockholm
1. Den skygges uthav
2. Tropisk orkester
3. Havsdagrar och molnflockar

scenisk musik
Radioteatermusik till Pär Lagerkvists Konungen
Komp. 1933
= Teatermusik nr 1
Teatermusik till William Shakespeares Stormen
Komp. 1934
= Teatermusik nr 2
Teatermusik till Pär Lagerkvists Bödeln
Premiär 1935
= Teatermusik nr 3

verkförteckning
Teatermusik till William Shakespeares Köpmannen i Venedig
Premiär 1936
= Teatermusik nr 4
Teatermusik till Nordahl Griegs Vår ära och vår makt
Premiär 1937
Teatermusik till dramatisering av Gustave Flauberts Madame Bovary
Premiär 1938
Teatermusik till Hjalmar Gullbergs Vävaren i Bagdad
Premiär 1943
Filmmusik till Intill helvetets portar, regi Göran Gentele
1948
Radioteatermusik till Maurice Maeterlincks De blinda
1949
Indragen av tonsättaren
Filmmusik till Leva på Hoppet, regi Göran Gentele
1951
Ungersvennen och de sex prinsessorna, balett, koreografi Birgit Cullberg
Premiär 1951
Radioteatermusik till Selma Lagerlöfs Herr Arnes penningar
1954
Herr Arnes penningar, radioopera efter Selma Lagerlöfs berättelse
Sänd 26/11 1959
Herr Arnes penningar, scenisk version
Premiär 6/1 1961, Göteborg
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Symfonisk fantasi (1906)
Stråkkvartett (1910–20)
Pianotrio (1910–20)
Julsång, text: Daniel Fallström (1910–20)
Sonat för piano (1910–20)
Juloratorium (1910–20)
Orientalisk balett (1915–20)
Violinsonat (1915)
Tre stycken för violin och piano (1915)
Javanesisk balett (1916)
Svit för violin och piano (1916)
Beethoveniana för violin och piano, tillägnade Fini Henriques (1916)
Tre stycken för piano (1916)
Pianokonsert (1916)
Méditations för piano (1917)
Påskkantat för kör och orgel (1917)
Impromptu för piano (1917)
Symfonin »Min barndom« för soli, kör och orkester (1918)
Liten svit för kammarorkester (1919)
Maskerad, balettpantomim (1921)
Ishavsbalett (1922)
Söderhavsbalett (1922)
Babels torn, symfonisk dikt med körer (1923–26)
Nattmusik vid havet för liten orkester (1925)

omnämnda nystroemverk

Att älska i vårens tid 155, 177

Leva på Hoppet 154, 177

Bödeln

Madame Bovary 113

113

Concerto nr 1 94–96, 105, 168
Concerto nr 2 168–169
Concerto ricercante 176–177
Den lyse nat 155, 177
Den röda blomman 119
Der er i skogen 53
Det enda 147, 149, 186
Det lille hotel 155, 177
Det satt en katt vid Kattegatt 76–77
Du bleka pappersmåne 77, 90
En frivillig

119

Golfiner 186–187, 189
Gubben och gumman skulle mota
vall 76
Herr Arnes penningar 173–176, 193
Herre, vem får bo i din hydda? 185
Herren är mitt ljus, min frälsning 37
Hjärtat 25
Hommage à la France 137–139, 168
Intill helvetets portar 153
Ishavet 74, 76, 83, 91, 96, 110, 116,
134, 150, 165, 188, 191, 194
Köpmannen i Venedig 113

Natt vid sätern 53, 101, 141
1945 (Ouverture symphonique) 144,
153
Nocturne (Österling) 77, 141
Ord mot det tomma 53
Partita för flöjt, harpa o stråkorkester
167, 169, 177
På reveln 154–155, 176, 185
Regrets 76, 79, 82–83, 87, 91, 93,
95, 102–105, 116–117, 120, 128,
154, 165
Rondo capriccioso 53, 83
Sinfonia breve 95–96, 99, 105, 111,
165, 194
Sinfonia concertante 138, 139, 152,
168
Sinfonia del mare 13, 121, 146–147,
149–152, 163–164, 166, 169, 176,
178, 186, 192, 193
Sinfonia espressiva 13, 119–121,
132, 139, 151–152, 163, 165, 169,
192–194
Sinfonia seria 182, 188, 192
Sinfonia Shakespeariana 164,
166–168, 177, 192
Sinfonia tramontana 187, 192
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Själ och landskap 155
Stormen 111–113, 144, 150, 166,
175
Stråkkvartett nr 1 169, 171
Stråkkvartett nr 2 171
Suite lyrique 93–94, 96, 102, 103,
110
Sånger vid havet 139–144, 147, 150,
154–155

Tre havsvisioner 185, 187
Ungersvennen och de sex prinsessorna 173, 177
Violinkonserten 168, 192
Vår ära och vår makt 113
Åtta dikter ur Ångest 83, 90, 144

personregister

Adolphson, Olle 155
Adrian-Nilsson, Gösta 57–58, 63,
66, 68, 73–75, 82, 88, 96, 110,
113–114, 165
Ahlberg, Torsten 131
Alfvén, Hugo 73, 131, 163
Allendy, René 90
Amundsen, Roald 48, 74
Ankarswärd, Märta 35
Ansermet, Ernest 117, 121
Archipenko, Alexander 66
Ari, Carina 73
Armstrong, Louis 133–134, 165
Arosenius, Ivar 173
Atterberg, Kurt 73, 89–91, 116–117,
130–131, 134, 145, 150, 152, 163
Auric, Georges 69–70
Bach, Johann Sebastian 21, 23–24,
60, 62, 69, 81, 103–104
Baker, Josephine 134–135
Bartók, Béla 171
Bathori, Jane 90
Batt, Mona, f. Nystroem 63, 171
Beckman, Bror 36, 101
Bedinger, Anders 25
Beethoven, Ludwig van 26, 59–60,
62, 68, 70
Bengtsson, Ingmar 105, 168
Berg, Curt 121, 166
Bergenson, Aron 21, 31, 36
Bergman, A. Gunnar 119
Bergman, Ingmar 153
Bergson, Ann 146, 153

Berio, Luciano 181
Bjerne, Ulla 44–45
Bjurström, Tor 44–45, 66, 108, 118,
189
Block, Tomas 74, 194
Blomdahl, Karl-Birger 153, 164, 175
Bonde, Carl 17
Bonnier, Gerard 188
Bordes, Charles 60
Boulez, Pierre 181
Boye, Karin 147
Brahms, Johannes 51
Branzell, Karin 25
Braque, Georges 72
Bret, Gustave 93, 191
Britten, Benjamin 96
Broman, Sten 115–116, 127, 134,
181
Brustad, Bjarne 67
Buxtehude, Dietrich 24
Bäck, Knut 110
Bäck, Sven-Erik 164, 173
Börjeson, Lena 66
Börlin, Jean 73
Cage, John 181
Carlsson, Werther 185
Casella, Alfredo 84
Cassel, Ernest 26
Chevillard, Camille 62
Chopin, Frédéric 32, 45, 83
Christensen, Peter Kai Louis 172
Ciacelli, Arturo 49
Claeson, Claes Elof 186
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Cocteau, Jean 65, 69, 73
Cullberg, Birgit 173

210

Dahl, Viking 52, 67–68, 74
Dardel, Nils 65, 70
Dardel, Thora 65, 70, 77, 90
Debussy, Claude 32–33, 37, 51,
68–69, 76, 77, 101, 104, 112–113,
133, 149, 167, 188
Derkert, Siri 35, 118
Diktonius, Elmer 185
Dixon, Dean 166
Dukas, Paul 69
Duncan, Isadora 35
Durey, Louis 69
Eckerberg, Sixten 150–151,
161–163, 167
Edfelt, Johannes 147
Ekelund, Vilhelm 185, 186
Ekelöf, Gunnar 92, 118
Ekman, Hasse 153
Eksell, Ingrid 151
El Greco 28
Ellington, Edward ”Duke” 134
Enderberg, Otto 26
Enescu, George 139
Eriksson, Josef 101
Falck, Åke 173
Fallek, Hippolyte 149
Fauré, Gabriel 32
Ferlin, Nils 118
Flaubert, Gustave 113
Forsell, John 122
Fougstedt, Arvid 110
Foujita, Tsuguharu 66
Franck César 31, 60, 62, 69, 102,
133
de Frumerie, Gunnar 92
Frykberg, Sten 176

Gade, Niels W. 26
Gaubert, Philippe 84
Geijer, Erik Gustaf 24
Gentele, Göran 153–154
Gentele, Marit 154
Giebelhausen, Steen 50
Grange, Ingrid, f. Nyström 17, 19,
108
Grate, Eric 110
Grevenius, Herbert 173
Grieg, Edvard 27, 51, 87, 93, 101
Grieg, Nina Hagerup 51
Grieg, Nordahl 113
Grünewald, Isaac 44, 56, 65, 110
Guggenheim, Peggy 146
Guilmant, Alexandre 60
Gullberg, Hjalmar 139, 142
Günther, Christian 53, 141
Hallén, Andreas 31, 32
Hallnäs, Hilding 119, 162–163
Hannikainen, Väinö 67
Hansen, Finn 146
Hanson, Lars 153
Hasselquist, Jenny 73, 96
Hesselberg, Eivind 67
Hindemith, Paul 14, 87, 128–129,
133, 135, 164
Hjertén, Sigrid 110
Honegger, Arthur 14, 69–71, 82, 91,
97, 102, 105, 112–113, 128–129,
165
Hult, John 153
Håkanson, Knut 90, 110–111, 128
Händel, Georg Friedrich 21
Ibsen, Lillebil 52
d’Indy, Vincent 36–37, 59–62, 81,
97, 102–103, 105, 128, 165
Inghelbrecht, Désiré-Émile 73, 93
Jadassohn, Salomon 32
Jeanson, Gunnar 107, 111, 128, 131

personregister
Jeisler, Daniel 90
Jeverud, Johan 194
Johansen, Svend 44, 65, 110
Johansson, Björn 171, 192
Jungstedt, Kurt 44–47, 49–50, 58,
65–67
Jungstedt, Mathilda 47, 49
Jändel, Ragnar 139, 142, 144
Järnefelt, Armas 110, 112

Lindqvist, Ebba 139, 141–142,
147–149, 155, 185–186
Liszt, Franz 32
Lorentzen, Mogens 44–45, 110,
155
Lunceford, Jimmie 134
Lundberg, Lennart 31–33
Lundström, Knut 58–59
Lybeck, Bertil 65

Kallstenius, Edvin 131
Karlfeldt, Erik Axel 189
Kisling, Moïse 65–66
Kjellström, Sven 26
Klami, Uuno 67
af Klercker, Edla 43
af Klercker, John 43
Knudsen, Valdis 84
von Koch, Erland 152
von Koch, Sigurd 90, 101
Koechlin, Charles 68
Krohg, Per 65
Kuhlau, Friedrich 21
Kulle, Jarl 154
Kurth, Ernst 104
Källström, Arvid 56–57

MacArden, Joy 51
Maderna, Bruno 181
Madetoja, Leevi 67
Mahler, Gustav 133, 149
Malm, Einar 155
Malmberg, Bertil 53, 173
Manet, Édouard 65
Mann, Tor 32, 37, 111, 120–121,
138, 150, 167
de Maré, Rolf 72
Martinson, Harry 118, 187
Martinson, Moa 118
Matisse, Henri 37
Matthison-Hansen, Gottfred 24
Melchers, Melcher 97
Milhaud, Darius 67–70, 76, 82, 90
Morales, Olallo 122
Mortier, Jane 90
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