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Välkommen till
En dag med Hugo Alfvén!
Det är i år 100 år sedan Hugo Alfvén tillträdde
sin tjänst som Uppsala universitets director
musices och det är just idag den 8 maj 50 år
sedan han avled i Leksand.
På initiativ av och med bidrag från Hugo Alfvén
Fonden i Kungl. Musikaliska Akademien har
nuvarande director musices Stefan Karpe samlat Uppsalas musikresurser för att fästa uppmärksamheten vid några sidor av en fängslande personlighet som satte sin prägel på Uppsalas musikliv under drygt tre decennier.
Under dagen kommer du att möta olika sidor av
tonsättaren Hugo Alfvén med början i Uppsala
Konsert & Kongress, fortsättning i Universitetsaulan och avslutning i Domkyrkan. Kl 1400
invigs en tillfällig utställning i Universitetsbibliotekets förhall.

Besök Alfvénsällskapets hemsida www.alfvensallskapet.se

Välkommen till En dag med Hugo Alfvéns musik!
r 2010 finns särskild anledning att fokusera på Hugo Alfvéns person och verksamhet
eftersom det är jämt 100 år sedan han tillträdde sin tjänst som director musices vid
Uppsala universitet 1910 och det är jämt 50 år sedan han avled i Leksand, just den 8
maj 1960, när han nyss fyllt 88 år.

Å

Rektorsrådet för Kultur & traditioner vid Uppsala universitet och director musices Stefan
Karpe har samlat stadens körer, Musik i Uppland, Uppsala Konsert & Kongress samt Domkyrkomusiken och Uppsala Blåsorkester för att hålla fram en musikpersonlighet i universitetets och körlivets tjänst under tre decennier från 1910 till 1939, en tonsättare vars musik ännu
lever och vars minne hålls levande av Hugo Alfvénsällskapet och Hugo Alfvén Fonden i
Kungl. Musikaliska akademien.
Hugo Alfvén vande sig att stå i uppmärksamhetens ljus och kom snart att få anseende som
nationaltonsättare som anlitades vid solenna tillfällen när det krävdes en kantat.
Tyngdpunkten i Alfvéns kompositoriska verksamhet ligger i hans fem symfonier, hans tre
rapsodier, av vilka Midsommarvaka är det verk som i symfoniska sammanhang främst förknippas med hans namn, baletterna Bergakungen, som anses vara hans finaste verk och Den
förlorade sonen. Som körtonsättare är han än idag på alla körsångares läppar och bland hans
romanser har Saa tag mit Hjerte och Skogen sover blivit särskilt uppskattade, bl.a. med Jussi
Björling som exekutör. Som många svenska tonsättare fick Alfvén också skriva filmmusik, i
hans fall till Mans kvinna, Singoalla och Synnöve Solbakken. På sin ålders höst gjorde han
comeback med schlagern ”Johansson” (Roslagsvår) bl.a. sjungen av Ulla-Bella.
Andra sidor av Alfvéns verksamhet som man kan erinra om är akvarellmålaren, en pendang
till tonmålaren, memoarförfattaren och brevskrivaren.
Många associerar Hugo Alfvén med Dalarna och det är rätt: han hade sin sommarbostad i
Tällberg, gestaltad och inredd av hans första hustru, Marie Krøyer som han ”rövat” från Skagenmålaren Søren Krøyer och han hade olika bostäder som emeritus i Tibble by i Leksand,
den sista från 1945 till hans död byggd efter en nationalinsamling och inredd av hans andra
hustru Carin, ”rövad” från tandläkaren Ernst Adolphson i Västerås. Det var också där han
bodde med sin tredje hustru, Anna Lund från Mora.
Man det var i Stockholm han föddes och växte upp – på somrarna i skärgården – och det var
där han utbildade sig till violinist och tonsättare och fick sin första anställning i Hovkapellet
1890-92, dåförtiden Sveriges enda professionella symfoniorkester. Där fick han sina två första
symfonier och Sekelskifteskantaten, det första beställningsverket, uruppförda. Genom statliga
och privata stipendier fick Alfvén tillfälle att resa runt i Europa (han blev Italienvän och lärde
sig italienska, Spanien, Tyskland, Österrike) både för att komma i kontakt med musiklivet och
som turist. Denna tid har han målande beskrivit i det första memoarbandet av fyra,”Första
satsen”.
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Program

1030
Uppsala Konsert
& Kongress,
foajén
1100-1300
Sal C

Fyra låtar från Leksand, Roslagspolketta (båda arr Stig Gustafson), Roslagsvår
(arr Floyd E Werle)
Uppsala Blåsorkester, dir Per Lyng

1400
Carolinas förhall

Invigning av specialutställning om Hugo Alfvén

1430
Universitetshuset

Fyra låtar från Leksand, Roslagspolketta, Roslagsvår
Uppsala Blåsorkester, dir Per Lyng

1500-1630
Universitetsaulan

Vallflickans dans i arr för flöjt och orkester
Jag längtar dig, Saa tag mit Hjerte, Skogen sover
Susanna Levonen, sopran, Kungl. Akademiska kapellet, dir Stefan Karpe

Ett samtal mellan folkmusikforskarna Anna Ivarsdotter, Gunnar Ternhag och
Märta Ramsten om ”Hugo Alfvén och folkmusiken” exemplifierat av Ditte
Andersson, nyckelharpa, Sofia Sandén, sång, Jobs Karl Larsson, fiol, Jan Rusz,
piano, manskvartett ur OD

Aftonen, Dalvisa, Trindskallarna
Uppsala Akademiska Kammarkör, dir Stefan Parkman
Ut i vår hage bearb. för SSAA: Jan-Åke Hillerud, Glädjens blomster, bearb:
Robert Sund, Kvinnornas lösen, arr: Karin Eklundh
La Cappella, dir Karin Eklundh
Vallflickans dans, Roslagsvår
Trio X
Nordens länder, Vi ska' ställa till en roliger dans, Linden, Vårsång ”Maj”
Allmänna Sången, dir Maria Goundorina
Vårsång ”Maj”, Kulldansen, Stemning, Gryning vid havet
Orphei Drängar, dir Cecilia Rydinger Alin
Uppsala University Jazz Orchestra framför Alfvén-arr av Ulf Johansson Werre
Allsång: Uti vår hage, Jungfrun under ledning av Stefan Parkman,
director cantores
Konferencier Christer Åsberg
1800-1845
Domkyrkan

4

Uppenbarelsekantaten, Luthers hammare ur Reformationskantaten
Uppsala domkyrkokör och instrumentalensemble, Andrew
Canning, orgel, dir Olle Johansson
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Verkkommentarer
Fyra låtar från Leksand, Roslagsvår och Roslagspolketta, är arrangemang för blåsorkester av
melodier ur baletten Den förlorade sonen. De upptecknades efter Lekatts Mats respektive
Erhard Lännman.
Vallflickans dans ingår i baletten Bergakungen. Vallflickan har blivit fånge hos Bergakungen
och skall dansa på hans befallning och gör det till hans stora belåtenhet något som väcker avund hos Trollflickan. När Alfvén gjorde en orkestersvit av några av styckena fick Vallflickans
dans den gestaltning som vi känner igen med det käcka och glädjestrålande tema som karakteriserar Vallpojken kombinerat med det elegiska tema som karakteriserar Vallflickan. Förutom
att stycket lämpar sig väl som extranummer och därför ofta förekommer när svenska orkestrar
turnerar i utlandet har det lockat till arrangemang för olika instrument bl.a. för flöjt.
Hugo Alfvén orkestrerade gärna sina romanser som enligt honom egentligen var tänkta för
röst och orkester fast de publicerades för röst och piano. De sjöngs gärna av tidens stora sångare som Jussi Björling och Hanser Lina Göransson och det var naturligt för Alfvén att sätta
upp dem när han dirigerade sina egna verk. I våra dagar framförs de sällan.
När en damkör vill sjunga körsånger av Alfvén måste det till ett arrangemang eftersom det
saknas originalverk. Den välkända Uti vår hage har i arrangemanget av Jan-Åke Hillerud den
travesterade titeln Ut i vår hage.
Glädjens blomster tillhör de allvarliga folkvisebearbetningarna av Alfvén. Versionen för
manskör uruppfördes av OD 1938. Här i ett arr. av ODs förre dirigent Robert Sund.
Kvinnornas lösen skrevs av Alfvén till den Internationella kvinnorörelsens kongress i Stockholm 1911. Alfvén komponerade denna rösträttsång med text av K-G Ossiannilsson för unison sång och piano. Den har ett omkväde som uppfordrar: Ja, från torparetösen / till damen af
ätt / från docenten till blyga brodösen / en växande skara, vi flockat oss tätt / om vår medborgarrätt, / och vår medborgarrätt är vår lösen! För damkören La Cappella har dess ledare Karin Eklundh arrangerat sången.
Aftonen, Dalvisa, Trindskallarna tillhör standardrepertoaren för körsångare här framförda av
UAK
Aftonen är en av Alfvéns finaste tonmålningar för blandad kör, en pendang till Gryning vid
havet för manskör. Den komponerades i Tibble 1942 där Alfvén bodde efter sin pensionering.
Eftersom han ännu var dirigent för OD var det manskörsversionen som uruppfördes i Uppsala
i maj 1943. Dikten är av Herman Sätherberg, den enda av honom som Alfvén tonsatt.
Dalvisa tillhör Alfvéns äldre körsättningar. I januari 1910 hade han arrangerat Oxbergsmarschen till Anders Zorns 50-årsdag (uruppförd 18/2 av Mora hembygdskör) och i väntan på 50årsdagen arrangerade han Dalvisa och tillägnade denna Siljansbygdens körförbund. Även om
melodin är folklig är texten författad av kyrkoherde A E Wallenius på 1600-talet (strof 1) och
kompletterad av C W Böttiger (strof 2, 1843).
Trindskallarna är en fri bearbetning för manskör (komponerad redan 1933 men uruppförd av
OD i april 1937), sedermera omarbetad för blandad kör 1949. Även texten av Gottfrid Kallstenius är en bearbetning.
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Nordens länder, Linden, Vi ska' ställa till en roliger dans, Vårsång ”Maj” tillhör däremot inte
standardrepertoaren. De skrevs alla under andra världskrigets orostider och är ett uttryck för
hembygdskänslan och den nordiska samhörigheten. Av dem är endast Linden ursprungligen
tänkt för blandad kör. De vanliga var att Alfvén först gjorde versionen för manskör och sedan
för blandad kör. Här framförs körsångerna av den blandade Allmänna Sången.
Nordens länder (1943) med text av skånepoeten Hans Dhejne, som ofta diktade om Danmark,
uruppfördes av OD på turné 1944. Det är ett värdigt bidrag till den svenska hymntraditionen
och en sentida motsvarighet till Här är landet. Det vilar samma enkla storslagenhet över dem
båda.
Den visartade dikten Vårsång ”Maj” (1941) av dalapoeten Kerstin Hed är tillägnad OD och
uruppförd av kören i maj 1941 i Alfvéns tonsättning. Denna rätt konventionella sång i tretakt
är passande en Alfvéndag eftersom han föddes den 1 maj och avled den 8 maj. Mellansatsens
altmelodi har värme och glöd menar Lennart Hedwall medan slutsatsens breda ackord klingar
så storvulet att de nästan bryter sig ur visramen.
I Linden (arr 1944) är varje ord i texten ackordmässigt avstämt i en ständig pendling mellan
dur och moll. Sven E Svensson menar i ”OD-minnen” att Alfvén i sina folkvisebearbetningar
inte bara ger en harmonisk tolkning av texten som sådan utan också ofta inarbetar sin egen
personliga uppfattning av textens innehåll.
Vi ska’ ställa till en roliger dans är en melodi som man associerar till julgransplundringar och
en sådan kan vara anledningen till detta arrangemang som kom till i början av 1939.
Vårsång ”Maj”(se ovan), Kulldansen, Stemning, Gryning vid havet är några av de finaste
körverken av Alfvén som här framförs av OD som uruppförde alla. Kulldansen och Gryning
vid havet finns av innehållsliga skäl endast för manskör.
Kulldansen (1941) är en danslek i dur som har dalaanknytning genom sin text. Det är ett rättframt och svängigt arrangemang.
Stemning (1938) till J.P. Jacobsens danska text är en tonmålande stämningsbild där Alfvén
griper tillbaka på sin högromantiska stil från början av 1900-talet. Anledningen till denna solitär med dansk text bland Alfvéns körsånger är att Stenhammars Tre körvisor från 1890 blev
kända långt efter hans död och publicerades först 1939. Den första visan heter September till
J.P. Jacobsens dikt. Alfvén måste ha fått kännedom om dem och givit sin syn på dikten..
Gryning vid havet (1933) framstår som den mest betydande av Alfvéns kompositioner för
manskör. Den är en pendang till Nordqvists Till havs som förhärligar ett manligt ideal i kamp
med stormen. Alfvén målar med stark dynamik och mustig harmonik en för honom sedan
barnsben välkänd havsmiljö i olika skiftningar.
Vallflickans dans, Roslagsvår, improvisation av Trio X
Roslagsvår från 1954 och Roslagspolketta från 1956 är Alfvéns sista kompositioner med undantag av baletten Den förlorade sonen (där dessa melodier även infogades). Bägge återgår på
Alfvéns uppteckningar redan 1894 av populära dansmelodier i Roslagen. Roslagsvår försågs
med introduktion och textsattes av Alf Henriksson och blev en slagdänga.
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Medverkande
Uppsala Konsert & Kongress AB ansvarar för verksamheten i Uppsala Konsert & Kongress. Bolaget
ingår i den kommunala bolagskoncernen Uppsala Stadshus AB och är ett helägt kommunalt bolag.
Sedan 1935 bjuder Uppsala blåsorkester på god underhållning för alla som vill lyssna. Under hösten
och vintern spelar den för det mesta inomhus och ger konserter med varierande teman. Under våren
och försommaren kan man se den ute på gator och torg. Dirigent sedan 2007 är Per Lyng.
Kungl. Akademiska kapellet, som är en av Europas äldsta orkestrar, grundades redan 1627, och är knuten till Uppsala universitet. AK spelar på olika akademiska högtider såsom promotioner och installationer, ger egna konserter, turnerar och ger konserter på beställning. Konsertlokalen är Universitetets
aula. Symfoniorkestern består av 80-90 medlemmar och leds av director musices, Stefan Karpe.
Susanna Levonen är född i Tammerfors, Finland, och är utbildad vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Sibelius-Akademien i Helsingfors samt vid Musikhögskolan i Göteborg, där hon 1999 erhöll
solistdiplom. Med sin breda repertoar och omfång på mer än tre oktaver som grund, tog Susanna
Levonen under 2006 steget från mezzosopran till dramatisk sopran.
Uppsala Akademiska Kammarkör (UAK) är en blandad kör med ca 40 medlemmar. Kören har en bred
repertoar som omfattar både tidig musik och nyskriven. Framförandet av modern körmusik har blivit
något av UAK:s specialitet liksom uruppföranden av musik av svenska tonsättare. Vid sidan av den
egna konsertverksamheten framträder kören regelbundet vid olika ceremonier inom Uppsala universitet. UAK har genomfört en rad turnéer, såväl i Sverige som utomlands, och har spelat in en lång rad
skivor. UAK leds av Stefan Parkman, director cantores vid Uppsala universitets körcentrum.
Damkören La Cappella bildades 1986 av Robert Sund. Målsättningen var att utveckla och främja
damkörstraditionen i Sverige genom utövande av körsång på hög nivå
. Nuvarande dirigent är Karin
Eklundh. La Cappella har en bred och varierad repertoar som spänner över många genrer ̵ från n
yskriven konstmusik till kraftfull svensk folkmusik. Kören sjunger främst a cappella men har vid ett
flertal tillfällen samarbetat med olika ensembler och orkestrar.
Allmänna Sången grundades 1830 och är idag en ung blandad kör som består av ett 50-tal medlemmar.
Förutom att återkommande göra konserter i Uppsala och turnera spelar kören in CD-skivor och medverkar i radio och TV. Sedan 2010 är Maria Goundorina körens dirigent och konstnärliga ledare.
Sångsällskapet Orphei Drängars historia startade den 30 oktober 1853. OD gjorde sig snabbt ett namn
i och utanfor Sverige och strävar alltsedan dess att vårda sitt rykte som en av världens mest kvalificerade manskörer. OD:s intensiva verksamhet bygger på att samtliga sångare har olika förtroendeuppdrag såsom biljetthantering, turnéer, skivhantering, scenbygge m.m. OD har idag mer än 800 medlemmar. Aktiva är ca 80 personer; övriga är sångare som tagit uppehåll, ”pensionerade” sångare eller
hedersmedlemmar. Konstnärligt ansvarig är sedan 2008 OD:s dirigent Cecilia Rydinger Alin.
Trio X är en av Sveriges främsta improvisationsgrupper, knuten till Musik i Uppland. Dess särprägel
är kreativ och utforskande musik. Trion låter sig inspireras av såväl klassiskt som rock. Lennart Simonsson, Per V Johansson och Joakim Ekberg började sitt samarbete 2002 och sedan dess har de spelat in flera skivor, samarbetat med flera välkända artister, turnerat i hela Sverige och även utomlands.
Från kursen på Musikvetenskapliga institutionen på 15 högskolepoäng har Uppsala University Jazz
Orchestra utvecklats. Konstnärlig ledare är den internationellt kände jazzmusikern Ulf Johansson
Werre. Bandet spelar vid en del akademiska festligheter, ger egna konserter samt turnerar.
Uppsala domkyrkokör grundades 1867. Kören har genomfört en lång rad turnéer och uruppfört ett
stort antal verk av svenska tonsättare. Ledare för domkyrkomusiken är Olle Johansson.
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Alfvén och folkmusiken
Alfvén brukade skryta med att det ibland var omöjligt att avgöra i hans orkestermusik om det var
folkmusik han utnyttjat eller om det var hans egna melodier som hade en så uttalad folkmusikprägel.
Gunnar Ternhag har i boken Hugo Alfvén – en vägvisare (2003) påvisat att Alfvéns inställning till
folkmusiken förändrades från att behandla den som passande melodier i en genremålning som Midsommarvaka över mötet med genuin folkmusik vid Zorns räddningsaktioner i Mora 1906 och 1907 då
han kom att dela dennes intresse. När Alfvén sedan genom sin bosättning kom i närmare kontakt med
spelmän och valkullor väcktes en respekt för melodierna som kom att visa sig i Dalarapsodin. Bland
efterlämnade skissböcker finns flera häften med låtar som Alfvén upptecknat eller kopierat efter
andras uppteckningar. Ur denna fatabur valde han vid behov de melodier han för stunden behövde.
Alfvén var tidigt ute. Redan 1894 upptecknade han 16 populära ”gammeldanser ” efter drängen Erhard
Lännman i Roslagen. ”Riktiga” folkmusikupptecknare var inte intresserade av denna typ av musik
utan sökte en ålderdomligare tradition. Några av dessa melodier kom att bli byggstenar i Alfvéns första svenska rapsodi Midsommarvaka, som skulle bli hans mest kända verk. Där finns en omformad
schottis (Knäppdansen) som första melodi och Pekdansen, samt från andra källor Jössehäradspolska,
Trindskallar är vi allihopa, Vindarna sucka av Ivar Hallström (i den elegiska mittdelen). Melodierna
vävs samman till en berättelse om en dans på logen i skärgården med ungdomar och äldre, brännvin
och slagsmål, en månskenspromenad och en virvlande final. Men ”i Midsommarvaka har jag behandlat melodierna mycket respektlöst. Jag har jonglerat. Det är ingen katt som vet att Midsommarvaka är
lika lärd som den lärdaste fuga” (Hugo Alfvén berättar, s. 102).
Midsommarvaka som blev Alfvéns mest kända och i särklass mest spelade orkesterverk har undertiteln Svensk Rapsodi nr 1. En rapsodi är en symfonisk bearbetning av folkmelodier och en form som
under 1800-talet stod högt i kurs, enkannerligen bland nationalromantiska tonsättare, som identifierade
sig med landets historia och kultur. Och en sådan tonsättare var Hugo Alfvén som var stolt över att
vara svensk och intet högre ville än ställa sin konst i fosterlandets tjänst.
Nationalismen som växte fram under 1800-talet är inte en naturgiven uppfattning eller känsla utan en
trosföreställning precis som olika religiösa uppfattningar eller politiska ideologier. Långt in på 1800talet betraktades folkvisan, folklåten och folktonen som provinsiella. Med Rickard Dybecks Du gamla
du fria togs steget till folkloristisk nationalism gällande hela nationen. Efter 1848 blir religiösa väckelserörelser, folkbildning och nykterhetsrörelsen kollektiva företeelser. Nu får nationalismen en ny innebörd genom den kollektiva känslan. Nu är tiden mogen att betrakta folkmusiken som uttryck för
nationen. Men tonsättare kunde trots att de eftersträvade en nationell ton se på folklorismen med en
ironisk, sofistikerad blick, en urban nationalism. Midsommarvaka är ett praktexempel på musikalisk
urban nationalism tänkt för storstadens konsertsalonger, en hyllning till lantlivet ur stadsbons synvinkel (Martin Tegen i Svenskhet i musiken, 1993, s. 143). Jan Ling anser att när Hugo Alfvén anammade folkmusiken bytte han inriktning. Han gick från att ha varit tonsättare av absolut musik till att bli
programmusiktonsättare. Men stilistiskt sett finns bägge uttryckssätten sida vid sida. (Hugo Alfvén
mellan två symfonier. Alfvéniana 2/99, s. 5.)
Ett tecken på att Midsommarvaka har hög specifik vikt som kulturarv visade sig nyligen då den första
tanke Rigsbibliotekarien vid Det Kongelige Bibliotek fick när det kunde bli fråga om att utväxla Den
jyske lov i Kungliga biblioteket i Stockholm med ett motsvarande verk i Det Kongelige gällde just
autografen till Midsommarvaka. Frånsett det faktum att en sådan utväxling aldrig kommer att ske kan
svenskarna känna sig lugna. Alfvéns autografer befinner sig i tryggt förvar i Carolina rediviva enligt

8

Alfvéniana 2/10 Besök Alfvénsällskapets hemsida www.alfvensallskapet.se

Alfvéns testamente. Och det är Eyvind Alnaes pianoarrangemang av Midsommarvaka som förvaras i
Det Kongelige.
Publiken var konfunderad vid uruppförandet av Midsommarvaka den 10 maj 1904 med Hovkapellet
och tonsättaren själv som dirigent. Det här var en helt ny sida av Alfvén som man var van att uppfatta
som en svårmodig och inåtblickande fin-de-siècle personlighet. Och Alfvén återvände till den framtoningen i den symfoniska dikten En skärgårdssägen redan hösten 1904. Men Midsommarvaka med sin
livsbejakande stämning skulle bli det i särklass mest spelade verket av Alfvén. Det blev så populärt att
flera bearbetare gjorde populärmusikversioner av styckets början. Den mest bekanta av Percy Faith
kallades Swedish Rhapsody.
En rapsodi är vanligtvis mer lösligt sammanfogad än Midsommarvaka. Så är fallet med Dalarapsodin, svensk rapsodi nr 3. ”En helt annan sak är Dalarapsodin. Där har jag inte ändrat en not. Det är för
mitt öra Sveriges vackraste folkvisor jag har använt där. Jag har liksom gått på helig mark, framför allt i ’Fäbodpsalmen’. Men vilken
ljuvlighet har det inte varit att få sätta egen harmoni till dessa danser
och folkvisor. När flickorna här uppe i Dalom dansar polska, det är
en helt annan tyngd i det än i Midsommarvakan, där det fladdrar, det
fladdrar iväg bara. Här är det tyngd och massivitet och svårmod. Jag
skulle kunna jämföra dessa två rapsodier, som på sätt och vis kompletterar varandra. Dalarapsodin skildrar den svårmodiga, melankoliska sidan i det svenska psyket, medan Midsommarvaka är den
andra, glada delen, som skildrar ljuset, festglädjen och naturstämning
Lekatts Mats. Sepiamålning av Alfvén 1924
en vid midsommar” (Hugo Alfvén berättar, s. 104). Gunnar Ternhag
har påvisat att de melodier Alfvén använt har upptecknats av honom själv i Orsatrakten men också att
han utnyttjat andras uppteckningar, däribland även sådana som publicerats. Ternhag har också påpekat
att folkmelodierna inte är helt ograverade utan ibland har fått starkare rytmisk spänst eller annorlunda
karaktär trots att Alfvén ”gått på helig mark” och sade sig inte vilja ändra en not.
Det finns många melodier från Orsa så Alfvén ville först kalla verket Orsarapsodi men förläggaren
Wilhelm Hansen beslöt att kalla det Svensk rapsodi nr 3, Dala-rapsodin. Verket är för stor orkester och
förelåg passande nog vid Alfvéns 60-årsdag 1932, då han själv dirigerade Konsertföreningens orkester. Rapsodin har en i stort sett tredelad form liksom de andra två rapsodierna med Psalm från ÄlvdalsÅsen (som kom att bli mer känd i Oskar Lindbergs orgelversion som Gammal fäbodpsalm) i centrum.
Verket kännetecknas av en kedja folkmelodier som följer på varandra sammanfogade av högromantiska överledningar. I motsats till de andra rapsodierna finns i denna ingen kontrapunkt. Melodierna presenteras tydligt och upprepas av olika instrumentgrupper men förändras egentligen inte, möjligen med
undantag av den vilda polskan i slutet.
Ett större verk som innehåller folklåtar är baletten Bergakungen där Alfvén utnyttjar steklåt från Älvdalen, vals från Dalarna, Orepolska efter Timas Hans och en brännvinspolska från Dalarna men där
han också komponerat egna folkliga melodier i ett verk som annars är högromantiskt. En provkarta på
dalamelodier återfinns också i hans sista komposition Den förlorade sonen som kan beskrivas som en
balettversion av Himlaspelet. Några år dessförinnan slöt Alfvén den folkmusikaliska cirkeln genom att
återkomma till sina första dansmusikuppteckningar från Roslagen och skrev Roslagsvår (”Johansson”)
och Roslagspolketta som blev oerhört populära genom Bengt Hallbergs arrangemang och Ulla-Bellas
sång.
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När det gäller folkvisor och inte låtar är exemplen fler. Här är det framför allt ballader med rötter i
medeltiden som upptecknats och utgivits av Geijer-Afzelius som lockat Alfvén till körarrangemang.
Enligt honom själv var det för att rädda denna skatt till eftervärlden, en repertoar som han hyste en
nästan religiös vördnad för. Det yttrar sig i ett allvar och en respekt och ett utnyttjande av ”den harmonikens kolorit som […] av egen drift spirat upp” (I dur och moll, s. 49). Av de många stroferna i balladerna utvalde Alfvén några kärnstrofer som gav essensen i den dramatiska berättelsen. Dramatiken
understryks av att musiken varieras i de olika stroferna.
Dansvisorna, i dur, kan Alfvén förhålla sig friare till; dels som ”originalarrangemang” dels som ”fritt
bearbetade”.
Folkvisearrangemangen skrevs mest för Siljanskörens blandade röster men för säkerhets skull även för
manskör. Där finns de allvarliga och svårmodiga Glädjens blomster, Limu, limu lima, Som stjärnan
uppå himmelen så klar men också gladare tongångar i de dansvisor som idag är de mest populära av
Alfvéns arrangemang som ”Jungfrun”, Tjuv och tjuv och Trindskallarna.
Alfvén var inte ensam om att arrangera folkvisor. Det hade man gjort sedan 100 år i Sverige. Han förnyade inte genren. Men hans körsättningar är ytterst välgjorda och tacksamma för körsångare att
sjunga.
Sven-E. Svensson, Alfvéns tidigaste biograf, har karakteriserat hans skapande i tre stilistiska epoker:
till den klassisk-romantiska hör Midsommarvaka, till den högromantiska hör Bergakungen och till den
klassicistisk folkliga perioden, karakteriserad av diatonisk melodik och övervägande homofoni hör de
flesta körarrangemangen och Dalarapsodin. Men – som Jan Ling säger – ligger de tre stilarna som
sediment bredvid varandra och kan vid behov användas när ett nytt verk skall komponeras.

Alfvénsamlingen i Uppsala universitetsbibliotek
I ett brev till sin advokat Olof Chrysander i
september 1955 drar Alfvén upp riktlinjerna
för hur det skall förfaras med hans kvarlåtenskap. Då fanns tankar på ett Alfvénmuseum i
Alfvénsgården i Tällberg (något som inte gick
att genomföra ˗˗ det blev i stället i Tibble)
men att manuskripten till hans musikaliska och
litterära verk, brevsamlingen och samlingen av
recensioner samt skissböcker skulle doneras
till Uppsala universitetsbibliotek för att förvaras på säkert ställe och för att vara tillgängliga
för forskning. Så skedde också efter hans död.
Sedermera har också tryckförlagor i manuskript från Gehrmans musikförlag samt Akademiska Kapellets Alfvénautografer tillförts musiksamlingen i deposition. Musikalierna är katalogiserade medan
brevsamlingen är en enhet under ”Okat. Alfvén” (brev till Alfvén och kopior av Alfvéns egna brev).
Till denna synnerligen rika brevsamling finns en egen förteckning.
Två volymer med brev från Alfvén är utgivna av Gunnar Ternhag under titeln Brev om musik
(1998) och Med hälsning och handslag (2001) med utnyttjande av material även i andra bibliotek och
samlingar. Musikautograferna finns förtecknade i Jan Olof Rudén, Hugo Alfvéns kompositioner. Källoch verkförteckning (1972) med material även från andra samlingar och tryckta utgåvor.
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Alfvén som romanstonsättare
Bland Alfvéns många romanser finner man få betydande diktare som han tonsatt. Han har sagt att dikten måste sätta hans fantasi i rörelse, han måste se framför sig ett scenario som han kunde måla i toner
och att detta var viktigare än litterära kvaliteter. Vi kan erinra oss att han i ungdomen utbildade sig
parallellt till bildkonstnär, violinist och tonsättare. Hans inspirationskällor var framför allt den svenska
naturen, kvinnan, fosterlandskänslan och själsbikten.
Romanser och pianostycken var de vanligaste genrerna i Sverige under andra hälften av 1800-talet så
det är inte förvånande att det är just sådana som utgör ”mina första kompositioner”, som Alfvén skrivit
på ett nothäfte. Romanser var också något som musikförlagen kunde trycka och sälja. Visa med text av
Vilhelm Vennberg var det första verk av Alfvén som blev publicerat och det av det ansedda förlaget
Elkan & Schildknecht år 1893.
Det skulle följas av flera sånger som ofta är tillägnade Alfvéns tillbedda för tillfället. En tidig samling
är ”Tio sånger” op.4 (1899) tillägnade Bertha Wilhemj som bl.a..innehåller de kända sångerna Aftonstämning, Jag minns och Gammalt kväde från Helsingland. Samma år tillkom ”Ur lyckans visor” med
text av Karl-Erik Forsslund, likaledes med Bertha i tankarna. Här återfinns Mitt rike och Två fjärilar.
”Marias sånger” op.21 (1904) komponerades i Skagen när Alfvén träffat Marie Krøyer. De valde tillsammans danska dikter av Emil Aarestrup. Där finns bl.a. Ved Huset/Aftonstämning. ”Tre Österlingsånger” op.22, komponerade i juli 1905 när Hugo och Marie vistades i Sori Ligure i Italien är de mest
dramatiska och dystra i Alfvéns romansproduktion. En av sångerna är den glödande Pioner. Till sin
andra hustru, Carin, skriver han i hög ålder till Karindagen den 2 augusti 1946 Saa tag mit Hjerte,
återigen till en dansk text. Det finns i den sångens tongångar slående likheter med en romans från Alfvéns ungdomstid, nämligen Edvard Griegs Jeg elsker dig. Av dessa anledningar kan man ställa sig
frågan om det inte egentligen var Marie Krøyer (då avliden) som han tänkte på vid detta tillfälle trots
deras uppslitande skilsmässa tolv år tidigare.
Den ovannämnda sången Pioner är ett exempel på tonsättningar av naturlyrik som man också finner i rikt mått i körsångerna.
Andra anledningar, som behov av pengar, medverkade till tonsättningen av ”Sju sånger av Ernest
Thiel” op.28. Denne var en konstälskande bankdirektör (Thielska galleriet) och i detta fall även diktare. I det häftet finns de kända sångerna Du är stilla ro, Jag längtar dig och Skogen sover. Den skrala
poesin finner ingen nåd hos litteraturvetare men ändå var de här sångerna paradnummer i Jussi Björlings repertoar. Förklaringen anger litteraturvetaren Ola Nordenfors var att Alfvén använt dikterna
som en ”röstvehikel” där sångaren kunde briljera med sin röst därför att melodin låg bra till. Ytterligare ett häfte Thiel-dikter kallade ”Kring ditt rika och vågiga hår och andra dikter av Ernest Thiel” op.32
har däremot fallit i glömska.
Alfvén har skrivit patriotiska körsånger inte minst Sverges flagga men det finns få fosterländska
dikter tonsatta som romanser av Alfvén. Ställ flaggan så jag ser den! lyder en dikt av Daniel Fallström
som har lockat Alfvén till en storvulen tolkning av vad han själv kände.
Den fristående sången Taltrasten (1941) till poesi av dalaskalden Kerstin Hed kan ses som ett ställningstagande för den hembygd Alfvén har valt åt sig. Den anknyter i sin enkla folkton till Dalarna.
Alfvén komponerade ingen musik för soloinstrument och orkester. I stället orkestrerade han flera av
sina romanser som i den skepnaden framstår i ett förklarat ljus. Däribland finns bl.a. de ovannämnda
Aftonstämning, Gammalt kväde från Helsingland. Pioner, Saa tag mit Hjerte, Du är stilla ro, Jag
längtar dig, Skogen sover och Taltrasten. Detta ger också en indikation av vad Alfvén ansåg vara hans
bästa romanser. Det är ett ställningstagande som vi idag kan hålla med om.
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Director musices
Efter studieår i Stockholm och vallfartsår i Europa som stipendiat och efter de tre första symfonierna
och de två första rapsodierna hade Alfvén för avsikt att slå sig ned i Tällberg med hustru och barn.
Marie Krøyer hade aktivt deltagit i planeringen av det nya hemmet som
närmade sig sin fullbordan. Nu var tiden förbi då Alfvén kunnat leva av
stipendier och mecenaters välvilja. Nu gällde det att försörja familjen.
Anställningen som kompositionslärare vid Musikkonservatoriet i Stockholm hade han tackat nej till 1903. Antalet tjänster på musikområdet var
begränsat vid den här tiden. När befattningen som director musices vid
Uppsala akademi utlystes efter Ivar Eggert Hedenblads död 1909 skickade
Alfvén in en ansökan. Eftersom han var ovan vid formerna för akademiska tillsättningar blev han förbigången av Wilhelm Stenhammar, som då
var ledare för Göteborgs symfoniorkester. Stenhammar tillträdde aldrig i
Uppsala eftersom man ville behålla honom i Göteborg där han fick bättre
villkor när han hotade att sluta. När tjänsten utlystes på nytt var Alfvén
försedd med nödiga ansökningshandlingar så han blev utnämnd till director musices 1910 och tillträdde vid höstterminens början. Hans åligganden
Hugo Alfvén 1910
var att leda Akademiska Kapellet vid akademiska festligheter och vid offentliga konserter. Han skulle
också meddela instrumentalundervisning till studenterna samt föreläsa i musikens historia. Eftersom
Alfvén också var tonsättare blev han anlitad när högtidliga tillfällen skulle förgyllas med kantater.
Knappt hade Alfvén avverkat det första läsåret innan han genomförde en mycket ambitiös musikfest
den 5-6 maj 1911. Den skulle placera Uppsala och honom själv på kartan och visa universitetet vad
han gick för. Det var fyra konserter under två dagar med både romanser, kantater och symfonisk musik, ja t.o.m. en pianokonsert. Det var ett helsvenskt program med musik bl.a. av hans medtävlare som
director musices, Erik Åkerberg och Ruben Liljefors. Alfvén själv var rikt representerad. För att
genomföra programmet krävdes Filharmoniska sällskapet och OD, vilka Alfvén blivit vald att leda
samt Allmänna sången och ett tiotal körer från Stockholm, inalles 350 sångare. Orkestern utgjordes av
Hovkapellet, Akademiska Kapellet, restaurang- och biografmusiker samt regementsmusiker i Uppsala,
tillsammans hundra man. Universitetet hade ställt upp med extra medel.
Det här tillfället var
exceptionellt och upprepades aldrig under
Alfvéns tid som director musices. De enda
tillfällen som påminde
om musikfestens numerär av sångare och
musiker var jubileumskantaterna
som
han komponerade till
Reformationsfesten
1917 och Universitetets 450-årsjubileum
1927 (se bild)
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Ejnar Haglund och Ingemar Hedenius som deltog i Akademiska Kapellet som solister eller orkestermusiker har givit inblickar i hur det begav sig på Alfvéns tid. Före hans tid hade professorsinstallationerna varit utan musik. Rektor Schück önskade en ändring. Alfvén och Akademiska Kapellet engagerades därför. Den stående ramen blev en ingångsmarsch och sedan ett musikstycke, ofta en långsam
sats ur en symfoni eller svit. En festlig utgångsmarsch avslutade installationen.
Doktorspromotionen var under Alfvéns tid alltid den sista maj. Fram till 1935 var det bara den filosofiska fakulteten som använde aulan medan de övriga fakulteterna använde andra rum på universitetet.
Musiken var densamma år från år. Som ingång spelades Mendelssohns bröllopsmarsch eller marschen
ur Sigurd Jorsalafar av Grieg. Medan promotor talade latin spelades stilla musik som bestod av tre
sånger instrumenterade av Grieg själv för stråkorkester: Det første møte, Våren, Vuggesang. Till utgången spelades en marsch.
Akademiska Kapellet hade också en konsertverksamhet med en konsert på hösten och en på våren. De
ägde rum i Östgöta nations stora sal in på 1920-talet och därefter i aulan. Det var matinéer på söndagar
vid tvåtiden på grund av orkesterns sammansättning. Kapellet hade en grundstomme av studenter men
förstärktes vid framträdandena av militär-, restaurang- och biografmusiker som var lediga mitt på dan.
Förstärkningen blev nödvändig från hösten 1916 då Uppsala konsertförening startade abonnemangskonserter omväxlande med Kapellet och med Stockholms konsertförenings orkester. Repetitionsarbetet under terminen skedde i huset i Linnéträdgården (som också var director musices tjänstebostad)
fram till 1930, då det nybyggda Musicum togs i bruk. Vid repetitionerna saknades i stort sett alla blåsarstämmor och stråkbesättningen bestod av studenter. Alfvéns intresse att repetera med en så decimerad orkester var av naturliga skäl begränsat och Ingemar Hedenius tror att det var ett sätt för Alfvén att
bekanta sig med partituren. ”Men när det var konsertdags blev det allvar av. Då fick man för det första kontakt med hans underbara slagteknik […] Han hade ett sätt att kunna se på en blåsare när det
gällde […] då fick man en sorts mänsklig eller snarare konstnärlig kontakt med musikalisk vilja, som
var långt starkare än ens egen”. (”Ett samtal om Hugo Alfvéns tid mellan Ingemar Hedenius och Ejnar
Haglund”, Akademiska kapellet i Uppsala under 350 år, Uppsala 1977, s. 55ff.)
Alfvéns sista framträdande med Akademiska Kapellet var den 16 mars 1939 i Aulan. Då dirigerade
han bl.a. Zorahayda av Johan Svendsen, som var ett favoritstycke med denna orkester. Repertoaren
vid konserterna rymde endast undantagsvis Alfvéns egen musik eftersom den krävde en stor romantisk
symfonibesättning och eftersom den ställde speltekniska krav. I stället var det en klassisk-romantisk
repertoar mest bestående av Haydn, Mozart och Beethoven samt Mendelssohn och Wagner. Av nordiska tonsättare spelades framför allt Grieg. Svenska tonsättare samtida med Alfvén förekom endast
undantagsvis. Av barocktonsättare spelades konserter av Händel och något Bach-verk. Det var inte
bara symfonisk musik som framfördes. Många solokonserter av de uppräknade tonsättarna framfördes
med studenter som solister. Det berodde på att de medel som stod till buds behövdes för förstärkning
av Akademiska Kapellet och studenterna spelade gratis.
Till director musices-tjänsten hörde också föreläsningar i musikhistoria. De hölls i huset i Linnéträdgården onsdagar kl 1 e.m. enligt universitetskatalogen 1910. Åtminstone åren 1919-21 hade Alfvén
hjälp av Svea Delin, som läste in litteratur på Kungliga biblioteket och omvandlade den till maskinskrivna föreläsningar redo att läsas upp. Under åren blev det över 100 föreläsningar innan den nyutnämnde docenten i musikforskning, Carl-Allan Moberg övertog sysslan 1928.
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Alfvéns körmusik
Körmusiken utgör en stor del av Alfvéns verkförteckning. Om han inte blivit director musices
i Uppsala utan bara fortsatt dirigera Siljanskören hade en lång rad värdefulla körverk för
manskör inte sett dagens ljus. Elitkören Orphei Drängar med vilken Alfvén presenterade en
krävande utländsk repertoar verkade inspirerande på den egna skaparkraften. Gustaf Frödings
jordafärd (1911) blev startskottet men man skall inte tro att Alfvén utnyttjade situationen för
att hävda sig själv som körtonsättare. Introduktionen av hans egna verk i programmen var till
en början av liten omfattning för att först mot slutet av hans tid som ODs dirigent bli alltmer
framträdande.
OD höll varje år en höst- och en vårkonsert (dubblerad i Stockholm) och genomförde en
sommarturné. Förutom Gustaf Frödings jordafärd sjöng OD under 1910-talet bl.a. Biskop Tomas frihetssång, Sverges flagga, som Alfvén satte mycket högt och uppförde när tillfälle gavs
och arrangemanget av Oxbergsmarschen. Under 1920-talet sjöngs bl.a. Uti vår hage 1926 i
det nyinvigda Konserthuset i Stockholm. Under 1930-talet börjar arrangemang bli mer talrika
både av folkvisor och av andra tonsättares verk. Hit hör bl.a Trindskallar och Glädjens blomster men också originalkompositionerna Gryning vid havet 1933 – kanske Alfvéns mest betydande verk för manskör – och Papillon uruppförd 1938. Från 1940-talet är Alfvén emeritus i
Dalarna och kan ägna sig mer odelat åt körmusikkomponerande. Nu strömmar en rad bearbetningar av ballader ur notpennan. De är nu bortglömda men till decenniet hör också arrangemang av folkvisorna Mandom, mod och morske män, Och jungfrun hon går i ringen och Anders han var en hurtiger dräng. Av originalverk för kör finns de fina Stemning uruppförd
1941 och Aftonen uruppförd 1943.
Hälften av körsångerna komponerades både i version för manskör och för blandad kör.
Eftersom tyngdpunkten sedan Alfvéns tid förflyttats från manskörer till blandade körer är det
oftast versionerna för blandad kör som återfinns på konsertprogrammen idag. Och av de över
100 körverk som Alfvén komponerat eller arrangerat är det framför allt en handfull arrangemang av folkvisor som förknippas med Alfvén som körtonsättare. Å andra sidan sitter de i
ryggmärgen på varje körsångare.
1944 upphörde komponerandet av körmusik. I stället påbörjades det memoarverk som skulle
komma att omfatta fyra volymer (1946-52) och göra Alfvéns målande uttryckssätt känt även
för andra än hans körmedlemmar.

”En Alfvéndag i Uppsala” är ett av flera evenemang under jubileumsåret 2010. Följ med på
www.alfvensallskapet.se/2010.html
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Körledaren Alfvén
Samma år som Alfvén tillträdde som director musices, 1910 fick han genom Nathan Söderblom, som han kände sedan tidigare, frågan om han
ville bli dirigent för Orphei Drängar. Som sådan kom
han att kvarstå till 1947, långt efter att han lämnat
Uppsala som emeritus. Elddopet blev den omtalade
begravningen i Stockholm, och jordfästningen i Uppsala av Gustaf Fröding i februari 1911 till vilken Alfvén komponerade Gustaf Frödings jordafärd. Den
första ordinarie konserten med OD i mars 1911 hade
Cherubinis svåra Requiem och J A Josephsons Islossningen på programmet till Akademiska Kapellets
ackompanjemang i Uppsala och Hovkapellets i Östermalmskyrkan (Hedvig Eleonora) i Stockholm
veckan därefter. Dagen därpå inföll ODs traditionella
vårkonsert – i Stockholm – med Alfvéns sånger
Afton, Friheten och Oxbergsmarschen på programmet.

Ur Folk vid Fyris av Lindorm Möllersvärd 1958

Alfvéns ideal var att omforma OD till en ”orkester av röster” som lydde hans minsta vink och
att utnyttja denna orkester till gestaltandet av krävande körverk. De presenterades på ODs våroch höstkonserter, som regelbundet upprepades i Stockholm. På de sångarresor som företogs
efter terminsslutet genom Sverige eller till utlandet stod mindre krävande verk som var traditionella men också årets nyheter i ODs repertoar. Turnéerna var fysiskt krävande på grund av
festbanketterna som värdarna anordnade men samtidigt stärktes sammanhållningen i kören.
Samtidigt med OD fick Alfvén överta ledningen för den blandade Filharmoniska kören som
sedan Wennerbergs dagar främst framträtt med kyrkomusik i domkyrkan. Redan den 6 april
1911 ackompanjerade Akademiska Kapellet denna kör i Hector Berlioz musik L’enfance du
Christ del II, och La mort d’Ophélie (endast damkören) i Universitetsaulan. Alfvéns intresse
för denna kör svalnade och den sista dokumenterade konserten ägde rum i mars 1916 med
bl.a. en repris av Alfvéns Kantat till Uppsala läns Hushållningssällskap på programmet
År 1919 utsågs Alfvén till dirigent för manskören Allmänna Sången. Som sådan stannade han
till 1931 och återkom en andra period åren 1934-38. Kören framträdde med en vårkonsert
varje år och deltog i valborgsfirandet. Repertoaren var traditionell.
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1935 grundades Uppsala blandade studentkör och Alfvén blev dess förste dirigent (till 1938
när han flyttade från Uppsala till Dalarna). Kören höll sin första konsert tillsammans med
Allmänna Sången den 18 maj 1935.
Uppsalas körer var annars inte de första som Alfvén kommit i kontakt med. Redan 1904 hade
fröet såtts till Siljansbygdens körförbund, senare kallad Siljanskören. Alfvén blev dirigent för
denna blandade hembygds- och kyrkokör och uppehöll sedan kontakten med den till 1957.
Alfvén blev engagerad som körledare även på riksplanet. År 1921 blev han förste gästdirigent
för Svenska Sångarförbundet, den andra i ordningen, och kvarstod som sådan till 1943. Utmärkande för hans verksamhet i detta förbund av manskörer var de jättekörer på 5000-6000
sångare som han dirigerade i Göteborg 1923 och 1936 samt i Stockholm 1930. Alfvén hade
låtit tillverka en ovanligt stor taktpinne för detta ändamål men märkte att det gick lika bra att
bara använda händerna som han brukade. Han turnerade också med elitkörer ur Sångarförbundet bl.a till Lübeck, Berlin, Prag och Wien 1926 (100 man) och i USA vid Delawarejubileet 1938 (70 man). Han deltog också i redaktionen av Sångarförbundets samling fyrstämmiga
sånger för mansröster del II-V där flera av hans egna verk fann en given plats.
Hur var han då som körledare? OD-isten och nära vännen Sven Wilson minns:
Hans vilja till förnyelse både av blandad och manskörssång är omvittnad och där spelade hans
omtanke om framgångar för Siljanskör och OD en väsentlig roll. Hans otroligt fascinerande,
rent av hypnotiska förmåga att elda en kör är välkänd och omvittnad. Jag minns hur vi i OD
på 20-talet repeterade en repertoar på 13 språk: svenska, danska, norska, finska, estniska, lettiska, tyska, franska, engelska, tjeckiska, ungerska, italienska och holländska.
Lika svensk som han var i sin egen musik, lika internationell var han i sin körrepertoar. Han
var inte en detaljrättande körrepetitör. Men han lärde oss sjunga. Och med sin drastiska berättarkonst, visade han vad musiken ville ge uttryck åt och hur han själv upplevde den. "Kom
ihåg gossar" brukade han säga "segrarna vinns i repetitionslokalen". Det menade han. Men
man kommer nog sanningen närmare om man säger att han vann segrarna på konsertestraden
genom att i det givna ögonblicket tända en eld som aldrig flammat om hans ögon och hans
händer inte utstrålat sin magiska kraft. Han kunde få oss till nästan vad som helst – i piano
eller forte. I Sverges flagga t ex "När ni kommer till fortet i stark (han skall värna stark vårt
fria svenska folk) så skall ni ge allt vid ni förmår. Jag tar inte ner händerna förrän ni börjar bli
blå i trynet". Eller i Södermans, av Hugo arrangerade Över nejden skönhet glimmar, där han
ville ha ett pianissimo, så skimrande svagt. "Jag slår av med ögon och mun, men jag tar inte
ner händerna meddetsamma. Då tror publiken att ni fortfarande sjunger, men så svagt och
vackert att dom sitter där alldeles sanslösa".
Repertoarvalet var av naturliga skäl annorlunda i en elitkör som OD och i andra körer. I Siljanskören var det framför allt folkvisebearbetningar som utgjorde repertoaren medan Alfvén
föredrog uppvisningsstycken vid ODs konserter. Axel Törnudds Loitsu, Enrico Bossis Il brivido och Totenvolk av Friedrich Hegar var sådana stycken. Båda körerna var utmärkta instrument för att introducera nya verk av dirigenten själv men detta skedde med måtta. När ett nytt
Alfvénverk framfördes på en höst- eller vårkonsert med OD fick ett äldre ofta stryka på foten.
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Alfvén och kyrkomusiken
Hugo Alfvéns föräldrar var baptister och hans far, skräddarmästaren Anders Alfvén ledde
Betelkapellets kör på Malmskillnadsgatan i Stockholm. Hans mor Lotten sjöng andliga sånger
hemma vid taffeln så uppväxten var fylld av frikyrkliga tongångar. Hugo hade av den anledningen inte några relationer till Svenska kyrkan och det är ytterst sällan man finner citat av
koralmelodier i hans verk. Ett tidigt exempel förekommer i sista satsen i hans andra symfoni
där koralmelodin Jag går mot döden var jag går har en framträdande plats. Alfvén kallade
den melodin ”livets kontrasubjekt” och citerar den igen i sin femte symfoni som blev färdig
till hans 80-årsdag. En annan koralmelodi som Alfvén citerar är Vår Gud är oss en väldig
borg med text och musik av Luther som flerstädes förekommer i musiken till Ludvig Nordströms skådespel Vi, senare omarbetad till sviten Gustav II Adolf. Samma koralmelodi förekommer redan tidigare i Kantat vid Reformationsfesten i Uppsala 1917 där den finns i sista
satsen. Tidigare i samma kantat finns ytterligare koralmelodier nämligen Av djupsens nöd och
Var man må nu väl glädja sig i första avdelningen. Dessa psalmer hade valts av Nathan Söderblom som sammanställt innehållet. Preludium för orgel till Uppenbarelsekantaten, som
också komponerades i samråd med Nathan Söderblom varierar koralen Gud trefaldig statt oss
bi.
All annan musik med andliga texter är nykomponerad. De tre främsta verken är Herrans bön (18991901) med text ur skådespelet Martyrerna av Erik Johan Stagnelius, Uppenbarelsekantaten (1913) och
just Kantat vid Reformationsfesten (1917). När Alfvéns beskyddare och vän Nathan Söderblom skulle
installeras som ärkebiskop 1914 komponerade han över den text som traditionellt användes vid biskopsinvigningar, nämligen ”Väktare på Sions murar skåda vidden av ditt kall…” en motett för blandad
kör och orgel ad lib. utan att använda den traditionella koralmelodin. Till jordbruksforskaren Per Jönsson Rösiös begravning 1935 komponerade Alfvén en Psalm för blandad kör till Rösiös egen text ”O
Herre låt din röst mig höra få…”
Med jämna mellanrum har Alfvén också bidragit i olika publikationer med julsånger för röst och piano. Men ingen av dem tillhör den gängse repertoaren idag
De stora verken med andliga texter skall här kommenteras mer utförligt i anslutning till Lennart Hedwalls biografi om Hugo Alfvén.
Herrans bön ur Martyrerna av den romantiske diktaren Stagnelius är stort anlagd för soli, kör och
orkester. Det är det största verket för denna besättning efter Sekelskifteskantaten och skrivet utan att
ha ett uppdrag. Det är tillägnat Bertha Angelin som Alfvén var förälskad i vid denna tidpunkt och som
ofta var i hans tankar när han komponerade. Alfvén kallar verket ett oratorium i sina memoarer men
det är inte ett oratorium som hämtat sin näring ur kyrkomusiken à la Mendelssohn utan från operans
värld. ”Jag hade på nytt läst min ungdoms älsklingsskald, Erik Johan Stagnelius, och blivit särskilt
gripen av hans underbart sköna omdiktning av Herrens bön, som förekommer i den dramatiska dikten
’Martyrerna’. Denna text kunde jag snart utantill. Den fyllde hela mitt väsen och tände inspirationens
låga. Jag började längta att omtolka orden i musik där varje bön skulle få sitt eget musikaliska uttryck.
Jag ville bygga upp ett helt oratorium på denna himmelska dikt i den renaste och konstrikaste form jag
mäktade åstadkomma. På papperet kom inte en not, men dess uppmärksammare lyssnade jag till det
allt starkare porlande tonflödet i huvudet. Först i början av det följande året begynte nedskrivningen av
utkastet”. Detta skedde i Stockholms skärgård på Gräskö 1899 och Marön 1900, fortsattes i Danmark
och avslutades i Rom i april 1901. ”Jag visste att det skulle komma att kräva den högsta grad av kon-
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centration och hela det tekniska kunnande – framför allt kontrapunkt – som jag inhämtat under den
långa studietiden för Lindegren”. Det stämmer att det förekommer mycket kontrapunkt i verket och
slutpunkten består av en 8-stämmig kvadrupelfuga ”avsedd att ge illusion av de himmelska härskarornas brusande lovsång till Gud ’Din är makten, äran, härligheten. Amen’” som Hedwall betecknar som
”ett mästerstycke utan egentlig motsvarighet i svensk musik” (Hugo Alfvén, s. 287). Kören har naturligtvis en framträdande roll medan orkestern har mera en stödjande än en stämningsskapande funktion.
Alfvén målar textens ord om himlen i skira stråkklanger eller genom damkör medan det jordiska ges
en mörkare färgning. Oratoriet uruppfördes i Musikföreningen i Stockholm den 2 december 1902 med
Franz Neruda som dirigent.
Uppenbarelsekantaten
var ett beställningsverk för invigningen av den av K A Wallenberg bekostade Uppenbarelsekyrkan,
även kallad Trefaldighetskyrkan i det nya samhället Saltsjöbaden. Den skulle vara en församlingskyrka men också ett gravkapell för K A Wallenberg, som begravdes där 1938 och hans hustru. Sedan dess
har kantaten uppförts vart femte år enligt testamentet. Invigningen av den av Ferdinand Boberg ritade
kyrkan ägde rum den 18 maj 1913 då Alfvén dirigerade en liten ensemble och två körer samt två solister, alla hämtade från Kungl Teatern. Den ena kören symboliserade himmelska röster, dold för åhörarna och den andra jordiska röster, väl synlig för åhörarna. De himmelska rösterna ackompanjeras av
ensemblen där en harpa har en framträdande roll medan de jordiska ackompanjeras av orgeln. Till de
himmelska rösterna sällar sig en tenorsolist och till de jordiska en bassolist. Kantaten är bara 25 minuter lång. Innehållets bibelcitat hade sammanställts av Nathan Söderblom. De framhåller motsättningarna mellan människans plåga och de himmelska fröjderna. De har tonsatts som korta dialoger på ett
recitativiskt sätt i en växelverkan mellan Gud, änglarna och de troende. Endast sällan blommar melodiken. Det är i stället klangväxlingarna mellan mörker och ljus som ger kantaten dess karaktär.
Ett orgelpreludium över koralen Gud trefaldig statt oss bi inleder, det enda orgelstycke Alfvén komponerat. De jordiska rösterna beklagar sig över sin mödosamma tillvaro och bassolisten sjunger till
orgel om avsaknaden av all tröst och om sin bedrövade själ. Den himmelska kören förtäljer Guds ära i
kontrasterande ljusa tongångar och harpoklanger och talar tröstens ord i ett avsnitt som också kan
framföras helt instrumentalt som Andante religioso. ”De mixturartat förda parallella kvinterna skänker
satsen en nästan översinnligt seren karaktär” (Hedwall, Hugo Alfvén, s. 290). Satsen avslutas med en
jubelsång av bägge körerna till citatet ”Höjen I portar edra huvuden”.
Den andra satsen inleds av att Gud tillrättavisar de jordiska: ”Mitt folk, vad har jag gjort mot dig?”
Här har Alfvén komponerat unisont för sopran, alt, tenor i den himmelska kören för att med denna
klangblandning undvika att Guds röst personifieras av en enda röst. Den jordiska kören ber om tillgift
”Utplåna alla mina överträdelser” varpå Gud svarar ”Jag utplånar dina synder såsom ett moln”. Härpå
följer det enda kontrapunktiska inslaget i kantaten ”Stå upp, var ljus”, som med sina stora språng avviker från de reciterande melodierna i övrigt. Detta fugato utmynnar i ett jublande slut där den himmelska kören och hela ensemblen deltar.
Den tredje satsen är lika kort som den andra. Kristus (baryton) reciterar ”Den som har mina bud och
håller dem han är den som älskar mig”. Slutkören till texten ”Leva vi så leva vi för Herren” intoneras
av den jordiska kören som får sällskap av den himmelska kören till bibelcitatet ”Amen, lov och ära
och vishet”. Kantaten avslutas med tre korta och ljusa Amen-ackord.
”Uppenbarelsekantaten hör till sin upphovsmans märkligaste och mest egenartade verk […] Alfvéns
verk vill vara och har blivit förkunnelse och inte ytligt romantiskt stämningsmåleri” (Hedwall, s. 292) .
Det finns inte några särskilda tecken på att Alfvén var religiös men hans mor Lotten som var starkt
troende måste ha uppskattat att hon blev tillägnad denna kantat.
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Kantat vid Reformationsfesten i Uppsala 1917
Till minne av Martin Luthers teser 1517 bestämde universitetsledningen att doktorspromotionen i
Uppsala 1917 skulle inramas av en kantat. Vid denna promotion blev Alfvén för övrigt själv promoverad till filosofie hedersdoktor och kunde betitla sig Doktor Alfvén. Promotionen (med sin ”ordinarie”
musik) omslöts av de två delarna i kantaten. Den första delen består av psalmer ur 1695 års psalmbok
utvalda av Nathan Söderblom och den andra delen av en nyskriven text, Luthers hammare av Erik
Axel Karlfeldt. Den är stort anlagd med baryton-solist, blandad kör och orkester. Det var en kör på
200 man som bestod av Filharmoniska sällskapet och OD. Akademiska kapellet var förstärkt. Solist
var studenten Petrus Österberg och Alfvén själv dirigerade skaran i universitetsaulan.
Den första delen är polyfont anlagd och Alfvén har lagt ned hela sin kontrapunktiska skicklighet på
orkesterinledningen och på koralerna Av djupsens nöd och Var man må nu väl glädja sig medan den
andra delen är homofon och leder fram till koralmelodin Vår Gud är oss en väldig borg. Den första
delen hade Alfvén haft god tid på sig att komponera medan den andra blev färdig i sista minuten eftersom Karlfeldt (som vanligt) levererade texten för sent.
Den andra avdelningen, till Karlfeldts text Luthers hammare hade sånär inte blivit av. Alfvén beskriver sin vånda i sina memoarer ”I dur och moll. Från Uppsalaåren.” Med hjälp av Luthers hammare
”ämnade jag långsamt förbereda, steg för steg slå mig fram till koralen Vår Gud är oss en väldig borg
varmed kantaten skulle avslutas. Men det gick som tidigare. Texten dröjde, dröjde i dagar, dröjde i
veckor. Till slut råkade jag i fullständig förtvivlan, ty hoppet att hinna få kantaten färdig, utskriven i
stämmor och inövad till den fastställda dagen, hade slocknat […] Samma dag kom emellertid äntligen
dikten […] Jag läste igenom manuskriptet […] dikten var storartad; men tyvärr såg jag ingen möjlighet att hinna tonsätta den. För sent…
Jag kunde likväl inte avhålla mig från att läsa den fascinerande dikten på nytt – och än en gång –
och en gång till. Det började porla i fantasiens källsprång, det började brusa, orden lockade allt starkare…om jag ändå skulle försöka…försöka att göra det omöjliga? Nu var det inte längre förnuftet som
talade, utan skaparglädjen, och den lydde endast sina egna lagar. Jag måste hinna. Och därmed punkt.
För att vinna tid lades fakturen om fullständigt. Polyfonien fick vika för homofonien; ett baritonsolo
och unison körsats, som gav tyngd och märg, fick utfylla långa delar, vilka jag band samman med
enkla mellanspel. Deras huvudsakliga uppgift blev att förbereda slutkoralen. Jag arbetade dag och natt.
Nere i kapellsalen satt fyra kopister och skrev ut orkesterstämmorna allteftersom partiturarken sändes
ned […].” Han berättar vidare att trots alla ansträngningar fick oboisterna i orkestern inte sina noter
förrän alla redan hade börjat spela.
Bleckblåset som redan i första avdelningen givit glans åt koralen Var man må nu väl glädja sig är
framträdande i orkesterklangen i andra avdelningen och förbereder redan från den stillsamma början
lyssnaren på ett triumferande slut. Barytonsolisten och kören hjälps växelvis åt att tolka Karlfeldts text
men kören faller ständigt in i koralmelodin Vår Gud är oss en väldig borg för att till sist trosvisst
sjunga den med dess egen text, helt enligt Alfvéns ursprungliga plan.

Mer att läsa om Alfvén
Memoarerna har musiktitlar: Första satsen, Tempo furioso, I dur och moll, Final (1946-52). De finns
i sammandrag av Ven Nyberg i Hugo Alfvén, Minnen (1972). Hugo Alfvén Berättar. Radiointervjuer
utgivna av Per Lindfors (1966). Hugo Alfvén, Brev om musik och Med hälsning och handslag. Brev
utgivna och kommenterade av Gunnar Ternhag (1998, 2001). Hugo Alfvén, En vägvisare. Red Gunnar
Ternhag & Jan Olof Rudén (2003). Lennart Hedwall, Hugo Alfvén, En bildbiografi (1990).
Hugo Alfvén i Uppsala behandlas i Alfvéniana 2/94.
En film av Anders Hanser om Hugo Alfvén baserad på radiointervjuerna kommer att visas i TV under
året.
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Uppsalabon
Sedan J C F Haeffners dagar i början av 1800talet hade Linnés hus varit tjänstebostad för
universitetets director musices. I bottenvåningen låg kapellsalen som användes för repetitioner och föreläsningar. Alfvéns företrädare, Ivar Hedenblad var ungkarl och hade hållit
tillgodo med ett rum på övervåningen som
förutom hans bostad även inrymde Victoriamuseets egyptiska fornsaker. Men nu kom
Hugo Alfvén ht 1910 och fick inte plats med
sin hustru och dotter. Medan universitetet
flyttade fornsakerna och renoverade huset
måste Hugo bo på Gillet och Marie och MarHuset i Linnéträdgården som akvarell av Alfvén

Hugo med dottern Margita i vardagsrummet

gita bodde hos Maries släktingar i Breslau
fram till sommaren 1911. På hösten kunde
hela familjen slutligen flytta in. Marie var
heminredningsexpert. Hon hade inrett två hem
åt sin dåvarande make Severin Krøyer i Danmark och nyligen Alfvénsgården i Tällberg.
Från Hugo och Maries bostad i Danmark hade
bohaget flyttats till Uppsala. På fotografier
kan man se danska silhuetter som pryder väggarna. Hugo trivdes trots drag och kyla i huset
och familjen bodde där till 1929.

Genom en donation byggdes Musicum i Observatorielunden efter Alfvéns intentioner. Huset stod färdigt 1929 som tjänstebostad för director musices, något som det fortsatt att vara till 1989. Dit flyttade
Hugo och Marie men på grund av föreberedelserna till skilsmässa från Marie i början av 1930-talet
måste han avstå bostaden till henne. Kapellsalen ligger i bottenvåningen och en trappa leder upp till en
jättelägenhet, ljus och luftig, rena motsatsen till Linnés hus. Där kunde han efter
skilsmässan flytta in med sin andra fru,
Carin 1937. Under hemskillnaden hade
Hugo bott på hotell, i Linnés hus och
1935-36 i Meteorologiska institutionen i
Observatorieparken. Tiden i Musicum
varade endast några år till dess han definitivt lämnade Uppsala hösten 1939 och
flyttade till Sämskargården i Tibble vid
Leksand. År 1939 gjordes ett ”hemmahos-” besök av tidningen VeckoJournalen med fotografier av hovfotografen Sundgren (se bild).
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