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-r,:triden . mellan fransk oeh italiensk smak inom .musike.n
-stod ·skai�p- under hela 1700-talet. . Det var· ej blott inom

F:rankrike sjalvt kampens vftgor gingo hog.a - · jag erinrar
J;);lott · om den Rousseauska stridskriften "Lettre sur la musique
frarn;aise" 1753, dar .den fanatiske forfattaren i 01Dposition mot
Raineau . g[u-. iHa at sina landsmans · rnusik - till fonnan for
italienarna -,- aven anda. har uppe hos oss hade nian kanning
av::skiftningarna i- srnak .o:ch asikter 0111 · vad som inom det 
rn11sikaliska gebitet · var att foredraga. I I ett kttngligt bre·v i ·
Riksmarskalksiimbetets arkiv fran nagot av de sista aren. av 
1720-talet finner man, att redan da fragan i grund dryftades.
Det. gall de att till hovet i Stockholm info:rskriva goda musici,
frainst sangare och s[mgerskor eller sjungers:kOJ:\ som de
JrnUades·; efter att ha framhallit • bagge skolon1as foretraden
staimar dock hoga vederborande med att utan f6:rbehall ut.:.
tala sig mr forman for fransk nrnsik och franska utovate.
Aft denna srnak sedan blev ratt sa Hinge radande vid va.rt
svei1ska hov fir bekant, aven om det franska Hingre fram ei
hlev allenaharskande vid spektakler och hovfester utan maste
lamna plats, och en ganska vid sadan, for sin varrnblodigare
gramie soder om Alperna.

J och med Lovisa Ulrikas ankornst till Stockholm ar 1744
sasom Sveriges nyblivna kronprinsessa fick allt ·har en be
tydligt fi}randrad fysiognomi vad intresset for konst . och.
vetenskaper betraffar. Forsedd med osedvanligt gott f6rstai1d,
energisk och malmedveten :och med ett ungdornligt rivande
humor, o·nskade hon satta fart pa och uppfostra sina. nya
landsman i den anda hon : tan kt sig. · Vi ha i hennes brev
till · slaktingarna i Tyskland en massa bevis pa hennes
onskan att satta ·sig in i · den nya miljons tankesatt samt att
gora clet trevligt for sig och sin omgivning. ?den. hon finner
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ej 11 har ,:a.llt;: ·,som .. sig. horde:. ·I.: ·ett •· brev. till brodern, kung
Fredrik. av .:Preusse·n,, av den 23/i:.1753 skriver ·lion fo.ljande
drapande, om · aven helt naturligt nagot overdrivna� :kritik
o:ver: .Fredrik J:s · smak och forstand pit s:ko'na 1rnnster .. och
dJlikt: . '.'I:.es arts· (et):. Jes .sciences , n' eta,i_ent , point de: .son
g�(1t.: i IL avait im. 1:1u1Hre . de chapelle sourd,.:ttn · maitre a
danseT ·: boitetix, ·· un maitre'. d1arFnes . estropi&, .. et le p1;eniier
pei:ntte •aveugle.": Om detta uttala:nde inte · var sft · aUdeles
o_:verensstammande med · verkligheten, sa ar def lus.tigt · n'og.
Kv.ickhet och . spydighet skymtar standigt igettom · den, unga
prinsessans brev till hem.met i Preussen. · Det var· nog ii1te
heller. aUtid sa muntert .vid kung Fredriks s:venska hov, dar, en

" bta11d1'l:i:ng av stram etikett och · korrekthet och frivoHtet gjorde ·
sig .·gallande. ·.·Och Lovisa skriver och klag.ar sin sorg .. for
modern i folj.ande ord:1 " • • •  G'est un delassetnent ti-cs agreahle

· que · la ·rnusique; elle .fait passer hien ·des. mo111ehts oii d'ailleurs
on: ne pens.erait .que· noir. Les sept premiere:s a1i;nees quC:. j.'ai
passees ici · etaient terribles", varpa folj,er en- for Stockholms-:
ho:vet ej· smickr-ande jamforelse med Berlinerhovet.

:Men sedan hon blivit drottning, k11nde ho'n ju styra och
stfrlla, hur hon ville,. i .all synnerhet som hon .i iiktenskapet
var den. harskande. Verkligt ·. rnusikalisk var. Lovisa Ulrika
11.og · icke, ehuru . hon _ flera gfmger i . brev till modern• och
bxoderrr soker overtiga .. de:rn om det andrade sinnelaget for
denna. konstart. De . tycktes dock· betvivla d·etsamma. H011
fors,'irarar · sig med, att hoi1 fick avsmak for musik i .harn;..
dornen, da hon sWrdes av systern Amelies. ])ianoklink i sa:illiua
rum, dar hon sjfUv skuHe Hisa och skriva. · Och sa sager hon
sig nastan ha tvingats in pft att idka i:nusik vid F\·edrik. I:s.
ledsamma, andefattiga hov. · Hon skriver darom: "La, jo:u:rnee
est'.· ·ernploye . a . la lecture et .les s0ire_es au concert. Cette
circonstance ne 1uanquera pas de surprendre: ma hes chere
·Maman; · conaissant . le peu de gofit que• j'avais pour cet art
par· .. le•. passe; rnais la necessitc: m'en a. inspire. rien .n'etant,
a:. mon a vis, .plus insipide que de passer .. deux heures chaqu�
j our a jouer aux cartes. · · Je 1ri.e suis. rernise . assez- facilernent
au clavecin et le R0i. trouve ·beaucoup de plaisir. d'accorn-

. pagner d� vioToncelle. '.' 1: 

.'\J� l'.ai toujo.urs aimee," tillagger · hon senare. om . sina
kanslor,. for musiken. Nog foredrog : hon. doGk sitt stenka-
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hinett. · och · sin myntsamling samt . sin· . korrespoildens m~d 
Voltaire, · Linne och · andra ·lärda framför musiken och dess 
utövare: · 

Vare därmed huru söm hälst. Den. unga drottningen had·e 
givetvis fått en god musikalisk uppfostran i barndomshem
met, hade· fått höra och se mycket och stadgat sin egen .upp
fattning i umgänget med goda musiker. Allt detta, · hon . fått 
inhämta i Berlin och Potsdam, ville. hon nu avsätta i sitt riya 
fädernesland, och med stöd av sin. utan ·tvivel musikaliska 
kungagemål · grep hon sig an att· realisera sina l~onstnärl1ga 
och musikaliska avsikter. 

Nät Adolf Fredrik först kom till Sverige som kronprins, 
l?.ade han sitt· . eget kapell med sig anfört av. engelsmannen 
~enrik ·Filip Jo hnsen, den bekante· organisten, en :a,T 
Musikaliska· akademiens stiftare .. Bland mer bekanta musici 
befann sig i_ . denna orkester violinisterna ;J. D. Z and er och 
A 11 t O 11 p er i C h O 11, bägge senare . konsertmästare i hovka
pellet, varmed den nya hertigliga orkestern sammanslogs, 
ehuru den ·skillnaden gjordes· att de tyska musikerna fingo 
dubbelt så höga löner som de svenska. 

Man gjorde mycket musik vid hovet. "Tons les dimanches 
il y a concert", skriver Lovisa Ulr:ika, och operor uppfördes, mest 
sådana som införskrivits från Berlinerhovet av Grann, Hasse 
m. fl., vilket allt på ett både behagligt och smärtsamt .sätt 
påminde den unga furstinnan om Berlinertiden. Stora och 
mindre baler gåvos, upptåg av alla, slag arranger~des och . så 
behövdes ju ofta 3:11usik även till de stora skådespelen. Och 
det var alltjämt franskklassiska pjeser med eller utan musik, 

. som spelades utom de nyss nämnda tyska. 
D.en nyengagerade franska skådespelaretruppen väntades redan 

år 1749, men av flera orsaker dröjde den, kanske ej' minst på grund 
av de pietistiska tänkesätt gamle kung Fredrik lade sig till med, 
kort innan han skulle. skiljas hädan. Äntligen 1753 · anlände 
denna franska trupp av blandade aktörer, sångare och dansöser. 
Den motsvarade kan.ske i stort sett de förväntningar, man 
:ställt · på densamma. Ben får betyget "fört bon" av drott
ningen,. men ~r kanske ändå inte vad hon drömt sig. . Jo, 
en av dansöserna vid namn Morel väcker hennes odelade· 
beundran, och hon vågar i brev till sin bror Fredrik jämn
ställa henne med BarbGrina och: Cochois. Det är säkert 
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nu hennes långtan efter de italienska operaartisterna vaknar. 
Hon· minnes med avund de härliga .italienska sångarna vid 
Berlineroperan, hon hör för sig tenoren Roinani och den 
underbara kastratsång.are1i S alimbeni, och det är då hon 
besluter sig för att engagera ett italienskt ~perasällskap. 

För att få hit en verkligt. god trupp italienare ha veder
bö:rande i Stockholm haft sina tentakler för engagemang ute 

. litet varstädes. i Europa. Högste chefen för svenska ·hov
teatern och orkestern var självskrivet överste marskalken (inot-

,, s_varande nuyarande riksmarskalken). Detta höga hovämbete 
beträddes vid denna tid av den för musik och teater synner
ligen intresserade greve. Clres Ekeblad, och han uppbjöd 
nu helt säkert alla sina krafter för att få utmärkta italie:p.ska 
sångare engagerade. Att · anbud ej saknades, därpå finnes 
bevis. Ett av. de ambulerande italienska _ sällskapen, som 
genomforo Europa, hade på. sina resor hamnat i Braunschweig. 
Där residerade ·då hertig Karl med ordnibgsnumret den förste,· 
gift med Lovisa Ulrikas syster Charlotte, och otvivelaktigt är 
det genom hennes . förmedling som chefen för bandet, en· viss 

·Antonio Denzi, tillåter sig att erbjuda sina tjänster åt 
hovet i Stockholm genom en skrivelse till greve Clres Eke-
1>lad, dagtecknad Braunschweig 6 sept. 1752. 

Aven om det tydligen aldrig blev något av med truppens 
eng_agerande, kan det vara intressant att få erfara vad ett 
sådant sällskap hade att bjuda på. Det är framför allt "Lo 
spettacolo della Comedie Italiane", som signar Denzi vill fresta 
med, alltså den ideligen omtröskade Commedia dell'arte. Själv 
kallar han sig· "Direttore dei Musicali Teatri", kanske därför 
att det just var sångare map behövde i Sto~kholm, men han 
har främst att bjuda på en dramatisk' trupp . utförande·. "Co
medie e Drammi Eroici dell'arte". Sin repertoar säger .han 
vara så omfattande, att han under loppet av nästan ett helt 
år kan bjuda dagligt nytt "eon proprieta di Vestiti, cangia
menti di Teatro, e eon varie istantanee personali trasforma
zioni, non per anche communi al Teatro Italiano e meno al 
Francese". 

Truppen bestod av· 27 medlemmar, .för vilka han vill ha 
underhåll och sex tusen Rrd Smt om året i lön med rättig
het för honom att fördela dem. Visst antal platser skulle 
gå till hovet, restci1 säljas till hans fördel. Ingen konkurrens 
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skulle . fa finnas. Resan betalas foi· hela sallskapet Hannover 
-Stockholm och retur. Kontraktet avshitas pa 4-5 ar. Ett
kvartal i forskott skulle utbetalas f6T att medlemmarna skulle
fa ekipera sig i Tyskland "evita1�dosi il fame le provigioni
in Stoccolmo, ove il tutto e sommamente piit caro". Vidare
onskade Denzi att sallskapet skulle fa mat och bransle pa
billiga villkor leve1;erade fran hovet. I behaglig vetskap om
det .gruff, som Hitt uppstod inom hans skadespelareleder och.
de trakiga konsekvenser detta ofta ledde till, anhaller att fa
hjalp vid sadana eventuella tillfallen: "Anzi supP.lico la Regina
Clemenza - - - d'assegnarmi un disoccupato .accessibiie
Protettore, a cui provisoriamente ricorrer si possa nel caso
di qualche picciola turbolenza� che fra . la troppa, insorger per
caso potesse, non essendo ·· impossibile fra tante Persone, tutte
ad. una meta dirette, e questa poi crescerebbe, quando non
si fosse autorita provisoria per metterle freno dal bel prin
cipio." Slutlig_en anhaller han att. fa ljus bostad pft teatern.

.Utom pa pantomimei· bjtider han pa ett och annat "inter
mezzo ntusicale _e serio e Berninesco". Aven har han en egen 
kompositor med sig Ignazio  Fiorillo virtuoso chc ne ha 
composto moltissime" (av operor). 

Hans uppralming av personalen ar synncrligen draplig. 
Primadonna for talscenen iir la signora Apo ll o nia  Be rgantc, 
'\lonna assai abile, · in fresca Eta e d'assai bella Presen_za". 
A,,en la Seconda Donna Vitto_r ia  Mattagl iani  anser han 
kunna sagas inneha, "una Etado ancor fresca c molto avve
nente sopra il teatro". 

. De lyriska artisterna folja dar'pa: sopranerna Agata Co1iz zi 
och Maria  Camera, kastraten-rpezzosopranen Antonio Pe
r e ll in o, "di bella presenza, e tranquillo". - Asyftar han 
mannc med det sista att kastratersangarna annars vore an
sedda for att vara intriganta och brakiga? - kastra.t-kamraten 
Gae tan·o Cop peroni, tenoren Carlo Rossi,  "di non molta 
voce, ma sufficiente per un teatro mediocre," o. s. v .  

Anbudet var tydligen inte frestande. . Vid det lilla tyska 
hovet hade truppen kanske haft lycka med sig, men Lovisa 
Ulrika stravade hogre. Och sa _vo'ro ju cj heller anspraken 
sa sma. Det var Mt · som Ekeblad fran. annat hall fiskade 
upp det italienska sallskap som undei' flera ar skullc utgora 
Stockholmshovets stolthet. 
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Ar 1754 borjade artisterna anlanda._ Forst . komme:r stor".". 
sangaren tenoren Croce - Dahlgren skriver honom .Cr oze. "Il 
nous est venu un tres bon chanteur italien, . nomme Croce," 
skr.iv.er Lo visa. Och sa folj er brev pa brev under a:r 1754 
med detaljerade beskrivningar pa den nye sangarens konst. 
Helt indignerad borjar hon ett brev till kungen av Preussen, 
vilken tydligen misstror hennes om dome: "Il me parait, rilon 
cher frere, que vous n'avez pas grande ide.e .de notre chanteur.
Celui-:-ci ne chante cependant que des grands airs. Il a la voix 
agreable et beaucoup de musique, chantant tout Jes .plus 
difficiles it livre ouvert. ll reussit pourtant mieux dans 
l'adagio que dans l'allegrn .. - Il est engage pour dix ans, 
avec la permissiop d'aller tons les trois ans en Halie. Quand 
son t�rme _de voyage. arrivera, je lui dirai de prendre ·par 
Berlin, et je puis pre�que etre sftre qu'il aura vos suffrages:" 

Den unge tenoren tyckes av allt att doma ha varit .en 
magnifik sangare. Han fick nu ocksa under ·sin vistelse vid 
hovet utfora alla slags partier saval a_ ·k.onserter, i operor och 
a namnsdags- och fodelsedagsfester. Langre fram skriver hon 
om honom, alt han har en charmant metod och sjunger som 
Romani. " ... J'osc dire que c'est un grand chanteur." 

Det finnes aven andra uttalanden om den sto1:a tenoren, 
visserligen nagot •senarc framforda, men dock sakert ej mindre 
yederhaftiga. Det ar Mi kl in  den ·tragne givaren av goda 
meddelanden till Hiilphers ,  nar denne haller pa att skaffa 
material till sin orgelverks historia, som skriver: "A.fven blevo 
inforskrifne nagra italienskc sanger�kor och sjalfve storsanga
ren Croce, lwars like v�U i rosten, men ej i konsten, hvarken 
forr · eller, sedan varit i · Sverige, och har han etablerat en ny

- vacker fa9on at sjunga, hvilken man horer uti dess disciplar
hofmarsk.· gref Rosen och hofsecret. och Sangaren vid Hofvet
L al in. (I kanten av brevet star aven fm Olin). Alt detta
kunde, fast kortare, laggas K. Ad. Fr. och Drott. Lov. Ulrica
til berom."

Hur Hinge Croce tjusade hovets darner med sin rost och
s�'tngkonst ar mig ej bekant. Hans kontrakt, som lydde p�\
tio ar, stipulerade aven langre vakanser. Sakert · a.1� emeller
tid av lVIiklins uttalande att doma, att han ej blott varit till
gUl.djc for hovpubliken, han hmm aven bilda skola har.
Croces verksamhet saval i egenskap av utmarkt ·forebild ft
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.seen och konserttribun, s·om aven- som sanglarare har varit 
uta v stor och gagnande hetydelse for den blivande svenska 
operastarten under Gustaf III. Fru · Olin  blev stottepelaren 
bland den blivande teaterns sangerskor, Lal i n  teaterns saval 
sorn Musikaliska akademiens jamte fru ·Olin forste sanglarare. 

Men det var aven andra italienare av betydenhet, som van
tades vid samma tid, som Croce gjorde sin gHinsande debut 
i Stockholm. "Nous attendons to,us les jours une chanteuse
italienne, nommee la signora Sca r lat ti

7 
avec son mari Uttini, 

qui est compositeur." Det var allfsa fru Uttini fodd R o s a  
Scarlatti , som for drottningen var den viktigaste personen 
av de tva. Forhallandet blev nog omviint vid deras aiikomst 
till Stockholm, ty Uttinis verksarnhet och inflytande a musik
livet i · Stockholm skulle under lang tid bliva ganska bety-
dande. Om Rosa Scarlatti har man daremot senare mycket 
litet underrattelser. Det kanske emellertid kan roa att h.ora 
vad drottningen-beskyddarinnan tyckte om henne. Hon skriver: 
"Sa voix est tres forte et fort nette, mais je prefererais un 
sop·rano:"· En nagot negativ, men ganska drapande kritik. 
Och langre fram skriver hon: "La donna est femme du com
positeur et chante le contralto, c'est elle qui me plait le 
moins. . .. " Mann en satter hon daremot genast i arbetet och 
bestaller av honom en konsert for flojt, en symfoni och ett 
adagio for rost. Och straxt darpa foljer bestallning pa sceniska 
arbeten, som utmynnade i "L'isola disabitata", "II Re Pastore" 
och "L'er6e chinese" m. fl. Utom de nu namnda artisterna 
talar Lovisa om en utm_arkt kastratsangare, som ej narrines 
vid namn, men som· utan tvivel iir den av Miklin omtalade 
italienarei1 Mom uletti. A.ven over honom fi.r hon mycket 
entusiastisk.. ''.Le soprano est un jeune gar<_;on de dix-neuf · 
ans, qui a une tres grande etendue, il va trois tons au deHt 
de trois octaves et a un trillo charmant, mais il n'est pas 
bien fort en musique et apprend presque tout comme un 
perroquet, ce qui peut se changer, etant si jeun_e." T�dt 
sangerskor, som kungen la.tit engagera fran Kopenhamn -
vilka och av vad nationalitet ar ej namnt - fingo snart ge 
sig hem igen, ernedan 'Tune avait de la methode et presque 
point . de voix, l'autre etait le contraire." 

I allt ·detta namner drottningen ingenting om vara egna 
svenska musiker. Icke ett svenskt musikernamn forekommer 
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i nagot av hennes brev. Det finnes endast en passus i ett 
brev av den- 7

/10 1755, dar hon talar om den nationella mu
siken · salunda : "J e me flatte que dans peu nous aurons de 
bons musiciens · sue.dais, la nation aimant les arts. 11 y a un 
compositeur, qui a eu une grande reputatio1i en Angleterre, 
qui est suedois, il a meme gagne du bien. A present i.l est 
vieux et ne compose que pour les · eglises." ·Det ar det enda, 
den . nu mer och ?11er · svensk blivna drottningen har att 
namna om Joh. H. Ro m a n. Kanske hon ansett . det lonlost, 
att till kung Fredrik av Preussen skriva om for honom all
deles obekanta svenskar. Men nagon propaganda horde man 
mojligen ha vantat, att hon slmlle ha gjort for sitt nya lands 
mus1c1. For henne var och forblevo de.ssa henne nog mest 
frammande� och man kall'undra, om nagon av Romans manga 

. fortraffliga verk blevo · kopierade och oversanda till slakten i 
Berlin. Troligen har detta ej skett, darpa tyder ovansta.ende 
citat av summariskt innehall. Daremot vandrade andra mi
tioners musikalster · ideligen mellan Svedges och Preussens 
huvudstader, och bl. a. fann Uttinis tillfallighetsmusik aven 
den snart vagen till det tyska hovet. 

Ej heller finna _vi ett ord om vara egna utovande musici 
s�1som t. ex. ·Per  Br ant. Ja, hail var ju redan vid denna 
tid mer eller mindre ur ·spelet. Han "disgracierades" aret 
efter Uttinis hitkomst

? 
och man hfa· sedan ej mycket av 

honom. 
Med all sin trots gjorda anstrangningar otvivelaktiga brist 

pa forstaelse for det nationellt svenska har dock sakert Lovisa 
Ulrika och kanske aven hennes gemal haft ett ganska. stort 
inflytande pa musiken och musiklivet · i vart land geno;m det 
livliga utbytet mellan Berliner- och Sfockholmshoven av 
musikalier, · som framfor allt under deras forsta · regenttid 
sattes i gang samt genom impo:ten av forstklassiga exelm
torer av olika slag, vilket allt ej kunde undga att verka annat 

. an befruktande pa den svenska musiken under 1700-talets mitt. 

Kfillor. F .. Arnhei_m: Luise Ulrike, Ungedruckte Briere 190�-1910. -
Engestromska handskriftsamlingen i K. B. - Hiilphers' handskriftsamling i 
Vasteras' · Larov. Bihl. --: Kungl. Brev i Riksmal"Sk. Amb:s ark. 
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