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TRYCKNING AV ETT ·QPERAPARTITUR
PA 1750-TALET.
Av

HoLGER NYBLOM.

ar Francesco Uttini 1755 pa fora.ref slog sig ned i Stock
holm sasom kapellmastare vid det for hovet nyengagerade
italienska. sallskapet, anade val varken han eller de, som kallat
honom, att han skulle stanna har till sin dad, ej heller att
han - italienaren - sk:ulle bliva den forste som provade sig
pa att skriva musik till en svensk operatext. Lovisa Ulrika
markte genast, vad man hon hade att gora med och satte
italienaren i arbete. Det plev operor, herdaspel, divertisse
mentsmusik, prologer, "VI claversonater, 24 st. trio-sonater
och en mangd andra charmanta arier och piecer ...." 1
Att dessa slagit an, kan man utlasa av samtida omdome11.
Miklin skriver ocksa till Hulphers 1 om karaktaren av Uttinis
kompositioner: "och har han i sanning mycket ·forbattrat,
ja, infort eri aldeles ny sma_k i musiken." Samma uttalande
gores av drottningen sjalv, da hon i ett brev 2 fran Ulriksdal
d. 19/; 1755, alltsa cirka 15 ar fore Miklins meddelande skriver till sin moder: "Apres le souper, les Italiens repre
senterent une pastorale, qui etait la_ premiere qu'on eut jaµi.ais
en Suede. La musique est fort belle et dans un gout tout
nouveau. Je la fais copier pour l'envoyer au roi mon frere..
P. S. Je prends la liberte de joindre avec le livre de I'opera
qui a ete represente .. ."
Uttalandet galler om "Il Re Pastore", herde-operan, som
stil gammal och van for italienare och fransman, ja� aven
for tyskar, men nastan ny for var publik. Att detta nya
skulle gora intryck . och vacka nya stamningar under denna
det fingerad� herdelivets forl�vade tid, ar givet, i all synner
het som verket instuderades och framfordes av komposit6ren
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sjalv och tolkades av bl. a. sadana sangare som den store
Croce.
I borjan av september manad skriver drottning Lovisa ater
till hemII,1et, denna ga.ng till brodern och gar da mer i detalj
om operan "Re Pastore": "Nous avons eu, cet ete,. un opera.
. . . La musique a ete composee ici; ce sont les premices de
cet art en Suede. Je prends fa liberte de vous l'envoyer, et
vous deciderez de la valeur. . . . Ce spectacle a beancoup .plu,
et le public a vu avec regret sa fin." - Drottningen har nu
beslutat sig att sanda en avskrift till kung Fredrik av Uttinis
nya verk, och hon vantar med angslan, vad det skulle gora.
for intryck pa honom. Han ar krasen, och det ar det forsta,
hon nu sander ftan sitt nya fosterland i utbyte mot allt, hon
i avskrift forut fatt mottaga av Handel, Graun, Hasse och de
andra markliga tyskarnas kompositioner. Konungen tyckes
ha, emottagit verket over forvantan nadigt. Den 7 oktober
1755 skriver namligen drottning Lovisa till brodern : "Je suis
charniee de voir par votre lettre que vous avez rec;u, mon
eher frere, avec bonte l'opera que je vous a:i envoye. S'il
a le bonheur de vous plaire, je continuerai a vous offrir tout
ce qui se composera ici."
Operan hade med andra ord slagit igenom, Uttinis namn
blivit stadfastat genom succesen, sjalva kungen i Preussen
hade nickat gillande. Vad _var da naturligare, an att just
detta verk sk.ulle vederfaras nagot speciellt hedrande. Det
hade avskrivits for hand till kung Fredrik, men k.anske hade
han uttalat en onskan att fa flere exemplar av detsamma,
kanske ville drottningen sanda det pa aven langre vagar for
att bli bekant och bedomt. Allt nog: det beslots, att operan
slmlle tryckas. Sak.en overlamna_des i sa goda ·hander som
· till overstemarskalken greve . Claes Ekeblad sjalv, och han
tovade ej att omedelbart ga i forfattning om sakens fullfol
jande. I landet funnos inga notstickare; _man maste ga utom
rikes for att finna lampliga. Tyskarne Iago oss narmast, och
just samma ar 1755 hade Imm. Breitkopf uppfunnit den nya
typtrycksmetoden for noter, som annu i dag ar bruklig. Men
sakert hade nyheten har(!m annu ej kommit till Sverige, dels
hade Ekeblad kanske andra relationer. Borta i Haag i Hol
land satt en gammal svensk minister Joakim Fredrik Preis
nara nittio ar gammal. Han hade setat dar sedan 1714, alltsa
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i over 4 0. ar och forfattat sin vidlyftiga och innehallsrika
diplomatkorre. spondens. Till honom vande sig nu Ekeblad
for att fa det nya operave'rket tryckt. Tack vare hjalp av
en medlem av den bekanta familjen Grill vid namn AndfrS
Johan, 'forelag arbetet sa.smaningom klart att levereras i tre
vackra volymer, sadant det aterfinnes i bl. a. Musikaliska
Akademiens bibliotek. 1 · Preis blev samma ar 1756 begavad
med friherres titel och vardighet. Kanske hade hans valfor
hallande och hjalp vid ·tryclrningen av Uttinis opera bidragit.
till, att Ekeblads · framstallning om barontiteln for honom
lattare kunde bifallas. Anda till � 759 satt gubben kvar i
Haag, dar han dog pa sin post.
Har nedan meddelas for intressets skull det av ovannamnda
Grill uppsatta memorialet om hela tryckningsaffaren - bestall
ning, utforande och expediering av det f�rdiga verket. Memorialet
finnes nu i Eichhornska handskriftsamlingen i Kungl. Biblioteket.
Memorial of And. Joh. Grill angaertde tryckning af
Uttinis Il re pastore:

Ar 1756 d. 11 Marti fick jag af hans Excellence Herr Gref
Ekeblad med det nadgunstiga bref af d. 17 Febr. forsta delen
af en Opera Musique II Re Pastore benamdt, med nadgunstig ·
befalning at efter fraga, om har icke nagon ma.stare kunde finnas
s9m detta varket kunde gravera, qch · iata. trycka. Hvarefter
jag ock d. 19 l\fay med hans · Excellences skrifvelse af d. 3 af
samma man.ad fick de tvenne andra delar af samnia Opera;
D. 24 May 1756 slot .jag med kopparstickaren Ems Ludvig
Creith Contractet for detta arbetets graverande, efter hvilket
i1an ·. skulle fa for sitt arbete 7 Rd for hvar plat, neml. 2 Rd
for kopparen, och 5 Rdl for hans arbetslon; samt hvad tryckan
det betraffade skulle han ·fa 10 styfver for hvar 100platar och
30 styfver for hvar bok Royal Papper. I folje haraf hegyntes arbetet, som l1kval fot Mastarens tva
ganger infallna sjukdom och ofta · opassligheter, jemte den
ofverkomna harda vintren langre utdrogs an eliest skull
skiedt; enkarinerl. dar Mastaren redan b_ade sig misraknat
och tagit alt for kort tijd, i forhopnipg at kunna nagon til
hieips taga, men hvilket intet kunde skie, forty als ingen
I detta bibliotek finnas ej mindre an 6 exemplar av upplagan bl. a. <let
som tillhort greve Ekeblad sjalv.
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kunde finnas, som formadde · Musiquen, som pa originalet
var i langden skrifvit, uti bredden at bringa.
· Mastaren bade sig forut betingat at. pa afrakning af forsta
delens arbete:
fa f orskott d. 24 May 1756 ...... ..... . ........ fl. 150: ban fick ater forskott d. 7 Jan. 1757 ...
200: och d . 23 Febr. 1757 Resten for forsta
385: delen
altsa kostar arbetslon for forsta delen .................. fl. 735: 658: d. 4 Juny 1757 arbetslon for bela andra delen ...
d. 28 Sept. 1757 forskot pa 3:ie delens
arbetslon ............................. ... ........-...... fl. 315: d. 26 0kt. 1757 fat Resten af tredie delen
294: 609: altsa arbetslon ·rnr hela tredie delen ............ ........
Pa det sattet kostar Graverandet jemte koppar for
" 2,002: dessa tre delar .......... : ........................
platar 105
Forsta delen gior med Tituln .
94
Den andra delen ...... .
87
.
Den treddie delen .............
I alt platar 286
Platar hvardera til 2 fl. sa hafva_ plafl. 572: tar kostat ..........
Och Mastarens arbete a 5 fl. lwar plat
1,430: fl. 2,002: _:: ·
Desutan aro an andra omkostningar daruppa ut
gangna, sasom for Corrigerandet af Musiquen
30: at Lutherska Organisten ...............: ...... ................
fl. 2,032: For trykiandet af 120 Exemplarier af hvar del,
efter · hans Excellences Herr Gref Ekeblads nad472: gunstiga befallning .................................................
Neml. for papp·eret 9 ¼, Rijs hvardera till 20 bock.er
gior 185 hocker, hvar bok till 30 styfver gior
30 fl. for Rijset och for de 9 ¼ Rijs fl. 277: 10
Och for tryckaren� 120 Exemplair af 286
gior tilsammans 34,320 platar, hvar
171: 12
hundra a 40 styfver gior
23: 82
For papperets afskiarande, fordelning etc.
fl. 472:04
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Vidare for bortskickandet af tva Kystor
med Platarne och Exemplarier efter
Herr Grills rakning tva ganger
Neml. forsta gangen d. 15 Aug. 1757 ... fl. 10: 12
och sedan d. 26 Oktober 1757 ..-.............
13:04
Sasom alt detta i Courant rakning ar ufraknat.
Salunda kostar hela detta varket en summa af .·..
Pa · denna summa har jag · redan bekommit .........
Aterstar for mig _altsa an:QU at bekomma en
s.umma af ...............................................................
For hvilken summa i dag vexeln pa Herr Hans
Excelence, Herr Gref Ekeblad i diupaste vord
nad afardas
Bemelta summa af Ett tuse11de ett hundrade tret
tyofamb gyllen vexeln utdraget ·ar fordelt som
··foljer
F.or Creiths arbete at 3:die. delen
Forst ...._................ ............. . . .... ............. fl. 351: Sedan
294:.-F6r Papper och. tryckandet.
For Organisten ........... ......................... , ..................... .
For afskickandet af Kystor till Sverige
at Herr Grill betalt forst ..................... fl. ··10: 12
Sedan ................................_.. ···"'··· .............. •· ··· ·
13:04
Gior Summa af vexlen :fl.
(Rakningen ar attestera::d av , J. F. · Preis,
hollandska floriner.)
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