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OLOF AHLSTROM OCH SALLSKAPSVISAN 

PA ANNA MARIA LENNGRENS TID. 

AV TOBIAS N ORLIND. 

I 

S.ahlstr,om uttalar ,sig om bond.en i Gnestainejden, Soder:-

• manland, pa foljande ·sa.tt: »Hovlig utan !Slaviskhet, fri
modig med urskillning, men hjartlig och ,a,nsfandig av bojelse, ar 
den storre rnassan av Wardinge allmoge ej otillg_anglig v;irken for 
goda ska.I eller upply-sning ... vordnad for religionen och aktning 
for andras ratt !dinner •Och ada:galagger den ,genom laglydnad, 
hjalpsamhet ·och gott forhallande · i allmanna ·och ,enskilda lev,er
net. » 1 

- Dessa ord :kunna aven tjana som karak:teristik a bonde
sonen fran Wardinge: ,Olof Ahlstrom. 

Pa garden Aletorp (Ahl) i norra delen av Warding,e sock:en vid 
Sju�ndasjon foddes ·d. 14 aug. 1756 Olof Ahlstrom. Hans far var 
en �jalvagande dantbonde» pa ,en gard om ett halvt mantal. I-Ian 
hade manga barn oc.h kunde ej fanka pa aN ge dem nag:on hogre 
bildning, men· i narheten fanns •en herrga:rid, Na:sby, dar en litterart 
och musikaliskt intressera,d overste, baron Nils Harald Silfver
sparre, bodde. Folk:et pa · herrgarden hade om sommar·en sina 
sma folk.fester med majstang och dans till fiolmusik. I sin bok 
om Ahlstrom 2 sager Afzelius om den ung.e bondsonen: »Efter 
musik hungrade han, och kunde han en aftonstund fa sitta vid 
spelmannens sida i lekstugan eller i ,ett br6llopslag, sa ,gl6mde han 
bade mat och dryck. Med or,ganisten foljde han var 16ridags
,afton, da ·denne gick upp i kyrkan att ·stamina .sin orgd, a.ch Hinge 
_tovade icke, forran ,den largirig•e gossen larde sig kanna notteck
nen, och efter fa timmars undervisning spelade han med han
for,els-e de psalmmelodier, som mest anslogo hans hjarta. )) 

Emellerfid kallades den ung,e musikentusiasten till herr.garden 
for att vam lekkamrat •Och sedan studiekamrat at unge baronen 

1 P. Sahlstrom, Varclinge socke-n, 1825, s. 38 . 
2 A. A. Afzelius, Tonsiaren Olof Ahlstroms minne, 1867.
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Gustaf Ulric.1 01of var da atta ar och lekkamraten fyra. Infor
matorn fann snart gossens stora begavning och agnade sig dar-. 
for med allvar at hans vidare utbildniri.g. Det fanhs en liten 
clavecin pa fyra oktaver i fararens rum, och pa detta spelade han 
polskor och folkvisor. · Barnet lyssnade upprnarksarnt pa rnusi
ken, -och nar lararen gick ut, satte sig •eleven vid instrumente.t 
och tog sjalv ut aUa de melodier, som han hort. Herrskapet 
faste sig snart vid den ung,e bondsonen, och da det basta forhal
lande radde mellan unge baronen och hans lekk.amrat fick han 
garna stanna pa herrgarden. Efter sex lyckliga ungdomsar av
brots dock helt plotsligt undervisning,en. Friherre Silfversparre 
111.aste flytta till huvudstaden for att skota -en ambetssyssla, och
hela familjen foljde med. Olof maste ater bege sig hem till sina
f6 r al drar.

Gossen fangtade nu blott till Stockholm och dromde om huvud-::; 
stadens musik .. Till sist yppade sig •ett tillfalle for honom att 
komma dit. En man i grannskapet skulle bege sig till Stockholm 
i affarsangeHigenheter och lovade fadern att taga Olof med sig. 
))Med huvud och niinne fullt av folkmelodier, brudmarscher, me

nuetter och polskoi fran sitt barndomshem, begav sig var Olof 
en vacker augustimorgon pa vagen till Stockholm, med nagra 
kakor brod upptradda pa sin vandringsstav )), berattar Afzelius, 
och Marianne Ehrenstrom skildrar sedan utforligt farden, vilken 
naturligtvis skedde till fots: )> Nar han fick s-e Sodertalje utropade 
han betagen: 0, vad ,den ar vacker, jag trodde aldrig huvudsta
den var sa star! Hans foljeslagare log och sade, att h'an skulle 
fa. se na.got mycket harligare an detta. Slutligen kommo de till 
sodertull - men vad nu? Portarna voro stangda och bevakade 
av dubbel vakt - ing·en kunde pass,era forhi. Det var d. 19 au
gusti 1772, dagen for Gustaf III:s revolution. Mari undersokte 
no.ga de bada r,esandena, och da man ej fann nagot misstankt, 
lat man dem komma. in. Mottagandet var �n smula brutalt -
sfirskilt for en ung man. Vid varje steg sparrades vagen av en 
patrull, trumman bullrade, trupper marscherade fram •och till
baka; den forskrackte goss·en flydde in pa tyska kyrkogarden, 
just som en avdelning avstangde utgang.en till gatan. Kyrkan 
slod oppen, och nyfikenheten drev honom att trada in; kamraten 
foljde honom, och bada gingo omkring i templet, da med ens 
portarna stangdes och lastes. De bultade, skreko, men allt var 

1 M. Ehrenstrom., Notices sur la litt. et les beaux arts en Suede, 1821:i.
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forgaves, dorren forblev startgd. Det gallde att lugna sig och 
underkasta sig odet. Den unge gossen tog sina brodkakor och 
inbjod kamraten att dela maltid med sig. De satte sig pa trap� 
pan till predikstolen ... · till sist soninade de· stilla in. Klock.an 
blev 5 - tiden for aftornsangen, portarna oppna-des anyo, och de 
ba:da fangarna fingo brattom att taga till benen ut. pa gatan. ·Det 
hade blivit stilla efter morgonens handelser, och Ahlstrom skyn
dade, foljd av· sin van, att genast uppsoka sin gamle beskyddare 
baron Silfversparre, till vilken han hade brev fran sin far. Han 
bodde vid artillerikasernen, dar trupperna annu stodo under va
pen med fanda luntor. Den lille goss·en fran. landet darrade· av 
fruktan. och ville ga darifran, da plotsligt Gustaf III syntes till 
hast eskorterad av chef erna for r,egementena, so:m konungen nyss 
inspekterat. Man ropade fran alla sidor: Leve konungen! Leve 
konungen! och kastade mossorna i luften. Monarken halsade gra
ciost pa alla och ater�ande till palatset. Da aterfick gossen mod 
och sokte upp sin barndomsvan och blev· mottagen med oppna 
armar. Foraldrarna gavo honom h�m hos sig och sorjde pa basta 
satt for hon om. Hans astundan efter musik vaknade anyo; baron· 
Leijonhufvud, som hade sett honom. hos baron Silfversparr,e, lat 
slfriva in honom vid Musikaliska Akademien, dar Zellbell var 
direktor.» 

1 

Sa langt M. Ehrenstrom. Af zelius har en likna�de berattelse, 
men- later gossen •ensam antrada farden· till huvudstaden samt 
sedan fa harbarge i ett borgarhus, » dit den gode baron Ulfsparre 
-visat hon.om ». Vilken denne Ulfsparre varit, kanna vi ej, och 
det maste val narmast vara en misskrivning for Silfversparre, 
vilket namn eljest forut inycket riktigt namnts (M. Ehrenstrom 
bar blott »baron S.» ). Afzelius namner sedan, att Zellbell (som 
han kallar Sellher) )>tog honom under sin enskilda undervisning_ 
samt sorj-de for hans utkomst, nar ,de sju kakorna och vad han 
av den gode barcine:n erhallit var slub. · Det synes dock vara 
riktigast att med M. Ehrenstrom antaga, att baronen Silfversparre 
direkt tagit sig an gossen •Och sorjt for hans vidare utbildning. 

Undervisningen vid Musikaliska Akademien torde ej ha varat 
sa lange. Allra senast i borjan av ar 177 4 hade all lar-overksam
het avstannat, och nya elever antogos ej forran 1784. Mojligt ar 

1 Frih. S. horde till de forsta ledamoterna i akacl., och ·fl.era anclra mecl
lemmar av slakten voro aven med. Alla synas ha spelat med i kavaljers
konserterna under Zellbell. 
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ju, att Ahlstrom privat erhallit vidare handledning. Sakert ar, 
att han tidigt natt en stor fiiridighet_ a piano -och mgel, ty 1776 an
stalldes han som organist vj.d Maria kyrka, och kort iefter nam
nes lian som ,en av landets skickliga:ste pianister. 1779 framtradde 

. ban ba,de som komposito.r ·och utovande musiker v.i,d en kons,ert. 
Markligt no1g ar det fran borjan tail. om det :nya :hammarkla1veret 
eller som det i konsertannonsen heter, »forte och piano».1 Debut
konserten var ,d. 17 -okt., och bade kons,ertg.ivaren och instrumen
tet nanme:;; da for forista gang,ern. Det ma,ste. ha varit en god 
reklam for den ung.e debutanten. Knappt fjorton -dagar senare, 
d. 31 okt., upptradde han anyo med )>solos for clav-ecin». En
vecka darefter haide han t. o. m. en ,egen kons,ert, liksom de bada
ahdra i .stora Riddarhussa.len. Det markeras .sarskilt i annons:en,
a tt det var •en · » stor konsert for . hr Ahlstroms rakning ». Han
spelade »flera sofos for forte ,och piano IJ?-ed variation av aUar ·
dess stammon. Inledning.sstycket var -en »aria bravoura, ron
deau, komponer:a,d av ·sv-ensk hand».. Enar det pa den tiden var
vanligt, da en musiker ,gav -eg�n koris·ert, att ha:n ,ocksa upptradde
som kompo�itor, ar ,det troligt, att den »svenska handen» varit
Ahl,stroms. Arian ·sjongs av �am, s-om d. 17 nov. ha,die konsert
till sin forman. Ahlstrom spela-de. dar ,en »soloconcert for forte
och piano». Den 19 ,dee., da Lalin hade »stor vokal- och instru
mentalkoncert:> i Ri,ddarhussalen, upprepades solokonserten, och
det namnes da dir•ekt, att ,exekutoren .sjalv komponerat den. Ver
ket ar tyvaIT :ej tryckt och -ej heller i ha:ndskrift bevarat till vara
dagar, eljest ha:de vi ,darav kunnat bedoma graden av den pianis
tiska skicklighet han da ag,de. Ahlstroms v,erksamhet som kon:.
serterande musiker blev emellertid kort. Den 20 febr. 1780 med
verkade han for sista gangen under Gustaf III:s reg•ering. Efter
denna tid forekommer hams namn endast ,en gang vid en kons-ert
d. 15 maris 1795, da A. tillsammans med Palm s,perade -en klaver
kons-ert a quatre mains av J. Chr. Bach. Kons-erten, heter det i
tidningskritiken, »fastan nog . allmant ofta .spelt, dock av ,en· be
haglig och ario·s melodi, exekverades av hrr Ahlstrom och Palm
med deras kanda ·skicklighet».

Ahlstroms verksamhet som utovande konstnar var -dock_ ej slut 
med ·konserterna. I sfallet utbi1dade han sig sa rnycket mera 
som ,orgelspelare. .Sin plats som organist vid Maria kyrka ut
bytte han 17 92 mot Jalrnbs kyrka, och dar liksom forut i Maria 

1 P. Vretblad, Konsertlivel i. Stockholm under 1700-talet, HHS, s. 205. 
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Hit· han sa mycket ofta:re hora sig vid den allmanna gudstjansten 
· tHl allas fortjusning. Ett vackert bevis pa hans anseende ar en
anhallan i Dagligt Allehanda april 1794 (rnr 100) som gor,es med
anledning av Voglers :stora virtuoskonse:rter a or.gel. Man her
namlig•en )) Herr Kamr,eraren Ahlstrom att aven -en gang skanka
harmoniens alskar•e en ho.gtidsd'ag ». Han ville dock .ej framtra-da
utan nojde :sig me,dt att spela vid gudSttjansterna. Vid e:tt till
fal1e (antaglig,en det enda) lat han horn :sig utanfor huvudsta
den, namlig,en vi,d konungens besok i Uppsala nov. 1801. . Vid
den stora hogtidsa:kten i -domkyrkan d. 10 nnv., .spe1ade han (sar
skild -orgelmus:i:k) for konungen och alla narvarande (Upps . .tidn.
11 rnov. 1801). Hum omtyckt han v•erklig,en var inty.ga.s av f1era.
Afz.elius sager: » Vi a.terse honom vid 21 a.rs a1der som organist i
Maria kyrka ·sasom sin tid:s skickligaste m,gelspelar,e for sin for
samling forharliga andakts·stun:derna. Men det var forst, nar
ban nagra ar ,darefter blev nrganist i S:t Jakobs kyrka, som han
blev mer allman.t kand, ocb. icke blott uppbyggelsesokande fo.r
samlingsbor utan av-en mus,ikalskar:e fr.an ana delar av staden
trangdes om ett rum i Jakobs kyrka for att hora Ah.Lstr6m.» Ma
rianne Ehrenstrom sager ung,efar detsamma: )) Il est le p-r,emier
joueur d'orgues a Stockholm, et s-on execution est •d'une vivacite
et d'un gout admirable. Qu'on. aille a l'eglise de S:t Jaques en
tendre sa belle harmonie -et oes hymnes celestes, qui vous rappr-o
chent mysterieusement de la providence. ))

1 

Abraham Mank.ell, som aven ,i sin ung,dom hart honom, vill
dock ej riktigt erkanna hans »gout admirable»: »Ahlstrom har
komponerat mycket; men det ar bortfort .av tidens .strom, var
sannolikt ock :icke vart a:tt firas langre an pa sin t�d .. Detsainma
kan sagas om Ahlstroms org,elspelning; ty han var en valdig ru
mormastare och kons,ertmakar,e pa detta instrument. Han efter
harmaide vid dylika uppforningar i abhoten Voglers maner, sjo
slag och askvader ,och annu mycket annat ofridfull.t leverne pa

or.geln, ·sadant som just hcms iids ,dilettanter tyckte om och ·be
undrade. Ej sallan horde ,den, vilken fordom ,gick forbi S:t Ja
kobs kyrka, ·ett •ova.sen som om a. stallet for praster en mangd
diaboliska varels-er sluppit losa inom tempelmurarna. Pa sin

1 Malla Silfverstolpe meddelar i sina memoarer (II, 6), att hon gatt till 
Jakobs kyrka (8/i 1804) »for att hora orgelrnusik som uppfordes av Ahl
strom. I hennes nuvarande vacklancle sinnesstamning upphojde den vackra 
koralmusiken Mallas tankar och bliclrnr till himlen. )> 
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undrande fraga fick han -da av den som· visste hum det stod ·till 
innanfore, veta, att det var forsamlingens organist, vilken in
ova:de· de sarades jammerskri under sla.get vid Marengo)>

_. 
_:.,,.. Det 

ar val med tanke pa detta orgelspel, som Hreffner, pa sitt vanliga 
drastiska satt, sager: )>Ahlstrom sp�lar som ,ett svin» (Beskow, 
Levnadsminnen, s. 45). 

Det kan ,dock allvarligt ifragasattas, .om Mankell ej har nagot 
overdrivit. Alla kallor, s-om tala om Ahlstrom som konstnar, 
fra�hava det helt och hallet inatriktade i hans vasen. N agon 
sensationell reklammakar,e a la Vogler var han nog minst av 
allt. Snarare to�de Wieselgren traffa det riktiga, da han i Biogr.
Lex. (art. Ahlstrom) sa.ger: )> Vid sin orgel var Ahlstrom alskliga�t 
bade att s·e och hora: hans psalmer bjodo .enc'stilla fromhet, en 
mild andakt; hans fantasier, skona, sinaltande och ljuva, sokte 
fora -det villa-de sinnet till b@nen och Gud. » Afz.elius avslutar sin 
skrift om Ahlstrom med foljande vackra md: >> Det ar med en 
aterblick pa den alsklige tonskalden. vid hans orgel, som vi vilja 
sluta denna levnadsteckning, diir han, annu stark i sin barndoms 
enfaldiga tro pa Gud, µied en andaktens tar i sitt oga lat orgelns 
milda toner fylla helgedomen med Herrans tack och lov. » 

Saval Wieselgren som Afzelius hade mangfaldiga ganger an
daktigt lyssnat till Ahlstrom vid gudstjansterna i J akobs kyrka. 

Ahlstroms utveckling till kompositor · maste ha skett pa 1770-. 
talet. Pa konserten 1779 framtradde han med en egen komposi
tion, och vid samma tid trycktes en visa av honom i. Stockholms
posten (se darom langr,e fram). Han synes fran borjan mest ha 
studerat tyska skolans musik och med intresse foljt Glucks musik, 
som mot 1770.ctalets slut blivit popular i Stockholm. Han bibe
hi::Hl en sarskild karlek till denne kompositors tonskapelser, och 
Mank.ell papekar sarskilt detta: »Det var alskligt att se, huru den 
aldrige Ahlstrom upplevde pa nytt, da hans kare Glucks adla, 
fullmaktiga melodier sjongos. Som Papageno skulle gubben velat 
flyga, om han hade a.gt vingar. dgat glanste, lapparna rorde sig 
ofrivilligt, huvudets bifallsnick och handens liksom valsignande 
rorelse tolkade mer an tydligt, att gubben ville saga: se detta ar 
den egentliga, sauna musiken.» Han tillagger: »Uppfylld av sin 
ungdomskarlek tillderade han nagra arior ur Glucks operor, vilka 
han intog i sin tidskrift Musikaliskt tidsfordriv, foljande sarskilda 
hederstitel: Minnen av Tragiska Seen.ens Forste Tonsattare i nast
forflutna sekel. ,> 
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For Ahlstroms vidare utveckling kom N.aurnanns besok i Stock
holm 1777 /78 att fa em stor hetydel,se. Ahlstrom· s:om alla ·andra 
unga·svenska musiker svarma-de for den heromde tyske musikern, 
Och det ser ut ,s-om om Ahlstrom aven a-tnjutit Naumanns person
]iga vanskap. Det f:innes en ansokan av den 10 juni 1778 (k. tea
terns ark.iv), dar Ahlstrom anhaUer ·om orlov tin en tvaarig res a, 
som han ville med Naumann fo·retaga genom Italien och Tyskland 
saint ,darunder atnjuta N aumanns undervisning. Konungen tyc
kes ha omfattat planen med sympati, kanske har han rent av 
foranlett is,k.rivelsen genom att ge honom direkt eHer indirekt en 
vink om att soka stipendium. Genom att r•esan kombinerades 
med •en liknande studieresa for Frigel blev planen mera kompli
cerad, och kanske just d�irf,or hlev ·den aildrig av. 

Frigel hade namligen .efter erhallen doktorskrans i Uppsala 
l 776 kommit till Stockholm och dar fatt tva symfonier uppforda,
v,ilka vackt valvillig uppmarksamhet av Utice Dulci och Musika
liska Akademien. Aven hade hans kraft anlitats for operan, da
det gallde att anpassa Anna Maria Lenngrens oversattningar till
Gretrys Zemire och Azor -och Monsignys Arsene till den franska
musiken. 1778 kallades han till ledamot av Musikaliska Aka
demien, som ,i sarskild skrivelse till konungen rekommenderade
hon om till efhallande av stipendium for en utrikes _ studieresa,
samt sjalv erbjod sig a1t bidraga med 300 rksdlr specie. Konun
gen bifoll denna hemstallan med villkor, att Ahlstrom skulle pa
samma gang och i samma andamal resa samt den av akademien
anslagna •summan delas till halften emellan de unga konstna
rerna, varjamte konungen ville framdeles bestamma ,det belopp
som av statens medel kunde for andamalet anvisas.

De ba,da kompositorerna togo nu for givet, att ant slmlle ga 
efter onskan, men konungen uppfyllde aldrig sitt lofte, -och fraga:n 
forfoll. Beskow soker i -sin minnesteckning over Frigel en for
ldaring i direktfo�sskiftet vid teatern. Barnekow, som 1778 var 
operachef, skulle ha varit de unga svenska musikernas van och 
gynnare. Da emellertid denne forst i juni 1780 avgick, da saval 
Fr1gel som Ahlstrom sedan Hinge overgivit tank.en pa 1111isiken 
som levebrod, maste ·denna orsak forfalla. Snarare kan Kraus' 
ankomst s. a. (1778) ha spelat in. Det talas namligen tidigt om 
en resa for honom, och han erholl aven till sist 1782 stipendium 
och fick. vara borta pa statens bekostnad hela fem ar i Tyskland, 
Italien och Frankrik.e. 



s 

Sa val Frigel som Ahlstrom trostade sig med att overga till am

hetsmannabanan. Detta var ju r,elativt Hitt for· den a;ka:demiskt 
bildade Frigel, men mera kan det forvana, ,att den bokligt' foga 
skolade Ahlstrom kunde sa Hitt komma in pa denna bana. Af
zelius sager: ))Ahlstrom hade ,i sin barndom · i sallskap med den 
nnge baron Silfv,ersparr-e inhaintat saval tillracklig fardighet i 
skriv- och raknekonst som andra nodi,ga kunskaper, att han .efter 
nagra timmars undervisning av ,en bokforare blev s-om kammar
�:krivare anta-g,en i krigsk.ollegium. OmojligJ ar ju ,ej, att hans. 
gamle gynnare overste Silfversparre haft sin hand med vid hans. 
placering · just i -krigskollegium. Av-en torde konungen ha -om- c 
fattat planen med valbehag, :da han pa sa satt slapp att infria sitt 
lofte om ett resestipendium. • Redan 1779 hade Ahlstrom erhallit . 
platsen, samtidigt som Frigel genom sin gynnare statssekreterare 
Liljencrantz blivit ass1is1:ent i handels- och finansexpiedition.en. 
Badas befordran kan sta i direkt forbindelse med varandra. Fri
gel, som ha-de hogsta akademiska eX'.amen i grekis'ka, romersk 
litteratur, osterlandska sprak -och statslmnskap, maste dock dess-
forinnan fullgora skrivprov i latin och franska ,infor kanslikolle
gium. Huruvi,da Ahlstrom fatt underga nagot direkt prov, v·eta 
vi ej. 

. Ahlstrom, som f att sin uppfostran hos den friherrrliga familjen 
Silfversparre, la.ride si,g t,idigt -ett soignerat upptr&dande och triv
des alltid val inom huvudsta,dens hogaristokrati. Han var aven 
en ailtid valkommen gast i ,den fornama varlden, dar musiken 
dyrka:des. Afz.elius yttrar: )>Ahlstrom var mer a.II. han onskade 
cftersokt -och bjuden till de rikas och fornamas festmaltider. >> 

Han namri.ger sarskilt gr-eve ET:ic Skjoldebrand. Denne ))var· en, 
1Hmarkt landskapstecknar-e - spelaide val violin och var en saker 
domare over saval skulptur,ens som malarkonstens masterstycken. 
Men vad som :drog Ahlstrom sa fortroligt till honom, var ,deras 
gemensamma karlek for orgelinusiken. Skjoldebrands fader 
levde -da a.mm, och vi ha i var koralbok kvar melodi-er bade av 
fa.dern och s-onen. Till de aHoncirklar, som samlaides i Skjolde
brandska huset, k.om allt vad Stockholm hade mest lysande av 
vdenskapsman och konstnarer. En Ser:g-el, Breda, Bystrom och 
Ahlstrom saknades sallan dar, och merendels hade Ahlstrom ida 
nagon ny sang av Franzen att gfadja ,gasterna med.>> Pa tal ,om 
Ahlstroms sonater me-ddelar han langre fram: » Vi forhiga har de 
�onater ,den alsklige tonskalden satt for klav,ecin med ackompag-
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· nement av en violin, utfor:da av Ahlstrom. och g,rev,e Skjoldebrand
i de aftonstunder, som sent glomdes av dem som ,delta.git i dessa
musikaliska hogtider.» Wieselgren omtalar av,en hur han sam
rnantraffat med Ahlstrom hos gr-ev,e Skjoldehrand. Vanskapen
varade aven livet igenom. J. M. Rosen, s•om -omkring ar 1830
va,r sfandig- ga:st hos Ahlstrom, berattar,1 huru tonskalden en gang
i veckan hade musikafton i silt hem, dar ,exc·ellensen reg-elbundet
inf.ann sig och .spelade violin. »Musiken avslutades varje ,gang
med Skjoldehrands Hjalmar, s-om ,deklamerndes av komponisten,
ackompagnerad av mig.)) Ahlstrom tryckte flera av Skjolde
brands kompositioner i sin tidskrift. A v,en i det Cronhjelmska
hemmet pa Carlberg, ,dar under· det nya arhundrndets f ors ta ar
tionde alla huvudstadens musikentusiaster traffa,des, var Ahl
strom ,en ofta ·s,e'dd gast. Annu ,ett treidje hem, dit Ahlstrom r-eg·el
bundet k:om vid samma tid, ,omtalar Beskow i samband med
ska1den V.alerius' :befordran till ambetsmannaplats: »Valerius'
\·,an Ahlstrom stod i sarcleles_ ynnest hos dava-r�nde krigspresiden
ten friherre Bror Cederstrom, vars fru agde ,en mer an· vanlig
vitter •Och musikalisk bildning samt. var sjalv bfl:de forfattarinna
orh tohsattarinna.. Valerius, .inford i denna krets av k-onstvan
ner, :s-om samlades i Ceclersrtr-oms hus, · dar han genoim cter{ lyck
liga forening,en av ,diktens och ·torikonstens gavor sna•rt blev ,en
av de mest valkomna gaster, forovdades av Ahlstrom till nagon
hefattning hos presidenten.» Ahlstrom befor,dr-ade .aven en kom
position av friherrinnan till tryck,et. I Musiikaliskt Tidsfordriv
och Skaldestycken satta i musik traffas for ovrigt ,en mangd kom -
positioner av hogfrdliga tonsattar-e .och_ tonsattarinnor.

A ven hos k,onung Gustaf III synes Ahlstrom ha varit gast. )) I
den tid konung Gustaf III overlamnade sig · at sin vurmande pas
sion for scenen - berattar Afz:elius - var Ahlstrom for honom
en klenod att finna och infats. bland ,de fa fortmgna, som fingo
tilltra,de till operasalen, -da det behagade konung,en att sjalv de
butera s-om aktor att visa .teaterpersonaJ.en, huru ,de skulle - med
smak utfora sina roller. Det hande ,en ,gang - berattade Ahl
strom, och ,ett g-odmodigt leende krusade hans lappar - att ko
nungen for val sfang,da dorrar upptradde for oss i en roll av
Tillfiille gor tjuven; men d[t 'han naigot overdrev det komiska i
spelet, hordes ett skratt fran ,en sida av salen. En betjant ha:de
gomt sig bakom ,ett skap och kunde icke tillbakahalla sitt opas-.

1 J. M. Rosen, Nagra minnesblad, 1877. 
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sande loje over den uppsluppna kun.gliga aktoren. Konung,en · 
blev i borjan blek av vrede men fann s1g, gick fram 1och tog den 
objudna lyssnaren i 6rat, slapade salunda den forskrackte dran
gen ut genom dorren och sade i det han slappte honom: 'Se, sa
leder man asnor fran Parnassen !'» 

Konungen· upptradde som aktor mestadels under somrarna ·a 
Iustslotten Gripsholm, Drottningholm eller Ulriksdal. Den 8 april 
1783 gavs Gustaf III:s eget stycke »Helmfelt» /pa Ulriksdals slott 
med efterpjasen )) Tillfalle gor tjuven)) av Armfelt-Hallman.1 Pa 
drottningens fodels·edag samma ar utfordes konung-ens komedi 
»Frigga» med >) TillfiiHe gor tjuven)> som ,efterpjas. Det -torde 

vara fran denna tid Ahlstroms lilla anekdot forskriver sig. Ma
handa hade konungen redan nu sina tankar riktade pa .Ahlstrom
med hansyn till i> Frigga». Stycket hor -ej till Gustaf III:s basta 

arbeten, :snarare tvartom. J. G. Ox·enstieni.a skr-ev .till N. Gyl
denstolpe, att han aldrig gaspat sa mycket som at Oden och Frig
ga, >> dont l',ennui surpasse toute imagination ,>. Pjasen ar ,en my
tologisk komedi i en akt, dar Oden enligt datida uppfattning fram
sfalts s-om en illmarig styresman, vilken vinner sin makt medelst'
bedrageri -och trollkonst: Konungen, som nyss haft sa stor fram- ·
gang med sin dram Helmfelt,_ ville ej slappa sitt stycke helt och
hallet utan uppdrog nagra ar s•enar-e at Leopold att ornarbeta ko
medien till opera och .Ahlstrom fick samtidigt uppgiften sig fore
lagd att skriva rnusik till texten. Na.got fullt utarbetat musik
verk i fransk opera-cornique-stil blev det ej, sa rnycket an kompo
sitoren tog Gretry till forebild, utan blott en enkel »komedi med
sang». Det kallas -ocksa pa teateraffischerna 1803 for )> lyriskt
skadespel ».

A ven i idenna nya gestalt hade sty ck et in_gen framgang, och 
Ahlstr6rns foga dramatiska musik torde val ha sin del i det 
daliga resultatet. Operan gavs forsta gangen d. 31 maj 1787, men

upplevde ej mera an nagra fatal uppforanden. Den 12 nov. 1792 
gavs -den for femte gangen. Sedan aterupptogs nperan 1803, men 

nadde da endast 4 representationer. Den 25 april 1803 gavs den 
for allra sista gangen. Friggas roll utfordes av Franciska Sta
ding, prastinnans av fru Marcadet, Odin av en ung bassangare 

Swartling; Inga Aberg d-ebuternde som Yngve. Den allmanna 
niening-en om stycket tycks ha varit, att det hlivit an samre i sin 

1 Bellman spebde med vid denna efterpFis som marklschrejer, Armfell: var 
hondclr:ingen Pelle. 
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nya gestalt. S. Ros-enhane .skrev till .sin syster, att den nya ope

ran stod langt under konungens ,originalstycke. En aria idarur 

tryckte Ahlstrom sjfilv i Musikaliskt Tidsfor,driv 1790, n :r 21 o.

22: )) Dess unga bro:st av karlek rorb.

Det ar karakteristiskt for tiden, att man sa gama anvande mu

sik av flera kompositorer. Sarskilt ,da det gallde inhemska kraf

ter var man i_ allmanhet raidd for att la.ta ,en man fa hela upp-

. draget. Frigga utgor i detta hanseiende ett ovanligt undantag,

sorn snarare bestyrker -det sto:ra fortroende konungen hyste till

1\.hlstroms formaga. Orn han an i detta hanseende svek monar

kens hoga forvantningar, synes han ,dock •ej darmed ha forlorat

hans bevagenhet utan f att behalla den till konungens dod. A ven 

efter 1792 atnjot Ahlstrom hogsta anseende vid hovet. 17 86 ha:de 

han forordnats som kronprinsens la.rare .i rnusik. Gustaf Adolf

aktade alltid hogt den tyste, stilra, tillbakadragne rnusikern ,och

tjanstemannen. Ahlstroms befordran gick under Gustaf IV Adolfs

reg,ering ratt snabbt. 1802 blev han krigskornrnissarie och 1805

kr,igsrad. 
Ahlstrom. skrev- ,efter 17 87 rnest blott srna rnusikinlagg i lrnme-

dier. Hit hora: »Den bedragne Bachan» 1789 (premiar 211 april),

»Erernitem, 1798 (3 jan.) och »Tanddoktorn» 1800 (16 maj).

��nnu .ett verk, )>De bagge Crispinerna)) (1801.), annonseras nagra 

ganger sasom forsett med rnusik av Ahlstrom, nagot SOill torde ha

varit misstag. Sjalv tryckte han i Mus. T,idsf. 1789.: 7 Naddas

lilla aria ur »Den hedragne Bachan>) : »Nar k.arlek harskan ; 1800: _

24/25 en aria ur » Tanddoktorn)): »Monsieur, je suis un grand 

a;r:tiste»; 1798: 4j5 en aria ur »Erenriten»: »Fan far i er, sa man

ga I aren )> ; 1798: 22 en aria ur samma: )) Da min van -oss allt for

later >). Dessa publicerade stycken tor de utgora Ahlstroms vasent

liga rnusikproduktion for tea tern. Den ar -ej stor och an rnindre 

betydande. Det enda gagnet, soni dessa verk haft, torde ha varit,.

att de fart honom skriva vokalt och givit honom ovning i den 

storre stilen. Betraktar man dessa srnastycken ej sorn sceniska 

verk utan som·visor, blir ju meningen om dem en annan . Melo

c-W{.en ar alltid mjuk och behaglig samt pa sina stallen av verklig

charme. 
Ahlstroms hela kompositoriska produktion fore 1789 ar

ej sa stor. I Stockholmsposten 1779 n:r 130 star hans forsta visa

tryckt: musiken till Kellgrens dikt >) Vin terns valde lyktan . En

Egt konsertprogrammen synes han vid samma tid ha kompone -

just 
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rat en pianokonsert och mahanda ·en aria di ·bravura. Pa 1780-
talet trycktes nagra sonater: 

Op. 1. Trois Sonates pour le clavecin avec l'accompagnement d'un violon ad 
libitum. Dediees a Monsieur la Baron Patric Ahlstromer. Sthlm 1783. 

Op. 2. Quatre sonates pour le clavecin ou pianoforte avec l'accompagne
ment d'un violon. Sthlm 1784. 

Op. 4. Tre sonater for claver. H. K. H. Svea Rikets Kronprins underdanigst 
tHlegnade. Sthlm 17813. (Titelsiclan · har aven en b-fld av den 11.nge kron
prinsen.) 

Det sista verket har synbarligen tillkommit som omedelbar 
foljd -darav, att Ahlstrom detta ar blev kronprins-ens Ia.rare. Al
stromer, som erholl op. 1 s•1g tilla.gnat, var Musilrnliska Akade
miens forsta hjalpare och ,outtrottlig,e understodjar.e. Utan ho
nom ha,de val aldrig undervisningsanstalten blivit -av ·och. ma
handa •ej heller alrndemiens ovriga verksamhet. Ahlstrom maste 
ha la.rt kanna honom redan··s-om elev vid akademien cch har ma
handa av-en atnjutit nago:t litet understod av denne store musik
mec-enat. Alstromer -lamna-de snart Stockholm och flyttade tm
Goteborg, men· stod likval i livlig brevvaxling med huvudstaderis 
alla · musikvanner. 

Sasom framgar av forut gjorda ci:tat fran Afzelius .rorande 
Skjoldebrand -och Ahlstrom hade violins-onaterna sarskilt spelats 
i -den forstl).amndes hem, -och det a-r ,ej omojligt, att just vannens 
violiin varit orsaken till att s·onaterna skr-ev-ns . Ahlstrom var ju· 

. eljest ingen kannar-e av violinen- -och l�ar -ej skrivit nagot yUer
figar-e for ,detta instrument. 

Samma ar som de tre klaversonaterna till kronprin:S-en iltgav 
Ah1s.trom av-en i eget k1averarrangemang »Favioritpjeser utur 
Hay-dns sinfonien. Haydn hade pa 17 80-talet redan vunnit st-or 
popularitet i Sv-erig,e, -och man spelade -ej blott hans symfonier 
utan aven hans strakkvartetter :tamlig-en allmant. For Ahlstrom 
torde arbetet med symfoniarrange1nang,e:n 1ha va1rit av ·s1arski1dbe
tydelse, -da han darigenom ficlc tillfalle att satta .sig ,in i denne 
ma.stares kompositi-onsstil. .A ven· Haydns sonater · tor.de_ ha varit 
for,emal for Ahlstroms studium, enar hans -egna klavfrs -onater 
visa ratt start beroende av Esterhazy-kapellmasfare:ns uttrycks
satt. Eft-er 1789 skrev Ahlstrom ytterligar.e tre sonater-for piano, 
vilka trycktes i Musikaliskt Tidsfor,driv: 1793 n:-r 8-10, 1815 
n:r 21-23, 28, 30 och 1817 n:r 15-18. De visa ej na.gon namn
varcl utveckling utover ung.domsverken. 
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Ahlstroms instrumentala produktion i ovrigt ar -ej stor. En

fo1�m s-om pa den tiden var mycket popular var V'ariationen. Han

tryckte i sin tidskriift sex sadana verk: 

1. · Polonas med variationer. 1792 n:r 23.
2. Thema med variationer. 1817 n:r 7-10. 

1819 n:r 18-20. 3. )) )) )) 
4. Andante grazioso av Pihlman med var. 
5. Thema av Boccherini med var. av A. 
6. Andante grazioso ur operan Amphion

1820 n:r 24--27. 

av A. 1820 n:r 5-7. 
1820 n:r 12-13. 
av Naumann med var. av A.

Ett tema av Ahlstrom varie:rades av Grenz.er (M. T. 1798 n:r 9).

I ovrigt ·skrev Ahlstrom tva marscher (M. T: 1789: 10 ,och

1797: 7) och tva polonaser (1797: 3 -och 1817: 1). 

Som helhet visa dessa verk _,ej nag-on storre formaga -och ha

val ej heller av kompo.sitoren sjalv satts sa hogt. De ha bety

•<lelse -endast som tek.niska :studier och kunna :s-om s:':'udana tjana 

:som prov pa Ahlstroms virtuosa forma:ga s•om pianist. I ovrigt

utgav han en pianoskola, som - den forsta ,i sitt srag i Sv,erige -

varit mycket anlitad pa -den tiden. Den utkom i forsta upplagan

•S3mkring ar 1800 -och- i andra 1813�14. Ahlstrom namner sjalv

Louis Adams pianoskola for Pa·riserkonservatoriet, -och antag-

ligen har .d£nna tjanat som narmaste monstret. 

Den vokala prnduktiorten fore 1789 .syn.es aven ha var,it ringa.

Med unda:ntag av .sangen i Stockholmsposten 1779 ,och arbetena

for scenen towle -endast -en separat tryckt Elegi, >)Helena>), till

hora hans tidigarie prnduktion. Naiturligtvis ar ·det ej uteslutet,

-att manga av de s.ang,er, 1s•0iffi ,s,edan fingo prafa i ,Musikaliskt

Tidsfordriv och Skaldestycken s.atta i musik, aro komponerade

fore 1789. Sang-en av Kellgren 1779 upptogs an.yo i .Skaldest . .s.

i mus. II: 2 1797, sa1ede1s. mins1t_ 18 ar efter den verkliiga tiden,

•da. den ski�evis. Paykullts oversattningar av Anakr,eon utkommo

redan 1784 i tryck, och det ar val troligt, 3!trt Ahlstrom redan da

tonsatt atminstone nagr:a av . dem. Det.samma g-aUeT s:annoHkt

.av.en atskilliga av A. M. Lenng-riens sanger, vilka tryckts i Stock

holmsposten fore 1789. Dock veta vi iintet besfamt harom. De

allra fies.ta av hans over 200 sangier maste forlaggas till •de tva

sedan f.olj,a:nde decennierna 1790--1810.

Tvenne kantater av Ahlstrom efter 1790 omtalas. I ))Par Bri-

coles gustavianska period>) fames foljande uppgift ,om Olof Kexels

]}egravning: ))B-egravning-en ag-de -rum d. 12 mars 1796 med star
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stat i Jacob och under sorgmusik av Ahlstrom.» Afzelius nam
ner sedan en kantat, som 18.08 uppforts a borssalen vid avtac
kandet av Gustaf III:s staty. C. A. Forssman sag·er i sin Hffiffner
biografi (s. 54), att Hffiffner komponerat och instrumenterat slut
koren »i den av Ahrstrom .skrivna kantaten».1 Musiken forvara.s 
i Musik. Akademiens bjbliotek. Ahlstroms v�rk for kyrkan sam
manfaller med hans arbete inom: Musik. Alrndemien, av vilken han 
blev ledamof 1785. Han delfog redan fran borjan med stort 
intresse vid sammankomsterna och var med om utarhetandet av 
en undervisningsplan 17 86-88 samt akademiens allmanna · or
g-aniserande, s-om samtidigt behandl1a,cles. Det gallde i forsta hand 
att .fa ekonomien pa goda fotter. Bland forslag•en till inkomster 
for ak3!demien namnes d. 29 dee. 1787 aven utgivandet av en 
forbattrad koralbok. I »Pranen for ett Informationsverk» av 
april 1789 namnes ater ))forfattandet av iden nya ofta omrorde 
koralboken>) . Det framgar i ovrigt av protokollen, att detta ar
bete skulle anfortros at Ahlstrom, som redan hade verket unde:r: 
hander. Langre fram vid 1800-talets borjan, da arbetet pa en 
ny psalmbok begynt, inlamnade Ahlstrom, for att gora .sig pa.
mint, 14 koraler till akademi-ens granskning. Akademiens sekre
terare, Frig-el, tycktes dock mest sjalv ha arbetat ,inom psalm- · 
kommitten for koralboken, och nagot samarbete med Ahlstrom 
omtalas •ej. Pa Geijer.s tillskyndan fick HIBffner dock till sist 
det slutgiltiga redig-erandet om hand. Ahlstrom fortsatte likval 
pa egen hand och utgav 1818 »Svenska messan med nodig,e for
andringar foranledde av 1809 a.rs kyrkohandbok». Denna bok 
tyckes ha fatt en ratt stor spridning vid sidan om HIBffners, och 
1842 utgavs i sifferskrift for psalmodikon: )> Ur svenska messan. 
Efter Ahlstrom>> (P. A. Huldberg, Falun). Ahlstroms koralbok, 
som alltsedan 1780-talet varit under arbete, utkom till sist 1832 
\forordet daterat •cl. 31 dee. 1832): »Choralbok i ofverensstam-

_melse med svenska for.samling-ens sang». Att han vantat sa lange 
med utgivandet kan ha ber•ott pa, att han ej v·elat adraga sig sin 
vans misshag. Forst nagra manader fore HIBffners dod utkom 

· 1 Vilicksh'om omtalar i sina teaterminnen (s. 46): »Ahlstrom hade skrivit
storre delen av melodierna, men Hmffner anmodades att sa1ta orkesterackom
pagnementet och att komponera slutkoren, vilket han med noje a.tog sig. Da
samma musik anvandes vid borgerskapets fest, fick Ahlstrom en present av
start varde, vilket gramde den som nedlagt storsta arbetet darvid, men gick
miste om bade vinsten och hedern diirfor.»
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-den. Tva melodier ur denna (n:r 376 och 449) iha upptagits i
var nuvarande koralbok. Enligt Wieselgr,en var koralboken myc
ket spridd _i forsamlingarna, •och Afzelius sager rent av: »Avund
farm aldrig rum i Ahlstroms fromma sinne. Han unnade HIBff
ner garna den betydliga inkomsten av den av honom utarbetade
koralboken,1 ehuru han sjalv maste omarbeta den till det skick,
vari den annu nyttjas i forsamlingarna.)>

Till sjalva arten ar Ahlstroms koralbok foga olik Hreffners, 
och f6randringarna aro sma och obetydliga. Afzelius' uttryck 
att boken innebar ))en forbattring till mera liv och frihet i koral
sangen)> far darfor fattas eum .grano salis. 

Da <let 1788 kommit sa langt inom akademien, att man kunde 
skrida till upprattandet av en undervisningsanstalt, gallde det 
for st att finna den ratte mannen som direktor. Ahlstrom for
o:ridade i en lang .skrivelse tin akademi,en pa det kraHigaste J. M. 

· Kraus, s-om aven blev vald. Man bad sedan Ahlstrom mottaga
en lararebefattning, men han avbojde och foregav som ska.I brist
pa tid. Sedan informationsv-erket genom Frigel omdanats till
»principskola for s,angen>) , horjade eleverna mera talrikt strom
rna till. Johan Wikmans-on utsags da 1797 till direktor, men
hari avled redan tre ar darefter. Platsen stod sedan obesatt i tre
ar, da Ahlstrom antligen efter vanners bonfallan mottog direk
torskapet 1803. Han Himnade dock platsen redan efter tva ar
och eftertradd�s ,da av Struve. Antalet elever .under de tre ar
Ahlstrom fungerade .som ledar-e . var respektive 44, 34 och 39,
darav darner 27, 22, 28. Med hansyn till den ringa undervis
ningen .,__ mestadels blott i korsang - kan platsen �j ha lamnat
sa mycket arbete at en direktor, och Ahlstrom tyckes ej .ha ned
lagt nagon namnvard kraft i skqtandet av sysslan.

En viktig fraga, som sysselsatt akademien pa 1770- och 1780-
rtalen, var upprattandet av ett nottryckeri. 177 4 erbjod sig en hr 
Kellberg att i buxbom skara ut noter till tryckning.2 Akademien 
fa1m emellertid proven mis.slyckade och avslog anbudet. 1779 
trycktes Kellgrens visa i · Stockholmsposten, men detta var blott 

1 Tamligen overclrivet pastaencle. Hroffncr erholl synnerligen litet vinst av 
sin koralbok. 

2 1763 hade Henrik Fougt hos K. M. anhallit om privilegium att med 
fijutna stilar trycka noter »till samma utseende och fullkomlighet, som vore de 
i koppar stuckne», men fatt avslag, emedan han samtidigt begart att fa an
lagga ett vanligt tryckeri. StilnoUrycket salde Fougt sedan till England. 



16 

ett primitivt forsok, liksom sa manga andra pa 1700-talet.. 15 
mars 1781 tillkannagav ,organisten i Stoir.kyrkan, hovinstrument
makaren Johan Ohberg & y., i Stockholmsposten, att · han a:rnade 
iriratta ett tryckeri. Eme.Uertid dog 1denne r,eidan 30 aug. s. a. 
Akademie:n behandlade any,o •en ansokan om tryck•eri 17 83 av 
major Brummer. De prov han uppvisade godka:ndes, men na,gra 
tryckta verk omtal'as ,dock ej. Aka1demien tog ,emellertid sjalv 
ett ,eget initiativ i fragan i sitt for.slag ·till informafionsverk, dar 
bl. a. som amne for a:kademiens arbete namnas »de anstalter 
som kunde fogas att uppmunib:ra och fullkomna ett no.Uryckeri 
har i huvudstaden, . sa att ,detsamma i ;gi0dhet kunde uppna ,de 
utlandske». 

Ahlstrom torde noggrant ha folj.t alla des.sa fragor och ;al aven 
hjalpt till vid Ohbergs tryckeri, ty .som bilaga tm nyssnamnda 
protokoH ·av april 1788 finnes ett d. 10 april 1788 utfardat kung
ligt privilegium forr Ahlstrom a musiktryckeri med ensam ratt 
att trycka noter i Sve-rig·e under 20 ar .1 Emellerli,d fortsatte 
a11solmingarna om akademiens forord for ett tryckeri. 1799 
anholl .en he,rr Mahnke att fa anla.g,ga nottryckeri; akade:mien 
svarade, att den nogsamt insag nyttan av en -dylik inraUning 
men ansag sig ej kunna tillstyrka den i anseende till ,ordalydel
sen i Ahlstroms privilegium, som annu fortfor. D. 16 febr. 1803 
begarde Ahlstrom sjalv -ett akademiens intyg ,om sitt tryckeri, 
och han erholl genast ·ett .saidant, avfattat i ,de mest beTommande 
ordarag. 1808 ,erholl han fornyelse for tio ar a sitt privilegium, 
samtidigt som en ansokan av Mannerhjerta att uppsatta nottryc
keri me,d stilar avsJ.ogs. April 1818 upphor,de Ahlstroms privi
leg,ium -definitivt, och Nya Extra Posten halsade denna handelse 
med gladje (4 nov. 1819): ))Sedan lithografien ho.s ,oss infordes 
-och musiktryckningen blev oberoende av ,det uteslutande privi
legium, sorn forut sa tun.gt vila-de ·darover, har musikalis'ka litte:. 

T.aturen blivit r.iktad med flera alster, som troligen i ·annat fall
icke tillvarit. Den satsen, att 'om konstfliten lamnas frihet i
tavlan, sa utgrenar •den sig sjalvvilli,gt at ,de falt, varpa ,den fro
das och sprider i .sin man trevnad i samhallslivet' besannas fav,en
genom foljderna av den modifikation, som -omnamnda privile-

1 I. Ohhergs nyss namnda annons av d. 15 mars 1781 namnes, att verk av 
Ahlstrom skulle tryckas; och kort efter utkommo de ovannamnda sonaterna. 
Mahancla overtog Ahlstrom omedelbart tryckeriet efter Ohbergs dod, enar 
sedan flera av Ahlstroms redigerade verk tryck.tes. 

.17 

gium fatt ,emottaga. Da fran det k,. priv. nottryckeriet sallan an
_n::tt utkom, an de arliga 30 n:r Musikalisk,t· Tidsfordriv i ,det be
kanta lilla formatet, hava vi dock nu sedan sistlidne ar, eller 
fran maj 1818 till innevarande tid ·en liten katalog av flera verk 
att l:l!nmala, varav de fiesta aro originalk,ompositio.ner.)) Det for
sta konkurrerande boktryckeriet blev ))Fehr & Mullen), vilket 
.redan forsta aret (1818), s·edan blott 7 nothaften tryckts, utbyttes 
mot. ); C. Mullen. Under tiden 1819-23 hade Ahlst�om :sedan 
folj:and� konkurrenter: C. Mi.iller, C. T. Lowstadt, L. Ebeling, L. 
Westerberg, W. Fabian Holmgren, alla stentryckerier i Stock
holm, .s,rumt -d'r. Palmblads, i Uppsala, vilket var stiltryckeri 
-efter Br,eitlmpf & Hartels (och Fougt:s) principer. De foljande

· aren inti11 Ahl1str6ms do'd ( 1835) okade•s konkurrenternas antal
1innu mera. Aven tryckmetoderna forbattrades. 1830 inlamnade
C. Muller ·en ansolrnn till Kungl. Maj:t om ett Ian av 4,000 rdr ))i 

och for en ny uppfinnirig att trycka pa zinkplatto-r i st. f .. pa sten
skiv-or. Ritningen sker med kemisk tusch pa ·dartill preparera.t
papp,er ·och transporteras pa zinkplaten. Av en sadan plat kan man
€:rhalla mer an 1,000 avtryck lika originalskriftem). (Heimdall
1 maj 1830, s. 76). Ahlstrcm fortsatte dock med .sitt gamla
kopparstickstryck, ,och ·den enda forandringen man kunde marka
v,rur, att Musikaliskt Tidsfordriv ,de sisfa a-ren tryc:krtes i ;storre for
mat och pa ib�ttre papper. Att Ahlstroms tidskrift haft •en betydan
de f.ramgang, framgar ej minst ,darav, att konkurrenterna s:arskilt
vinn:lade sig om utgivaJndet .av musiktidskrifter. Icke mindre an
12 sadana utkommo, inl1'an Ahlstrom kort fo1�e sin do-d nedla-de
sin da 45-ar.iga tidskrift (1789-1834). Den fo.rsta konkurren
ten blev. »Musikalisk Journah, redigerad av inge:n mindre an
Frans Berwald. Denna, lika litet som de foljande 11, :lmnde
dock besta mer an 1 ar. V.ad 'Ahl.stroms tidning verkligen -be
tytt framgar ,ej minst ,darav, att i denna befordrats till trycket
ej mindre an 2,500 komp-ositioner · av inemot 120 .tonsattar-e,
darav halften svenska.

Jamte -denna stma publikation utgav Ahlstrom aven en a:nnan 
serie: )>Skaldestycken satta i musik )> 1792-1823 !i 18 bd -omfat
l':mde 305 sangstycken i haften om 14-21 singer. Intill 1805 
var Ahlstrom ensam forla:ggare, men s·edan tillkom ett musik
forlag upprattat av U. E. Mannerhjerta (Berg & M.), vilket tryckte 
noter hos Ahlstrom, men med eg,en forlagsratt. 

Ahlstroms verksamhet som nottryckare inskrankte sig ej till 
� ·- Arsbok j'or 1926. 
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cnbart utgivande av andras verk. Han ·arrarigerade for sin tid
skrift Hera orkesterverk for piano, ,s,aUe ·ackoinpagnemang till 
i:nelodier, arrangerade och upptecknade efter muntligt foredtag 
samt sporrnde tonsatt'are till kompositioner i eri viss av honom 
bestamd riktning. 

Ej minst viktig ar i detta · hanseende hans atgoranden for att 
bevara Bellmanssangen. Utan honom hade val dessa nu s'i11. 
a11mant kanda och beundmde vis-or -endast i andra hand blivit 
bevarade till vara ·dagar. Ahlstrom har sjalv en gang omtalat, 
hur ,det gick till att uppteckna -dessa melodier. P. Wieselgren 
har berattat, hurusom han en gang hos Skjoldebrand, da Bell
mans sanger foredrogos, fragat varden •Och Ahlstrom: _))Bellman 
ar ·stor som skald, ,det maste erkannas av alla; men ar han ej 
slorst som kompositor av melodier? )) De bada 1illfraga-de sago 
pa varandra och tego. Till sist svarade Ahlstrom: )) Bellman har 
-ej komponerat en enda av dessa melo-dier. )) Wieselgren -och
flera av gasterna sago tvivlande pa krigsradet -och ville ha nar
mare upplysningar. Ahlstrom berattade ,da, · hurusom Bellman
fran det iglada sallskap eller den krog, cHir ha:n sist impruvi1s,era:t
en visa, sprang upp till honom, sjong sin visa med ackompagne
mang av .sina tununar pa klaverlocket. Ahlstrom ordnade · oc.h
uppteckna:de, icke utan :Svarighet, ty Bellman sjong aldrig lika me
lo-dier tva ganger, utan Ahlstrom maste paminna sig ratta melo-

. dien ur sitt forrad av barndomsminnen. Dar en tryckt kalla var
bekant, gick Ahlstrom till ,denna. Tillsammans med ett enkelt
pianoackompagnemang utgav s,e,dan Ahlstrom 1790-91 dem i
tryck, under Bellmans egen medverkan.

Wieselgren berattar aven, · hurusom Bellmans son, kramhand
l'are B., borjat rattegang mot Ahlstrom rorande aganderatten, 
men domstolen tillerkande Ahlstrom och sedan dennes arvingar 
full agande- och forlagsratt till dem. Forst pa 1850-talet salde 
dessa senare den. 

Annu -ett annat dylikt uppteckningsarbete av stor vikt foretog 
Ahlstrom, denna gang tillsammans med A. A. Afz.elius. Denne 
sena,re har berattat harom: >> Sas om Ahlstrom hade fran Bellmans 
Hi.ppar rii-ddat dyrbara minnen _av forntidsmusik, sa hade iiven 
jag onskat fa melodierna till mina .svenska folkvisor av hon.om 
behandlade; men min medutgivare E. G. Geijer hade redan lam
nat sin van Hreffner ·detta fortroende. Men under -de oforgatliga 
vinterkvallarna 1814 -och 1815, -elem jag hos Ahlstrom tillbragte, 
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sysselsatte vi oss med uppteclrnandet av brollops- och lekstugu
musik, jag ifran min hembygd Vastergotland och han fran So
dermanland. Dessa minneii utgavo vi namnda ar i fyra haften: 
'Traditi011er av svenska folkdanser'. » 
- Redan pa Gustaf IIl:s tid var Ahhtrom kand som sa.rskild ex

pert pa folkmusik, och Afzelius herattar i sin bok »Afske,d till 
svenska folkharpan>>, att konungen f att i_ntresse for de. svenska 
folkmelodierna och givit Ahlstrom sarskilt uppdrag att »efter
spana» dem. Huruvida han atlytt ·den kungliga anmaninge:n, 
veta vi ej. Mus. Tidsfor-driv innehaller ej na.gon · svensk folk
musik mer an i hft. 1816 nagra omarbetningar av svenska folk-:
danser av H�ffner. 1793: 7 .innehaller darjamte tva )>estlandske 
bonddanser». I forsta argangen 1789: 9 meddelar Ahlstrom en 
polonas ur Reichardts Mus. Konstmagasin »for att tjana som 
exempel pa ratta polskakarakfaren)>. Utan Afzelius' tillskyndan 
bade han saledes knappast for-etagit nagot for svenska folkmusi
kens tillvaratagande. Att han dock annu mindes sa manga pol
skor fran ungdomstiden - over 40 ar efter det han for alltid 
lamnat landet -·bevisar, ·att han med stort intresse bevarat dessa 
mfonen och sakerligen av-en tillg-odogjort sig dem for sina egna 
kompositioner, icke minst sang-eTna. 

Ahlstrom var en nitisk me-dlem i · fle-ra litteriira sallskap. I 
Utile Dulci intogs han sannolikt redan · pa 70-talet, -och i sina 
skald�stycken sa-tta i_ musik har han aven 'infort en mang-d dikter 
skrivna inom- denna skaldekrets. · I Par Bricole blev han medlem-
1794. Sallskapet var honom sarskilt tacksamt for aU han till
varatagit Bellmans sanger. 

Nar Ahlstrom direkt kommit i forbindelse n;ied -de litterara 
kretsarna, kan ej besfamt faststallas, men sannolikt rndan fore 
1779.. Hosten 1779 ingick han namligen aktenskap med Carl 
Petter Lenngrens syste-r Hedvig _Charlotta. Eada voro barn av 
kyrkoherden i Vasterljung Carl Petter Len:ngren, som 1762 av
lidit. Systern bodde antagligen hos sin broder, s-om alltsedan 
1770 var kanslist i kommerskollegium. Han tillh6rde Clewbergs, 
P. G. Rudbecks litterara kretsar, men framfor allt var han allt
sedan Kellgren 1777 kommit till Stockholm -dennes van och for
trogne. Huru Ahlstrom blivit bekant med Lenngren, veta vi ej. 
Aren 1777 -och 1778 voro inom operan mycket livaktiga, och sar
skilt arbetade ,diktare och musiker ofta samman. Naumann hade 
rmlant pa sommaren ·1777 och d. 26 jan. 1778 fatt uppfort sin 
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-opera Arnphion: Han tor.c:Le redan hosten 1777 ha trait i for
bindelse med Kellgr,en, som var ivrig att fa forbindels,e med tea
tern. Varen 177 8 korn sedan Kraus och tradde ratt snart aven
i forbindelse med Kellg,ren. Frigel och Ahlstrom blevo tidigt
N aurnanns. och Kraus' fortrogna sarnt ha:de sale_des av.en tillfalle
att tr:affa Kellgr,en. 1778 pa varen arheta!de Arnna Mania Malm
stedt ocJ;i Frig.el sarnrnan i -och for uppforandet av Gretrys opera
Zernire och Azor. Stycket gavs i Juli 177 8 med ·en pro log a:v
Kellgren. Kort ,darefter pabo-rjade A. M. Malrnste•dt oversattni:n
gen av Monsignys Arsene aven med Frigel sorn rnusikalisk hjal
pare. Pa hasten 1778 begynte Kellgr,ens .och C. P. Lenngrens
sarnarbete i Stockholmsposten. Gjorwell meddelar vid sarnrna
tid, att ))bmslisten Lenngren var van av den nya herdinnan i
Norden, m�rnsell Mahnstedb. Det fanns .saledes redan ,ett visst
musikaliskt-litterart .samarbete mellan a ena sidan Naurnann
Kraus-Ahlstr6m-Frigel ,och a andra sidan Kellgren-Lenngren
-Ma1mstedt. Genom aktenskapet med systern korn Ahlstrom
i -omedelbar forbindelse med Lenngren, Kellgren och Stockholms
posten, och 1779 ,offentliggjorde aven denna tidning en dikt av
Kellgren med rnusik -av Ahlstrom. Hosten 1780 ingick slutligen
Lenngren ak:tenskap med Anna Maria Malrnstedt. Danned var
nu kreitsen fullt sluten, •Och Ah1sil:r6rn ,hade till,fal1e nog att
Iara kanna litteratur•ens man. Redan 17 83 hor,de han till ko
nungens fortrogne inom :beate-rrnusiken, •och 1786 maste han gi
v-etvis som rnusiklarare at kronprinsen .samarbeta med den ny
grundade Svenska akademiens. :sekreterare Rosenstein, vilken nyss
satts till kronprins·ens guvern6-r ·Och farare. Kort darefter be
gynte samarbetet rnellan Leopold •och Ahlstrom rorande kome
·dien Frigga. I Utile Dulci, ,dar Ahlstrom sedan lange varit leda
mot, into.gos av.en C. P. Lenn.gren •och Anna Maria Lenngren sorn
rnusikaliska ledarn6ter, ,den forre sorn bas, den s-enare .som sopran
i koren. Kraus, sorn kort •efter s�n ankornst skrev rnusiken till
Kellgrens opera )) Proserpine)) och 17 80 paborjade sin musik till
samrne diktares )> D}do och Aeneas )), var aven den Lenngrnnska
kr•etsens alltid -valkomne gast. I ov-rigt horde till kretsen raidman
W,ellander, f6.rfattare av texten till forsta ,operan »Thetis och
Pelee)) och av·en i ovrigt sjalv rnusikalisk forfaUare till ej sa fa
rnusikskrifter. Huruv�da aven Frigel varit med, veta vi ej, men
da han var Kraus' allra narrnaste van och aven Rutstr6ms -
A. M. Lenn.gr-ens ,daglige gast - kan ju antagas, att han a.vein
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statt i nara forbincielse med skaldinnan. Eljest torde kr•etsens 
musiker ha varit Palm, Wikrnanson, Gleisrnan, H::effner, Zander, 
rriahanda aven Stenhorg och Karsten. Franzen skriver i sin min
nesteclming over Anna Maria Lenngren: ))Den .sallskapskr,ets i 
vilken hon levde, var utan tvivel en av ,de mest snillr:ika i Sve
rige. Kellgren utgjorde sjalen -dari -och honom sokte ant vad 
vittert var. A ven musikaliska :snillen upplivade ,d:etta urng.ange, 
ibland dem Kraus o.ch w.ellander, Kraus i synnerhet, .som med -sin 
stora talang ,och insikt i rnusiken forena,de myck.ien litte-rar biM
ning sarnt, ,ehuru utlanni:ng, kande i grund SV·enska histori-en och 
vitterheten och var en av <dern, med vilka Kellgr,en helst och for
troligast urngicks. Fru Lenngren ha,de -sj_alv •en god gava att 
sjunga. Nar Kellgren hade satt rnusik till .den :skonaste ay sina 
sange-r, Inbillning.ens varld, kande han sig mer fornojd an v.id 
nag.on av ,de kransar han :vunnit, att hora ,den gillas av Kraus 
och sjungas av fru Lenngr•en. )) 

En av ,de franista diktarna i denna krets var pa 1790-talet 
Franzen, och Ahlstrom ;tonsatte med sarski1d forkadek dennes 
Sanger. Afzelius frarnhaller aven Ahlstrorns Franzensanger: )>Korn 
for honom :ett ska1destycke, eller heist •en enkel .sang av Franzen, 
sa la,g en inspirerad me1ndi genast frarnfor hon om; hans 6ga 
glanste, och han sjong med nagra ,enkla ackorder vid .sitt klaver 
cich med sin nastan ljudlosa andestamma .stycket med •en mefodi, 
som samrnans:m.alte med ,dess andernening, och ah6raren maste 
fornimma den i sitt hjarta.)) Aven intygar han dessa Franzen-

. sanger.s stora popularitet. Hos Skjoldehrands :sjongs ofta, ))•Och 
rnerendels hade Ahlstrom da ·nagon ny hjartlig sang av Franzen 

· att gladja .gasterna med, · vilka sang er merd otr.olig hastighet ut
bredde · sig over staid och land och sjongos i bade· sloU och
hyddor.))

Om · Ahlstroms eg,en .sai1g sager Afzelius: )) Med Ahlstrorns r6st
var det nagot helt besynnerligt - och -ratteligen ha-de han ingen
rost. Den var .ett slags viskning, liknande det rni1da ljud, soni
man nagon gang far hora v1d stranden av ·en sj6 eller flod, nar
aftonvinden susar· genom bladvassen. Men denna ro.st var :Sa
bojlig? att den ledigt kunde a.tergiva de svaraste tongangar i vara
vackra hondpolskar, sasom man kallar vara garnla dansmelodier.
Han hade, ,da jag forst larde kanna honom, icke nag,ot forte
piaiw, uta.n ett k.laver, s.om mest pa.ssade for hans sang, emedan
-det iok.e overro•sta.de honom, utan lat saval tonen som •orden i
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s·angen tydligen fornimmas; men man maste lyssna noga till,

och tyst maste det var a i rummet. )) 

Bland de andra skalder,--,vilka pa 1790-talet stndo Ahlstrom

nara, torde sarskilt bora namnas Chornms, Silfverstolpe, Sten

hammar, Blom och LindegTen. Av alla dessa skalders dikter ton-

satte han ratt mycket. 
Vid borjan av arhundradet ,  da A: M. Lenngr -en borjade upp-

hora med sin dikbning, larde Ahlstrom kanna en ny skald, vilken 

snart blev hans allra narmaste van och hjalpare : J .. D. Valerius.

Denne ha�e pa 90-ta:let efter avslutade studier i Uppsala forsokt 

sig som dramatisk sangare vid operan, men utan framgang. Han

fick da i sfallet en .del oversattningsuppdrag - mest Gretry-ope

ror - for k. teatern och vann sa en knapp bargning. Han hade 

emellertid aven blivit uppmarksammad som tillfallighetsskald

och blev .en garna sedd medbr,oder i d_e litterara och nrnsikaliska

sallskapen, framfor allt Par Bricole och Nytta och Noje. 

1\1anga av Lenngr-enska kr•etsens skalder sloto_ sig nara intill

honom, sa Franzen, Wallin, Chor:::eus, Rutstrom, Kullberg, Bjorck

och Wallmark. Den sistnamnde har i .brev till Beskow medde

lat •Om sammankomsterna i .denna litterara krets: ))De samman

tra-dde hos varandra nagra aftnar i manaden, ,da de som icke

voro gifta, la.to fran nagot narhelaget ·vardshus hamta den sokra

tiska aftonmaltiden. En liten bal utgjorde darvid den e.gentliga 

Iyxen, och Valerius, sorn hade uppdrag att hrygga -den, Okade

gUidjen med att sjunga n1tgou av sina uyss ofta for dessa till

fallen fodattade visor. Solosangen var pa den tiden i:cnnu i hogt

aiiseende, och Valerius var en av dem som med sin skona rost

upprlitthO!l detsamrna. Sina visor sjOug lran rnerendels ur min

uet, liksom for att undandraga dem o.ffentligheten, till dess han 

forvissat sig om deras intryck pa ahorarna. Koncepterna dartill

la.go pa lrans skrivbord, sammanblandade med teateraffischer,

musikalier och blanketter till •diskontoreversaler, ofta skrivna pa

dem, sa att han maste leta -lange, innan han fic_k ratt pa dem.

Hans van .Ahlstrom var eljest den, som for honom mest fattade 

detta besvar. Sasom utgivar-e av Musikaliskt Tidsfordrif och

Skaldestycken satta i musik var Ahlstrom ofta i behov av styc

ken att i dem infora, i synnerhet i den senare samlingen, ty vi

ha,de da ej sa manga skalder som nu. Nar han kom till Valerius,

fragade han alltid: 'Na, har du nag.on godbit at mig for nasta

hafte av skaldestyckena ?' ... och nar Valerius svarade ett torrt
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nej, gick Ahlstrom till skrivbm�det och begynte leta. Han var da 
antid saker att rfinna nag,ot, s-om han kunde he.gagna : 'Ser du att 
jag inte sokte forgav,es', ·sa-de h.an, i det han med en triumferande 
min visade hoinom det funna. Valerius skrattade, och Ahlstrom 
stack papperet som god pris i sin brostficka. Manga av Valerii 
visor, som troligen var�en varit amnade till -offentligheten eller 
annars rakat bliva befordrade till trycket, blevo pa -detta satt 
kanda.)) 

Valerius :erholl genom Ahlstrom aven en plats hos krigspresi
•denten Bror Cederstrom. Jamte dikter off entlig.gjor;de Ahlstrom 
i Musikaliskt Tidsfor-driv 1798: 20 en lyrisk monolog ))Lydia och 
Arish, vilken av•en till musiken skulle ha varH av s:J.�alden, nagot 

som dock ej Hreffner ville erka-nna. 
Vilken sfor betydelse den av Ahlstrom utgivna -diktsamlingein 

med musik hade for den •dati.da visan intygas bl. a. av Atterhom, 
som i sina Svenska Siare ,och Skalder skanker .samlingen hela 

tva sid,o.r. Atterbom hade elj-est ej hort till Lenngren-Valerius
luetsens beundrar·e utan tvartom betraktat denna s-om en av sina 

fatligaste motstandare. Fosforisterna hade pa 1810-talet skrivit 
manga bittra or.d om skalderna av denna skola, som sloto tr-ogen 

Yakt •Om Svenska Akademien, men tiden gick, och man bo.rjade 

litet forsta skalderna fran arhundradets borjan. Vad som gjorde 

.Atterbom sa milt stamd mot Ahlstroms samling var egentligen 
mest de manga vackra barndomsminnen den vackte till liv hos 

' honom: 
))I allman_het var detta ett visornas - de egentliga visornas -

tidevarv. Dess minnesvard i Sveriges vitterhet ar den Ahlstrom
ska. samlingen av Skaldestycken satta i musik. -For min del kan 

jag aldrig. utan en ljuv :rorels-e betrakta denna numera alder
stigna samling med sina mwnga i .god och manga i ond mening 
enfaldiga stycken,- -dar. man finner tillsammans och med visor 
fotsedda de flesta av -davarande skalders - visserligen ock av 
davarande versmakares - lyriska kvaden. Det var en menlos 

(och da:rigenom lycklig) tid, na:r en ung skald trodde sin odo-d
lighet given, om hans poem fick en hedersplats i Stockholms
posten och -darifran infordes i en dylik samling; han var da viss, 
att det ±log i avskrifter kring hela landet, intog genom vackra 
handers forsorg sin plats i otaliga handskrivna visbocker och 
sjongs av alla vackra lappa•r ( om an ofta med mera fritt an skont 
forandrade lasarter). A ven for de bas ta - t. ex. alla Franz ens 
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forsta varmorgonsanger - sy�tes denha Iott arnfull. Kellg�eli 
sjalv forsmadde ,ej att lata sin 'Nya skapelse' g.alla fik en visa 
och att anse ,den belonad just genom saidan behandiing. De· 
som med mig kunna minnas denna vfaornas tidsalder, vilk<en · 
a:nnu under 1790-tal,et (och 1nagot · darover) fortfor, erinra sig,. 
hum ,ett litet nytt sangstycke av rni,gon fortjanst da vackte ett liv
ligare ,och framfck allt varaktigare uppse,ende, an i vara dagar 
d�n yppersta eposdikt, trage:di ,eller roman. - Denna tid har 
fangesedan i sallskapslivet upphort: Mahanda har den musika
liska bi1dning,en vunnit darpa - men den poetiska har omatligt 
fo.rlorat. I dessa sangstycken var namlig,en, ba,de fi:h· :sjungande.' 
och for horande, poesien alltid huvudsaken; musiken ,gjorde -dar
Yid .ej storre ansprak an att erbjuda henne sin tjanst sasom en 
heledsag.erska, som ·hos den :storre allmanheten underlattade hen
nes presentation. Darfor var ,ock ing.en da. belaten med att av
sjunga eller avhora blott rforsta strnfen av •OT•den: Voro ock stro
ferna aldrig sa manga - liksom t. ex. i Frnnzens ballad Det 
var pa Saimen pa en 6 - man genomsjong dem :samtligen; av 
-det skal att just orden med sitt innehall av handels,e, kansla,
vemod, rnlighet, om och leende varldsbetraktelse ans&gos for
uagot synnerligen maktpaliggande att fornimma. »

Ahlstrom var ,en stilla fr.idsam man, :som ej onskade riagon
uagot ont. Darfor ,deltog han heller aldrig :i partistrider, v·arken
musikaliska ,eller litterara. Wies•elgren ger foljande vackra ski1d
ring av honom som pers.on: »I sitt enskilda1 liv var Ahlstroni from�
ffardfri, giattig och behaglig •och darfor iomtyckt av alla, som
kande honom; .ej avu,ndsam pa rnigon, sjalv avvapnande arndra�
avund gen.om .sin okonstlade ei1kelhet, sokte han uppmuntra
varje gryende talang, och varje musikalisk k.onstnar eHer konst
iHskare, inhemsk eller utlaindsk, hade, nar han ville, fritt .tilltdide
till hans gastfria boning.» Afzelius skildrnr hans utseende: »Ahl
strom var en valgestaltad man av nag:ot mer an medelmattig
lfongd, och en elastisk ledighet i hans gang ioch ro,relser gav honom
i ·st6rre sallskapskretsar ett visst utseende· av var,dighet, som in
gav aktning.)) -

:bet finnes tva val gjorda bilder av honorn- (bada i Musikaliska
Aka:dernien): den ena ,en rnedaljong; den andra en ,o'ij,etav,la. Den
forra visar hans bikl 1i unga d�gar: ·ett ·grovt, nag,ot tungt allvarligt
ansikte med na·stan bondska drag; en viss •officiell vardighet, na
got inatvand beslojad blick; litet av .amhetsman och 1itet' av - enkel
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vardagsmanniska. Tavlan for,esfalier' ha1is bi1d ·pa garnla- dagar: 
en blid, vanlig gubhe med milt leende pa lapparua, ei1 viss for
nam va•rdighet; pa brostet hans i815 •erhallna. nordstjarnemden; 
han var da inemot 70 ar gammaI.1 

·1 hans hem harskade enkelhet; och hemti'evnad. »Hans hustru
var honom ,en gad maka, sorn for,de gfadje och trevnad med isig 
till hans boning. Hon var icke, s-o.m hennes svagerska, nag,ot 
lysande snille men forstod sa mycket ·battre ,den sallsynta kon
sten att med sma tillganga:r inom ·sitt hus bereda trevnad ,och. 
belatenhef for malrn ·och barn» (Afzelius). 

Liksom brodern hade hon ,en overv.agande ptaktisk laggning 
och torde viil darfor knappast ha varit nag,on ivrig deltagerska i 
svagerskans litterara fosalong.er. En liten •anek.dot visar henne· 
fran en mindre fordelaktig sida. Nar hennes man biivit krigs
rad, blev hon giv-etvis mycket .glad over uppho,jelsen och va:n
tade sig av fru Lenngren en .gratulation av :denna anle•drting. Sva
g,erslmn latsade· dock intet •darom. Den nya krigsradinnain sokte 
ging. pa ,g"ang leda s'amtalet in pa sin mans utnamning, men ·for
g,aves. Slutligen utbrast hon: »Na, svag,erskan kornme:r val •Och 
besoket mig i mitt nya stand?» »Kors, far jag fraga, kara Hed
v1g Charlotta, var ar det befaget? » 2 

Ap.lstrom bodde pa 1790-talet i Schonbmgska huset i Got.ga� 
tam (ej langt fran Maria kyrka), nagra deeennier :senare kopte 

. han eget hus i Beri,darebansgatan (saledes ,ej sa langt fran isin 
kytka),. da1� han sedan hade sitt hem till sin dod. 

Pa gamla dagar blev Ahlstrom. ankiing, och· han var.da.des ,da 
cimt av sina bada dottrar Caro1ina ,oc:h Charlotta .. Bada barnen 
vorn musikaliskt begavade, ·och fa.dern tryckte atskilliga av de� 
ms melodier till .dikter i sin sarnling Skaldestycken satta i musik. 

J. M. Rosen har i sina ungdtomsminnen (Na.gm Minne:sblad)
hevarat tva vackra interiorer frain Ahlst-roms a1der.dom vi,d 1830-
taiets bo-rjan. Den •ena .ar frart exoellenseri Rosenblads hem., dar 
regelbundet- musikaftnar agde rum. Gasterna voro alltid desam
ma: •excellens•en Skjoldebrand, presidenten v. Rosen (M. Ak:s 
prreses), general Holst, kammarherr.e Monrad med fru, grevirina:n
HamiUon, hovpredikanten Frost, kand smn god sangare, v.idare 
krigsradet Ahlstrom ,och kompositoren professor Passy. Musik
programmet var aven alltid detsamma: en kvintett ur Kuhlaus 

1 Bacla reproduceracle i M. Ales minnesskrift s. 31 o. 34. 
2 "\Varburg, A. M. Lenngren. 
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>:·Rovarborgen», Agathas och Annas duett ur »Friskytten», ·duet
ten ur »Jess,onda» och Cru:sells »Flyttfo-g1arna». Som final foljde 
sedan Voglers Hosianna som sjongs i kor med Ahlstrom vid fly
geln. Excellensen Rosenblad satt med hopknappta hander -och 

sJutna ogon och sjong med under den all[a storsta andakt. 
Roséns andra skil,dring galler 'Ablstrom sjalv och bans hem: 

"Numeni. (boken utgavs 1877) iir -det val fa, som ha i sin a.go 
hans musikaliskt tidsfor-driv, som i borjan av seklet lâg pâ varje 
klavér eller .som sjunga hans pa sin tid sa allmant omtyckta san
ger; dock hôr man val annu nagon .gang i sallskap hans Goda 
g.osse, glaset tom, eller Jag icke nagon vallust ka:nner, eller Sorj 
ej den gryende dagen fürut - ododliga melodier, vilka fortleva 
trnditionellt och blivit folkvisor. Ingen har pâ musikens utveck_
ling i · Sverige utovat ett sa stort och valgorande inflytande som 
Olof Ah'.lstrom, och jag 3kattar bans personliga bekantskap sa.soiµ 
ett ibland de dyrbaraste av mina minnen. Vid den tiden da jag 
blev introducerad hos honom hade han redan tagit sitt avsked 
i krigskollegium, utgav likval annu sitt musikaliskt tidsfürdriv. 
(pa vilket han samlat en ansenlig fürmôgenhet) och sk6tte sin 
tjanst som orga:nist i S:t Jakob. Den intimaste bland hans van
ner var min v6r,dade onkel Erik Gabriel von· Rosén, dâvarande 
justitierâd; sedermera president i Svea hovratt. Sa till vida var 
ha,n kollega med Ahlstrom som han dâ annu· fungerade som or
ganist i Storkyrka:n, ehurri han. icke mera uppbar de tjansten 
atfüljande inkomsterna. De bag.ge mannen voro som liv o.ch sjal, 
ingen dag forgick som de ej sa.go varandra, och pâ den rakningèn 
kom ocksâ jag ganska ofta att besôka Ahlstrôm (han kallade 
mig 'unge Weber'), ty varje gang som jag traffade min onkel, 
det matte vara for- eller eftermiddag, sade han: kom, gâ vi till 
Ahlstroms, och aldrig sâg jag min onkel mer fürnojd an dar, 
aldrig var han sa lycklig i sina rimmerier som dar (han skulle 
rimma pâ allting och var ett slags levande rimlexikon), och nar 
han hittat pâ att ge Ahlstrom eHer nâgon av hans tvenne dottrar:, 
Fina och Lina, nâgon ratt lustig present, sâ tyckte han sig just 
h.a gjort .ett masterstycke. Lina Ahlstrom, ,dâ redan tamligen till 
aren och nagot lâghalt, salrnade icke musikalisk talang, spelade 
med fürdighet sitt piano och fürsvarade .ganska val sin stamma i · 
en icke allt for •svar tri-o eller duett.. Hos Ahlstroms gjordes mu
sik regelmassigt en gang i veckan, och de medverkande vanligen 
vid pianot mamsell Lina eller jag, violin excellensen Skjoldebrand 
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och violoncell buntmakaren Vogel (tysk) eller G·erlach (eljest 
skicklig klarinettist). bet gjor-des mest trior av Onslow, som 
den tiden var pa modet, ·och musiken avslutades vaz-je gang med 
Skjoldebrands Hjalmar, som deklamerades av komponisten, ac
ko:inpagnerad av mig. En o'ch annan gang vid storre_ supéer gjor
des musik _mera i. sallskapsstil, d. v: s. att dilettanter ,deltogo dari, 
da mindre avseende gjordes a gedigen talang an en viss samhalls
stallning; aven <let vokala elementet var vid sada,na tillfallen füre
tratt, och en gang gav det anledning till en komisk scen. En 
ambetsman i hovratten, .som sjông ga:rna men icke just synner
ligen val, var framme och lat hora sig i en stor aria. Alla hollo 
go·d min, utom dansken Lemming, violin- och gitarrspelare, ett 
original av forsta ordningen. Efter det han en stund oroligt vridit 
sig pa sin stol, rusar han pa en gang upp · och till pianot, klappar · 
den sjungande pâ axeln och ropar: Nej, nej, kjrere Ven! lad vrere, 
lad vrere! vilken enkla kritik hade âsyftad verkan och vackte 
mycken munterhet.» 1 

· Ahlstrom lamnade sin tjanst i krigskollegium 1824 men skotte
sin organis.tplats anda till sitt livs afton. Pa hosten 1834 utkom. 
sista numret av Musikaliskt Tidsfür-driv. Skaldestycken satta i 
musik hade redan upphort aret innan han lamnat sin statstjanst. 
Hans sista komposi.tion ar en ,,sang till ·ordensbiskop W allin pii 
dess fodelsedag,>: »Gode herde, se med valbehag», tryckt i tid
skriften 1828 n:r 27. Hans koralmelodier i den fyra ar senare 
utgivna koralboken aro sannolikt frân hans yngre ar. 

Den 11 aug. 1835 avled han, blott nâgra -dagar fore sin 79:de 
fodelsedag. 

1 Rosén berattar aven en spiikhistoria fran Ahlstriims hus, som iir riitt 
karakteristisk for tiden. En tredje dotter till krigsradet Ahlstriim var gift 
med protokollssekreterare Lehnberg, son till predikanten.· Hon dog och _bi� 
sattes i Jakobs likhus. En natt besiikte den diida sina. systrar, av vilka den 
yngre Lina ,fattar kurage och fragar gengangerskan, om det �ar nagot hon 
iins.kade. "Tag bort .iiverstenJ,, svarade hon och fiirsvann. Strax pâ morgo
nen ·begavo sig systrarnà till klockaren i Jakob, som pa deras begaran lat 
iippna likhuset, och det befanns da, att man pa den avlidna fru Lelmbergs 
kista stallt en annan, vari fiirvarades liket av en iiverste. Det var detta som 
stiirt .den diidas ro i graven; och sedan iiversten blivit bcirttagen, horde mam
sellerna Âhlstriim ej mera' av sin diida syster. 
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II 

Efter Ludvig XIV:s dod erholl ,den ·franska kultmen en ny, 
p:rag.el. - Man overgav ;_llmant den ·stora pompo·sa :stilen, som 
passat sa val i V.ersaillessloUets_ salar, ,och ·agnade sig ·sa mycket 

rriera at den enkla, bo-rgerliga genren. Landsbygde:hs intres·sen 
kommo ater. till hedern, och man sa;tte en heder i afr tala om 
jordbruk och herdeliv. 

Littera-i:uren fick karak�ar _·efter de nya ideerna. · AUi: forstands-
massigt diskuterande var borta, och 1 stallet fick »det omma hjar
tab tala sitt sprak. Liv:ets hagsta lycka tolkrudes i sma folkliga 
visor. )) Les airs �hampetres, printemps et brunettes» med deras 

enkla melodier sjongo:s i stad som pa land, av ,aidersman som bor
gare. _ )>Man maste - heundra ,den sanna skonheten hos dessa sma 
visors Ijuva och naiva hehag, och jag ska.ms ej alls att tillsita, 
huru h6gt jag. alskar dem>), sager grevinnan i Leclerfs de Vie
villes Diafoger. )>Brunetten» var katnske den mest karakteristiska 
�v dessa vis:or: en ren :�anslodikt, alltid »tendre,. langourens, 
dolent et naive». »Le printemps», varvisan, ha:de ungefar samm� 
ka:raktar men var mera naturskildrande med sma bilder ur lant
li-vet. )) Les airs a table» voro enkra bordsvis•or med sma. kvioka· 
bon mots. »Les airs a boir,e» sjongo vinets lo-v men utan nag:ra 
stora later. Det fanns aven )>airs serieux», men i r.egel vor•o dessa 
alltfor s�ntimentala. Ja, det fatta:des ej ens· »airs a fumer ». 

E-n alldeles .otrolig Il:1:angd sadana visor bef,ordrndes till trycket . 
Ballard utgav 1703, 1704 och 1711 tre band »Brunettes ou petits 

airs tendres », och samma for lag publicerade 1695-17 24 en hel 
serie om 30 volymer »Recueil d'airs serieux et a boir.e», vilka ut
kommo med •ett haft.e varje ma.natl. En annu ·storre samling blev 
>>Recueil de chans1ons choisies», tryckt hos1 P. Gos;Se och J. Nea:ul
me i Haag under aren 1723-43 i tio band pa 370 s.ido·r vardera.
En annan serie, sorn utkom i en mang,d upplagor, var )>Les mille
et-un ain (Suites ·des mille-et-un air, Nouvelle suite -etc.), tryckt
hos Ballard i Paris 1713 och foljande ar.

Poesien i alla ,dessa. var den enklast mojliga. Ideligen ater
kom •samma tema. Musiken var ,ej heller mycket rik pa vax
ling.ar: en melodi. ratt -och sJiatt utan aickompaignemarng i tre ,delar, 
repetitionsdel med modulation. till dominanten, en eftersang med 
atergang ti.11 tonik:an och ,si•st rein refrang, ej 1sallan i. annan ,rytm, 
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a11tid skarpt markerad - c'est le tutti final . que tout le monde 
entonne». 

Av stor betydelse for dessa_ visors vidar-e utveckling blev,o de 

vird denna tid kraftigt uppblomstrande ordenssallskapen. 1717 
hade i England :grundats frimurar-orden, och 1725 fick Paris sin 

. forsta loge. Liknande ordna:r uppstodo snart overallt, och .. saval 
adelsman som bor:gare skynda:de att intrada i dem. Dar odlades 

sallskapsyisan, -och manga _ or,dnar hade t. o. m. sina egna tryckta 
sanghocker. 

En saregen form, halvt pa prrosa, halvt pa vers, halv.t talad, 
halvt sjungen var vaudevillen. Den var av italienskt ursprung 
och tillhorde i b6Tjan den •rent folrkl:iga g•enren. Ur denna upp
sto:d i Frankrike sa smaningom la comedie-vaudeville, vilken re
dan vid 1600-talets borjan med Dufreisny fatt en teatralisk form 
(Pasquin et Marf.orio 1697). 

Denna alltfor enkla och folkliga visa ·kravde en konstniirlig 
utbildning bade i litterart och musikaliskt hanseende. Den litte
rara forfini�g,en ·skedde sa, att chansonen anpassa:des till det 
antika ,o,det, den musirkali1ska· sa, att 1600-talets romans inympa
des pa 1700-talets air. De lerdande diktarna blevo pa 1720- ,och 
30-talet H. -de la Motte och Jean_ Baptiste Rousseau, vilka ba:da
sokte efterbilda Anakreon och Pindar-os. Romainsen var egent
ligen .en nationell sang, ·som under Ludvig XIV:s f6rsta regerings
tid odlats av Quinault -och Bo:ileau ti.11 musi:k av Lambert -
Lullys. svarfar - och Bernier. Under formyndareregeringen
efter Ludvig XIV:s dod v-orn -de viktigaste k:ompositorerna Colin
de Boismot, Bury ·och Campra. Flera av dessa sang.er blevo
mycfoet populara och sjongos annu under rev,olutionens tidsalder,
da Mongenets, La Harpes •Och Madinis romanser stodo hogt i
anseende.

Den franska Jwmedien upp.tog pa 1730- och 40-talet alltmera 
vaudevillen och chansonen, .och ma�ga styck.en blev-o just popu-. 
Iara genom dessa visinlagg. An som del av teaterstycke, an ·som 
sjalvstandig :sang for sig :o,dlades vaudeville och chanson vid a·r
hundradets mitt av diktare s-om Ch. S. Favar,t, J. Vade och Ch. 
Colle. l\tfanga av -dessa skalders cha:nsoner sjongos Iangt utan
for Frankrikes granser, -och i Tyskland utkommo t. •o. m. •sar
skilda rent franska samlinga-r, sa t. ex. den i Berlin 1762 tryckta 
:,Recueil ,des chansons». Efter 1760 utmar.kte sig sarskilt kom
positorerna Duni, Monsig:ny, Philidor och Gretry i denna genre, 
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och deras vismelodier upptogos med· iver i Tyskland, dar de Sl).art 
aven efterbildades. · � 

En av de forsta mera_ sjalvsUindig�- tyska samlingarna blev 
diktaren C. \V. Ramlers och musikern Ch. G. Krauses Oden mit 
Melodien, 17 53 och 17 55. Samlingen inleddes med ett langt for
ord, dar saval det franska .som ,det tyska intr-esset for visan fram
hav,des. Om den forra heter det: )>Fransmannen ha mera sett 
pa melodierna till sina .sanger, ,och de ha verkligen ocksa gjort 
rnanga av dessa sa latta och naturliga, att hela landet blivit upp" 
fylft av sang och harmoni. Det ar en mycket vacker anblick for 
en opartisk varldsmedhorgare och allman manniskovan,- nar han 
hos detta folk ser en lantman med sin druva ,eller med sin lok 
i handen lustig och glad ined sang pa lapparna; nar han ser, hur 
borgarna i staderna fordriva · sorgerna fran sina bord med eri 
sa·ng och hur de fina h·errskapen, darner med det utsoktaste for
stand och inan med ,den storsta tarang uppratthalla en_ god stam
ning · vid s�na cirklar och promenadturer med :Sanger och blanda 
sitt vin med ska.mt och sang.» 

Sedan utgivaren darefter ·heklagat, att man i de tyska staderna 
helst ville sjunga operaarior, som ,ej passade till -ett fart .ska.mt och 
ej' heller voto folkliga nog, heter det -till -sist: »Redan nu -s•er man, 
att vara lantman icke dricka for att _berusa sig och icke a.ta omatt: 
ligt. Vi borja i vara huvudsta.der ha.Ha trevliga samkvam. Vi 
leva sallskapligt. Vi ga -<=>ch promenera i alleerna, pa fiilten och i 
tradgardarna. ·Och va:d ar val vid dessa tillfallen naturligare an 
att man sjunger? Man vill likval ej sjunga nagra allvarliga san
ger, ty man har ju kommit samman for att avbryta sitt allvar. 
Sangerna maste vara vackra, fina, [liva, icke sa poetiska, att den 
vackra sangerskan icke kan forsta dem, men ocksa icke sa la.tta. 
och flytande, att forstandigt folk ej vill lasa dem. >> 

Den tyslm saUskap:svisan framtradde fullt utbildad vid ar
hundradets mitt, men fl.era ;1rtionden tidigare ha1de dock fo,rsok 
gjorts att -efter dels engelskt, delis franskt monster skapa en enkel 
och f.olk:lig sangstil. De forsta vo-ro Hamburgdiktarna B. H. 
Brockes- och Friedrich van Hag,edorn och schweizaren Albrecht 
von Haller. Bast lyckade1s -Hagedorn att fo•rena ty-skt gemyt med 
fran:sk grace. Pa 40-talet odlaides lieden av de s. k. anakreonti
kerna eller Halleskolans diktare. Aven des,sa efterbildade engels
man och fransman, men darjamte foljd.e de grekisk.a och ro
,merska f1orebildeir: Anakreon och Horatius. Till denna skolas 
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framsta man-ho.ra: Gleim, Uz, G.otz, E. v,o,n Kleist, Ges,sn:eir och 
frarmfor allt Klopstock. Riktning.en hade sin hogsta glans om
kring 1750,_ da )>anakreontik-eirna)) voro Tysklands popularaste 
skalder. · Man borjade dock finna genren -nagot for ytlig.- l\fan 
-berusade sig · med riosendoft och vin, sjong glodande .sang er till
vingudens ara, men sag man efter vid deras dryckeslag, fann
man snart, att gl:asen voro i det narma�te ororda. Det var )>asy
nen av druvans safter», som skapat den egentliga poetiska hari
f 6relsen. Gladjen blev alltfor lwnstlad, och sangarna varierade
alltfor mycket samma tema. Da man foreholl dem dera:s natrnga
·orgier -som oansfandiga, kunde de med g,ott samvet,e var och en
for siig ,svara: >>Jag har int,et att forebra mig.)> De v1oro, dessa
gladjens sangare, i sjalva verket - )>mycket otor,stiga >). De mera
-sansade, som Klopstock och G1eim; famnade snart riktningen for
att - •odla en hogre stil, men derns sanger levde vidare, och. kom
positorerna atervande standigt till -sina alsklingsdiktar,e Gleim, U z,
Gotz .och Kleist. Sallskapsvisan ha:de avgjoirt vunnit pa denna
stilriktning, som ypperligt paissade till enkel melodi .efter franskt
imonster.

Klopstock och Gleims h6g1stamda allvarliga oden, ,sedan de 
la:rnnat anak.reontikernas krets, viisade ny vag for ,sangeri, och 
Tysklands basta lrnmpositorer pa den tiden, Gluck, Ph. Em. Bach, · 
Haydn och Reichardt; .skrevo garna melodier till dem. Till och 
med religfosa ·sanger som Gellerts » Geistliche Oden ,och Lieder» 
blev•o genom verkl:i,gt adla melodier i · sann mening folkliga och 
upptogos i datidens sanghocker fo� foreningar ooh samkvam. 

Nyssniimnda •samling ))Oden mit Mel1odien)) av Ramler-Krause 
av 1753 och 1755 blev den fo.rsta, dar Berlinskolans musiker 
delto,go. Foretaget ha1siades med stor fortjusning, och bad.a ut
givarna besloto darfor att utge en my samling i fyra 1haften >) Lie
der der Deutschen» (1767 o. 1768). Dar deltogo nasta:i.1. alla Ber
linhov,ets musiker: Ph. Em. Bach, Graun, Benda, Quantz, Agri
c,oJa. Man ska.pa-de t. o. m. ett helt ·system, efter vilket melodierna 
,skulle ».goras ». De slmlle for det forsta vara enstammiga och sa
.enkla, att ,de Hitt kunde laras, for det andra skulle inga )>aus 
theatrali.schen Sachen geborgte Wendung,en» dar fa .forekomma, 
for det tredje slmlle melodien vaira sa beskaffad, att den aven 
utan ackompanjemang v,0re fullstandi,g och hehaglig. 

For -hela rik.tningen bestammande va.r .emellertid, att bade dik
ta1�e och musiker komnio varandra till motes, diktarna anpas-
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·siade _ sig :efter musikernas for-dringar, och musikerna satte en
ar.a i att forty..dliga, ej fordunkla ordet. Manga lieder•samlingar
ha forord, d'�r liUeraturens man saga sig ,vara stolta - ov,e ·r att ha
gestaltat sina diifrter, sa att de 1att kuind.e - tons1attas, ooh dar kom
po-sitorerna frnmhava, att de velat forhoja det poetislm uttrycket
med den ))ratta» t,onen. Ingen ville skapa fo•r -sin egen konst
allena. Skalderna erkarina oppet, att de efterat pa musikerna;S
inradaJn andrat sina dikter for att unde-rlatta tonsattandet. Malet
var ,en ·sang, ej ,en dikt. Musikerna latai sina vanner poeterna
genoms.e :Sina •melo:dier och korrig,era efter dera,s onskan.

En centm-lhard. for den :nya viisan blev fr. o. m. 1770-talet
.Gottingeri, dar 1skaldtema Boie, Voss, brodema .Stollberg och
lliolty 'forde_ stilen vidare. Utanfor den egentliga Hainbund-kret
sen stodo Herder, Bii.rg,er och Cl.aiudius, vilka dock noggrant
foljde ·sjalva airten. Goethe st,od en tid nara riktningen, me[l. gick
,s;n.art ,sina· egna v.agar, likas-a Schiller.

Efter monsJret av >)Almanach des Muses >), vilken ,sarmling
fr. o. n1. 1765 utk-om i Paris, utgav man, foretra<de-svis i Gottingen,

. men aven i Leipzig, Wien m. fl. stader, s. k. )>Musenalmanache )),
vilka blev·o utomorrdentligt populara •ej Mott i Ty:sklaind utan aven
.i utlandet, ,ej mins:t i Danrnark och Sverige. De innehoiJ.lo mesta
dels sma siillskapliga viwr, och flere for:sag,o,s aven me,d musik-
bilagor.

Till Danmark nadde analrneontikernas stil under Klbps,tocks
viste1se darstades (1751-58, 1763---70), och Ewald blev hans nar
ma:ste efterfuljare. Egendomligt nog var det framf•or allt T1.or.r
mannen i Kopenhamn, -som angav,o den eg,entliig;a tonen. Sall
:s:kapslivet arrtog liksom i Fr:ankrike och Ty,skland formen av
.klubbar. Man borjade 1769 med ett »Caffe-Sel,skab)> och slued
vidare till litterara ·och nmsik:a.liska fo:renirrgar. Det ar ett spe
ciellt s·ardrag for DarnnraJrk, att klubhLivet lade -sa s:tor vikt just
viid musiken, vilken ej al1enast blev enkel vis·a uta:n verklig in
strumental ,och vokal konsert. Tanken pa a.tt tag.a med den hogre
musiken uppsto,d 1778 i Drejers Klub. ))net blev -Mode, at ane
anstfendige Klubber skulde h:aJV,e ·deres Krnnoert en Gang om.
Ugen e11er i det mindste hver fjortende Dag. Den ene :vilde ikke
staa tilba:ge for den anden. - Og denne Mode !hoklt,sig i lang Tid)>,
·� .. a.g-er Ravn (Koncerter og musikalske Selskaber i n;ldre T·iid,
s. 99). Da man ,ej »konsertera:de», ·sjong man, och det blev en
gyHene tid for ddubhvisan>>, som sallskapsvis-an fick heta.
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En av ,d,e f.or.sta litterara foreningarri.a var »Selsk.ab for ·de 
:skjonne Videnskabers Fremine )>, stiftat 1757 und1eT hovets be
'-.skydd. Den alltfor aristokratiska tonen i denna stotte en del, och 
·-darfor bildades 1772 )>Det norske S-elskab» .. Dar traffa-de man
no:r.rman s,om W es,sel, broderna Vibe, Zetlitz, - Brun, men aven
-danskar som Rahbek. Wessel var den ,sjalvskrivne ledaren, men
.aven andra framtradde, daribland val framst Johan Vibe, som
<lock redan 1782 avled. 1793 avslutade- klubben :sin litterara
verksarrnhet. Under .sista· tiden stod ma:n pa spand fot med
,Bagges-en, en .av den· danska sallskapsvisans .framste.

Bland de danska musikerna framtradde sarskilt Scheibe S•Om 
representant for den tyska skolans principer ,om 9rid och ton som 
ett. Edvard Storm, sjalv en go-d representarnt for sa11skapsvisan, 
tolkade i en dikt (1782) sin musikaliska medhroderis hetydelse for 
.sangen. Knappast nagon diktare har battre ffastatt - att ge ut
tryck for tidens hela Hingtan efter en gemensa.m sang i dikt ·och 
lon pa en gang: 

Musik og Digteknnst er Sostre. Hver for sig 
kan virke Under nok og vrer� sejerrig. 
Foruden Ord og Pen den blotte Tone taler, 
den grreder, fryder sig, beundrer, lokker, maler; 
og Sjrelen horer det, og Oret det forstaar, 
so tid: fra sp::.endte Streng, en v�ldig Tanke gaar. 
Men naar Euterpes Ven med Skjalden sig forener, 
uaar hin udtrykker, st:erkt, · hvad denne dristigt mener, 
naar, Scheibe! Ewalds Kraft af din Fortryllelse 
bli'er understottet, hvsir henrives Hjerterne! 

· Hvrer Dremning brydes da, ret, som naar tvende Stromme
forenes i sit Lob og Marken overvomme,
de rykker Trreer op, de rulle Stene frem,
og den forbavste Dal kan neppe rumme dern.

I Sverige borjar klubbvisan och. darmed sall:skapssang,en med 
:Bellman pa 1760-talet. Den franska herdepoesien ,och drycke-s
visan begynner val nagot artionde tidi,gare med -Dalin, - och vi aga 
atmins-tone en musikalisk visbok i tryck for 1denna tid: H. Ph. 
Johns-ens »24 oden, 1753.1 Men likval fick dryckesvisan och 

.salls.kapssangen forst med Bellman den ratta 'tonen. 1760-talet 
var ordnarna:s och brodrasallskapens gyllene tid. Framst star 
Frimurarorden, sedan Utile Dulci, som liksom de danska ldub-

1 En annan sarnling visor med melodier forekommer som musikbilaga 
till E. Branders (Skjoldebrands) ))Gustaviade)) 1768_ 
-3 - Arsbok for 1926.



34 

barna jamte litterara idrotter agnade sig at musik ()Ch gav kon

serter, sedan pa 1770-talet Par Bricole. 

Den bellm.anska sang en omfa:ttade nastan alla de grenar, som

den fra:nska, tyska och danska ·sallskapssangen inneslot. Dar

fanns dryckesvisan, herdedikten, natursang•en, karlelrnvisan och

till sist aven den .sentimentala brunetten. Om den mera an sina

utlandska .slaktingar hade dithyrambisk yra, berodde detta pa

den svenska nationalkaraktaren att ej garna teor,etisera i dryck-

jom. 
Aven i mus1kaliskt hanseende foljde den de utlandska forebil-

derna. Ord och ton voro ett, bada fodda samtidigt, dar fauns.

den franska chansonens 1sirliga, behagfulla, rytmiskt skarpt mar

]{;erade, melodi och den tyska visans troskyldiga enkelhet och na

turlighet, har ,och dar med stank a,v barn visa. Om · denna sang

stod _narmast den franska, var ·detta en foljd darav, att Sverige 

da ej annu kommit i bevoring med de tyska anakreontikerna eller

Gottinger Hainbund. Den mera ,dampade tonen o'ch sedesam

mare · tyska drakten passade val aven mindre ·en diktar,e av Bell-

mans kynne. Att man likval uppfattande Bellmans.sangen sasom

na:r-staen·ae Lenngrenska kretsens ·sallskapsvisa bevisas bl. a. dar

av, att Ahlstrom genast, ,da han fatt tryckeri, upptecknade, redi

. gerade och utg.av Bellmans Fredmans Epistlar och Fredmans.

Sanger. Ahlstr•om hade sedan aga:nderatten till BeHmans sanger

och heharskade darfor .a_ven hela distribueringen. K-ellgren for

sag upplagan av »Epistlarna )) med ett langt forord, dar han i de

mest superlativa lovord rekommenderade boken. 

Bellman var ,ej den •ende som vid 60-talets slut ,odlade den

glada, vi1san i fransk stil. -J. W allenberg skrev i samma anda en

del sanger, vilka meddelades i hans bok )>Min son pa Galejan))L

G. 0. Tilas diktade aven vid samma tid flera skamtvisor, sall

.skapsvisor och dryckessanger, vilka •sedan upptogos i 1780-talets.

samlingar (Regners Svenska Parnas.sen 17 85). Olof Ifoxel.5

»Mina Tidsfordriv» 1776 foljde direkt Bellmans monster. I ovrigt

borjade redan Kellgren omedelbart .efter 1777 att da och da an

sla 1saUskapsvisans ton. Varvisan, tonsatt av Ahlstrom 1779, ut

gor en borjan. Sistnamnda ar organiserades aven sallskapet Pair

Bricole. 
Det var likva.1 forst pa 1780-talet som genren nadde en storre

utveckling och da under inverkan fran tyska anak,r,eontikerna.

Hittills hade de utlandska litterara ·stromningarna kommit fran
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Frankrike ,och England. Nu dar,emot borjade man fasta upp
marksamheten aven vid den ty;ska litteraturen. ))Wertheris li
dande >) oversattes 1783, och Gleim, Uz, Klopstock och Kleist·be
gynte allt ivriga.re lasas. A ven Gottinger Hainbunds diktare med · 
Vo'Ss, Holty, Matthis1on och Claudius vunno forrstaelse. Gjor
wells outtr61:tliga kamp for Ges:sner, Gellert, Haller och Klop
stock borja:de sa smaningom kronas med seger. Han erholl aven 

en speciell eloge fran Gottingen harfor. 1780-talet va.r �verhuvud 
mycket rikt pa ,diktsamlingar i den glada genren. N agra sta 

dock narma,st BeUmanskretsen. C. A. Roths )>Bacchi stroskrif
ten 1786 kan ej ,dfrekt raknas till viisans genr,e, trots det patag
Jiga be:rioendet av Bellman. Regners »Svenska Parnass,em) 1784 
och 85 ar sarskilt sasom forstudie ·i anakr,eontiska genren av he-
tydelse. Ej minst Paykulls dar inforda oveT'Sattningar fran- de 

gr,ekiska Jyrikerna, fingo betydelse for .sal1skapsviisan. Ej mindre 

an 11 av dessa forsagos med melodier av Ahlstr.omsk1retsens mu
siker. En del av tolkningarna av grekiska original uppt,ogo-s s .e-. 
de:r;i i Paykulls vikti,ga samling: )>Anakr,eon, Sappho, Bion ooh 
l\.foschUSll, 1787. Utile Dulcis )} Vitterhetsnojen )> nar aven med 

sitt ·�i.sta fjarde haft.e 1781 fram till den begynnande tyska stilen. 
Udner.s .sarskilt av den eng.elska kanslodikten och ,den franska 

1Rousseaustilen paverkade visor pa1s,sa i stil med deii riktning at 

.sallskapsvisa, s·om pa 1780�talet gjorde sig gallande inom lyriken. 
Slutligen kunde Kellgren, den framst,e voltaireis:ten, ej undga att 
paverkas av den tyska mera idylliska g.enr,en och publicerade i 
sin tidning Stockholmsposten .  fl era dikter (daribland ,ej ,sa fa av 
honom sjalv ), vilka sta Gottinger Hainbundstilen narn. Leopold 
var val ej heller frammande for .saHskapsvis:an, ehuru han pa 

1780-talet annu. forholl sig nagot res•erverad. For:st pa 80-talets 

'sista ar fraintradde Anna Maria Lenngren och da i direkt an
knytning till Ahistroms .tidskriftsforetag. 

Sallskap.svisans stora glanstid infoll ,dock med 1790-talet, da 
den Lenngrenska kretsen .angav tonen i svensk vitterhet. Kelil
gren-Lenng:riens tidning Stock1holmsposten bl,ev det viktigaste or
ganet for denna diktning och darjamte Ahlstr,6ms bada publika
ti,oner ))Musikaliskt Tids.fordriv)) och ))Skaldestycken ,satta i mu
sik1)). Atterbom kallar ,den senare publikationen t. o. im. >lVisorna,s 
minne,svard i Sveriges viitterheh (se cit. s. 23 har ). Han namner 
sedaJI1 av,en Stockholmsposten ·smn ))organ for visan )>. Man skulle 

dock kunna tidlagga ,en tredje samling, tryckt i Uppsala, liksorm 
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Skaldest. s. i mus. en arspublikation (i samma duodesformat) och

utgiven ,en lang tid parallellt med denna, dock utan musik och

darfor ej heller· -sa ·-spridd inom de musikaliska och litterara lag

ren : »Sommarprnmeriaden» (1792-1801). Manga dikter aro gie

mensamma, och Uppsalaboken hanvisar ibiand direkt till Musi

kaliskt Tidsfor,driv for m-elodien. )) Sommarpromenaden)) med

delar dock darjamte aven prosabidrng och Iangre diktier, ballader,

-epos m. in. Skalderna aro desamma: Kellgr1en, Lenngren, Fran

zen m. ±1. Propagandan for tysk lyrik ar pataglig, och hog.st fa

franska namn f6rekomma · och da vanlig-en Rousseaus. Bada

anse diktamas namn soni en bisak, v.ilken ej tages med. Till

Ahlstr16ms bada mu.sikpublikationer kunna Iagg-as ytterligare tva .

bocker, vilka av honom forsetts med musikbilagor : J. Elers' 

))GLa:da kvaden» (1792), dar nas-tan hela Ahlstrf>mskretsens mu-

,siker bidraga: Ahlstrom 1sjalv, Zander, Palm, Frig.el, Stenhorg,

Kmus, Frisch, varjamte melodier lanais fran Naumann � Haydn 

och A. Hiller, saimt And. Bergstedts »Humoristen)> (1793) med

dels nya melodier, dels hanvisningar till Bellman och Elers. Ba:da

dessa -samlingar tillhora val narmast den aldre riktningen fran

Bellmans tid, men de ha betydligt mera »morali1sk» tend-ens. Be

tecknande for den nya andan ar, att man ,oppet ,erkanner, att

man sjunger .om dryckenskap och kadek, men ,ej dyrkar dem i

praktiken. Bergstedts forord ·ar pa denna punkt intries.sant som

typi1sk f,or 1790-talets uppfattning: 

)>Storre delen av des�a visor handlar om dricka och ibland om karlek;

matte darfor -ingen tro, att jag uppoffrat mig at Bacchus och Froja ( de fa

som kanna mig veta annat); ej heller att jag uppmuntrat till dryckenskap

och oordentliga begar. Den klass av manniskor, for vilken jag sjunger, Hir 

svarligen kunna f6rf6ras av en fattig visa om livets bekanta nojen, eller av

det fina och latta ska.mt, som sa naturligen infinner sig i ett gott lag; tro

ligare ar, att Bacchii och Frojas akta tillbedjare ogarna spilla den tid till en 

visas avsjungande, som battre anvandas till huvudsaklig dyrkan . Slutligen,

na.r man sjunger om vin och flickor, uppmanar man icke till liderlighet; ska

parn gav. oss bada, icke att missbruka, icke att forkasta; .valsignad vare matt

lighet l genom den gora de jordens gladje och vallust.)) 

Boken inledes darjamte med ien akta rous-seaiuansk hal1en till

agnan till modern. Som motto citerar Elers: Den ,glada sangen 

en utvag ,skall bli att varda noj-et i sjalen . Bergstedts ,syn pa

·dryckesvisan och moralen ar typisk for tiden, den aterkommer

nastan hos alla -tiders skalder. Liksom de tyska a[1akreontik.,erna

sjong•o ,de med otorstig strupe om vinets frojder, herusade sig av
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rosendoft och ,sjongo· kvinnans lov utan att sjalva forbli an:hat an 
stilla dyrkare av gladjen i desis r,ena abstrakta form. Man satt 
ej langr,e med Fredman och hans supbroder pa -en krog utan 

vid kommerseradinnan Anna Maria Lenngrens t�bo:rd och han
ga,v sig at viUerlek. · Den rena .supvisan fanns ej langre utan JJ.ade 

-ersatts av en )>moralisk dryckessang». Sallskapspoesien omfattade 

fle_ra andra arter -an dryckessangen. Man hangav :s.ig at natur
.svarmeri, sjong om blommor och f agel:sang, · tecknade lan

tlivets 
alla behag, ma.lade trevna hemidyHer, jo-llrade ,oc,h lekte med 

barnen, skil,drade den ljuva, kanslain att gora gott bland de fat
tig-a. >>Det var en menlos och lycklig ti.cl», sager Atterbom, och 
tillagger, att ihan ej utan r-orels-e kunde tanka pa des,sa bade i 
god och ·ond mening enfaldiga sang,er (se cit. s. 23_). 

Man .hade fatt nya ideal. Den kalla voltair-eismens gackande 

hanleende var borta, rousseauismens kanslofrosseri hade kommit 
i .stallet, det tyska gemytets innerliga langtan efter hemmets ro 
och frid fyllde .skaldens brost med hanf,orelse. Det var ej Fobus 
Apol101s: klar,het och sanning utan den ,manomstra1ade Endy
mions ljuva; himmelska ,dromliv man bad om, det var. ej V.enus' 
f6rforiska -gestalt man besjong utan den blyga,, jungfruliga Hebe, 
den kvinnliga o-skuldens symbol. 

1790-talets sallskapssang .ar ej blott betingad av an.akreontik,er
na,s: och Gottinger Hainbunds, tyska visa utan aven av den danska 
diktarskolans sallskapssang. Kellgren introducerade sjalv ,denna 
vart .grannlands vitt.erhet. I Stock.holmsposten ,skr-ev han 1791 i 
en not till Leopolds di.kt »Byxorna» (vartill amnet var hamtad 
fran danskan ): 

»Man bedrar sig mycket, om man tror, att forfattaren harmed syftat att
forringa danskarnas smak. Den inbillning vi gora oss, att saval:i vitterhet 

som vetenskaper, Hirdom och filosofi, aga ett stort foretrade for dessa vara 

grannar, maste harrora av okunnighet eller nationellt hogmod. - Man horde 

da.rfor, for att doma om andra nationers litteratur, atminstone kanna deras 

auktorer till namnen, och nu fragar jag mina landsman : Huru manga ibland 
eder hava endast hart talas ·om, a1i mindre last, och last utan fordom vad en 

Ewald, Vibe, Storm, \Vessel, Baggesen, Rahbek, Tode, Zetlitz, Thaarup, Haste , 
Friman, Monrad, Plum, Riber, Pram, Liebenberg med flera danska poeter 
skrivit ; alla ansedda i Danmark for man av snille, och de fiesta annu 
Ievande?» 

Sjalv skrev Kellgren flera dikter -efter danskt monster, sa 
»Den nya skape1sen)) efter Bagg-esens »Den anden Skahelse )) ooh
))Till Kristina)) efter samrne diktares ))Aabenbarels.en)). Ewald.s
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>)Pas·sions,oratorium>> infordes i sv·ensk ,oversattning i Stockholms
p,osten 1791 .och dar upptogs sedan 1792 Baggesens >>Lydia» och 
»Till Psychorion >>, bada i oversattning av Keligre[l .sjalv. Bagge
:Sen kalla:s »en av de ypper.sta nuJevande danska poeter» ;.i Berg
stroms ov,ernattning foljde samma ar Baggesens •»Kallundborgs kro
nika». 1793 meddelade tidningen Baggesens »Fr,eddk,s valnad>> och
•WesseJ.s »Smeden och ·bagaren», ba:da ·oversattning.arna av K,eJl
g:r:ens hand; ,darjamte visor av Rahbek, T,haa,rup, Bagges•en, Wessel
och Storm, en del ov,ersattning av Anna Maria Lenngren; 1794
Bagges•ens »Da jag var liten», Schack Staffeldts »Ode till salL
heten», oversatta av Kellgren; vidare .sanger av Plum, Zetlitz, och
Brun. Det danska inflytandet fortsatte till in pa det . nya ar
hundradet, da N,apoleonskrigen •stallde de bada Hinderna i har
rnesk emot vaTandra.

Samtidigt med de forsta danska dikterna foljde · Anna Maria 
Lenngrens .s.allskapsvi,sor i Stockholmsposten och Ahlstroms tid-
1skrift, •och 1793 trycktes de fornta visorna av Franzen. Kellgren, 
som upptog ,dem i sin tidning, halsade den nye sangarbrodern 
med o·rden: »Han sjunger sa, .som jag kunde onska att sjunga. >> 

Den unge finske skalden Iamnade dikterna >>Ynglingen ocih man
nen», »Den fattiga modern)>, >> De ,s1ma», »Den fattiga flick.an>>, 
>'Till en ung flicka», »Min sista•», >>Manniskans .anlete», »Den 
gamle lmekten», »Den olyckligt dov,e» och »Den lyckligt dove». 
Kort efter blev en ny finsk .skald av samma ,blida lynne upptagen 
i kretsen: Chor::eus. Det blev Baggesens »Da jag var liten», som 
med Ahlst:r:oms melodi i Choneus' sv,enska tiolkning. snart skulle 
sjungas i slott som ·hydda. Amnessfaren var densamma hos Cho
rams som hos Franzen: »Ankans visa», »En •suck fran altaret», 
»Den 'hogtidliga forlovningen», »Till forsonligheten» - aUa med
melodier av Ahlstrom, »Minnet '.och hopp,et» med F. J. Lithanders
me1oidi, »Sang till •en ung flicka vid ihennes mors dod», »Idyll»
tffi. fl.

Den akademiska skolans man med Leopold f oljde Kellgrens 
,hoga foredome och skrev,o :sallskapsvisor. Hit hora t. ex. dilder 
av A. G. Silfverstolpe: )>Sallheten», »Anakreonti:sk visa», ))Den 
aldr1ges minrie» i musik av Ahlstrom ooh Palm; Johan Stenham
mar med )> Visor efter Rahbeck » och andra danska skalder (>)Sy
rack vill en ,sats» ), »Poeter prisa mangen gang)), ))Ej hade Carl 
Magnus)>, »Forntid:en hade)>, »Fribryggarens ordensvisa» o. a. med 
melodier av Ahlstrom eller Gleisman; K. J. Lindegren med sanger 
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som »Till mitt .. hjarta)> , »Ballad» ( »Jag vid min harpa» ), »Lilla 
Calle», »Den lyckliga barndomen», »Tiggaren» - alla med nmsik 
.a'v Palm; Blom med »Viisa for de faUiga» (eft.er Tha.arup), aven 
med musik av Palm; finlandaren Tengstr,6m med »Sallskapsvisa)> 
( »Mer lycklig an Kresus») med musik av Ahlstrom; Kullberg
med en »Visa» (»Hebe, •Se naturen»); och manga andra mindre
betydande skalder. Titlarna ha kunnat ge en ungefarlig ide o,m
desisa vis.ors innehall. Men:' Ian.gt utover alla i popularitet stodo
dock Anna Maria Lenngrens sanger, vilka prisades s�hom de aUra
yppersta: »Till ungdomen», .»F6rn6jsainheten», »Min sfillhet»,
>,Korn lat os,s liv:ets vallust smaka», »Visa i anakreontisk stih,

. »Mattlighetens ska.I», »Gumman)>, »Froken Li,se», »Bordvisa»,
»Lycklig den», »Gumman», »Den lilla tiggarflickan», »Kyrko
garden», » Vauxhallen», »Bordvisa)> (»Sjungen vanner» ), »Mirza»,
,)Hymn», de fiesta med musik av Ahlstrom, men aven tiII toner
av Palm, C. Stenhorg, Du Puy, Gleisman, Hffiffner, vVikmanson.
-och andra av den Ahlstromska kretsens tonsattare.

Med det nya arhundradet f6rsvunno sa smaningom en ,s,tor deI 
av dessa· skalder. Det danska inflytandet borjade avtaga, den 
troskyldiga, barnsliga tonen f6rsvann, rimsmidarna kommo i stal
let och varierade det gamla temat; dryckesvisan blev faddare och 
mera prosaisk. 

Ej mer vill jag sjunga om druvornas saft, 
Sa. framt man ej vinprisen faller; 
Va.rt vin har ej mycket av anda och kraft 
Och kanske av druvan ej heller. 
Dig, mcnlosa toddy, dig heJgas min rost, 
Dig, guldgula skona Jamaica, 
Den tarvliges. 6verf16d, enslingens trost 
Och vilans tinctura thehaica! 

Sa sjong sallskapsvisans framste diktare, Valerius, sedan Fran
zen och Lenngr,en Jagt ned sina istrangaspeI. 

Bast Iyckas Valerius i sina fonsvenskningar av Mozarts sanger1 

vilka val direkt tillkommit pa uppmaning av Ahlstrom: »Korn· 
1sk6na maj, och blicka)), ))Mig fockar h1gen», »Du som a1: dina 
bygder», »Mot mig ar lyckarn>, )) Vi go.sisar, vi va:ndra)), ))Dig en
samhet, dig helgar», »I skuggan av en trog•en lind )> , »Guds anglar 
s.jalva grata», ) >Forr Ievde, ,sa berattar», ))I mina dar pa jorden».
Nagra aro direkta oversattningar, andra ater nya dikter till den
store Salzbur,gmastarens toner. Aven hans sang till Hurkas me
lodi, »Jag halsar dig fredliga fla.ska», torde hora till de ha,sta.



40 

Vid artiondets mitt kom sa till sist Wallin, men det tyck.es som 
Ahlstrom haft svart att finna toner for hans visor: och -ej heller 
lyckats finna nagra andra kompos.itorer for dem. De blevo ej 
alls r·epresenterade i hans bocke-r. Men 1828 langt efter, .sed·an 
Wallin· upphort att dikta sallskapsvisor, ,halsade han i en v.ackier 
hyllnings1sang )) ordensbiskopen» pa hans fodels1edag: ))Gode herde,. 
se med vaiheihag.» 

Anna Maria Lenngrens ,sista ,sang \)Marten Holk)) (1816) utgor 
en vacker avslutning pa s.allskapsvisans period. Sk.aldinnan Hir 
sjalv ha •sagt om Ahlstroms musik till denna visa: ))Har ar mu
siken kvickarre an orden. )) 

* 

Vad •som gav sallskapsvisan liv var ej blott dess imelodi utan 
av-en ,dess framforande. Da Atterbom tafade om Ahlstroms. 
»Skaldestycken ·satta i musik)) och sallskapss·angen betonade han,.
att man pa ·den tiden lade s·arskild vikt vid orden oc.h fo,redro.g
s,angen sa, att man noga kunde folja innehaUet. Andra forfat
tare, som ,sammanfattat sina minnen fran tiden, nar ·sek.let vair
ungt, framhava aven -det-kornstnarli,ga utf.orandet ·av sangen�
Besk.o,v namner i •sina ))Levnadsminnem) (1870) nagra av de
yppersta tollrnTna av visan:

))Det var annu bade sallskapssangen och vismelodiens gyllene alder. Sa
dana visor som Rellgrens, Franzens, Valerii, Wallins m. fl., och sadana vis-

. melodier som de basta av Ahlstrom, Palm, Collin och andra ha ej manga lan
der att framvisa. Man kan saga, att denna vitterhetsart ar, bade i fraga om 
sammansattning och utforande, utdod. Pa de senare 30 eller 40 aren ar val 
knappt nagon visa skriven, som ·vad man kallar tagit fart, och pa 20 ar har· 
jag ej hort nagon sjungas sasom den fordom. foredrogs, isynnerhet da fraga 
ar om dryckesvisor. Huru romansen, folkvisan och visan i allmanhet bor
foredragas, har Jenny Lind adagalagt. Med samma dramatiska liv och objek
tivitet utfordes en bordsang av Karsten. Efter honom bildade sig Collin, Ro
wing och Bruce. Den beromde Lundstrom var borta fore min tid, men de� 
som hort honom, ansago honom sasom den svenska dryckesangens skapare. 
Han var dock endast natursangare. Karsten, begavad med den skonaste
stamma som Sverige frambragt och tillika den yppersta dramatiska sangare 
vi a.gt, gav at visan all den lyftning, karaktar, liv och hanforelse, varav den 
ar maktig. Da_ han sjong t. ex. Franzens Goda gosse, · glaset tom, eller Valerii
Jag halsar dig fredliga flagga, gav han en hel idyllisk seen. O6vertafl1igast 
var han dock mahanda i Kellgrens sanger: Blodet brinner - Det var en gang 
en man av dygd - och Ensam i min hyddas f�mn. Hos alla sangare av 
denna skola voro huvuddragen kansla, sanning i uttryck, klarhet i ton och 
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ord. Du Puy lade dartill kvickhet och behag i hogre matt an nagon av de 
ovrige. Da dessa egenskaper aro svarast att harma, blev han ocksa nastan 
utan efterfoljare. Detta skifte av sallskapsang fortfor till inpa 1820-talet, da, 
genom Harmoniska sallskapets uppkomst, de� flerstammiga sange� blev sa 
allman, att kvartetten snart overallt tradde i den enkla visans stalle. I mu� 
sikaliskt hanseende var det oftast en vinst, men niindre i poetiskt, ty med 
undantag av de sanger, till vilka Valerius skrev otden, och Du Puy eller Cru-, 
sell musiken, och vilka sfiledes voro inhemska, voro de ovriga mest tyska, 
bade till ord och musik, stundom rriedehnattigt atergivna i vart modersmfil, 
till <less den flerstammiga folkvisan upptogs, kommen fran Uppsala, och 
aterforde den inhemska sangen.� 

Andra kallor tala aven om, huru manskvartetten sa smaning-qm 
lat den glada sallskapsvisan fortvina. B. E. Malmstro.m sager 
om den gamla sallskapssangen: 

»I dessa vara Hiders glada dagar brukades vid kalaser, icke egentligen
drickskalaser, utan festliga mi'ddagar, alt vid maltidens slut framsatta balar 

1 
av mer eller mindre oskyldigt innehall, medan gasterna annu kvarsui:to vid 
bordet. Det horde· da till saken, att nagon av de narvarande skulle roa de 
ovriga med en solosang, som halvt sjongs, halvt deklamerades, och vid vars 
slutstrofer hela sfillskapet ofta instamde i korus. Harvid var sjalva utfo
randet visserligen icke likgilfigt: var rosten god, sa var det sa mycket battre 
- var den medelmattig, sa hall man den ocksa till godo; men huvudsaken var
alltid innehallet av visan. I var tid av virtuositet ar forhallandet for det
mesta' omviint: nar numera den hogtidliga champagnen serveras, vill man hara
en kvartett, helst mangdubblad, som man alltfor garna tillater att svalja or
den _i de ·toner, som i alla fall aro huvudsaken. Jag ar ej nog formaten att
vilja avgora foretradet mellan de olika tidevarvens metoder: men sakert ar,
att vara forf ader ville framfor allt ha roligt i sina samkvam, och att de hade
det pa sitt vis och isynnerhet darigenom att de aldrig gjorde allvar av nojet

1 utan behandlade bade drycken och dryckessangen sasom en ogonblicklig
vederkvickelse, och att poesien pa detta enkla vis vann mera an musiken
pa vart nu brukliga. Poeternas talang anlitades for sadana tillfii.llen, och man 
har detta tidevarvets muntra krav att tack.a for· manga av de gladaste, de
mest humoristiska, och tilHiggom, ·aven ofta de tackaste toner, som klingat
pa den svenska lyran.>)

III 

Ahlstroms tids:krift ))Musikaliskt Tidsfordriv)> var i borjan tankt 
som universell musiktidskrift med .savfil utdrag ur operor och 
pianostycken som sallskapsvis,oir. De utlandska forebilder han 
foljde vorn mestadels tyska, dar visan forekom tillsammans med 
operaarian. I f,orsta argangen 1789 namrn.:es en sadan tysk musik-
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tidskrift, Reichardts »Musikaliskt Rt0r1stmagasin», 'Sasom kaUa, 
varur ha:n tagit en p,0Jona1s »att tj.ana SIQIIl exempel pa ratta polska
karaktaren». Reichardt var just vid den tiden ftamste r,epresen
tanten . for den tyska lieden, och Ahlstrom hade sakerligen ,en ratt 
god kannedom om hans sang•er. En annan aldre representant 
var Gluck, och aven nagra av dennes Klopstockoden medtogos i 
'de f ors ta argangarrna. El jest var det nog ej Ahlstroms menjng 
att blott tag a utlandska . sang er i sv-ensk 6versattning. Tvartom 
konc,entrerar han sig mycket tidigt pa svenska bidrag sa snart 
•det galler solosanger, allt under det att :han ar mera internationell
da det galler pianokompo�itioner eller sceniska stycken. I all
manhet ar han ratt nog.grann med att meddela kompositorernas
namn, men i likhet med Uppsalasamlingen utelamnar han prirt
cipiellt diktarnas namn. Det ar darfor ej Hitt att identifiera skal
dema, och i d� 6versikt, som har foljer, har jag mast utelamna
,en del textforfattare, vilka jag ,ej lyckats finna.

Av forsta argangens (1789) musikbidrag kunna foljande rak
nas hara ,hit:

Hft. 1. Min levnad har standigt; komp. ej namnd; text av Sjoberg. 
2. Mitt omma hjarta; mus. av Walter.
4. 6. Rom muntra loje; 2 mel., en av Ahlstr., en av C. Stenborg.
8. La.tom bekymret forsvinna; duo; komp. ej namnd; A. har blott

folj. ant.: :1denna piece ar italienslo>; text av A. M. Lenngren.
9. Sa.Ila forflntna dagar; komp. ej namnd; text av Lenngren.

10. Lagg av min van; mus. av Palm; text av Kellgren.
12. Ungdom du vars hjarta; mus. av Ahlstr.; text av Lenngren;

-Denna for.sta samling av 9 vismelodier utgora saledes den
.svenska vissangens b6rjan. Sjalv framtr•ader Ahlstrom ej domi
nerande, Anna Maria Lenngren har givit de fiesta texterna; 
jamte .henne Kellgren och Sj6he•rg. 

Just d .. e ,svenska sangerna torde ha vackt en vis,s uppmark
samhet, ty aret darpa 6kar ban antalet till 12, daribland en ut
landsk, som mojlig,en tagits med s•om prov, huru man behan<Ilade 
motsvarande ,sanger i Tyskland: 

Hft. 1. 
2. 
4. 
9. 

10. 

Broder se balen; mus. av Kraus; text av Lenngren. 
Du som i hoghet; Ahlstr.; Lenngren. 
Du som av skonhet; komp. ej namnd; text av Rellgren. 
Tyst stod maj; Gluck; ode av R1opstock. · 
0 du som i ditt hagn; komp. ej niimnd; kor o. duo uppf. i Utile 
Dulci. 

12. Ljudet kan val aldrig; komp. ej namnd.
15. I stillhet gomd; komp. · ej namnd; Lenngren.
20. Fyllda glas och fyllda; komp. ej namnd.
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24. Kom. muntra loje; mus. av greve Bar�k (se 89: 4).
24. Korn lat oss livets; Ahlstr.; Lenngren:
26. Segrande furste; text av Bellman; i anl. av hertig Karls aterk.

fr. kriget.
30. Till nojet alla hjartan; komp. ej namnd; Lenngren.

Aven i denna argang bar svagers.kan bistatt honom med :de 
fiesta texterna. En egendomlighet ar, att sa fa kompositor,snamn 
aro meddelade.- Detta tyder pa, att idJessa melodier lanats utifran 
och narmast fran op.�r.arep,ertoaren. · Man marker, att Ahlstrom 
,ej annu kande sig riktigt saker i fmmen. Sjalv 1griper ban en
dast undantagsvis till pennan, och hans vanner ·vilja ej heller bi
,springa med nagon originalmelodi. .Sa smaningom f6:rsvinna 
dock des,sa musiklan, oeh formen blir fast och besfamd ,saval till 
me1odi 1som ackompagnemang. Argangen 1791 har 10 rf:ill v�sans 
omrade horande melodier: 

Hft. 6. Bloclet brinner; komp. ej nfunnd; 'Kellgren.
15. Da Bacchus bor; komp. ej namnd; Paylrnll.
17. :Min. van, vad ha.tar oss; Urforaktaren; Ahlstrom. 1
17. Broder se balen; 2 mel. av Stenborg o. en musikalsk. (se 90: 1).18. Ode, om du vill; mel. av musikalsk.
19. Tag hit min lyra; Palm; Lenngren.
19. I stillhet gomd; mus. av Karsten.
22. Aterige°: med livande; A.
30. Sok dig fornojsamhet; A.

Annu vagar sig Ahlistrom ej Tiktigt fram sjalv, ban far hjalp 
mera av musikalskare an fackmusik,er, ooh lanar fortfarande ratt 
ofta melodier. Na.got batt:r.e ar foljande ar (1792), dock med 
mindre antal melodier ( 7): 

10. Manska kann ditt; A.; Lenngr.
13. Pa spada myrt�nkvistars blad; Palm; Paykull.
18. Jag sjunga vill om Trojas; Palm.
22. Nar till en blygd; komp. ej namnd.
24. I varens skugga; Kraus.
28. Lat oss Bacchi ara; Palm.
29. Fastom da, forran; Palm.

1 Denna sang utkom aven for sig pa danskt forlag: l) Urforagteren af Ahl
strom)) (med dansk overs. av texten). 
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Aret 1792 bildar i den svenska sangens utveckling,shistoria en 
vandpunkt. Da utkom Johan Elers' » Glada kvadem> med en syn
nerligen god mus-ikbilaga, efter all sannolikhet redigerad av 
Ahlstrom. Av de 50 sangerna jamte for,etal (pa vers med sar
skild" mel.) aro ej mlndre an 21 av namngivna tonsattar•e, en mu
&ikalskare skrev en melodi, 20 lanas utan angivande av kalla, och 
for 9 .sanger hanvisas till andra toner i .sa:mma samling. For en 
visa (n:r 4 »Nar omheh) bor melodien sokas i Mus. Tidisf. 1789: 7. 
Den dar meddelade ar Ahlstroms sang for' teaterstycket »Den he
dragne Bachan»: _>>Nar karlek harskan. UtgivaDOO bar 1saledes 
funnit denna av•en pas;sa till e:i;ikel visa. Raknas denna melodi 
med, blir antalet ,sanger av Ahlstrom i ,samlingen 6. Ste[lborg.s 
nitiske kapellmastar•e J. D. Zander hidrag,er med 4 och Stem.horg 
sj.alv med 3 melodier, Palm bar likale,des 3, Kraus, Frigel och 
Frisch. vardera 1. Sedan komma tre utlandska komp-ositorer: 
Naumann, Haydn och Ad. Hiller, vilka saledes 6ka .antalet lanta 
melodier till ·23. N aumanns melodi ar den kanda mar-sche[l ur 
operan Gustaf Vasa, :som annu i dag lever till Bellmans sang: »Sa 
lunka vi ·sa smaningoin.>> Aven tva av de oheteckna•de aro -Iatt 

igenkannliga: n:r 16 »Att de[l vallust matte .smaka» till melodien 
av Bellmans »Fjariln vingad syns pa Haga» och n:r 42 »Gud ske 
lov ,en onskad fredl» ( »Da freden firades 1790») till »Gustafs ska.I» 
( >>Svenska f.olk,s•angen» ). Bellmans:sangen har •saledes ej varit utarn
inflytande pa musiken till denna, samling.

Aret -efter 1793 utk,om -en ny liknande :sang,s,amling, av,e[l den 
med musikhilaga: Anders Bergstedts >> Hu:i:noristen». Ehuru ingen 
.kompositor har ar namnd, kan man taga f.or -givet, att Ahlstrom 
- som naturligtvis tryckte noterna - :haft sin ha[ld med aven
v-id redi§erringen av musiken. Vidi en sang (n:r 16 »Kate vigdes vid
Rogen) hanvisas till foretalet (pa vers med melo�di av Ahlstrom).i
Eler.s' »Glada kvaden». Melodien ar ,en annan imen lik[lar ratt 
mycket Ah1stroms, och ,banvisningen .avs.er sannolikt, att aven 
denna melodi kan hrukas. Vid tre sanger anmarkes, att mel. skall 
s'6ka.s i Mus. Tidsf.: n:r 4 till Ahlstroms mel. »Korn lat ,OSS livets 
vallust» (1790: 24); n:r 7 till Kraus' :sang ur Visittimman: >>Hor 
mina ommar suckaP (1789: 1); n:r 9 till >>Till noj-et aHa hjartan» 
( 1790: 30), av onamnd kompO'sitor. I ovrigt forekomma tva han
vi:sningar till Bellmans ))Fred1mans sang.en: n:r 12 till Bellmans 
n:r 19; n:r 15 till n:r 48. Atta melodier aro meddelade med belt 
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och hfillet •s.aimma behandling av. ackompagnemanget som hos Ahl
's'trom ocih salede:s med all sannoiikhet av •hans. hand� 

Vid ungefar .samma tid utgav Ahlstr•om i sartryck en Elegi » He
lena», »Langt fran de·s.sa· berg», en av :bans fa genomkompone
rade sanger. 

Det ar mycket troligt, att dessa tva vis1s1a:mlingar ha givit ide-en 
till •den .s•annolikt 1793 paborjade .stora -serien »Skaldestycken ,s,atta 
i musik», vilken liksom Elers' och Bergstedts hocker ha en· text
avdelning med alla versema till var dikt, tryckt i hoktryck (ho,s 
,annat tryckeri) och en musikbilaga .stucken i koppar som vanligt 
nottryck. Det ihade vid langa dikter visat sig obekvanit att i Mus. 
Tidsf. trycka hela texten efter melodien ,och darmed minska pa 
ut;rymmet for· musiken, -s•om ju var huvuds,aken i denna puhlika
tion. Aven stallde sig trycket i koppars.tick val ·dyrt harfor. Ahl-
11str6m valde darf.or ett nytt utgivningsisatt i bokform (mindre for
inat an hos Elem och Bergstedt), och ban kunde pa sa satt till
freds-stalla saval de litterart intres·serades onskan att fa en hok 
att iasa i bekvamt format som musikvannernas att fa en notbok.1 

En olagenhet visade .sig emellertid snart med avs,eende pa pu
h1icera:ndet av visor i tva skil,da .serier. Eada bade ej 1samma pu
hlik� tidskriften koptes blott av de dir,ekta musikvannerna, 
skaldestyckena darem-of hlott av de litterart intresiserade. Denna 
svarighet' fostes emellertid fr. o. m. tredje handet av vissamling•en 
pa •Sa s.att, att -en del visor upptogos i hada ,s,eriema. . Han inleder 
band III med ,ett forord, dar det heter: 

)>For alt annu mer gora sig fortjant av den benage:hhet, vanned allman
heten behagat emottaga de tvenne. foregaende delarna av detta lilla arbete, 
har utgivaren, efter det rad honom blivit meddelt, foresatt sig, att r_ikta 
va:rje hadanefter- utkommmande del darav med ett och annat av· de poemer, 
som finnas i Musikaliskt Tidsfordriv inforda. Detta verk, ehuru innehal
lande flere skaldestycken av utmarkt fortj'anst, synes likval mer hava _ till
vminit sig musikidkarens an vitterhetsalskarens uppmarksarilhet, da det 
narvarande ater ar amnat for bagges noje.» 

Ahlstrom. utlovar, att haftet ej ,darigenom skall bli mind.re 
utrun fortfarande meddela 16-18 nya ,skaldestycken per gang. 
Han haller detta lofte t. o. m. band XI, men sedan sjunk,er antalet 
ned till 15 i hand XII (1804) •och 14 i band XIV (1806 ), daremot 
har XIII (1805) och XV (1807) annu 16. Mellan hand XV och 

1 Formatet pa Sk. s. i mus. motsvarar narmast de tyska Musenalmanackor
nas och aven de diktsamlingars med musikbilagor, som varje ar utgavos. 
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XVI lig,ger ,en tid av tva ar, och det synes som om vid tiden 1809 
intres,set nagot avstannat. Mus. Tidsf. ·hade i b6rjan nastan varje 
ar 8-12 visor, n:i.en efter 1809 blev det blott nagra fa: 1809 blott 
1, 1810 3, och 1811 och 12 ingen. Band XVII av Skaldest. utkom 
f,orst -efter 7 ar (1816) och da med blott 14 ,sanger. Efter ytter
ligare en paus pa 8 ar foljde .sa sista bandet (XVIII, 1823) med 
14 melodier. Den egentliga tiden for sallskapsvisan ar alltsa 
1793-1809, och av dessa ar ar det mest de tio f6,rnfa (1793-
1802 ), da tio band av Skaldest. utkommo, som bilda den storn 
perioden. 

Med aret 1793 utkom ej blott Bergstedts 16 .sanger och Skal
dest.-haftets 15 dikter (17 melodier) utan .aven Mus. Tidsf:,s 12 
- all ts a en ovanligt rik skor,d. Av de tva senare samlingarnas
29 melodier aro ej mindre an 14 av Ahlstrom. Det .sy,nes saledes
•som om det inga-ende syisslandet med visan under 1792 och 93
aven gjort utgivaren mera fortrolig med formen. Aven ur litte
rar 'Synpunkt innebar aret 1793 ,en vandpunkt. F,6rut var det
mest svager.skan; som gav Ahlstr16m mera hetydande dikter. Nu
tillkommo flera andra skalder, i framsta rummet Franzen, men
aven Kellg,ren (som dock aven forut J5iidiragit med ,ett och annat ),
Lidner· och Leopol,d.

Den nya publikafionen halsades med stor f6rtju:sning, och 1814
maste Ahlstr,om utge en ny upplaga av forsta bandet.1 A.ven band
IV (1795) utkom i nytryck 1816. I de for.sta argangama markes
ett deciderat intresse for den danska poesien, i borjan mest
Baggesen, men sedan aven Thaarup, Rahbeck, Zetlitz. Ungefar
1800, samtidigt med att inflytelserna fran grannlandet inom litte
turen borja avtaga, -slutade aven de danska visorna i Ahlstroms
publikationer.

Band I av Skaldest. ·hafoljande ,sanger:

1. Det var en gang en man; visa efter Rahbek; mus. av Ahlst.
2. Har vid denna silverbacken; 2 mel.; en av Palm, en av Ahlstr.
3. Var skall min angslan; mus. av Palin (m. kor).
4. Sallhetsskapande formaga 2; mus. av Ahlstrom; text av Leopold.
5. Maria flog av sangen opp; 2 mel. bada av Ahlstr.; text av Kellgren.
6. Catrina i sin fallbank lag; mus. av HIB:ffner; text av Lenngren.

1 I denna 2. uppl. finnes tryckar; i forsta uppl. saknas artal, .och man ar
saledes ej fullt saker om, nar forsta arg. utkommit. Allt talar dock for, att 
det riktig2 aret ar 1793. Aven flera av de foljande argangarna aro odaterade. 

2 I Upps. Tidn. 10/6 1809 meddelas en sang »Broder, vara glas vi fylle)) till 
mel. ))Sallhetsskapande formaga)). 
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7. Retlan hann sin purpursloja; mus. av HIB:ffner; text av Lenngren.
8. Det var i Saimen; mus. av Palm; text av Franzen.
9. Glad. dig i din ungdomsar; mus.· av Palm; text av Lenngren.

10. Hur rordes jag ej; mus. av Ahlstrom; text av Lidner.
11. Nej mansklighet; mus. av Ahlstrom; text av Lidner.
12. Unga flicka i din var; mus. av Ahlstrom; text av Franzen.
13. 0. vad ar s01� sarar; mus. av Ahlstrom; -.
14. Jag i min oskuld; mus. av Ahlstrom; -.
15. Skein som Cyperns; mus. av Ahlstrom; text av Kellgren.

Mus. Tidsf. 1793 har ,samtidig-t foljande 12 vi.sor: 

Hft. 4. Nar-ifran den stilla ma.nan; Gluck. 
7. Lat statskloke man; -.

13. 0 sallhet, var finner; -.
14. Det var en lag i Grekeland; Ahlsfr.
17. Den manskovan; Palm; Lenngren.
18. En dare for sin framtid; Ahlstr.; Lenngren.
19. Ibland en munter; Ahlstr.; Paykull.
20. Han som ensam; Palm; -.
21. Odet skulle fritt; Kraus; -.
22. Vern ar · den storste; Wikmanson; -.
25. Naturen mig larde; »Musikkannare»; -. 
28. Dors, man enfant; ))Musikkannare»; -. 

De lanta melodierna aro saledes blott tr-e, och koh1positorerna 
i allmanhet de basta .sv,e;nska: AMsh"om, Palm, Kraus, Hreffner 
och Wikmanson; 

Aret 1794 har aven en gedigen .samling av bade dikter och me
J.odier. Bland skalderna framtrada nu Franzen, Lenngren, Kellgren, 
Silfverntolpe, Oxens-tierna och Paykull, bland kompo-sitorerna: 
Ahlstrom (med 10 ), Palm, Hreffner, Zander, Kraus och By,strom. 
Ej mind.re 19 dikter utgivas i Skaldest. oc,h S i Mus. Tidsf. De 
forra aro: 

1. Gustaf Adolf utsedd; Ahlstr.; Oxenstierna.
2. Vinterns valde lyktar; Ahlstr.; Kellgren.
3. Korn, enslighet, ja; Ahlstr.; -.
4. Froken Lise; Ahlstr.; Lenngr.
5. Da manen blickar; Ahlstr.; -.
6. Menar du min bror; Ahlstr.; Silfverst.
7. Lange fangslad; Ahlstr.; Paykull.
8. Milda hopp; Kraus; -. 
9. Jag ar lycklig; Zander; -. 

10. Ska.I for den jord; Hreffner; Franzen.
11. Yngling kransa; Palm; Silfverst.
12. Selma i sin vagga; Hreffner; Franzen.
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14. Ensam i den skumma; l mel. n:r 2 i del I.
13. Unga, muntra, skona flicka; f
15. Var ar Cypern; Palm; Franzen.
16. Du med trangtande rop; Ahlstr.; Kellgr.
17. Goda gosse, glaset tom; Palm; Franzen.
18. Ensam i min hydda; Ahlstr.; Kellgr.
19. Snabb flyktade min; Palm; Silverst. 

Mus. Tidsf. 1794 meddelar: 

Hft. l.

3. 
6. 

10. 
19. 
24. 
24. 
30. 

Du yngling, som annu; - -. 
Toma glas i gott kalas; -; -. 
Naturen mig larde; Bystrom; -. 
Point de tristesse; Kraus; -. 
Av jord du konunen ar; Ahlstr.; -. 
Goda gosse = Sk. II: 17; Palm; Franzen. 
Se kallan, se lunden; Kraus; -. 
Sag mig att dricka; - -. 

Nasta band III, 1795, ,av Skaldest. har annu flera dikter (21) 
- darav dock en del forut i Mus. Tidsf. meddelade (,se forordet)
- av de basta ,datidens .skalider: Franzen, Leopold, Lenngren,
Blom, Paykull, Silfver.stolpe och Chormus; Mus. Tidsf. har 8, dar
ibland .av Paykull och Silfverstolpe. Kompositorerna aro ocksa
de basta: .Ahlstrom, Palm, Wikmanson, Gleisman, Stenborg och
Bystrom.

Skaldest. band III ha _ foljande idikter: 

1. Vid havet, pa ensliga; Ahlstr.; Leopold.
2. Det var en lid; Ahlstr.; Chorreus.
3. Hor, min van; Ahlstr.; -.
4. Hopp om den tid; Palm; -.
5. Sov, min sota gosse; Ahlstrom; Franzen.
6. Drivan knarrar; Ahlstr.; Lenngr.
7. Han, som en <lag; Palm; Blom.
8. Nar jag dricker; Ahlstr.; Paykull.
9. Gryningen av dagens gud; Stenborg (imitation);

10. Fran den tid jag spadast; Ahlstr :; Lenngr.
11. Ma Cytherens blommor; Palm; . Paykull.
12. Du sjfil utav min sjal; Ahlstr.; Silfverst.
13. Vi skadar du med sarat; Stenborg; Leopold.
14. Nar jag den djupa; Ahlstr.; Paykull.
14. Jag redan alderdomen; � nr 14; Paykull.
16. F6rgaves letar du; Palm; Silfverst. 
17. Jag ren av alla flickor ; Ahlstr.; Paykull.

· 18. Alis 11ti raseri; Palm; Paykull.

19. 0 du som raknat; Palm; Silfverst.
:20. Ungdom du vars; Ahlstr.; Lenngr.
:21. Ode, om du vill; "�= nr -20; -.

Mus. Tidsf. 1795: 

Hft. 11. 
13. 
13. 
15. 
16. 
19. 
19. 
30. 

Hopp om den tid; Bystrom; -·. 
Vad ljudet utav alskams rost; Stenborg; 
Ma Cytherens = Sk. III: 11; ny mus. Gleisman; Paykull. 
Tomma glas; Wikmanson; -. 
Genom dalens stilla famn; Bystrom;.-. 
Om hoppet sin strale; Gleisman; -. 
Jag. Iamnar er pa horgen; Bellman. 
Allt forvandlas skall; Gleisman; Silfverst .. 
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Skalde.st. band IV (1795) har 17 dikter av Lenngren, Stenham
mar, Paykull, Blom ,och Franzen ,samt 18 melodier av de f6rut 
kanda viskompositor,ema Ahlstrom, Wikmanson, Palm och Glei's
man: 

1. Larde· med fa.fang; Wikmans.; Lenugr.
2. Den fromma; Gleisman; Lenngr.

'3. Syrach vill en sats; Gleisman; S.tenhammar.
4. Viss ar doden; Ahlstrom; Blom.
5. Den vinterliga stormeu; Palm; -.

· £. Sand av Jofur; Ahlstr."; Lenngr.
7. Se hoii kommer; Ahlstr.; Lenngi::.
8. Jorden, av Skaparen; \Vikmanson;
9. Lycklig den, med sorgfritt; Palm; Lenngr.

10. Poeter prisa mangen; Ahlstr.; Stenhammar.
11. Vet sota pappa, da jag; Ahlstr.; Franzen.
12. Vi prisa sa hogt; Gleisman; Lenngr.
13. Om hoppet sin std.le; -; -.
'14. Ve den morke vise;· Ahlstr.; -.
15. Forntiden had'e ett; Ahlstr.; Stenhammar.
16. Da forst man livets; Ahlstr.; -.
17. Hundra tempels; -; Paykull.

Ny mel. av Wikmanson till Skaldest. III: 7. Han som en dag.

1796 a.rs argang av Mus. Tidsf. har 12 visor:
Hft. 5. 

8. 
8. 
8. 
9. 

11. 

11. 

0 dad, var ar din udd; musikfilsk.; 
Min hjord ar allt; Ahlstr. · 
Nar till en blygd; Ahlstr. 
Lycklig den med sorgfritt; Gleisman. 
I min ungdom sade tant; -; Lenngr. 
Bort sorg och hekymmer; Gleisman; Tengstrom. 
Ensam i min hyddas famn; Ahlstr.; Kellgren. 

4 - A.rsbok for 1926. 
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14. Lat en sniken; Ahlstr.; -. 
14. Hor min van, det iir ej; Ahlstr.; 
19. Nannas siska i sin bur; Ahlstr.; Lenngr.
23. Det var en tid jag kallades; Bystrom; Kellgr�n.
25. Snart iir din siillhetstid; Palm; Lindegren.

Band V av Skaldest. utkomsamma ar (1796) med .. 16 visor av 
Lenngren, Franzen· och Paykull ,och melodier bj_esta:dels av de 
forut kanda kompositorerna: 

1. Pa ffiltet, dar blodstrommar; Trasten; Lenngr.
2. Magister Mal; Ahlstr.; Lenngr. 
3. Den stackars Nelli; Ahlstr.; Lenngr.
4. Det var natt; Ahlstr.; Lenngr.
5. Nannas siska; Palm;. Lenngr.
6. Ratt nu av mina; Gleisman; Franzen.
7. Cornelius, lik sin; Trasfen; Lenngr.
8. Julfe var danad; Ahlstr.; Paykull.
9. Min Zethos; Ahlstr.; --. 

10: Jag saknar all; Ahlstr.; Lenngr.
11. Pa hinsidan jorden; Trasten; -. 
12. Niir siinkta rullgardin; Ahlslr.; Lenngr .. 
13. Tyst satt jag; Gleisman; -.
14. Varma yngling; Ahlstr.; -. 
15. Hilda sviivar; Palm; Lenngr.
16. Lat mjaltsjuke; Rimmer;

.;�; • '  

1797 a.rs Mus. Tid:sf. har: 

Hft. 1. 
6. 
6. 

7. 
9. 

10. 
11. 
14. 
14. 
18. 
18. 
21. 

Milda hjiirta, kann min H\.ga; HIBffner. 
Gamla Didrick; -Du Puy: :...:.....; · 
Forr'n solens; Palm; -. 
Ej er jeg Konge; -. 
Snart mitt hjarta; Palm; -. 
Se solen, hur; -.1 
Sjungom viinner; -; Lenngr. 
Korn gliidjens van; -; -. 
Broder, se balen; Ahlstr.; Lenngr. (jfr M. T. 1790: 1). 
For Edert val dess; A.hlstr.; -. 
E.j a.ran gor nog; Ahlstr.; -. 
Milda hjarta kann; Hreffner; --

1 Enl. Beskow, Minnesbilder, mus. av Du Puy; P. C. Boman omtalar .i

Tidn. f. mus. 1855, s. 234, att melodien till denna sang sedan anpassades. 

till texten )>Viilkommen, a mane, min aldrige :van» och att den »snart sagt 

blivit en nationalmelodi». I Upps. Tidn. 17 / 1� 1806 meddelas en iiDryckes

visai> (llLycksa1ig den man som ar liten och tjoclo>) och som mel. hanvisas.

till » Se sol en hur». 
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Skaldest. band VI (1797) inn�haller 19 ,sanger av Lemigren, 
Lindegren, Stenhammar -och Franzen. Av nya ·kompositor,er mar
lrns Du Puy och Miiller: 

1. Milt du sank.er; 1-Iiiller;
2. .Jag sitter i mitt; Ahlstr.; Franzen.
3. I som tommen; Miiller; -.
4. Glad da hon en lycklig; Ahlstr.; -.
5. Lange vandrade; Palni.� Lindegren.
6. Jag har i kojan; Ahlstr.; Franzen.
7. Ren varens sol; Ahlstr.; -. 
8. Jag sjunger icke om; Ahlstr.; -. 
9. Ej hade Carl Magnus; Ahlstr.; Stenhammar 

10. Jag ar en man; -; -. 
11. Latt du kan av mina; Du Puy; Lenngr.
12. Jag vid min harpa; Palm; Lindegren.
13. Till vinets och vallus-tens; Du Puy; -. 
14. Broder, tag glaset; Miiller; -.
15. Forst till blod; Ahlstr.; -.
16. Stund9111 kring; Ahlstr.; Lenngr.
17. Lilla Calle sprang; Palm; Lindegren.
18., Vauxhallen borjas; Ahlstr.; Lenngr.
19. Broder se balen; Du Puy; Lenngr.

Ml!s .. Tidsf. ,har 1798 blott fom sanger: 
Hft. 7. 

7. 
20. 

23. 
25. 

0, flyktade behag; Bystrom; -. 
Det var i Saimen; Miiller; Franzen (jfr Sk. I: 8). 
Sallhet, jag soJrte dig (Lydia o. Arist); Hreffner-Valerius (Iyrisk 

monolog).1 
Olycklig den,· ifran sin; Lithand.er; 
I herrar jag vill er; Bystrom; -. 

Skaldes:t. band VII ( 1798) har 15 visor av Lenngren, Lindegren, 
Stenhammar och Franzen och melodier av Ahls:trom, Palm, 
Lithander, Miiller, Hmffner och Gleisman: 

1 Om denna komp. utspann sig en riitt skarp strid mellan Valerius och 
Hreffner, vilka bada ville ha a.ran av komp. (se harom C. A. Forssmans 
Hreffnerbiogr., 1872). Komp. ar ett mycket intressant exempel pa Zumsteegs 
monologstil och torde val vara det enda svenska f 6rsoket. Att Zumsteeg 
direkt efterbildats synas dock f.oga troligt. Att doma av den riitt konst
massiga musiken bor val Hreffner ha forsta ratten, da ju Valerius ej be
satt storre kompositorisk telrnik. 16/-0 1817 gav Hreffner konsert i Uppsala, 
varvid bl. a. uppfordes en i>lyrisk m·onolog». Antagligen var det detta verk. 

25/5 1823 stod anyo den i,lyriska monologen» pa Uppsalaprogram (Hreffner
konsert), denna gang direkt med tillagget: i>Lydia och Arist». Bada gan
gerna namnes ingen kompositor. 
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1. 0 du som varldars; Muller; -.
2. Dunkle( ren bakom; Ahlstr.; Lenngr.
3. Hurtigt puderkappan; Ahlstr.; -.
4. Midnattens mane; Palm; Lenngr.
5. Ser du Lishe; Ahlstr.; -. 
6. An ett ogonblick; Palm; Lindegren.
7. Smickra pojken; Ahlstr.; Lenng:r.
8. Farval natur; F. J. Lithander; Franzen.

. 9. Du salla dovhet; F. J. Lithander;· Franzen.
10. Jag slog puder; Ahlstr.; Lenngr.
11. Ack, hur svart; Hreffner; -·.
12. 0 flyktade behag; Palm; Lindegren.
13. Det var en tid;_ Miiller; --.
14. Tills jag hunnit; Gleisman; Stenhammar .
15. I herrar, jag vill; Ahlstr.; Lenngr.

Mus. Tidsf. 1799 ·har blott fyra visor: 
Hft. 1. Nar uti dalens djup; Palm; -. 

4. Se, mamma, hur det; -; Franzen.
17. Gen om dalens stilla famn; musikalsk.;
30. Vid den klara kfillaris;. Ahlst.; Paykull.

En ,s•ang av Ahlstrom fran sai:nma ar (1799), »Om jag bland

manskm», finnes i samlingen, ))Bukoleon, Blandad Uisning )) . Den

upptogs ·ej sedan i nagon annan samling.

Skaldest. band VIII. (sanno1ikt tryckt fors.t 1800) har 16 dikter

av ChorIBus, Franzen, Lenngr,en och Lindegr,en.

l. Ensam i min Iilla koja; Ahlstr.; Choneus.
2. Du vars blod for; Ahlstr.; ·chon.eus.
3. Nattens stjarnor; Ahlstr.; Chorreus.
4. Forsonlighet med; Ahlstr.; Choneus.
5. Jag sag en syn; Palm; J<'ranzen.
6. En liten pilt jag; Ahstr.; Lenngr.
7. Livets vissa mal; F. J. Lithander; Chorreus.
8. Snart skola mina ar; Ahlstr.1; Lenngr.
�t Yngling du som dansar; Palm; Lindegren.

10. Lyckliga ni systrar; Ahlstr.; Franzen.
11. Le uti din moders; Palm; -.
12. Flicka, spinn; Ahlstr.; -.
13. Sen. du glad; romans av Rousseau; · Franzen.
14. Jag bygger mig; Palm; -.

15. 0, vars hojder; Ahlstr.; -.

16. Salig farbror Marcus; Ahlstr.; Lindegren.

1 Denna sang ar en av Ahlstroms allra mest kanda och oftast omtryckta

anda ned till vara dagar (Wiberghs forl.).
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Mus. Tidsf. har 1800 blott en visa (h. 1): Menlose angel, slum
rnnde, melodi av Sjoberg. Aret darpa har tva (h: 22): 0 dlu·som 

'varldarn mjJjoner, melodi av Palm; (h. 29): An plockar jag rnsm, 
av onamnd kompositor. 

Med det nya arhundrndet intrader ,en viss forandring med av
seende pa redigeringen av Skaldesty�kena, samtidigt som de gamla 
,skalderna borja tystna och endast ett fatal nya tra,da i stallet. 
De 8 forsta banden ihade regelbundet i varje del atminstone nagon 
,sang av Anna Maria Lenngren, i v�s•sa. delar .dominerade hon helt 
och hallet, sa •t. ex. � band V (1796) med ej mindre an 9 :sanger, 
och band VII med 6. Med arhundradets .slut upphorde hon att 
skriva, och endast rent undantag,svis kunde Ahlstrom meddela . 
en sang av henne. I de tva f.oljanden banden IX och X fanns 
ingen end a visa av hem1:e, band XI ( 1803) b1ott en; sedan folj,er 
for�t 1816 tvenne ,sanger: en i band XVII -av Skaldest. (Unga flic
k.or n:r 6), och en 1 i Mus. Tidsf. n:r 13 (Marten Holk), bada med 
melodier av Ahlstrom. Samtidigt minskades intresset for danska 
diktare. .A. ven a•vtog in tress et hos de svenska komposit,orerna, 
och Ahlstrom blev sjalv alltmera ensam. For att bringa en er
sattning ,sokte Ahlstrom •sa mycket mera att la:ta ,den svenska pu
bHk�n bli bekant med den utlandska musiklitteraturen, sa:r,skilt 
med den tyska lieden. Darmed forandrades ·liven hogsrt bety:dligt 
diktarnas stallning till utgivaren. Forut hade skalderna lamnat 
honom dikter, vilka Ahlstrom forsett med melodi, nu daremo1: 
blev inusiken huvudsaken och skaldern maste forhjalpa denna tiH 
popularitet i Sverig.e genom att anting,en -direkt overnatta de[l eller 
·dana en ny text till melodien. Den skald som harvid hj,alp:te

· honom me-st, blev Valerius, .som fr. o. m. band IX intager em do
minerande stallning. Han borjar med Mozart, av varn lieder ej
mindre an 10 meddela,s i de tva foljande banden· (IX o. X).

I band IX, siom sannolikt utkommit 1801, finnas annu goda
skalder repres,enterade; jamte Valerius: Franzen, ChorIBus och
�indegren; Palm och Lithander bi drag a med melodier: .

1. Oandliga vasen; Ahlsk; -.
2. Ensam, i den; Palm; Valerius.
3. Omma barn, den sorg; Ahlstr.; Chor�us.
4. Korn skona maj1; Mozart; Valerius.
5. Prassa druvan, glaset; Palm; Lindegren.

1 Upps. Tidn. meddelar 5/2 1806 en sang ,,Flickorna>, och hanvisns till »Korn 
skona maj och blicka» som melodi. 
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6. Student; om du det; Lithander; Franzen.

7. Vi grater du; -; -.
8. · Till andra viirldar; Ahlstr.; Franzen.

9. Det var en sagn; Palm; -.

10. Mig lockar ingen; Mozart; Valerius.

11. Lugn var dagen;. --; Lindegren.

12. Du som at dina bygder; Mozart; Valerius.

·13. Skogsgud, unna mig; Ahlstr.; Chor::eus. 

14. Mot mig ar lyckan; Mozart; Valerius.

15. Medan livets dag; .Ahlstr.; -.

16. Vem vill ha mitt hjarta; Palm; Valerius.

17. Vi gossar, vi vandra;- Mozart; -. 

18. Kom· vanner, knytom; Ahlstr.; -.

I band X ( 1802) ar ·det b1ortt Blom j-a.mte Vialer.ius av de mera

kanda skalderna, ,s,om lamna dikter; av de forut medverkande

kompositorerna traffas blott Palm, som a.mm ar honom trogen.

En ny torrsattare -ar _vVallerius, vilket namn -ej skall f16rvaxla:s med

skalderi.s. De utlandska namnen 6kas med Rimmer och Hurka:

l. Sa menlos och skon; Ahlstr.; Blom.

2. · Forr levde, sa berattar; Mozart; Valerius.

3. I mina dar pa jorden; Mozart; Valerius. 

4. _Jag hfilsar dig fredliga; Hurk.a; Valerius.

5. Dig ensamhel; Mozart; -.

6. Skuggorna samlas; Ahlstr.; -.

7. A.mnat att ett helgons; Wallerius;

8. Jag vill garna alskad bli; Ahlstr.; -.

9. Bland yra latta svarmar; Wallerius; Valerius.

10. I skuggan av en trogen; Mozart; Valerius. 

11. Nej, passionen iir den; Wallerius; Valerius.

12. Ibland, da sinnet; Ahlstr.; -.

13. Guds anglar sjalva; Mozart; Valerius.

14. Pa Hitta azurskyar; Palm; Valerius.

15. Ren skrider det nya; Rimmer; -.

16. Var dag jag kanner; Ahlstr; --.

Samma ar ( 1802) har. Mus. .. Tidsf. Anakreons oder i svensk

•oversattning (av Paylmll) me·d de franska namnen: Lesueur, Me

hul, Gos.sec och Cherubini. Antalet sang.stycken ai ej mindre an

tio i denna argang:

lift. 11. 
16. 
20. 
24. 
25. 

Skon stod blomman; Ahlstr.; -. 
Alskvarda nattfiol; Palm; -. 
Sorgen kom i dystra; -; -. 
Fran lunden hem; Ahlstr.; -. 
Nar jag sa stilla; .Ahlstr.; 

26. Det ar ej vart; - -.
27. Jag sjunga vill; Lesueur; Paykull.
27. Den svarta. jorden; Mehul; Paykull.
27. En. dag bland unga; Gossec; PaykulL
29. I den tysta midnattens; Cherubini; Paykull.

5� 

Orsaken till hela denna omlaggning berodde nog narrriasf pa 
:avtagan.de intresse for -sillskapsvi,san fran skaiLdernas sida. Wall
m:irks f.orut citerade brev (.se '8. 22) talar sitt ratt tydliga sprak om 
:svarigheterna fran Ahlstroms sida att firn:ia lampliga dikter. Ahl
strom fick tigga om bidrag eller ocksa sjalv soka bland skalder
nas manuskript for att fa bidr.ag. Jamte Valerius hade han -annu 
nagr-a .finska skalder att hjalpa sig: Chor:£us, Franzen och Teng
istrom. Men snart lamnade aven diessa honom i stick-ef. Band 
XIV (1806) .har endast en dikt av ka:nd skald (Valerius). Ahl
strom maste darf,or efter hand minska sina haften och aven vanta 
:flera ar, innan han kunde fa tillrackligt bidrag for ett band. 

Det var emellertid aven musikerna, s.om borjade trottna. Den 
gamla ·stammen av vanner bland kompo-sitorerna begynte glesna, 
och de nyn. bidrogo blott -da ·och da med •enstaka sange:r. Han 
fick alltsa sjalv skriva melodierna i allt storre utstraclming eller 
ocksa ta,ga 1itlandska kompositorer till hjalp

1 
Band XI visar tyd

ligt. forandringen. Av 19 visor ha 13 melo-di_er av honom sjalv, 
tre aro av utlandska ,k,ompositorer, Mehul, Rimmer och Wittzoff
ski, och for de tre aterstaende maste .han hanvisa · till forut med
delade melodier. 

De i band XI (1803) forekommande -dikterna _aro: 

1. Livligt mig faglames; Mehul; -.
2. Juli, Zefyr; Ahlstr.; --. 
3. I mina omma sanger; Ahlstr.; -.

·4_ ¥er lycklig an Kresus; Ahlstr.; Tengstrom.
5. Dyrbart kladd;· Ahlstr.; Lenngr.
6. Dystra skog; Ahlslr.; -.
7. Na, na, unga flicka; Ahlstr.; -.
8. Vem skall for en; Ahlstr.; Chorreus.
9. Blixt ar stunden; mel. = IX: 11; Valerius.·

10 Lilla Clara,1. forebra; Ahlstr.; Chorreus.
11. Det finnes, sa viskar; mel. = X: 4; -.
12. Min fosterbygd, jag halsar; Ahlstr.; -.
13. Nattliga stunden sankes; Ahlstr.; Chorreus.

1 I Upps. Tidn. meddelas 10/5 1806 en visa: »Lilla Filips sang till sin mamma
morgonen av dess fodelsedagi) (iiGoda, vakna, liksom mamma)>) och hanvisas 
till mel. » Lilla Clara». 
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14. Hebe,. se naturen; Rimmer; Kullberg.
15. Ljuva vastan; Wittzoffski; -.
16. I denna ba�k; Ahlstr.; -.
17. Var ar min grav; Ahlstr.; -. 
18. Nar jorden, hard; mel. = X: 14; 
19. Min gronsiska; Ahlstr.; -·. 

1803 a.rs Mus. Tidsf. visar samma fattigdom. Av 5 sanger aro,

tva av Ahlstrom, de ovriga tre aro av onamnda tonsattare, sa-

ledes sannolikt lanade: 

Hft. 4. 
5. 
6. 

15. 
23. 

Vad muntra mer; - -. 
Tack min mamma; Ahls,tr.; Lindegren. 
Da i nattens tysta; -; -. 
Kan ingen hamn; Ahlstr.; -. · 
Omhet, lugn och hopp; ---; -. 

Aret 1darpa meddelas ing.en enda visa i tidskrHten, och band XII

s. a� har blott 15 sanger, darav icke_mindr,e an 12 av honor_n sjalv,.

2 fran den tyske komposit,oren Himmer; den aterntaende ar av

froken Hen. Gyllenhaal. Det iir 6v,erhuvudtaget fr. o. m. 1804 ett

betecknande drag, att dilettantema fa framtrada sa ofta, dar.-

ibland mest damerna. 
Band XU (1804). innehalfor: 

1. Skilj min tanke; Ahlstr.; -.
2. Varsamt ga pa livets; Ahlstr.;
3. I gravens tysta; Ahlstr.; -. 
4. Sma flickor aro radda; Ahlstr.; Choneus.
5. Fran en lycklig lank; Ahlstr.; -.
6. Du tacka barn; Himmer; -. 
7. Hon flyr, och ljus; Ahlstr.; -. 
8. Sorj ej den gryende; Ahlstr.; Franzen. 
9. · Van alt med fortjusat; Ahlstr.; Chorreus.

10. Jag icke nagon vallust; frkn Hen. Gyllenhaal; -. 
n. Ensam gar jag tornets; Ahlstr.; Chorreus.
12. Drick, de forflyga; Ahlstr.; Franzen.
13. Vad ar var forsta plikt; Ahlstr.; --. 
14. Trott jag vandrade; Ahlstr; --
15. Jag iilskar dig sa; Rimmer; Valerius.

I band XIII (1805) far Ahlstrom framtra:da 8 .ganger, hans.

dotter Carolina en ,gang, Lith:and1er •tva, Palm en, Kuhlau lika

ledes ,en; i ovrigt ar ,det blott frammande namn: Schreiber och

Lesta:d: 

l. Vid den spegelklara; Ahlstr.; -.
2. Jag satt vid en enslig; Schreiber; -
3. ~saliga timma, skapt; Ahlstr.; --'-.
4. I naturen vilken frid; Lestad; -. 
5. Kring blomsterhallen; Schreiber;
6. Nar bland karlekens; Lithander; -.
7. Vi sorjer jag; Ahlstr.; Chorreus ..
8. Jag sjungit bar om viinskapen; Ahlstr.; -.
9. Du sorn nojet ger; Ahlstr.; Franzen.

10. Lilla alskling hos en mor; Lithander; Chorreus.
11. Om jag far bort; Ahlstr.; Chorreus.
12. Ack, du vet ej goda; Carol. Ahlstr.; Chorreus.
13. Bort broder med lekar; Ahlstr.; Sjoberg.
14. Gladje, gladje, unga fjolla; Kuhlau; Valerius.
15. Yngling som pa; Ahlstr.; --.
16. Se ifran kullen; Palm; Sjoberg.
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I Mus. Tidsf. 1805 meddelas en sang av onamnd komp,ositor: 
Fq.rval all ro (n:r 28). i argangen' darpa foreko1mmer en melodi 
av den 1800 a:vlidne kompositoren vVikmanson (Ungdom, du vars 
hjarta, n:r 13); .en av Kµhlau till ord av Chor::eus (Na, na, unga 
flicka, n:r 30); for en ,sang (Korn .ailiskade minne, mr 20) lanas me
lodi av Haydn; Gotzloff har nagra )>coupletter» (I ,enslighetens 
lugna .skate, n:r. 18), tre mefodtier aro obetecknade (Naturen mig 
Uirde, n:r 1; Korn glada ungdom, n:r 10; Manen ,ej lyser, mr 18 ). 

Band XIV ( 1806) har 14 visor, darav 10 med musik av Ahl:

strom, en av hans dotter Carolina, en vardera av Froidelius, Hurka 
och Rimmer: 

1. Jordens grunder skakas; Ahlstr.;
2. Jag kom i varlden; Ahlstr.; -.
3. Vad langtan gar mig; Ahlstr.; -.
4. Skynda, kom, att min; Ahlstr.; -.
5. Da saknaden, sorgen; Ahlstr.; -.
6. Sa priset man vinner; Ahlstr.; -. 
7. Harmoni, du milda; Hurka; -. 
8. Vi an i fridens famn;· Ahlstr.; -. 
9. Drag sallhetens forgyllning; Ahlstr.;

10. · Jag kiinner annu; Carol. Ahlstr.;
11. Tro cj alla manskor; Ahlstr.; -.
12. Hemskt, i tornet; Ahlstr.; -.
13. I flickor, nyttjen tiden; Himmer;
14. Fly evigt det forbudna; Frodelius; Valerius.

Band XV ( 1807) har 16 sang er med m usik av Ahlstrom (7), 
dottrarna Charlotta ( 2) och Carolina ( 1), gtevinnan Charlotta 
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Ceder-strom (1 ). D� ovriga lanas av .utlandska kompositorer: 
Himmer (3) och Righini _(1). Aven detta ar ger saledes ,ett magert 
r,esultat i musikaliskt hans,eende. Endast en - mera kand skald 
repr•esenteras: Valerius, m-ed tre sanger. 

1. Upp, bygdens barn.
2. .A�u sitter jag i min; Ahlstr.; _..:_
3. 0 ljuva trost, att; Ahlstr.; -.
4. Nar skall odets nad; Righini; Valerius.
5. Det blomstrar for Eder; Rimmer; -.
6. Bland forntidens seder; Ahlstr.; -.
7. Ibland Floras barn; Rimmer; _:__ 
8 .. Man satter ej nojet; Ahlstr.; Valerius.
9. Inu:nder den skuggande; grevinnan Charl. Cederstrom;

10 Som sorglig andakt; H.ighini; Valerius.
11. Farval, hon ar da; Charl. Ahlstr.; -.
12. Na:i: kringom guldets; Carol. Ahlslr.; -.
13. Hastigt flykta barndomsarens; Ahlstr.; -.
14. Ensam. jag gick vid en; Charl. Ahlstr.;
15. 0 till vad nejder; J\hlstr.; -.
16. Dansa flicka, fri; Rimmer;·-.

1808 utfuom intet hafte. av Skaldestyckena. Tidskriften ihade 
dessa bada ar (1807, 08) tiUsammans 10 sanger (5 vardera arefl:); 
av desisa vo,ro dock fyra franska romanser- utan sven�k ,6vers1att� 
ning: Malheureux, que puis-je (07: 28) av Princesse d'Amalfi; A 
deux ·e·poque:s (08: 18) ·av N. Gelles: J'aime et je puis exprimer 
(08: 21) och De,ux. bergere (08: 2.9), bada av onamnd ko"mpo.sitor. 
Av .de -sex till svensk text ha blott tva namngiv-eh komposit6r 
(Lorenzen):. Livligt mig faglarnas; Dystra 1skog (bada i 07: 8). 
De ovriga fyra aro: Ja, visst gott folk (07: 14; -))coupl1etten ); I 
idenna gmv da:r fa.sa ,rar ( 07: 28) ; H undr.a bafar fy Has ( 08: 1; dikt 
av Silfver-st-o1pe); Morka oknar (08: 2). 1809 a.rs Mus. T1disf. med
idelar blott en »aire» .av Crusell: Jag har dig ater (09: 14), och aret 
darpa en fra!ILsk romans (En amour ou nous dit; 10: 9) av Farivell, 
en annan dylik i .svensk ·,overnattning .av Garat (Hur omt jag 
-alskar dig; 10: 9) och en svensk )>visa» (Forrn rosenblad; 10: 9)
av ,onamnd kompositor.

Detta patag1ig.a irrtresse for den franska romans•ern under Napo-
leom kejsiartid ar en foljd av -den uppmarkiSamhet man just -da
maste agna Frankrike. Just vid derma tid florerade denna ihalvt
politiska, balvt fosterHi:nd:ska visa, och ,en mangd komp0isit6rer
fortjanade •sitt brod med att tons1aitta -dylika pa hogsta -ort gyn
nade visor, vilka i de fornama sallskapen dramatiskt foredr-ogos
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.av ,operans ba,sta .sangkrafter. De tillhora ej dir,ekt sallskaps
viisan i dess horgerliga form men •sta den dock nara. Den fra1JJ1ska
arisfokratien pa kejsartiden hade vuxit upp. av den gamla borg-ar
.kla,ssen, och romansen var blott den nya for.men av .sallskaps
sang for den fornama var1den. 

For oss i Sverige kunde den aldrig fa nagon betydelse, och ge
nom att 1soka infora den, biidrog -man blott till att den gamla sall
skap,ssangen s-a mycketsakrare forsvann.1 Aren 1811 och 12 har 
ocksa tidskriften ing.en enda visme1odi att meddela. 

Ef.ter tva a.rs tystnad utkom antligen annu ett band av .Skalde
.styck•en (XVI, 1809) med_ 15 sanger; damv .3 av Valerius-, 1 av 
Franzen ioch 1 av Blom; 11 aro till' musiJ{.en av A1h1strom, 1 av 
Crusell och 1 av Sjoberg; de 6vri,ga ha ingen namnd komp,ositor: 

1. Till min hydda sankte sig; Ahlstr.; Blom.
2. Sorgsna lunder, dar jag; -; -:
3. Lat aret forandras; Ahlstr.; -.
4. Snart sk.all tidens tunga; -; -.
5. Du, som haver barnen; Ahlstr.; -.
6. Glad och sorgfri i sin; Sjoberg; __.:__
7. Lat · var raska, modiga; Ahlstrom ( ej Ahlstrom.?); Valerius.
8. Nar skamtet tar ordet; Ahstr.; -.
9. Man prisar en forntid; Ahlstr.; -.

1.0. Forst den mellersta; Ahlstr.; Franzen. 
11. Vanner, gladjens tidevarv; Crusell; -.
12. Rom, o minne; Ahlstr.; -.
13. Nar fordomdags goten; Ahlstr.; -.
14. Sag mig den basta; Ahlstr.; Valerius.
15. Lat var en sitt spel; Ahlstr.; Valerius.

Sa foljde en lang paus pa 7 ar, under vi1ken Mus. Tid:sf. ensam 
fick fyl1a hehovet av vis,or. Mycket blev ·det emellertid ej heller 
liar, ty ej mer an 7 visor medd'elas, darav 2 av A1hlstr6m: Vid den 
klara kallans braidd till PaykuUts overs. av Anakreons 4:de ode 
(1815: 1) och Marten Holk (1816: 13); 3 .av J. G. Berwald: 0 

1 Sa sent som 1823 k.unde annu musiktidsk.riften Euterpe beklaga den 
s_venska fork.arleken for fransk romans: »Bertons och Boieldieus romanser 
och coupletter och all sang i denna stil gives for ovrigt foretdidet och exe
kveras nastan allmant med en pretention och koketteri, som ar i hog grad 
osmakligt.»_ Vid samma tid utgav den svenske hovkapellmastaren Joh. Fr. 
Berwald en samling franska romanser till egen musik. Ahlstrom maste som 
nottryckare och utgivare folja med sin tid och kunde ej reagera mot den 
nya andan, om han anda helst hade sett, att svensk dikt och svensk musik 
haft foretradet. 
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samma hu1da moders vard (Dodsoffer ·over broderna Ramsay; 
1813: 21), 0 fly, o dyra maka (1814: 10) och Hell dig,· s.om h61Jt 
(1814: 16); en har melodi av den franske komposit6ren Catel: 
lngen f.inns pa var jord (1815: 15) och en ar slutligen ·obetecknad: 
0 du ·som svingar dig (1813: 29). Till dessa kan man, om man 
sa vill, Higga Beethovens Adelaide (1810: 21), vilken dock nappe-
ligen kan rakna.s till visans kategori. 

Till sist efter lang vantan kom -ett hafte av Skaldest. ut (XVII; 
1816) med 14 sanger; darav 8 av· Ahlstrom, 1 av dottern Carolina, 
2 av Palm och 4 ·obetecknade: 

1. Bort, plog och spade; Ahlstr.; Franzen.
2. Vart ivrar jag, forskrackt; Ahlstr.; -.
3. Det vaxer, o broder; Ahlstr.; -..

. 4. Val formar den starke; Ahlstr.; -.
5. Hjfilten beslot; -; Franzen.
6. Unga flickor, lalta; Ahlstr.; Lenn.gr.
7 .. Ma vara larde; Ahlstr.; -.
8. Dig sjunger jag, du milda; Palm; --.
9. I granens skygd; -; -.

10. Har yrar ej gossen; Ahlstr.; Blom.
11. Bland oss tillbaka; Carol. Ahlst�.;
12. lfren i borta, himmelska; -; :__
13. Ingen, ingen vila; -; -.
14. Se stjarnorna vandra; Palm; -.

Sedan intra:dde a.nyo en paus pa 7 ar, under vilken Mus. Tidsf. 
off entliggjorde atta visor och ))romansen, ,det s,enare namnet nu-
mera i tysk mening av episk visa: 

17: 28. Niir i mitt sorgsna brost; Passy; -. 
18: 24. Jag hasten ser; A. F. Wirgin; -. 
18: 27. I skogens svala Iuft; Hreusler; -. · 
18: 27. 0 matte dock till dessa; Hreusler; -. 
19: 9. I lunden blom.man enslig; Kuhlau; -. 
19: 28. Balten vi spanna; Ahlstr.; -·. 
20: 24. I de ar, da ordet kvinna; C. G. Kuhlau; -. 
20: 30. Ve den, som sig med; C. G. Kuhlau; -. 

Sista bandet av Skaldestycken _ (XVIII; 1823) ger en vacker 
eftersk,6rd av ·akta gamla sallskapsvisor fran glanst�den. Bandet 
bilda-r i detta hanseende en vardig avslutning pa Ahlstroms hela 
-outtrottliga arbete for solosangen och visan i Sverige .. Pa 1790-
talet · ha.de man alltid framhavt Franzensang,erna ·som Ahlstroms
basta, och h_an ville val darfor nu sar.skilt bjuda pa de.ssa. Av
14 dikter aro -ej mind,re an 9 av Franzen. Sjalv framtrader Ahl-
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,strom med 11 melodier, hans <lotter C_arolina med en, den ungeUppsalamusikern N ordblom, som vid den tid 'lltgivit en mangds-anger, darav s:arskilt manga tonsattningar av Franzendikter, meden. Hela samlingen av,slutas med Kraus. Da Ahl'Strom 1789borjade sitt arbe-te for visan, hade ha.n i allm for.sta haftet en melodi av Kraus. Nu slutade han aven med detta namn. Vi vetaej, v3!d Kraus betytt for A.hlstrom :s-om kompositor, men att hansoin van varit honom oer.sattlig, darnm talar sa manga minnenfran Lenngrenska hemmet och aven sa manga blad i Mus. Tidsf.1 

Band XVIII (1.823) har foljande 14 sanger:
1. Min van sok visligt; Ahlstr.; --.
2. Rom pappa, sitt i jullen; Carol. Ahlstr.; Franzen.3. Var ar Cypern; Ahlstr.; (jfr II: 15); Franzen.
4. Vern helga vi den adla; Ahlstr.; Franzen.
5. I herrar, jag vill Er; Ahistr.; -. ·
6. Sprang du ej kring angen; Ahlstr.; Franzen.
7. Pusta ut min bror; Ahlstr.; -.
8. Korn Fanny och se; Ahlstr.; Franzen.
9. Frun vill i _dag sla pa stort; Ahlstr.; -.

10. 0 morgon, som fornyar; Nordblom; Franzen.
11. Se har den fageln; Ahlstr.; Franzen.
12. En kyss, da jag far, o min maka; Ahlstr. (duett); Franzen.13. Du far da bort; Ahlstr.; Franzen.
14. Du lamning for mitt hjarta; Kraus; Blom.

V a,d tidskriften •sedan har att meddela av .solosang har .avgjnrt 
mindre betydelse. Det kan dock aven har papekas, att Kraus hor 
till de sis ta namnen: 

1824: 3. Riktigt, ja riktigt; Haydn; -. 
24: 21. Hur ljuvt det svar; Passy; -. 
24: 28. Jag minns den som en aning: Ahlstr.; -. 
27: 1. Jag s6kte oskuld; -; · -. 
28: 7. Gode herde, se med valbehag; Ahlstr.; 
29: 10. Han vardnad at min; - (duo); -. 
30: 3; Svallhav, brustna djup; Kraus; -. 
30: 3. Rarlek, ka:rlek, vad fortjusning; Kraus; 
32: 9. Som Olding, Fader og som Ven; J. C. Lemming; -. 
32: 15. Dar uppe pa skyhog klyfta; Neukomm; 

* 

1 I Mus. akad. var Ahlstrom den forste som verkade for Kraus, och han 
lyckades aven genomdriva sin mening, da det gallde att fa honom till ledare 
av undervisningsvcrket. 
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En oversikt av samtliga de.s,Sa sang.er utvisar, athgen0tin Ahl� 
strom utgavs ej mindre an ett 500-tal sanger, v.arav tva tr,edje
delar aro av -svenska tonsattar,e. De represerntera den •Svenska vi
sans for-sta stora period och utgora ·var forsta stora li�dskatL Ur 
nastan intet skapade han ·-denna visa. Det fanns fore hono-m sa 
litet svenskt, att han lrnappast kunde fa .en vag1edning inoni lan
det.. Den tyska 6ch franska visan gav·honom eh vink om rikt
ningen, men det svenska nationella draget fick han sjalv · sok.a. 
Han fann det till sist, och den framgang han vann blev ett vac
kert bevis pa, att ban verkligen ,ocksa lyckats att gora denna visa 
ka1nd och aktad i landet. De svenska. ska:lderria vordade och 
aktade bans· verk. Han hade ocksa bi.dragit till att gora_ ·dera1s 
.sanger vida kanda. 

Overblicka vi id,e skaldestycken haii i •Sina tidskrifter publice-
rade, finna vi dar _f oljande av tidens .. mera berromda skaldier re-
presenterade: 

A.· M. Lenngren 52. 
. Franzen 33. 
Valerius 25. 
Chor::eus 19. 
Paykull . 14. 
Lindegrern 1l. 

· Kellgren 9,
Silfv,erstolpe 9.

Blom 5. 
S tenha:mmar 5. 
Leopold 3. 
Lidner ·2. 
Sjoberg 2. 
Tengstrom 2. 
Ox-enstierna 1. 
Kullber.g 1. 

Ga vi harifran till de svenska kompositorerna, tdi.ff a Vl aven 
dar manga av. tidens basta namn. lVLedtage.s Eler•s' samling, er
haUes foljande antal sarng•er: 

Ahlstrom 210.1 Lithander 7. Du Puy 5. Crusell 2. 
Palm 54. Wikmansori 1. Kuhlau 5. Barck 2. 
Gleisman 11. Muller 6. Zander 4. · Berwald 2. 
Kraus 10. · H::eff ner 6. Wallerius 3. Passy 2. 
Stenborg 9. Bystrom 6. Sjoberg 2. 

1 Nytryck av Ahlstroms popularaste sanger ha gang efter annan agt rum. 
En 1854 publicerad samling "Vid balem> (J. L. Brudins forlag) upptager 11 
melodier. De _tre haftena »Sjungl> (Hirschs forlag) ha 8 melodier. K. Va
lentins tidskrift »Svensk Sang)> (1900 f.j meddelar aven nagra Ahlsfroms-

�anger.

63 

- Darjarn:te tillkomtna flera ))musikalskare>>, antingen med. ,eller
utan •sarskilt utskrivet namn/ Kraus kommer bar endast nied 10 
kompositiorter, :tnen bans ptodukti,on. ar betydligt storre, om man 
raknar med tva samlingar, vilka utgavos efter hans dod: >>Nitton 
.sang:stycken>> pa Breitkopf & Hattels forlag i Leipzig -och )) Vingt 
airs», tryckta 1796. Av des·sa am 8. med svensk text. Han to.:rde 
sale.des efter Palm komma avgjmt i ttedlje ordningert. ooh- med 
.avsee:i:ide pa k,onstnarlig fottn niabartda allra f6r1st. De tillhora 

·:1: Vilka alla dessa l>musikalskare» varit kan ju i viss man vara likgiltigt
att veta, da antagligen- de fiesta varit rena dilettanter, men ett namn bar ma
handa ihagkommas: grosshandlande Lars Gustaf Collin. Besk.ow namner 
som sallskapsvisans framsta kompositorer: Ahlstrom, Palm och Collin (se sid. 
40) och aterkommer till hans namri, da det galler samma visas framsta san
gare: Karsten, Collin, Rowing; Bruce och Lundstrom. ·Collin onskade ej att
framtrada under eget namn, rµen under de tva forsta artiondena av 19:de seklet
var han oratoriesangens viktigaste stod vid alla stora korkonserter, men all
tid stod blott ,,musikalskarel> i annonserna. � recensionerna erholl han dock
alltid sin sarskilda eloge, - och da namnes hans namn. Som kompositor fram
tradde han 1 under eget namn i Mus. Tidsf. 1793 h. 5 med nagra var: f. kla
ver over marschen i Gustaf Vasa samt tillsammans med Crusell ar 1819
med en saI?,g »Lugneb (>lO ljuva, lugn») till ord av L. A. Ekmarck. Hans
ovriga sanger synas ha sprifts mest genom avskrifter. Gen:om en tillfallighet
trycktes under avdelningen i>Eterneller» i Mus. Lordagsmagasin l839 s. 97 vi
san l>Ingen lager ma krona min hjassa». Denna sang ar en av Wallins
kanske mest kanda och omtyckta dry_ckesvisor, och man kan blott forvana
sig over, att ej Ahlstrom. upptog den i sin samling, da han ju efter 1802 ej
hade for manga medarbetare. Att Wallin·ej medtagits i Ahlstroms sanghaften kan
ej ha berott pa, att han stod utanfor kretsen, ty Beskow namner honom tillsam
mans med Valerius, Franzen, Chorreus, Rutstrom, Kullberg, Bjorck och Wall
mark bland Ahlstroms allra narmaste (se s. 22 har). Till dessa sallskaps
visans framsta torde aven ha hart Collin i den dubhla egenskapen av sangare
och kompositor. Huru manga melodier han lamnat Ahlstrom ar svart att
saga. Kanske ha de fiesta melodierna, som aro betecknade med »musik
filskarei>, honom till kompositor. Collin dog 31/i. 1826 och M. Ehrenstrom ger
honom foljande eftermale i sin kort efter j:mblicerade bok: »C'est une· tres
grande perte pour la musique» (s. 73). Wallin holl ett av sina manga hog
stamda griftetal over honom (tr. s. a.). - Wallins och Collins sang ar ej den
enda hithorande som ej fick a.ran att upptagas i Ahlsttoms samling. A ven
en av A. M. Lenngrens .allra bekantaste kom ej med: Pojkarne (»Jag minns
den' ljuva tiden"). Den meddelas i den musikbil., som fr. o. m. 1850-talet (10:de
uppl.) atfoljt Lenngrens skaldeforsok. I musikhandskrifter fran 1810-talet
finnes den ej sfillan. Melodien ar tagen fran en instrumental gavotte i 'Glucks
i)Armiclal> . Mahanda bar Ahlstrom varit med om att utv�lja clenna melodi,
fastan han ej upptagit den i sina publikationer.
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dock mestadels den ,stora breda liedstilen och falla -darfor till stor

del utom ramen for .den enkla visan ..

Vad denna 1790-talets ocµ de foljande artiondena-s svenska solo-

sang betytt for den- komm.ande tidens svenska lied ma bli f oremal

for ,en annan studie. Manga av de s,edan for romanHska .skolans

-diktare verkande tonsattarna, borja 1sin produktion i nara forbin

dels·e me?, .Ahlstrom, sa H�ffner, Crusell och N ordblom. Mang a

av de nya skalderna prot·estera.de mot den. gamla tidens visdikt

ning och sa gjorde aven <leras kom.positor,er, men nar. tiden gatt

och ,det nya trangt igenom, sag man med andra ogon pa det f,or

flutna och ihagkom med tack.s.amhet, va,d Ahlstrom verkat for

svensk diktkonst och tonkonst.
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