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ABBE VOGLER SOM PROGRAMMUSIKER. 

Av PAT RIK V RETBLAD, Stockholm. 

nder de ar, 1786-1799, som Abbe Vogler tillbragte i Sverige, 
ut6vade ban en musikalisk verksambet, som ej blott vackte 

stor upprnarksamhet hos den tidens musikalskare utan aven 
lamnat varakliga spar efter sig i svenska musikens havder. 

Hans verkliga betydelse for sarskilt huvudstadens musikliv 
far ej 6verskattas, men ingalunda heller, sasom skett, under
varderas. For musikundervisningen bar Vogler vid en tidpunkt, 
da K. M usikaliska Akademiens laroverk av ekonomiska skal 
ej kunde fylla sin uppgift, genom sin »Nationella skola» verkat 
gagneligt. Genom sin konsertverksamhet sasom hovkapellets 
chef bar ban i musikprogrammen infort flera av sin samtids 
framsta mastarenamn, sasom orgelvirtuos bar ban vackt all
manhetens intresse for orgeln som konsertinstrument ocb sasom 
praktisk musiker genom inrattandet av K. Hovkapellets Anke
och pupillkassa sakrat sitt namn i hovkapellets arorika annaler. 

Driven av en otrolig reklamlust och ett begar att vacka sensa
tion gick ban ej minst som orgelspelare · ofta for Ian gt i sin 
f6rdomsfrihet i fraga om valet av musik inon.1 en kyrkas hel
gade murar. Han stamplades ock:sa av manga samtida kroni
korer _ sasom charlatan. Annu tio ar efter bans avresa fran 
Sverige levde bans minne kvar i musikmedvetandet, varom fol-· 
jande uttalande i Phosphorus 1810, sid.110, bartalandevittnesbord. 

»Herr Abboten Yogler bar otroligt genom sitt vistande i
Sverige bortsldimt kyrkospelningen. Efter bans tid kan ingen 
organist passera for f6rsvarlig, om ban ej pa orgel verket kan 
spela herdesang, vacka askdunder och stormvader; kort, upp
rora himmel och jord. Vogler visste val, att detta hokus pokus 
ej horde till musiken, utan endast bor anvandas, da allman
heten for kontant betalning later sina slappa sinnen kittlas 
genom onaturliga mede]. Man skyndade efter vanligbeien att 



80 

imitera hans orimligheter, men hans talang att kontrapunktera 
en melodi och exeqvera fugor, detta blef naturligtvis en hemlig
het for herrar organister.» 

I delta uttalande, som ju ger bade ris och ros at orgelvirtu
osen Vogler, berores just en sida av hans konstuppfattning, som 
jag ansett vard att narmare skarskadas, namligen hans smak 
for tonmalningar, for programmusik. 

Det torde ha varit Voglers rykte som orgelvirtuos, som adrog 
honom konung Gustaf III:s uppmarksamhet, ty det var under 
en konsertresa pa kontinenten, som ban i Amsterdam mottog 
konungens kallelse att komma till Stockholm som Hirare at 
kronprinsen och som kapellmastare vid operan. 

Hans forsta mote med Stockholms musikpublik skedde ocksa 
vid en orgelkonsert i Maria kyrka den 29. juni 1786. I an
nonsen, dar han forgyller sitt namn med titlarna » Churfurst
Pfalz Bajerske Andelige Radet, forste Hof-Capellmastaren och 
offentlige Lararen i , Musicaliska ,Vettenska pen, Herr Ahee 
Vogler», meddelas aven, att han »pafunnh elt nytt satt att pa 
Orgor eflerharma alla Instrumenter». Program met till denna 
forsta konsert - som hedrades med Drottningens narvaro -
har ej antraffats, men kan med fullt fog anlagas ha varit sam
manstallt i samma anda som for den andra orgelkonsetten, 
som gavs i Tyska kyrkan den 3. juli 1. Till denna dag annonseras 
))En /Andelig/ Orgel-Concert /innehallande/ Musicalisk Malning 
af Hufvud-Scenerna af Sauls och Davids Historia enligt Bibelen. » 

Med minutios noggrannhet anger Vogler »malningens» olika 
faser, uppdelade i tre delar. 

Forsta delen upptog : 
1. Saul utrustar sig for at bekriga Kung Agag.
2. Slaget.
3. Segren.
4. Tacksagelse-Chor som nioter Segerherren under Triumph

bagen. 
5. Samuel f6rkunnar den olydiga Kung Saul Guds vrede.

Sauls anger. 
Efter ett >)Mellanspel», upptagande Fl6jt-Concert och Varia

tioner, foljde 

1 Formodligen Yorekom "Yttersta domen" vid forsta konserten. Se nedan.
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Andra Delen: 

1. Samuel offrar i Betlehem for att -valsigna Isai slagt.
2. Propheten f6rkastar de aldste Sonerne som de ga hono�n

for bi.
3. David, den yngste, kommer tillbaka fran herda-lefvernet.
4. Guds Antle ofvergifver Saul - ban iir i den Onde Andens

vald.
5. David spelar pa harpan for att stilla Sauls raseri.

.Anyo foljde ett »Mellanspeb av Klockspel, Choral, Siciliana
och Gigue. 

Tredj e d elen : 
1. Folkets bestortning ofver Samuels dod.
2. Philisteernes skrik, som forsmada Israel.
3. Samuels skugga, framkallad af trollqvinnan, -visar sig for

Kung Saul.
4. Slaget. Israeliternas flygt och olycka. Sauls dod.
5. David krones til Kung i Hebron.

Till slut utforde Vogler - med konstnarlig ambition -- » En
stor1 Phantasie, som slutar med en Fuga av tre Them a.>> 

En narmare granskning av programmets manga satsdelar 
visar, att Voglers »malning» ej inskrankte sig till skildring i 
toner av yttre handelser eller naturscener utan aven omfattade 
atergivande av manskliga kanslor (III: 1) och oversinnliga eller 
fantastiska forestallningar. 

Ej mitidre lagger han denna sin malningskonst i dagen i sitt 
program. for tredje orgelkonserten, som gavs i S:ta Catharina 
kyrka . den 6. juli och som upptog »Music,alisk malning utaf 
Printz Leopolds af Brunsvig dod>) jamte nagra andra stycken. 
Namnda malning, som uppfordes. vid flera tillfallen, finnes 
narmare beskriven vid de tva konserter, som gavos i J akobs 
kyrka den 23.· april 1794 (fore och efter middagen) och upp
tager foljande moment: 

»Forsok af Historiska Malningar i Musiken uiaf Hertig Leo
polds av Brunsvig dod»: 

a) Oder-Strommens sagta lopp. - Vadrets b6Ijade och tiU
lagande blasning. - Vattnets langsamma och varkeliga stigande.
- Isdanmingarnes utbrytning. Vattnets fulla ofverstrommande.
G - Arsl!ok for 1927 
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b) Allmannelig f6rskrackelse. - De olyckligas rop om hjelp., 

deras grat och ynkeliga klagan. 
c) Hjalten kommer. Hans adla beslut att radda Manniskor.

OfverHiggningar och f6restallningar daremot af de narvarande, 
hvilka hans mod och ifver afvisar. 

d). Ba.ten gar fran land. Hans m6dosamma vag genom str6mmen 
och arbetande genom drifisen. Vadrets susande. Ba.ten strider 
mot boljorna -- och kantrar. 

e) En stor sorg, som upkom af denna beklagliga handelsen.
For publiken tyckes det ha varit ett synnerligen stort n6je

att lyssna till V oglers orgelspel och bland ahorarna funnos 
ocksa de, som ej tvekade att i pressen ge luft at sin »admira
tion)), for Voglers konst, »den yppersla i sitt slag man hos oss 
horb, samtidigt ultalas en onskan, att Vogler »wille med nagot 
tecken eller utrop pa Orgel · Lacktaren gifwa tilkanna, da et 
stycke sluta�es och et annat borjades, - da slmlle man annu 
mera kunna f6rma!·ka det skona i hans Musique, och finna hwad 
stycke som spelas, hwilket man nu maste gissa sig til, huru langt 
det ar lidit, och hwilken afdelning som spelas, antingen det ar 
Skeppet i stormen, eller de Dodas upstande]se eller nagot 
annat ... » 1

• 

Artikelforfattaren, som kallar sig »Musique-alskare)), ger har 
en antydan om en tonmalning, »de dodas upstandelse>), som tyd
ligen syftar pa Voglers fantasi over » Yttersta domen», vilken 
da maste ha uppforts vid 1. orgelkonserten, och som seder
mera offentligt annonseras for samma dubbelkonserter i J akobs 
kyrka som nyss berordes. Vi aterkornma hartill senare. 

Uppmuntrad av ah6rarnas f6rtjusta uttalanden gar Vogler 
vidare i sina tonmali1ingsf6rs6k. 

))Pa K. Maj:ts Allernadigste Befallning», sasom annonsen fram
haller, gav Vogler den 20. juli (1786) i Katarina kyrka »i Hela 
Kongl. Hofvets Hoga Narvaro - en lika sa fullstandig ·Andelig 
Vocal .... konsert», som den 13. juli. Darvid f6rekom >>Malning 
af et Sj6slag, som lilmar 

a) Trumslag, b) Krigsmusik och Marscher, c) Skeppens r6relse
1 

d) Sj_ogangen, e) CanoI1 skatt,- f) De sarades skri, g) Den segrande
Flottans frojderop».

Denna tonmalning, som ju ej tarvar narmare analys, utgjorde 

1 Dag1. Allehanda nr 155, for den 8. 7. 1186. 

., 

,; . 

Facsimile av en skiss av Per Horberg j Nationalmuseum, Stockholm. 
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jarnte »Fan.far af Trompeter och Pukon sarnt ett »Cantabile» 
prograrnrnets 1. avdelning. I nasta aydelning farekorn utom »klock
spel» - ett av Vogler garna anvant effektnummer - och en »flajt
konserb (orgelsolo) an.yo ett programmaiiskt nummer: »Malning 
av Herdars muni.erhet etc.» Beteckningen tyder pa att narmare 
f6rklaring redan tidigare Ian.mats resp. aharare. D-enna ton
malning, som Vogler utfarde vid inalles 12 konserter, disponeras 
vid en sen are konsert :pa foljande schematiska satt: » Moralisk 
malning av Herdalefvernet: Deras Redlighet. - Deras oslmld. 
- Deras Farnajelse,)> Vid - ett farnyat utfarande talas om
»Malning av Herdarnes farn6je1se, afbruten gen.om et .Ask
vader,_ som smaningom nalkas, later hara sin fulla styrka och
f6rsvinner m. m. Deras gladje dar6fver.» Tobias Norlind gar
i sin Beethoven-biografi (sid. _ 263) troligt, att Beethoven hamtat
iden till sin pastoralsymfoni fran en av Knecht skriven sym
foni 1784. Huruvida Vogler fatt inspiration till »Herdalefvernet»
fran samma .- hall vill jag lata vara osagt, men ideinnehallet
i Voglers fantasi av ar 1786 vacker erinringar om Beethovens
pastoralsymfoni av ar 1808.

Tredje avdelningen av programmet till nu berarda konsert 
utfylldes av en kantat med text av Bengt Lidner, »Helig ar 
Herren». Med Lidner hade Vogler knutit ett fast vanskaps
band och faun i hon.om en ivrig forsvarare i pressen gent emot 
perfida .angrepp.. Osannolikt ar ej att Lidners stora dikt » Yt
tersta domen» givit Vogler ideuppslag till hans tonmalning 
over detta motto, varvid han dock sjalv aberopar Rubens' be
kai1ta malning som kalla. 

Konserten den 20. juli - som satts,-:i stallet for en till samma 
-dag · annonserad konsert i Tyska kyrkan - uppkallade en
musikvan till att i pressen anballa om att fa hara den musik,
son1 varit tillamnad i sistnamnda kyrka, varibland da )>J erichos
Belagring i synnerhet, efter Herr Abbens gudomliga satt at
malande uttrycka sig, skulle visst f6rtjusa hvarje ahorande)).
-(Stockholms Posten 1786, nr 167, den 12. juli).

V.an att beredvilligt tillmotesga lilmande framstallningar bjuder
Vogler vid sin 6. orgelkonsert, den 14. augusti 1786 i Tyska
kyrkan, pa denna nya tonmalning, som anges besta av fyra
moment: lsraeliternas bon till Gud. - Skall af Trompeterne.
- M urarnes nedstortande. - Segrarens in tag.

Om denna tonmalning berattar Abr. Mank.ell i sin musik
hisloria (del II, sid. 120), alt Vogler illnstrerade murarnas ned-
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stortande genom att med bagge armarna nedtrycka sa manga 
manual-tangenter ban kunde na pa den. for fullt verk registre
rade orgeln ! Tog han pedalen pa analogt satt, b6r ju illusion.en 
ha varit fullkomlig.! Vogler synes hava byst en hog tanke om 
just denna tonmalning, ty· han sager i ett svar pa nyss citerade 
press-insandare (Stockbolms Posten den 26. juli) bl. a.: »Jag 
hoppas an.dock med forsta irnnna bli i stand at uppfylla den 
upplysta Allmanhetens vantan genom uppforandet av Jerichos

BeliJ.gring, et Arbete i Compositions-,Va.gen, enkom forfattadt 
for at upphoja wardet af den Musicaliska Wettenskapen.» 

Narmast darpa f6ljande exkursion pa programmusikens vida 
falt forde honom in pa »Caracteristiske drag af Konung Gustaf 
Wasas lefnad», tecknade vid 10. orgelkonserten, den 29. nov. 
1786 i Tyska kyrkan. Denna tonmalning tycks ha forekommit 
blott vid delta enda tillfalle och finns ej narmare forklarad i 
programmet (annonsen). 

Under utnyttjande av en langre tids tjanslledighet fran hov
kapellmastaresysslan ( sommaren 1791-hosten 1793) foretog 
Vogler en resa till s6dra Europa over Portugal till N ordafrika 
nL fl. trakter och kunde vid aterkomsten fagna sina ahorare 
med »,nationell musik» som pa viss satt faller inom program
musikens omrade. Sa t. ex. presenterar ban fM ahorarna vid 
sina bagge forsta konserter (n:r 13 och 14) efter utlandsresan 
(den 4. dee. 1793 fore och efler middagen i S:ta Clara) bl. a. 
kinesisk musik, afrikansk musik och »Mohrernas Liksang i 
Marocko, utford i en(?) Adagio)>. Vid liknande dubbelkonserter 
den 26. februari 1794 i J akobs kyrka f6rekom » Sch-·weitzisk 
National-Musik» · och »Kosackisk Nationalmusik» m. m_ 

Sasom programmusik bor man forestalla sig den ))Skog
musik», som figurerade i programmen for dubbelkonserterna 
(17:de och 18:de) den 23. april 1794. Om dess narmare karaktar 
iakttar bade annons och press tystnad. 

Storre uppseende vackte helt visst ett nylt effektnummer i 
samma program: »Rubens 'Yttersta Domen', forestalld i Musib
Denna tonmalning uppdelas i foljande avdelningar: 

»a) Hogtidlig inledning. b) Basunen ljuder, Grafvarna oppna
sig. c) Den f6rt6rnade Domarens Dom afsagd ofver de ogud
aktige, sorn stortas i afgrunden, deras grat och tandagnisslan. 
d) Gud kallar de saliga til den Eviga Gladjen. e) Den fragd,
som later hara sig i Lafsanger forenad med Anglarnes char. )) 
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Voglers rika fantasi bar har ha fatt ett stort spelrum och i
detta fall hall han sig ju ratt nara till religi6sa begrepp och
forestallningar: Pa begaran upptog han.samma »imitation af
Rubens tafla» vid dubbelkonserterna i S:ta Clara pa hosten s. a.
samtidigt med bl. a. finsk nationalmusik, gondolierernas sang
i Venedig samt en ny malning: »Aftonpromenaden pa Rhen
strommen)), som ocksa uppfordes vid flera tillfa.llen, varvid titeln
supplerades med >>afbruten af Askvader». Ovader pa orgeln
var tydligen elt kart tema for honom. 

Vid samma konsert spelade Vogler )>Terrassen, Afrikansk Na
tionalsang » , varpa han ger en narmare beskrivning: »Nar Africanerna bygga sina Terrasser, som tjana dem till tak, belagga
de dem med lfalk, hvarefter de genom stampning goras hardige.
Detta arbete verkstalles under sang av tvanne Chorer, hvilka
vexelvis sjunga denna Melodie, sa at den ena sjunger medan
·den andra stampar».

· Man torde kunna inrangera aven denna »nationalsang» bland
hans tonmalningar av rent profan k_araktar.

Helt inom det religiosa omradet faller hans nasta stora pro
gramfantasi, som i programmet for en passionskonsert i S:ta
Clara den 20. mars 1796 fullstandigt atergivits pa foljande salt.

»Foljande handelser, utdragne ur var Herres och Fralsares
lidandes Historie, och forestalde pa orgverket med bitrade afen fullstammig Chorus.

a) Jesu intag i Jerusalem.
b) Chorus af Israels barn: Hosianna .. .
c) Jesus in for Pilati. Dornstol.
d) Chorus af Judiska folk.et »Korsfast honom». Pilatus: »Sin1annis kan ». 
e) Jesus bar sit_ kors til Calvarie-berget.
f) Jesus: >)I Jerusalems doltrar» ...
g) Chorus af Ofverste Presterna, Skriftlarde och aldste: »ArHan Israels Kom.mg, sa stige : .. »
h) Luc. XXIII: 44 - Math. XXVII: 51, 52, 53. Morkret. -

Forlatens remnande i Templet. - Jordbafningen. - Grafvarnes
opnande. De heligas upstandelse och uppenbaraude.

i) Choral i Svenska Psalmboken N:o 154: Ack sorg och nod.k) Fuga 6fver denna Choral pa Orgverket. )> 
Som synes hade Vogler for detta ·verk utvidgat den klingande

apparaten till att aYen omfatta kor.
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Under b) finna vi korsatsen >)Hosianna», vilken val a.r· den, 
enda bland V oglers komp�sitioner, som annu nyttjas i vara 
kyrkor. 

I momentet h) fick Vogler anvandning for en tonmalning i 
stil med »Yttersta domen». 

Pa varen 1797 foranstaltade Vogler (den 29. mars) en »h6g
tidlig Concerb i Hedvig Eleonora kyrka i form av » Musikaliskt 
areminne >) med anledning av konung Gustaf III:s dodsdag. 
For detta andamal ville han sarskilt hedra sin konungslige 
gynnares minne med »F6rsok till en Musik.alisk Malning i an
ledn. af Gustaf III:s Glorieusa Seger i Sjoslaget vid Svensk
sund>). Om arten av denna malning formaler programmet intet, 
men man kan vaga antaga att den •gick .i stil med >)Sjoslaget». 

I samma program forekom bl. a. aven )>Hertigens af Brun:svig 
Leopolds dod, sasom (l) forsok til en Historisk Malning, pa vis st 
satt svarande emot Gustaf III:s uppoffrande, nar han vagade 
sitt lif for Sveriges lycka och · ara vid Svensksund.» Hovman
nens artighet kunde icke garna 6verglansa abbens val svarvade 
frase�logi. 

Tideii for Voglers kontrakterade anstallning vid operan i 
StQckholm nalkades sitt slut, och han borjar ge sin »sista kon
serh - ett epitet som aterkommer vid hans konserter annu 
ett par ar framat. Han fortsatter alltjamt sina tonmalningar 
och uppfor vid en konsert i S:ta Clara den 27. december 1797 
bl. a. en fantasi »Israels seger och Triumph>) sotn omfattade: 

a) Chorus: » Val ar dig Israel». V 'Bok Mose, 33 Cap. 29 v.
b) Trompetternes ljud, som skallar ifran tre Choeurer af

Trompetter, placerade pa tre sarskilte Lacktare. 
c) Chorus: »Herren ar den ralta krigsmannen . · .. >> II B.

Mose, 15 Cap. 1, 2, 3 v.)) 
Avdelningen b) ger en vink om vilka resurser Vogler anvande 

for att ge . » malningarna» okad e:ffekt. Han anvande. sig ofta
av orkester tillsammans med orgeln, va1�vid en grupp av or
kestern (trumpeter och pukor) stod pa orgellaktaren och de 
andra pa sidolaktarna. I nyss citerade programs andra avdel
ning forekom ytterligare en tonmalning, kallad: 

))Det tilkommande eviga. Et forsok af Musikalisk Malning: 
a) Hogtidlig Inledning.
b) Dom ofver de Ogudaktige och deras fall i afgrunden.
c) De Saligas kalleJse och deras Sang, forenad med .Anglarnas
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Sang· (hvilken tepresenteras genom tva ·choeurer af Roster och
tva Orchestrar. 

Chorus: Lammet som dodadt ar . . . till evighet. St. Jo
hannis Uppenbarelse, V Cap. 13, 14 v. » 

En pataglig likhet forefinnes i dispositionen av denna mal
ning med den till >> Yttersta domen» . Den betecknar ocksa den 
sista formen av Voglers tonmalningar under hans konsertverk
samhet i Stockholm. Vid sina avskedskonserter i J akobs kyrka 
den 28. november 1798 (kl. 11 f. m. och 6 e. m.) utforde han 
ett urval av sina mest populara nummer i en otrolig stilbland
ning. Dar forekom »Var Fralsares intag i Jerusalem» (moment 
ur passions-malningen), inpassat mellan Gigue av Corelli-Gemi
niani och )> Holtentotternas visa», dar bjods pa »J erichos be
lagring>> och »Sjoslag » som kontrast till Handels »Halleluja». 

Det var nog mera denna stillosa blandning av konstnarlig 
musik och krassa effektnummer an dessa senare i och for sig, 
som uppkallade till den kritik av Voglers orgelspel, som redan i det 
foregaende antytts och som har nedan skall ytterligare belysas. 
Hans fordomsfrihet i program valet gick obestridligen allt for vida. 
For honom gallde tydligen att till varje pris lock.a publiken till 
kyrkokonserterna och ban foljde da utan tvekan samma metod 
som den tidens nojesanordnare (forevisare av djur, lindansning, 
trolleri o. d.) ansago sig bora nyttja i sina annonser. Med sin 
prograrri-m usik har Vogler emellertid visat en icke obetydlig 
rik.edom pa fantasi och kan aven i viss man uppstallas som 
en foregangsman till senare tiders musikaliska bataljmalare. 

Att han s6k.te ·vidga sfaren· for orgelns uttrycksm6jligheter 
bor icke heller Iaggas honom till last, sa Hinge hans fantasier 
annu berorde amnen, som kunde forsvara deras plats inom 
kyrkans vaggar. 

Han gav emellertid konserter inorn. en profan lokal, hos bryg
garen Sv. Roos J:or, med anvandande av ett s. k. » orchestrion» 
och aven pa detta instrument atergav han flera av sina ton
malningar. Han hade under en resa i Ryssland fatt iden till 
detta orgelartade instrument, som var Hitt transportabelt och 
darfor foljde honom pa hans konsertresor saval i svenska lands
orten som vid hans avresa fran Sverige. Att tonmalningarna 
pa detta instrument emellertid icke kunde forlanas samma 
effektivitet som pa en star kyrkoorgel ar helt naturligt. Den 
har nedan inforda f6rteckningen over Voglers program vid orgel-

/ 

Facsimile av en skiss av .J. T. Sergel i Nati�nalmnseum, Stockholm. 

r, 
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konserterna ger en antydan om vilka fantasier som han fann 
lampliga for orchestrion. 

Under den sista tiden av sin vistelse i Stockholm var han 
mest upptagen av bestyr med utgivande i tryck av sina teore-. 
tiska verk, koralbok m. m. Han annonser�r i pressen (Stock
holms Posten 1799, n:o 109, den 16. maj) om dessa verk pa 
foljande satt: 

)>Jag har ·utgifwit sasom Svenska Originaler: ·1n1edning till 
Harrnoniens kannedom, Gla ver-skola} Generalbas-skola, Organist-
skola, 1 och 2 del, tillika med Choral-boken och sasom rattelse 
af misstag (se Stockholms Posten N:o 91) och lil behorig under- , 
visning for sma Snillen, annu riktat mit Harmonisystem gen om: 
Lection til Choral-eleven M. H., bestaende: 

1) Uti S·vvar pa Critiken 2) Granskning af de tre nya sa

kallade Profpsalmer med tva dertil horande Tabeller. Denne 
annonce, ,jamte den kanslofullasle tacksagelse, tror jag wid 
afresan fran 'Swerige mig wara skyldig at en wordad Nation, 
hwilken adagalagt sin benagenhet icke mindre wid inkopande 
av mina Arbeten, an wid ahorandet af mina 100 Org-Concerter. 
Stockholm· den 14:de Maji 1799. Ab. Vogler.» 

Hans teoretiska verk okades slutligen med annu ett, varom 
annonseras i Dagl. Allehanda den 7. augusti 1799, (nr 178): 

»Pa fl.ere Musik-alskares begaran utkommer i Magister Utters
Boklada Abboten Voglers andra Lection till Choral Eleven 
M. H. bestaende

1) Uti en Philologisk Afhandling om tonlarans konstord och
Alfabetiskt Lexicon i form af et Swenskt Musikaliskt Lexicon; 
2) Uti ransakning af stulne satser; 3) Uti ja.mf6relse af den nye
Swenske Choral Boken med nagra Arbeten av Sebastian Bach
och andre Auctorer, sasom continuation af Organist-Scholan,
jamte fyra dartil horande graverade Tabeller.»

I avskedsbrevet uppger ban antalet av -sina konserter till 100, 
i Sverige och i sjalva verket betecknar han i annonserna sina 
tva sista konserter i J akobs kyrka sasom den 99. och 100. 
(Jubel-konsert). 

I den forteckning jag med ledning av Stockholmspressens 
annonser och bevarade program upprattat over Voglers orgel
konserter och som atergives har · nedan 'ha samma konserter 
n:is 35 och 36. Hartill komma 12 konserter pa ))orchestrion», 
samtliga gi"vna i Stockholm. Resten masle alltsa avse konserter 
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i den svenska landsorten. Sa t. ex. gav han i april 1791 tva 
konserter i Goteborgs ·domkyrka med bl. a. Svensksund-mal� 
ningen. 

Voglers nyss citerade avskedsbrev uppkallade en anonym 
forfattare till ett langre opus i Stockholms Posten, vars inrie
hall liksom svaret darpa aro agnade att kornplettera de· i_ntryck 
om Voglers konst man redan hunnit bilda. sig genom studiet 
av hans _ har beror_da konsertprogram. Det hor . tillaggas, att 
Vogler vid a vresan fran Sverige tog vagen till Dan mark. 

(Ur Stockholm� Posten, 1799, n:r 114, den 22. maj.) 

,,Da Herr Abbe Vogler, genom Annonce, sa val i Dagl. Allehanda som Stock
holms Posten, gifvit tillkiinna sina utgifne originale Arbeten, sin oformodade iore
staende bortresa, samt sin tacksamhet for Publikens bewagenhet vid ahorandet af 
dess hnndrade Orgel Concerter (denna talmodighet bor sannerligen ock be
tackas) fordrar hofligheten at P1.�bliken tilbaka ej fortiger den smarta den 
kiinner wid denna oersatteliga forlust. 

Grekland har Hinge skrutit af sin Orphe, men S·werige skal nu kunna med 
billighet hogmodas, da det nu, langre tid inom sitt skote hyst en man, 
med hwilken ingen jamforelse ager rum. Den gamle Orphe sjo:i:J.g endast for 
orat, men war nye. sjong isynnerhet for ogat. Forgafves bemodar sig nu Af
unden och Tadlet, at med Charlataneriets namn utbasuna dess hogre steg i 
den :m'usikaliska fullkomligheten. Ett annat land, mera rattvist an wart, skal 
,yeta at bade ha.Ure belona och ara werldens forsta Musicaliska Snille. Redan 
efter sin fortjenst kand i wara Grann-Riken ,vantas han der med opna armar, 
och Lottalaren och Skalden sta redan fiirdige at, i sjungandet al' hans ara, 
sjelfve fa det praktigaste accompagnement at directe ga til ododligheten. 

En enda forebraelse, men ack ! gifven af sak.naden och omheten, maste vi 
anda gora var Orphes skugga. Hvarfore har Herr Abben ej i Swerige realiserat 
den onskan Danske Publicum redan for et ar tilbaka sa ifrigt och enstandigt 
gjorde '? Hvarfore ej la.ta oss fa se hojden af alt tank.hart for den Musicaliska 
Mojligheten? 

Skal - da et annat Rike dela aran af detta manskliga snillets forsta pa.fund'? 
Hade man blott vetat, at Herr Abben sa snart arnade ofvergifva oss, sanner
ligen skulle icke da Publikens hjerteliga onskan nog formatt hans upriktiga 
och tacksamma hjerta til en Afskeds-Concert, och uti den sett sin och Utlan
dingeri.s sammanstfunda och har nedan anforde onskan upfyld. Nu da de 
bestalde skjutshastarne forhindra uppfyllandet haraf i Hufvudstaden, bedje vi 
odmjulrnligen, at Herr Abben med walbehag wille genomlas3. nedanstaende 
ofversattning

1 
och uti en af Smastaderne upfora den af Danslrnrne projecterade 

Concert. Wart Land skal da odelt derigenom njuta en ara, som i efterwerl
dens tidebocker skal i rang satta det hogt ofver Italiens utskrikne strander, 
och ahorarne skola med en skyldig tacksamhet ii.nda fran Soder Telje till Hel
singhorg hesta en hederlig skjutspenning. 
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MA.LANDE MUSIIL 
Ut fama est homini, exinde solet pecuniam invenire. 

Plcmtus. 

(Detta stycke ar taget utur lfopenhagen im .Jahr 1798, eine 1Vochenschrif'i, 
Erster Jahrgang N:o 5.) 1 

Kongl. Swenske Musik Directeuren Abbe Vogler, som har redan for nagra 
al� sedan lat h6ra sig pa atskirnga Orgva.rk, ar nu ater i sommar hitkommen. 
Strax efter ankomsten gaf han Canzliet underrattelse om sin nya Upfinning, 
namligen af ett nytt slags Orgor, som ej allenast mycket hastigt kan byggas, 
utan afven vida ofvertriiffar alla andra hittils horda Orgwerk; tillika erbjod 
han sig inr�i.tta en dylik Orgel, ifall en ny kyrka skulle bli hygd. (Kanske 
har Herr Vogler trott at den Marmorkyrka man har i Kopenhamn redan 
under Christian IV:s tid begynte bygga, och hvartil Peters kyrka ,var model
len, nu strax skulle uphyggas.) Men for at i forvag bevisa at han werkligen 
war i stand at ha.Ila ord, wille han inom atta dagar pa egen bekostnad efter 
sin plan omandra Orgehverket i Tyska kyrkan pa Christianshamn, och til be
talning begarte han blott tilstand at sedermera i samma kyrka fa ge en Con
cert. Orgelen ofverlemnades honom strax: af Organisten, och Orgbyggaren och 
han erholl afv�n tilstand at der i kyrkan upfora en Concert, likval med den 
inskranlrning, at Entreebilleten ej fick saljas hogre an til 3 mark Dansk. -
Harpa lat han, sedan han omandrat Orgelen Onsdagen den 18 julii i har
varande Adress Tidning trycka foljande Annonce: (Denna Annonce ar werke
ligen sa pusslustigt forfattad, at jag icke kan underlata at deraf meddela en 
trogen Ofversattning). 

CONCERT. 
Fredagen den 20 Julii e. m. kl. 6 uppfor Abbe Vogler i Tyska kyrkan p,'t 

Christianshamn :J en Orgel Concert, som bestar av foljande stycken: 
Forsta Avdelningen. 

l:o Seraphim-RiddaT11es :i\Iarche i Stockholm. 
2:o En Maroccausk Liksang utarbetad i en Adagio. 
3 :o En sang af Hottentotterne i Cafferlandet, bestaencle av 3 takter och 2 orcl 

Majema-Majema hu-hu-hu. 
· · 

4: o Pa begaran: J ericlios belagriug. 
a) Israels bon till _Guel. 
b) Trumpeternes ljud.
c) Mura.rues instortande.
cl) Segervinnarnes intag.

Andra Avdelningen. 

1:o En Flojt Concert. Allegro, Polonaise, Angloise. 
2:o Cheu-Teu. Chinesisk i\Iusik. 
3:o Nu lrwilar hela jorden. 
4-:o Attonpromenaden vid H.henstrommen, afbruten af ett askvacler. 
5:o Contrapunctum floridum. 

Det ar belrnnt huru latt Compositeuren gar ofwer til pedanteri, huru Ui.tt 
han hlifwer osmakelig, du han vil nyttja iWusiken aldeles sasom fargor; och 

1 Not i den citerade ticlriingen. 
2 

= Christianshavn, jh- Y. C. Bci.vn, Koncerter og Musikalske Selskaber 
a:ldre lid, sid. 197. 
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hun1 swart det for ofrigt ar at mala genom toner, kan den, som til och med 
sjelf ej ar Musicus, latt inse. Derfore bor man ej heller forundra sig ofwer, 
at werkliga kannare ej fa.Ht nagot smickrande omdome ofwer denna: brokiga 
Concert. Han har wisat obeskrifligen mycken fardighet, horde jag sagas, men 
spelt otydligt och obegripligt; dock skal Flojt-Concerten warit ratt god. Den 
besynnerliga Annoncen lockade· likval 1000 ell er 1200 manniskor i Kyrkan, sa 
at hr Vogler fick sit besvar med Orgelens omandra.nde ganska val betackt: 
Manga skola ocksa hafva gatt pa Concerten for at se den. 

Da Hr Vogler, som av o:l'vananforde Annonce kan synas, pa anclras begaran 
gil'vit Jerichos belagring, tage vi oss afven den friheten at be Hr Yogler wara 
sa god at mMa nagra styckei1 och sedan la.ta oss offentligeu fa hora elem, i 
fall han f:ramdeles skulle fa tilstand at gifwa flera Orgel Concerter. Hela Con
certen torde kanske d� bli gifven i foljande ordning. 

Forsta Afdelningen.

l:o Solens uppgang. 
2:o Sol.ens nedergang. 
3:o Kantiska philosophien. 
4:o Lungsoten. 

Andra Afdelningen. 

1:o En owanligt stark Sommarhetta. 

2:o Den grufweliga skarpa kold, son1 infoil ar 1748 i Petersburg. 

3:o Den Naturliga Religion. 
4:o En sol,formorkelse. 

Slrnlle denne Concert komma til vverkstallighet Hirer Hr Abbe Yogler fa

manga flere ahorare, an han hacle pa sii1 forsta; ock skulle han ·wal och tyd

ligt kunna ma.la alla de foreslagna stycken (och lmru kan man vdiga tvifla

derpa), lar lmapt nS.gon annan malande Musicus gora honom forsta rangen

stridig. 
Sluteligen wage vi blott i_ odmjukhet tillagga denna begaran: at i fall det 

skulle lyckas Hr Vogler at ·wal upfora ofvannarnnde Concert, han da en gang 

wille ,vara af den godhet gora forsok at satta en Miinniskja i lVIusik, aldeles 

pa samma satt, som en Malare skildrar: Det ar han later en person sitta for

sig och componerar ofwer honom en Musik, som uttrycker des anletsdrag, tem

perament, statur och sa ,vi dare, sa at om en af denne personens bekanta horde

denna :Musik skulle han strax deruti igenkanna den i Musik satte lVIanniskjan.

Om man har analogiskt slutar maste ,:viil cletta kunna la.ta sig gora, och iag 

tviflar, at det nlmsin kan lycflrns Musiken at i werk satta nagot svdu:are, ii.n 

uUorandet av cletta project. 
J.fwemval finna wi i Adress Tidningen for Fredagen den 27 Julii foljande 

uya lrnngorelse af Hr Yogler: 

:i'dandagen den 30 Jnlii e. m. kl. 6 upfores af Hr Vogler i --war Fralsares

kyrka en Orgel Concert hwaruti, forutom audre stycken, forekomma tvanne

?l'falningar: Del Jiemliga Orclet, som Job horde om natten af en ande, i anled

ning av 6 och 7:de Cap. af Jobs bok; och en Sjoslagi11ing.

Forkunnandet af clenna nya Concert bar g_iort at man nn rnera ej clet minsta 

drager i twifvelsma.l, at ju Hr ,rogler werksUiller var ,'\.fyanfor gjorda onskan; 

ty den som wagar pataga sig, at genom Orgeltoncr gcira fattligt och begripligt

at en ande talar, at clenna anclen ta.Jar hemligt, at den talnr om natten, wi-



94 

dare at Job hort hvad som blifwit taladt, at han hort det ta.lade hemligen, och at :qan nattetiden hor det al' en ande, for honom maste det wara lika Hitt at forestalla Lungsoten, Kantiska Philosophien, Solfor:tnorkelsen och sa widare.» Den insinuanta artikeln uppkallar en Voglerbeundrare till ett genmale som icke a sin sida saknar skarpa i formen. Vi lasa i Stockholms Posten den 6. juni 1799 (n:r 127) foljande: 
» Bland de bade grundade och stundom kittslige Critiker och Refl'exioner,som inforas i wara Dagblad har jag ej last nagon med mera fortrytelse an de Anmarkningar, Loftal eller - - .- (lika god.t hwad det kallas), som i Stockholms Posten N:o 114 finnes inforde ofwer Herr Abbe Voglers musicalisk.e fortjenster i Swerige och dess afsked harifran. Da Auctor dertil tagi� sig frihet at tala i Publikens namn, ahven a dess wagnar at tolka forlusten af denne werkeligen fortjente -;\fan, horde Publiken med ska.I wantat atminstone ett .sundt omdome ofver sjelfva saken och en grundad wederlaggning af det som. lrnnnat komma derunder, afvensom et billigt, ja hogst rattvist erkannande af Herr Abbens kunskaper och sallsynta musicaliske talang. J.\!Ian finner intet af �It detta; man ser endast Anm.arkarens bemodande at genom et platt ironiskt berom dels med eget snille, dels med tillhjelp af Dansk.t omdome, forlojliga Herr Abbens n;msicaliske bade Theorie och Praxis. Herr Abben ar sakert ej sa obillig, jag ,vagar afven saga otacksam, at han deri tror sig igenkanna nltgon publik rost. Hvad har val Anmarkaren sagt pa dess 3:ne sidor. Forlorar eller winner Herr Abben nagot uti sin ·werkliga fortjenst genom en sadan Granskare och Loftalare? Lat oss medge at i cless Concertannoncer stundom fins nagot ofwerdrifwet eller sa kalladt Charlatanerie. (I hvvilken wetenskap fins wal ej det?) Da det nu ar en afgjord sanning, lika gamma.I med werlden, at det owanliga och det forunderliga ar det som Allmiinheten mast springer efter, bor da ej en l'viusicus aga samma rattighet som hwar och en annan, som genom ofv{erlagset forstand och slug utralming, wet draga nytta af de swagares tycke och smak, den namligen at gifwa den stampel och det warcle at dess talang som, pa et lofligt satt, utan tvang kan inbringa iigaren storsta vinsten. Herr Abben har foljt detta bade naturens och politikens bud, annoncerat Concerter och forunderligheter, wunnit sit iinclamal, miingden och med den pengar. Tva Tredjedelar ha sakert snarare wagat sin billet pa Jerichos Bela.gring, Aftonpromenaden pa Rhenstrommen, Yttersta Darnen, Sjoslagtningen och pa flera dylika inviter, an pa annoncen af den fortra.ffligaste Allegro Maestoso, Adagio, Rondo, Presto, Prestissimo och alla de Tillar, hwaraf Musicaliske Dictionnairer of\verl'loda och Almiinheten ej forstar. Om detta pia fraus at oka sin inkomst bor klandras, ma M oralisterna afgora; men Herr Abben har erfarit nyttan deraf, insett ridiculen och tankt: Mizndus vult decipi-decipiatur.Saledes, utan at. widlyftigt uppehalla Almiinheten med Reflexioner ofwer Herr Abbe Voglers fel eller fortjenst, gor jag den slutsats: At Anmarkaren, om han ar Musicus, har skrifvit af a.fund - om han ej ar lVIusicus, af oforstand, och i hwilket fall som helst, at han haft nog tranga oron for at fatta fortjensten af Herr Abbens Musicaliske talang, och nog langa, for at derofver fa.Ila omdome. » Till kompletterande· av det i inledningen gjorda citat av ultalande om Voglers orgelspel ma slutligen atergivas ett dylikt i bunden form av ingen mindre an hans samtida Cad Michael Bellman. 
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})Till Abbe Vogler, dd. han spelte Orgor den 18 September 1786.Abbe Vogler, nar du ror Orgelverkets gudadunder, Orat med forvirring heir. Skralet ur tartarens grunder: Svalgets stormar, sprak och brand, Hisnad, jammer, angst och fasa de vreda toner rasa, Som framrusa ur din hand. Men vid dina milda slag, Nar d11 saligheten malar, Evighetens klara dag Fors pa morgonrodnans stralar: Under himlarosters ljud Ogat taras, kanslan lider Brostet suckar, blodet strider Hja.rtat frojdar sig i Gud. )) 

Abbe Voglers orgel- och orchestrionkonserter avhollosfoljande dagar: Stockholm 
N-:r l Datum . \. Lokal 

A. Orgelkonserter.

I 
' II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 
xv XVI XVII XVIII XIX 
xx XXI XXII XXIII XJ{IV XXV 

1786 29/s 
!1/7 6 /1 

18/7 20/7
14/s 
21 /s 
. 1,111 15/11 29/11 1791 16 /s

7 /4 1793 4/12
4/12 1794 26/2

26 /2 23/4 
23 /4 
12/11 12/11 1795 7 /1 

s;s 8/11 1796 :l/1 
2o;n 

Maria kyrka Tyska kyrkan Katarina kyrka 
)) » 

>> » Tyska kyrkan Maria kyrka » » Tyska kyrkan 
>> 

» » 
» Klara kyrka. f. m. 
» )) e.m.-Jakobs )) f. m.

)) » e.m.» )) f.m.
» )) e.m.Klp.ra » f.m.

)) )) e.m.
)) 

)) Ladugardslands k. J{lara kyrka 
;) )) 

N:r 
XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII XXXIV XXXV XXXVI 

Datum I Lokal 

A. Orgelkonserter.

1796 28/s Ladugardslands k.18/12 Klara kyrka1797 s;1 )) )) 

29 /s Ladugardslands k.. s /s Klara kyrka 11;11 >> » 

27 /12 » 1798 30/1 Tyska kyrkan f. m.30/1 » » e.m. 28/11\ Jakobs kyrka f. m. 28/11 » » e. 1n.
B. Orchestrionkonserter

1 
2 3 4 5 ti 7 8 9 10 
11 12 

1796 23/1030/10 G/11 13/11 20;11 1797 "{, I Samlliga i Bryg-a/3 garen Sv. Roos'
6/5 1 j:or sal.. 27/5 

13/10 

4/11 1798 17/1

1------1----------1 
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Oversikt aY programmen vid Voglers orgel-(kyrko-) resp. orchestrion

konserter i Stockholm 

A.nm. Orgelkonserterna (i kyrka) beteckn�s med romerska ordningstal (I
XXXVI), orchestrionkonserterna med arabiska siffror (1-12). 

1. l\fosikalisk Malning af Hufvudscenerne af Sauls och Davids Historia, en
ligt Bibelen. - II, IX.

2. Flojt-Concert (utan satsbeteckuing). II, V, IX, XViI, XVIII, XXV, XXX.
. 3. Variationer. II, IX, XIII, XIV, XIX-XXI, XXVII-XXIX; sist me_d or

kester. 
-4. mockspel: Choral,� Siciliana, Gigne. II, V, IX, XV-XVIII, XXI, XXVI -

xxvm. 

-5. En stor Phantasie, med fuga al' tre Thema. II, IX, XV-XVIII.
6. >>Musicalisk malning utaf Printz Leopold af Brunsvig dod». III, VII,

XVII-XIX.
7. Gala-Messa.- IV.
8. Cantate. >>Helig iir Herren>� (B. Liclner). IV, V, (XXII), XXX.
'9. Fanfare. V.

10. Cantabile. V, 1, 2, 5, 7, 8.
11. Ivt:alning af ett Sjoslag. V, VII, VIII, XV, XVI, XXII, XXIV, 2,- XXVII. 7,

XXXVI.
12. Malning af Herdars munterhet etc. _ V-VIII, XIII,. XIV, XXII, XXIV,

1, XXVII, XXVIII, XXXI, XXXV.
13. Flojt-Con.cert: March, Polska, Alleman.de. VI (jfr 2).
14. Harp-Sonate: VI, XVII, XVIII.
15. .Jerichos belagring. VI, XV, XVI, X,�I, XXVI, XXXV.
16. Choraler. VI, VIII, XIII, _XIV. XVII-XXI, XXIII-XXVI, XXIX, XXX

XXXU-XXXVI.
17. Septuor. VI.
18. Nocturne. VI, VIII, XV, XVI, 2, 7, 8, XXXVI.
19. Flojt-Con.cert; Allegro, Adagio, Hondo. VI, XIII-XVI.
20. Fantasi och Fuga. VI. 
'21 '. Sinfonie. VllI.
22. Harmoni-I\Iusik. VIII.
23. Solo-Concert. VIII.
24. Caracteristiske drag af Korn.mg Gustaf ·w asas lefnad. X.
26. Ouverture med Scena etc. XIII, XIV.
26. Cheu-Ten. XIII, XIV, 5, 8.
27. Flo.it-Concert: Allegro, Andante, Rondo. ·XIII-XVI,· XIX, XX, XXIV .

XXVI, 1, 2, 7, XXIX. 8, 12, XXXIII, XXXIV.
28. Afrikansk musik. XIII, XrV.
29. Mohrernas liksang i l\farnkko. XIII, XIV, XVII, XVIII.
30. Klockspel och fuga (jfr -'1). XIII, XIV.
31. Onverture; l\farche, Allegro. XV, XVI, 2 (med fuga); XIX, XX, 7, XXXV.
32. Schweizisk nationalmnsik.. XV, XVI, 8.
33. Kosackisk nationalmnsik. XV, XVI, 2, 7.
3--:1:. Skogrn.usik. XVII, XVIII.

35 .. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

Siciliana med variationer. XVII, XVIII. 
Arabisk romans. XVII, XVIII, L"'CYI. 
Yttersta domen. XVII-X,,"'C, XXVII, X,�VIII, XXXIII, XXXIV. 
Finsk nationalmusik. XIX, XX. 
Terassen, Afrikansk nationalsang, XIX, XX, 5 (jfr 28) .. 
Gon.dolierernas sang i V enedig. XIX, XX, XXVI, 2, 7. 
Aftonpromenaden pa Rhenstrommen. XIX-XXI, XXIV, 2, 7. 
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42. ( Corelli) La "Notte Natale. XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXXI I - XXXIV

43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60., 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70; 
71-
72. 
73. 
74-
73. 
76. 
77. 
78. 
,9. 
80. 

XXXVI.
(St. Jamzarins). Neapolitansk hymn. XXL
Symphoni-Concert. XXL
(J[raus). Bisattningsmusilc XXII.
Inb.·oitus etc. ur Ordensmusiken. · XXII.
Esaire Prophetenom m. m. XXII.
Hosianna. XXII, X,"'CX-XXXfV.
(Carillon). Sonate. XXIV.
Chorus, en.I. Luc. 2: 14. XXIV.
Aria cantabile. L'CV. -
(Allegri och Bai). Miserere. XXV.
(Palestrina). Improperia. XXV.
Ur Jesu lidandes historia. XXV (X,�XV).
Fuga over Choral 154. XXV.
(Handel). Ur. »Messias» . XXVI, X,�XVI.
Indiansk aria. XXVI.
Ouv.erture. Allegro-Andante-Rondo. 1.
Imitation av vissa instrument. 1, XXXIII, XXXIV.
Sonate. 1, 8.
)>Contrapunctum fluidum». 1.
Adagio. 1.
(Dalayrac). Variationer over ett tema av 
Polonafae. 2.
Variationer over »Honsgummans visa». 2, 7-
Serenade militaire, 5. 
:i\farockansk Cantiqu�- 5 (jfr 29)-
Finsk aria: )> Ak min.an . . . ». 5. 
Narva-marche. 5. 
Svensk visa. » :i'vlin far var en. vastgote.» 5.
Fuga canonica. 5. 
Ny polonaise. 7. 

1, s.

Tonmalning: Gustaf III:s seger vid Svensksund. XXIX, XXXL 
Ouverture; Adagio patetico-Allegro. 8. 
Phantasie i 5/4-takt, 8, 12-
Gammal svensk dans, 8. 
Serafimer-Marsch. XXX (jfr. 46). 
Phantasie(orgei-f XXX. 
V eni Sancte Spirit_us. XXX, XXXI. 
Te Deum. XXXI. 

7 - .J.rsbok for 1927. 
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81. Specimen. Phonasci. XXXII.
82. Israels seger. XXXII.
83. Det tillkommande eviga. XXXII.
84. Ouverture. 12.
85. Skotsk sang. 12.
86. Hottentotternas sang. 12: XXXV, (XXXV I).
87. Adagio. 12.
88. ( Corelli). Les folies d'Espagne. 12.
89. Cantabile. 12.
90. Vaudeville ur »Gustaf Adolf». 12.
91. Flojt-Concert. Allegro, Polska, Anglaise. XX,"{V.
92. (Corelli-Geminiani), Gigue. XXXV.
93. 'Flojt-Concert. Allegro, Adagio, Gigue. _XXXVI.

RESUME. 
Pendant les annees 1786-1799 l'abbe Vogler exer<_;a a Stock

holm les fonctions officielles de chef de l'orc�1estre royal. Il 
donna en outre· un grand nombre de concerts d' orgue on il fit 
preuve d'un veritable talent de virtuose ma.is aussi de la plus. 
grande liberte dans le choix d� ses programmes. 

C'est ainsi qu'il jouait dans les · eglises des fantaisies musi
cales sur des motifs religieux ou profanes en un melange sou- -
-vent audacieux, comme le montrent les exemples suivants: 

)>Principales scenes de l'histoire de Saul et David selon la 
Bible.)> - »Recit musical de la mart du Prince Leopold de 
Brunswick.>> - )>Tableau d'une bataille navale.» »Tableau de 
la gaite des bergers, troublee par l'orage. » (Cfr la VI:e sym
phonie de Beethoven.) - »Le siege de Jericho.» - »Traits 
caracteristiques de la vie du Roi Gustave Wasa. » - >>Le juge
ment dernier - d'apres le tableau de Rubens.>> - »Promenade 
du soir sur le Rhin. )> - )> Histoire de la Passion de Jesus.» - · 
»Victoire de S. M. le Roi Gustave III a Svenksund.» - »La
victoire d'Israel.»

· Tel� morceaux a programme alternaient avec des ouvertures,
»concerts de fliHe,>, fugues etc. et avec de la musique »natio
nale»: africaine, marocaine, suisse, cosaque, arabe, finnoise,
indienne, chinoise, ecossaise etc. Parfois »le chant des Hotten
tots)) etait place pres de »l'histoire de la Passion de Jesus�»

Vogler n'en rendit pas moins de reels services a la vie musi
cale de Stockholm et fit beaucoup pour eveiller l'interet du 
public envers l' argue considere comme instrument de concert. 


	Blank Page



