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KUNGL. HOVMUSIKUS ANDERS WESSTROM 

STRODDA ANTECKNINGAR SASOM BIDRAG TILL i700-
TALETS SVENSKA MUSIKHISTORIA 

Av C. F. HENNERBERG (Stockholm) 

(Fortsattning och slut fran foregaende argang.) 

TIDEN 1760-1776 

enare delen av den i foregaende argang sid. 93-137 publi
cerade uppsatsen om· Anders Wesstrom (i det foljande citerad 

Art. I). behandlade Wessfroms fyraariga studieresa till Tyskland 
-och Italien. Vi Hi.mnade ,honom, da han i augusti manad 1760
efter en tva manaders svar resa fran sistnamnda land hade an
kommit till Hamburg. Aven fran denna ort ar han nodgad att
begara medel till sin resas · fortsattande. Penningar sandes
honom ocksa genom formedling av poslkommissarien Ahlstrom
i Hamburg. Denne senares erkannande pa mottagandet av
namnda medel finnes registrerat i DR 1 for den 11 september
med sarsk.ilt angivande, att sandningen natt honom den 2 i
-samma manad. Tiden for Wesstroms avresa fran Hamburg
-och hemkomst till Stockholm har jag ej kunnat narmare fast-
stalla. Den 27 november angives han emellertid sasom anland
till huvudstaden i ett memorial till overstemarskalken fran da
-varande direk.toren for Kungl. Hovkapellet, baron Carl Vilhelm
von Diiben. 2 Ur detta aktstycke3 ma foljande anforas:

" - - · - Hos Eders Hoggrefl. Excellence har jag afven till det 
basta bordt anmala, Cappelisten Anders vVesstrom, s0111. nu ifran den 
resa han pa Kongl. Maj:ts tillstand och kostnad till Italien gjordt, 
ar aterkommen och vunnit den skickelighet och styrka uti Musiquen, 

1 Diarieregistret over Riksmarskalksambetets handlingar. Se Art. I sid. 
105, not 2 .  

2 Fodd den 2/2 1724, dod 29/12 1790. Tilltradde direktorsbefattningen vid
K Hovkapellet erter sin lmsin, baron C. G. von Di.i.ben, som avled ar 1758. 
·se vidare Norlind: Allmant musiklexikon.

3 I sin helhet an.fort i Holger Nybloms uppsats "Per Brant och Frihetsti
dens musikliv". Sv. Tidskr. L Musikforskn. arg. 3 (1921) sid. 122 o. folj. 
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son1. man af des flit och ofortrutenhet kunnat vanta, hvilket ock synes 
giordt honom fortienf aJ nagon tillokning uti des nog svaga vilkor. 
Dartill 'gifves nu tillfalle genom Cappellisten Jacob Hinrich Meyers 
dodeliga afgang, som i dessa dagar timat, och hvarigenom pa ordi
narie Stat en arlig lon af 400 Dal. S:mt blivit ledig. I folje daraf 

-har jag trodt hos Eders Ifoggrefl. Excellence kmrna i odmjukhet an-
halla, at af bemalte ledig blefne Lon 200 Dal. S:mt ma ofvannamnde
"\i\Tesstrom, utom hvad han nu pa staten innehafver, tillaggas - - -" 

Detta forslag till loneforbattring gick icke omedelbart igenom. 
Forst den 20 december 1762 blev det av Riksdagens Sekreta 
utskott beslutat, att Wesstrom skulle fa sin Ion okad fran 300 
till 500 daler s:mt. 1 

Det anforda visar, huru angelagna vederborande voro att sok.a 
en forbattring i Wesstroms levnadsvillkor, pa det att han odelat 
skulle kunna fa agna sig at sin konst.- Vidare erholl han till
.stand att jamte sin befattning som kapellist fa mot betalning 
giva egna konserter. Sin forsta kon�ert efter hemkomsten hade 
han i Stora riddarhussalen den 4 januari 176l 2. 

I annonserna till denna konsert heter det, att »den fra_n Ut
rikes orter och Italien nyligen aterkomne Kongl. Svenske Kam:. 

marmusikus Wesstrom for forsta gangen vil offenteligen la.ta 
hora sig,>. Wesstroms preslationer slogo tydligen an i hog 
grad, ty under den narmast foljande tiden forekommer hans 
namn synnerligen ofta pa konsertprogrammen (Se Vb n:ris 190, 
191, 192, 193, 196 och 201). Till en borjan ar han aldrig en
sam utai1 upptrader tillsammans med andra artister, sasom 
Lalin3

, Bylau\ Esser5
• 

·
1 Se Nybloms anforda uppsats sid. 119. 
2 Se Vretblad: Konsertlivet i Stockholm under 1700-talet. Stockholm 1918, 

sid. 161, konsert nr 189. Detta arbete citeras i det foljande Vb samt sidans, 
resp. konsertens nummer i konsertforteckningen. 

3 Lars Samuel Lalin, f. 1729, d. 1785, sedermera sangmastare vid operan 
1773-83. Om hans _ mycket betydande konsertverksamhet i Stockholm se 
Vb (registerh_anvisningarna). Se ·for ovrigt Norlind: Allm. musiklex. 

4 Namnet skrives aven Bi.Hau. Oboist och fagottist. Upptradde ofta pa 
konserter under 17 6 0-talet. Jfr Vb. 

5 Carl :Michael Esser. "Violinist och sangare. (Vb; jfr konsert nr 166). Till 
det, som meddelas om Esser i Vb, Eitners Quellenlex., Fetis: Biographie univ., 
Norlinds Musiklex. (2:a uppl.) m. fl. finnas atskilliga kompletterande uppgifter 
i Hallardt: Biografiskt musiklex. (Om detta lex. se Art. I sid. 95 not 3) ur 
,;ilk.en kalla endast foljande i cletta sammanhang ma meddelas: Esser, fo dd 
i Aachen, dar hans far var en medelmattig violinist, blev elev till Cattaneo i 
Dresden [denne var ocksa en tid "\Vesstroms Iara.re, se Art. I sid. 111], korn vid 
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Vid konserterna forekom ofta enl. annonserna »utsokt ny 
Italiensk M usique» patagligen sadan, som Wesstrom medfort 
hem fran Italien (jfr Art. I sid. 135, brevet fran Palmrot). Vid 
den sista konserten under varen (Vb nr 201) upptrader Wesstrom, 
som det vill synas, alldeles ensam, mojligen tillsammans med 
nagon ackompanjator. Konserten agde sasom forut rum pa 
Stora riddarhussalen den 30 april; och W�sstrom skulle upp
trada »med atskilliga nya Soli for Violin, -sammansatte av de 
basta Italienske Componjster uti atskillig gout ... och lafvar 
bemalde Wesstrom at visa sadan flit, h Yarigenom en talrik 
Orchestre ej torde saknas». Anledningen till, att b.an nu pa 
egen hand upptradde, skola vi av det foljande finna vara: den, 
att han rakat i tvist med sina kamrater om delningen: av in
komsterna for de tidigare uppforda kohserterna. 

Det flitiga upptradandet a konserter ger, som redan sagts, vid_ 
handen, att Wesslrom var mycket uppskattad som solist pa sitt 
instrument. Lagger man hartill hans 6verordnades forut om
namnda anstrangni_ngat att skaffa hon.om battre utkomst, kunde 
man aga ratt att vanta, att· han skulle varit fullt belaten med 
sin Iott. Han sjalv sag emellertid icke saken sa. Redan · den 
6 maj begii.r han 4 manaders permission for att resa till Ha_m
burg och anhaller om ett halvt a.rs forskott a. sin Ion. Endast 
permissionen blev av davarande oyerstemarskalken 1 beviljad 

cirka 24 a.rs alder 1760 [felaktigt artal, ty Vb nr 133 uppger den 'forsta kon
serten 1758] genom greve Adam Horns formedling fran Preussen (Berlin) till 
Stockholm som solospelare hos kon. Ad. Fredrik. Oak.tat »tilrackelig Lohn, 
fritt underha.11 pa Slottet, tilstand att giva egna conserter» m. m. gjorde han 
fors6k att rymma ur landet och lyckades slutligen dari, lamnande slmlder 
efter sig till en och annan i Stockholm samt foretog darefter v_idstrackta och 
mycket lyckade konsertresor. Langre fram skall han forgaves hava gjort for
sok att erhalla Gustaf III:s tillstand till att fa atervanda till Sverige. (Om 
vidare uppgifter, se ifragavarande lexikon.) - KMA ager kompositioner for 
violin solo av Esser, Michaele »Cavaglieri». [Han var ·namligen riddare av 
>>Gyllene sporren»].

1 Riksradet, greve Adam Horn f. 25/u 1717 · d. 24/1 1778, vilken f. o. m. ar
1761 blev overstemarkalk efter greve Ekeblad. Greve Horn var, om mojligt,
en annu · mera nitisk musikvan an -foretradaren i ambetet. I Art. I sid. 95 not
2 iir meddelat, att han - liksom 'lv esstr6m - var elev av Tartini. I samma
kiilla, · varur denna uppgiit sta,mmar (se anl'orda stalle), finnas manga andra
uppgirter om greve H:s storartade verksamhet for den inhemska tonkonstens
upphia.ipande. Sa t. ex. hemsa.nde han 1ran utlandet under sina resor manga
musikalier till hovkapellmastaren J. H. Roman och skaffade sig sia.1'· ett be-

i) 
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(DR %)- Resan foretogs uppenbarligen over Goteborg, ty ban 
gav dar tva konserter de1i 11/6 och 9/7• 1 Om ban sedan verk
ligen fortsatte till Hamburg .:__ nagot som jag ej kunnat konstatera 
- stannade han ej lange dar, ty under oktober manad, sedan

--den. beviljade permissionstiden redan gatt till anda, finna vi 
hon om i L iibeck, varifran han. sander overstemarskalken ett den 
18 i namnda manad daterat brev av foljande markliga inne� 
hall. 2 

Hogwalborne Herr Grefwe Kongl. Maijt:s och _ Rik.sens Rad, 
Ofwerste Marskalk, · Riddare och Commende�ir af Kongl. 
1\faijt:s orden: 

Nadigaste Herre! 

Da nu mera den af Eders Excellence mig nadigst forunta permis
sion til a.nda lupit, fordrar min skyldighet, at iag Eders Excellence i 
underdan: odmiukaste wordnad mina nuwarande omstandigheter 
med lika --wordsam undergifwenhet wid handen gihver. Det torde 
ej wara Eders Excellence obekant uti hwad for Critiska omstan
digheter iag oskyldigt .nodgas befinna mig uti Stockholm den for
flutna wintren ofwer: trott omsider wid Secund Violin, den iag 
blifwit Befaldt at spela wid Kongr · Hafwet, trott ock wid de mang
faldiga oangenama anstoter mig mott mast ifran den lVIusikaliska 
Tyska sidan, har iag haldre welat underkasta mig de hardaste oden 
hos utlanningar, an at blifwa foragtad uti mitt �get K: Fadernesland. 
Forsynen har ock sorgt for mig. General Intendent du Roy de 
Dannemark et son Envoije Extraordinaire au· cerc1e de la Basse 
Saxe Hr Schimmelman, hwars capell bestar af 13 personer, har be
hagat engagera mig Sa.Som Concertmastare for berorda Musicaliska 
corps; ett anbod, som iag sa mycket mindre kunnat afsla, som iag 
igenom detta engagement kunde fa tilfalle at afborda fl era skulder 
iag giorde i Hamburg til min utlandska resas fo·rtsattjande dels hos 
Salig Residenten Konig dels ock hos flera privata. 

tydande musikbibliotek. Sjiilv framstaende violinspelare gav han undervisning 
at andra i violinspelning. Genom premier och kontanta understod uppmuntrade 
han kapellister och gardesoboister att flitigt ova sig i sin konst. I sitt hem 
upptog och underholl han musikstuderande, bland dem Lars Lalin, och lat dem. 
fa undervisning i musik och andra amnen. A sitt gods Fogelvik lat han med 
egna arbetare forfardiga strakinstrument och striingar till desamma m. m. 

1 Y\T. Berg: Bidrag till musikens historia i Goteborg 1754-1892. Goteborg 
1914, sid. 124. 

2 Originalet i Eichorns Konsthistoriska samlingar i Kungl. Biblioteket, varest 
jamyal det av greve Horn egenhandigt uppsatta konceptet till har nedan an
forda svarsskrivelse finnes. 
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- Forsakrad, at Eders Excellence, som ifran flera ar tilbaka sa nu
som utrikes behagat ifran mina yngre ar omfamna mig med alt ·for
mycken nad och huldhet, nadigst agreear detta af mig tagna steget� 
wagar iag i underdan: odmiukast bonfalla om 2ne a.rs permission at 
fa wara borta, pa det mina galdbmidna omstandigheter inom den 
tiden torde f6rmodel. kunna afbordas. Skulle det utaf hiertat grama 
mig, om mig blefwe afskurit alt tilfalle at kunna pa mit ringa satt 
tj ena mitt K: Fadernesland. 

Esser befinner sig nu mera uti Hamburg och ar engagerad hos 
Hans Durchlaut Hr Landtgrefwen af Hessen, hwilken oppehaller sig 
nu mera uti Hamburg. 

Eders Excellence ta.ekes nadigst 6fwerskicka mig genom Hr Haf 
Secreteraren. dess • Hoga nadiga resolution pa Kopenhamn, h,varest_ 
Hogbem� Hr General Intendent tancker wintren ofwer f6rblifvrn, 
framhardandes iag for 6frigit med diup wordnad in til min sista.. 
andedragt 

Li.i.beck d: 18 oct. 1761. 

Eders Excellences 
Underdan: 6dmiukaste Tj:re 

And. A. W esstrom 

[Paskrift:] ankom d. 29 oct. ·1761. besw: d. 3 Nov. 
Permission prolongerad til December manads slut 1761. 

Denna minst sagt oblyga framstallning fick det svar, som 
den fortjanade. Greve Horn skriver: 

Min· Kara Westrom 
Jag har fatt Edert Bref ifran Lubeck af d. 18 sistl. October lnvaraf 

iag med nog forundran finner, huru I ansett edra omstandigheter 
har hemma i Rik.et hafwa warit samre, an de nog fordelaktige ,vilkor 
som Eder bade i anseende til Lon och den pa Edert utrikes vvistande
pakostade penninges·umman, bora hallas fore; Om Edre omstandig
heter warit efter edert foregifwande eritiske; sa kan I bast sielf efter-. 
sinna, om och huruwida annan anledning an eder musicaliske ga.fwa 
dertil a Eder Sida gifwen ar; At I nu [kanner] Eder trott ,vid Second 
Violinspelande wid Kongl. Hafwet, forekommer mig nog besynner
ligit, sa wida edert tjenstgjorande uppa befallning handt mindre ofta,. 
an den Er forunta tjenstfrihet sasom ock formon at for betalning 
upfora Concerter; Jag wet intet hwarfore nagre oangenama anstoter 
mott Er ifran den sa kallade musicaliska tyska Sidan, och hade jag 
lrodt mig bora forskonas fran deltagande uti hwad som passerat 
emellan er och Edre wederlikar, da tratan har 111.erendels bestatt 
deruti at dela winsten for de upforde Concerter er emellan; Och 
som 1ag icke heller har mig bekant, uti hvvad forakt som faclernes
land.et er forsatt, altsa_ kan jag sa mycket mindre finna mig uti Er-
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anhallan om 2ne a.rs ytterligare permission, soli1. jag ar ofwertygad 
derom at - oaktadt den tacksamhet, hwarmed I for den pa Eder 
anwanda stora kostnaden tillika med 16n och tjenstfriheter, Kgl. 
Maj:t i underd[anighet] forbunden ar och blir - Eder forlust saker
ligen blifwer uti Haforquestren dragelig. Saledes ock i anseende tiI 
alt hwad· ofwan anfordt ar, kan jag icke undga at antyda Er, det I 
wid forl ust af Eder pa Hafstaten agande lon, in finner Er har til 
tjenstgiorande wid December m.anads slut· detta ar; med hwilken 
prolongation af permission jag tror mig hafwa gifwit Er ett fornyat 
prbf af den benagenhet jag stedse tilforne wisat och jemwal hadan
efter alt eft�r de mig af Eder gifne anledningar yttra will. 

Forblifwandes Er 

[Pa yttersidan]: 1761. Stockholm d. 3 November, Bref, hans Ex
cellences, swar til Haf Musicus A. vVestrom pa den begarte 2ne a.rs 
permission. 

A. Horn.

Verkan av detta brev blev, att Wesstrom atervande till sitt 
)>Kara Fadernesland». Hemfarden maste hava gatt over Gote
borg, ty har gav han en konsert i slutet pa november (W. Berg). 
Hemkommen efter sin forlangda permission synes han, trots 
allt, hava aterfatt samma formaner, som han tidigare atnj utit, 
sarskilt att vid sidan av sin kapellisttjanst fa giva konserter. 
Vb namner 5 sadana under varen 1762 1, den forsta 7 februari 
och den sista 18 april. Vid den andra k.onserten, den 21 
februari, som enligt annonsen gavs pa grund av den upp
muntran som den forra rant, forekomma aven nu »musicalier 
.av de namnkunnigaste italienska ma.stare, samlade av Wesstr6m 
pa hans resor». 

Ar 1763 registrerar Vb endast en konsert, vid vilken Vl es
stroms namn forekommer (2 7 /3). Darefter forsvinner han all
deles · fran konsertforteckningarna i Stockholm under en tid 
av 8 ar, eller till ar 1771. Detta forhallande kan ej garna 
f6rklaras enbart av de konsertresor, vilka han uppenbarligen 
foretog. • Allt emellanat torde han hava varit skyldig att vistas 
i Stockholm och gora tjanst som hovkapellist, i vilken egen
skap han enligt hovrakenskaperna alltjamt uopbar sin Ion. 2 

1 N:ris 206, 207, 208, 210 och 214. 
2 Valvilligt meddelat av K kammarmusikus Emil Trob�i.ck, vilken j�i.mte 

T. Norlind utgivit I{ung1. Hovkapellets historia 1526-1926. (I Art. I sid 94
not 2 ar forfattarnamnet genorn misstag skrivet Gottfricl Troback).
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Mahanda var en av orsakerna till det namnda uppehallet i 
konsertverksamheten i Stockholm den, att ban genom sitt 
mindre blygsamma · upptradande, av vilket nyssanforda korres
pondens med greve Adam Horn ger en ratt sa talande bild, 
gjort sig - som man sager - om6jlig ibland huvutlstadens 
musiker och musikalskare. 

Under varen 1766 befinner han sig i England. DR upptager 
for den 10 april detta ar konceptet till en skrivelse, varur f�H
jande utdrag ma anf6ras :  - ·_ - »bewiljas den nu i Angland 
wistande Haf 1\1 usicanten Anders Wesstrom tillstand, att till 
Junii Manads slut detta ar fa bortowara, dock att ban wid 
samma tids f6rlopp sig bar ater ofelbart installer, hwilket alt 
honom tbetta till intygande och behorig eflerrattelse med
delas - - - A. Horn.» 

Undern vintern 1768-69 ger han tva konserter i Goteborg, 
namligen den 11/

12 
1768 och den 5/

2 
1769 (W. Berg). I denna 

stad bade ban tydligeh forvarvat sig atskilliga vanner, och hit 
onskade ban fa 6verflytta. . Mojlighet bartill tycktes yppa sig, 
da platsen som . organist vid domkyrkan darstades blev ledig 
efter · Carl Dijkman, vilken av led den 28 februari 1770. 1 

Wesstrom bade sannolikt vantat Dijkmans franfalle sasom 
nara forestaende och i tid berett sig pa att soka befattningen i 
fraga. Harpa tyder det f6rhallandet, att ban den 21 februari 
samma ar erhaller begart intyg over sin tjanstgoring i K. Hov
kapellet. Konceptet till detta betyg aterfinnes i DR for den 20 
februari och lyder som foljer. 

Bevis for Haf Musicus And. vVesstrom, angaende dess 
upforande. 

Uti ingifwen skrift har Haf Musicus wid Kongl. Hafwet Anders 
vVesstrom. anhallit om mitt intygande ofwer dess forhallande och 
upforande under <less tjanstetid ,vid Kongl. Hofwet. 

Thet warder forthenskull intygadt, att vV esstrom, sedan han efter 
idkade Academiska studier ar. 17 4 7 blifwit Auscultant i Ko:ngl. Swea 
Hof Ratt, blef han ar 17 48 wid Kongl. Hof Capellet antagen, och 
har han under sin tjanstetid adagalagt riojaktige prof af ett heder
ligit och anstandigt upforande, I anseende hwartil jag ej undga kan 

1 Se °V'l. Berg a. a. sid. 8. 
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att uti hwacl till cless lyckas befordran Hinda kan, hafwa honom till 
<let basta recommenderad. 

Stockholm d. 21. Februari 1770. 
N. Bielke1 

/ J. Isr. Osrengius. 2 

I sin sfravan att vinna anstallningen i Goteborg bade Wes
strom synnerligen kraftig hjalp av Patrik Alstr6mer, varom 
f6ljande tre brev bara vittne. 3 De bada f6rsta iiro odaterade_. 

Breu 11.1· 1-. 

Walborne Herr Com.ercie Radet 
• lVIin nadige Herre och Befordrare !

Da iag formodar Herrskapet Hirer lyckel:n wara anlandt til Alings 
.Ahs tar iag mig den friheten at, niist min odmjukaste wordnads af
laggande for al mig ertedd nad, ynnest och omvvardnad, annu ytter
ligare suplicera om continuation deraf i synnerhet wid det bekanta 
tilfallet i Goteborg, da fag nast Gud satter til ingen annan mit hopp 
o ch tillit an til Hr Coffiercie Radets almiint bekanta Menniskio:kar
lek och Bestandiga gunst och ynnesl for mig i synnerhet. Har
loper ett r:yckte, som skiJlle Hr Directeuren Sahlgren interessera sig
for nagon, hwars namn har ar obekant, afwen som at det dar nedre
biudes penningar for _sysslan utaf flere. Detta hwad mera ofwer
lemnas til Hr Oomercie Radets nogare granskning ,vid sin ankomst
pa stallet. Emedlertid, Min Nadige Herre, tryggar iag mig ,vid de
mig gunstigist gifne loften, da iag mast kan giora mig forsakrad om
onskad ntgang. Den omstandigheten wagar iag allenast lillagga, at
al moijelig drift och arbetsamhet larer hartil fordras, egenskaper,

i Nils Adam Bielke, f. 31/1 1724 d. 20/G 1792, greve, riksrad, overstemarskalk 
vid hovet 1769. En av Ku:Iigl. lVIusikaliska Akademiens stiftare. Anforda tjanste
betyg for vVesstrom ar det enda av mig p·a.traffade dolrnment, vari tiden for 
hans antagande som a{iskultant i Svea hovratt fi�nes · angiven (jfr Art. I sid. 
106). Greve Bielke hade sjalv blivit auslrnltant vid sai:nma hovratt a.ret forut 
och avlade den darfor stadgade eden den 27 nov. 1746. Se forovrigt bans utforliga 
levnadsbeskrivning i Svenskt biografiskt lexikon bd 4 (Sthlm 1924) sid. 280 o. 
folj., dar emellertid hans. musikaliska fortjanster icke komma till omniimnande 
annat an att han var LlVIA. Jfr Morales-Norlind: Kungl. Musikaliska Akademien 
1771-1921. Stockholm 1921. 

� Johan Israel Osamgius, hovsekreterare, assessor. Aven han mycket musi
kalisk. I Utile Dulcis orkester trakterade han an altviolin, an valthorn. (Se 
forteckningen pa medlemmarna i U. D:s kor och orkester i i'vlusik .. Akad:s 
Bibliot. Sign. Litterat. Handskr. 188.) UVIA 1783. D6d 1810. 

3 Originalen i Alstromerska brevsamlingen i Uppsala Univ. Bibliotek. Sign. 
G. G: 55.
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som manga andra sakna utom Hr Comercie Radet. Otalig om un
derrattelser utaf ansokningens stallning utbeder iag mig clerom alle
nast ett par ord, afwen som om min wordsamaste Respects anmalan 
til Nadiga Frun och Hr Directeuren. 

Framhardandes med oaflatelig ,vordnad 

Breu nr 2. 

Walborne Herr Coiiiercie Radets 
Odmjukaste Tj:re 

And. A. vV esstfom. 

"\Valborne. Herr Coiiiercie Rad 
lVIin nadige Herre och bestandige Vfalgorare ! 

Med sa mycken storre fagnad inhandigade iag walborne Hr Co1ner
cie Radets trostefulla Sandebref, som iag ei annat formoclat an oan
genama tidningar, dunder och blixt ifran Bohuslahnska Horizonten, 
hwarom ahven ett almant ryckte, understodt har a orten af Hr Carl 
:Moeckel, waldeliga utbredt sig til min nackdel. Fru gtan och mycket 
litet hopp hafwa saledes -en rund tid warit min Iott, tils antel. Herr 
Commercie Radet geno;rn sitt ej mindre gracieusa an nitiska bemo
dande behagat forskingra dessa storm och ovvader hotande molnen. 
Guel walsigne darfore och for . alt annat godt min Nadige Herre, som 
giordt och annu gior sa mycket for min befrielse ifran slafvveri och 
traldom, da iag t\vartom i detta fallet hoppas at wara mas.tare af 
mig sielf, sta · pa saker och egen botn och blifwa ingens slq.f om 
inte I-Ir Commercie Radets, som i sanning fortjenar af mig al up
tankelig forbindelse, worclsam erkansla och oandelig tacksaijelse. 

Willkoren, i synne:rhet sysslans forlust, om orgwarket ej for
swarl:n skiotes, afwensom min darwid forbundna skyldighet wid in
formations warcket h,vilket iag dock utan detta forbehallet efter 
yttersta formaga tanckt at skiota, gora mig wal myror i huhvudet, 
emedan sa mycket mig witterligt ar, icke ett sf1dant band blif-\-vit nagon 
enda organist i riket alagt, deck torde denna swarigheten, som 
genom owannens atgiard larer blifwit grundad fore min ditkomst pa 
nagot satt kunna blifwa modifierad; ar iag for ofrigit fardig at ga i 
alt, lnvad som med naturlig billighet_ och rattwisa kan forenas. 

Den Projecterade rese: Provision, som tycks ,,ral ,vara nodv,ran
dig, ist dennoch . eine harte Knote aber weil es ist ein muss, so 
muss ich mich darein find en lass en och skal ingalunda forglomas; 
enar den i mitt sinne atminstone, som ej kanner sakens stallning 
dar nedre, wal grundade forhoppning, at den larer underga lagom 
och skalig fonvandling. 

Ner-resan wil iag sa snart nansin gorligit ar paskynda, men om 
iag pracist kan wara uti Goteborg wid slutet af Julii ma.natl, blir 
en ornstandighet som. hufwudsakeligen komer an pa .Printz Henrichs 
ticligare el:r sednare hitkomst, hwarlil stora festiviteter prepareras 
-pa Drottningholm, clock wagar iag nast Guds hielp forsakra at cl. 10
el:r 12 aug. nastkommande, elrnru iag nu 111{1 swinga mig til det 
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aldra, sidsta, om ej forr skal infinna mjg pa det stalle, hwarest 
resten af min timeliga walgang skal formodeligen decideras. 

Min wordsama paminnelse om Hr Comercie Radets ytterligare 
gunstiga atgiard i detta amne ar ofwerflodig, och utber iag m.ig en..: 
dast at fa wara innesluten uti Herrskapets wanliga grace, framhar
dandes med oaflatelig wordnad 

Breu nr 3. 

Walborne Herr Comercie Radets 
Odmjukaste Tj:re 

An·d : A :  "\V esstrom. 

vValborne Herr Commercie Rad! 
Min Naclige Herre! 

Mors in olla! 1 Om iag agde millioner och wille med elem ut
warcka mig 8 dars permission, ar det aldeles om.oij eligit. Alla up
tankeliga. forsok jamte den j mitt tycke nog rorande forestallningen 
•0111 forsummandet af min lycka hafwa i anseende til den bekanta 
Printz Hindrichs hitkomst warit fruchtlosa; iag, bar begart afsked, sa 
langt bar iag gatt, hwilket om iag sa astundar skal mig bewiljas, dock 
ej forr an wid nasta manads slut, da man tamel[ige]n grmidadt sup
ponerar festiviteterna wara forbi. Hwad wil iag da arme mann 

· giora; at resa anda och torhanda blifwa aterh§..mtad med Laga skjuts,
tyckes och wara ett ganska hardt steg; maste saledes iag nolens
vol ens blifwa qwar; och blir for mig ingen annan utwag, an at
ofwerlenma den for mig interessanta ansokningen uti Guds hander,
han bast ser hwad mig nyttigast vrnra kan, och darnast uti Hr
Cofiiercie Radets outtrotteliga bedrifwande; Iag ser utaf det gracieusa
Brefwet, at en ung gasse Back, som for ett par ar sedan larde for
Johnsen och blef organist i en landtforsamling och iag hor afwen
har, at han skal giora sig sakert bopp i _anseende til bans starcka
Recoiiiendationer, hwilka han sannerl[ige]n behofvver; skal saledes
iag. kunna emportera, fordras wisserl:en. domkraft at drifwat i genom;
hwarfore iag ehuru mot min hogsta wilja franwarande, far latat i
Guds namn derpa komma an. Wilja de antaga denna yngling; som
i1astan ej kan rora Violinen ocb icke ett annat Instrument . utom
orgwarcke-i: och claveret, star det dem fritt. Icke des mihdre be
hofwer iag ej widloftigt · at op:tepa min a skial hwarfore iag · wille
harifran, de aro Hr Comercie Radet ·forut ganska wal bekanta, och 0111 

flet nansin ar nagon �noijelighet, sa bonfaller iag aldraodmjukast
om min natl. Herres outtrotteliga bistand; och wore wal om sysslan
gafs bort under Herrskapets wistande i Goteborg, _ da iag straxt
kuncle erhalla palitelig underrattelse om afloppet och tyckas de ej
utan skam och nesa kunna a·fsla Hr Ccnnercie Raclets ifriga hemo
dancle, .i synnerhet sasom niirwarancle in loco cla sysslan bortgies.
Skulle de 2 a 3,000 D noclwandigt hetarfwas, ta.ekes min Nadige

1 )>Doden i grytan!» 
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Herre forskiuta dem til min ankomst, och skola de sa sakert. som 
af Banquen. beta.las; utom dess har iag med en Skieppare, som nu 
gar. pa G:borg, och heter Sven Boije, skickat Hr handels Rad Clas 
ett orgwarcks · Positiv, bestaende af 6 hela stammor och 2 claver, 
piporna och tilbehoret inpackadt uti 3 diverse stora Kistor, hwarom 
iag med Hr Clas har confererade, · och· lafwade han at det med al war
samhet emottaga, tils iag sielf kom.er, h wilcket anda skal skie, an ten 
iag far sysslan eller ej. Detta warck lernnar iag Hr Co1nercie Radet 
sa lange til sin sakerhet, det ar giort af Gren och Strahle, och har 
kastat 7,500 Dl kmt. Om ock nagra betingningar a wederborandes 
sida af mig skulle a.skas, behagade Hr Comercfo Radet dem a mina 
wagnar underteckna, hwilket iag · aldeles erkanner - ui1der saker for
modan, at de aro billige, rattwise och nagorlunda til min forman 
land an de. 

Skulle ater emot al formodan det misslyckas, sa wagar iag word
samast erinra om det lofte mig giordes i Tullsakerna, pa thet iag 
anda ma fa wi'stas dar nedre. 

Ma Gud walsigna Herrskapet med tusendfalt walsignelse for al for 
mig hafd ospard moda och omwardnad, iag wan.tar wal nu ej annat 
bref an det som antingen "forkunnar mig lifwet el:r doden. Fram
hardandes med al optiinkelig wordnad sa lange iag lefwer 

Stockholm d. 2. Aug. 1770. 

Walborne Herr Comercie Radets 
Odmjukaste Tj:re 

And. A. Wesstrom. 

P. S. l\1lin nadige Herre, arbeta och fortrottas icke ty motstandet 
ar bardnackat efter alt utseende och wore i widrigt fall detta den 
forsta saken, hw_arwid Hr Comercie Radet lagt handen och ej lyckas, 
hwilket iag likwal icke hoppas. 

Trots alla anstrangningar gick Vv esstrom miste om platsen: 
»den unge gassen Back», om vilken han talar i den anforda
korrespondensen, utnamndes den 17 augusti till densammas
innehavare. 1 Det lider intet tvivel om, att detta val for Gote:
borgs samhalle var vida lyckligare, an om Wesstr6m, som nu
redan uppnatt 50-arsaldern, hade erhallit befattningen.

Det vill synas som om Wesstrom vid denna tid hade kommit 
i battre ekonomiska forhallanden an f6rut. Tidigare har namnts 
(ArL hurusom han sarskilt under sin forsta Stockholmstid 
ej sallan var f6remal for lagsokningsatgarder pa grund a--r 
irakade skulder. Vidare hava vi funnit, att han under sin hela 

· studieresa var i standig penninglrnipa. Aven efter hemkomsten
1 Henrik Back, forut organist i Wendel, Uppland. Han kom att spela en 

l'ramstaende roll i Goteborgs musikliv. Se "\V. Berg a. a. sid. 10. 
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fran namnda fa.rd fann lian · sig n�dgad att begara forskott 
pa sin 1611. Nu overraskar han med att sjalv upptrada sasom 
fordringsagare och hos ved.erborande begara handrackning for 
indrivandet av utestaende fordringar, vilka ban icke pa annat 
satt fick gottgjorda. Sa lagsoker ban ar 1767 m�sterkocken 
Aionsson for en fordran pa 150 daler (DR arende nr 184). Lang1:e 
fram, ar 1771, saker han vid tva tillfallen Lars Lalin for 900. 
·daler vardera gangen, och genom utslag den 10 juli samma ar blir
Lalin for dessa skulder domd till bysattning (DR n:ris 364 och 386).

Sedan Wesstrom misslyckats i sitt. forsok att bliva dom
kyrkoorganist i Goteborg, mota .vi under det foljande aret _hans.
namn anyo pa konsertprogrammen i Stockholm. Det ar dock
forst den 10 november 1771, da en s. k. kavaljerskonsert1 gives
till hans forman (Vb �r 334). Wesstrom sjalv medverkade med
att utfora eh violinkonsert.

Foljande ar, 1772, den 8 mars ger ban en egen konsert (Vb
nr · 339) och foredrager bl. a. » Solo-concert och Solo-sonate av
egen com position med darvid- sluteligen bifogat och pa Lands
bygden fran aldre titler allmant kant musicaliskt stycke, ny
ligen af Wesstrom 6fversatt, nagot forbattrat och tillokt med 18
variationer». � Den 5 darpa f6ljande april medverkar han v.id
en konsert, som gavs for hr Zanders rakning. Den .1 novem
ber .samma ar giva »Cavaljerer och Musik-alskare» ater igen en
konsert till forman for Wesstrom, som darvid sjalv framf6r
nya kompositioner (Vb nr 361).

Ar 1773 den. 10 februari erballer han begart avsked fran sin
tjanst i K. Hovkapellet, da han �amtidigt for sin aterstaende livs
tid tillforsakras en arlig pen:sion av 200 daler s:mt. Brevet darom
ar utfardat av riksnrnrskalken von Liewen3 och lyder som f6ljer:

Afsked for Kammar Musicus vVesstrorn. 
Gjor weterligf, att althenstund Cammar Musicus Anders Wesstrom 

hos rnig anhallit om afsk.ed med bibehallande af ct·e 200 DI Smt, 
1 Om dessa konserter, vilka anordnades av amatorer inom den hogsta socie

teten; se Vb sid. 38 o. folj. samt de stallen _i samma arbete, som angivas i
registerhanvisningarna under namnet »Cavaillers-konserter». 

2 Samma stycke med de 18 variationerna uppfores senare i Goteborg (den 
28/2 1773). Utaa. tvivel ar det rragan om >JGustafs skal», vilken melodi med 
variationer av Vi!esstrom utfordes i Stockholm den 10/4 1774 (Vb 396).

8 Hans Henrik von Liewen d y., greve, riksrad, f. 1704 d. 25/11 1781. Ut
nam.ndes ar 1772 till overstemarskalk, vilken vardighet samma_fu.· forvandlades 
till den av riksmarskalk. .Jfr Art. I sid. 105 not 2. 

I), 
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hwilka honom wid 1762 a.rs Riksdag blifwit tillslagne; Forthenskull 
.efter inhamtadt Hans Kongl. Maj:ts Nadigste godtfinnande, samt pa 
dragande Kall och Embetes wagnar, vvarder honom Anders Wesstrom 
harmed afsked bewiljat ifran hans hitintills innehafda Kammar 
Musici tjenst med det walfortjante loford, att han under den tid 
han samma Syssla f6restatt, sig dar utinnan skickeligen och wal 
forhallit; Och kommer afwen Kammar Musicus vVesstrom att i sin 
ofriga lifstid. de ofwannamnda 200 Dl Smt arligen atnjuta, det we
·derborande till efterrattelse lander. Till yttermera wisso ar detta.
styrkt med min underskrift och Insegel Stockholm den 10 Fe
bruari 1773.

I-I. H. v. Liewen. 
J. I. Osrengius.

Omedelbart. efter erhallet avsked reser han till Goteborg, 
varest han redan den 28 februari uppf6r en konsert, vilken 
sarskilt besk.rives av "\V. Berg i anf6rda arbete sid. 20. Pro
grammet upptog-, som det synes, uteslutande kompositioner av 
'"\Vesstr6m, namligen solos for violin; kvartetter m. m. samt det 
forenamnda gamla svenska stycket, »af Auctor tillokt med 18 
. variationer». Bland de medverkande finna vi Patrik och August 
A1str6mer, Back m. fl. Kort darpa - den 14 mars :- ger han 
-anyo en konsert, denna gang med bitrade av vokala krafter,
sasom en fru Ghrvall och mademoiselle Swarthen samt dom
kyrkokantorn Anders Bonge. Som ackompanjat6r medverkade
b.andlanden Ai1d.ers Gadd.1 

· Enligt den anteckning, som efter Wesstr6ms dad inf6rdes i
Helsinge nations i U ppsala matrikel ( se Art. I sid. 96 o. folj.)
kom Wesstr6m »under arens lopp att i 6fver mattan hog grad
·sjunka ned sasom en slav i fader Liberi [Bacchi] la.gen, var
igenom han raka(le i den st6rsta fattigdom. Det har ovan an
f6rda om kavaljerernas i Stockholm och' de ledande musikali
.ska personligheternas i Goteborg medverk.an vid konserter, som
.gavos av Wesstr6m sjalv eller voro anordnade till hans f6rman,
,ger otvetydigt vid hand·en, hurusom Wesstrom fran dessa in
flytelserika hall pa allt · mojligt satt halls under armarna for
att ej sjunka ned till bade ekonomisk och moralisk ruin. Ty
varr blevo alla anstrangningar i detta adla syfte fruktlosa,
·s�1som vi strax skola finna. Redan under detta. ar (1773)

1 Denna konsert beskrives av '\V. Berg a. a. sid. 20 men blir uteglomd i 

lrnnsertstatistiken a sid. 129. 

129 

finna vi i Slottsark.ivet1 · f6lja11de skrivelse fran riksmarskalken 
till K. hovkontoret, vilket �oku!Ilent tillrackligt talar for sig 
sjalvt: 

Som Kammar Musicant Anders vVesstrom uppa dess begaran under 
•den 10:de febr. detta ar erhallit afsked ifran denna ·bestallning
och honom darwid blifwit tillagdt de Tuh.undrade Dal. S:mt arligen,
som Han forut personelt pa extra ordinarie stat innehaft att uti sin
ofriga lifstid atnjuta; men dess pa 0rdinarie stat innehafde Lon
300 D. S:mt kommer, att, enligt fullm"agter af afwanber:de dato till
falla Hafmusicanterna Malcus D. Boritz och Johan Gustaf Simson;
Altsa har Kongl. Haf Contoiret att sadant uti Hafstaten i agt taga;
kommandes fordenskulld Kammar Musicus Wesstrom ifran den 0rdi
narie Lonen 300 DL S:mt att ifran slutet af nastl. Februari Manad
-uteslutas; Och som Kammar Musicus vVesstrom fortegat sitt erhallna
:afsked, och upburit till och med 4:de quartalet af Ordinarie Lonen, 
sa har Kongl. Haf contoiret utaf de honom personelt i dess 6friga 
lifstid tillagda 200 DL S:mt afdraga sa stor summa som han obe
horigt uppburit ifran nyssnamnda februari manads slut, pa det Haf 
Musicanterna Boritz och Simson matte k0mma, att likmatigt K<�ngl. 
F orordningarne tilltrada och atnjuta de dem tillhoriga Loner, efter 
<leras fullmagters innehall. 

Stockholm den 18 Dec:br 1773. 
H. H. von Lievven. 

J. I. Osamgius.
Ingifwit tiU Kgl. Haf Contoiret d. 20 Dec. 1773. 

Den nu anf6rda skrivelsen tyder pa, att Wesstrom i betydande 
:gi:ad var stadd pa resan utfo·r. Den 10_ april ·1774 ger han 
dock ater eri konsert i Stockholm (Vb nr 396) da han bitra-. 
-des av kor och orkester under Uttinis ledning och spelar s_jalv
violinsolo, daribland » Gustafs ska.I» med variationer. Med
denna musiktillstallning forsvinner han alldeles fran konsert
li vet i huvudstaden enligt f6rteckningarna i Vb.

Den 13 september samma ar, 177 4, ingiver han till riksmar.,. 

·skalk.en en skriftlig anhallan,2 vari han bonfaller om »Eders
Excellences nadigste permission at pa ett ars tid fa wistas
utomlands, for at soka forbattring af mina swaga wil[kor] efter
hwilken lids f6rlapp iag ej Hirer underlata at installa mig in
igen uti mitt Kara Fadernesland - - -» va1:jamte ban an
haller om order till· vederborande myndighet om utfardande av

1 1773 a.rs brevbok sid. 343. 
2 Originalet i Eichorns ovan anforda samling i Kungl. Biblioteket. 

'.9 - Arsbolc for 1929. 
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nodigt resepass.. Enligt. anteckning a skrivelsen bifolls denna, 
ansokan den 30 september. Huruvida han verkligen kom att 
resa utomlands, har jag ej haft tillfalle att efterforska. Uppen
barligen blev hans stallning i ekonomiskt hanseeride allt samre,. 

och ater igen figurerar. ban ·i DR bland Borgrattens lags6k
ningsmal och pa.domes inforsel i sin pension (sa den 31/n 1776). 
Hans vistelse i huvudstaden blir slutligen om6jlig, och sa yppar 
sig ett tillfiille, da han kan lamna denna stad och tilltrada· be
fattningarna som organist vid stadskyrl�an i. Gavle och director 
musices vid darvarande gymnasium. 

GA.VLETIDEN 1776-1781.. 

Organisten och director musices i Gavle, Carl Amnelius, hade· 
med doden avgatt under sommaren 1775, alt doma efter det 
beslut, som av Kyrkoradet darstades fatlades den 4 augusti 
narnnda ar, namUgen att for tjanstearet intill den 1 maj 1776-
forordna radmanen Waxbom att for Arnnelii anka bestrida orga
nistsysslan med ett arvode av 150 dal. kpmt. Samtidigt be
slutas »angaende Direction wid Gymnasii Musiquen, att d.en ej; 
skall skiljas fran Organistsysslan - -· -» . 1 

Sedan de forenade tjansterna under varen 1776. annonserats. 
lediga, anrnalde sig ingen mer sokande an Wesstrom. -KR prot. 
21/

5 1776 innehalle1� antagningsbeslutet, varur f6ljande utdrag ma 
anforas: 

- - - Och som bem.alte \Vesstrom allmant at. kand for en
bland infodda storste Musicus; altsa finner Kyrkoradet skaligt, dess. 
ansolming sa mycket heldre bifalla, som Kyrkoradet derigenom med 
all sakerhet lofwar. sig det yppersta noije uti Musicaliske weten
skapen, ej mindre gagnande for Staden i gemen, an den studerande 
ungdomen. Hwarfore ock merbemalte Kong1. Hof lVIusicus Herr· 
.Anders vVesstrom i formaga af detta, ,varder antagen och forordnad 
till Organist wid denna Stads forsamling, samt derjemte till Director· 
Musices wid det harwarande Gymnasium. Hvrnrwid ban, under 
sine skyldigheters fullgjorande,. komrner alt njuta den Ion och for
maner, som berorde sysslor nu atfolja, eller framdeles kmma bestas.» 

I sin stora gladje over att till befattningen i fraga erhalla en 
sa hogt kvalificerad rnusiker som Wesstrom, skrider kyrkora-

1 Kyrkoradets protokoll den 4 aug. 1775 §§ 1-2. Denna kalla citeras i clet 
foliande KR prot. 
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det till en alga.rd, som nappeligen ager motstycke i kyrkomusikens 
historia, den namligen att uta11 nagot yrkande fran organistens 
sida fordubbla hans 16n. I stallet for den forna avloningen a

350 dal. kpmt ·beslutas samma dag som ·valet en hojning till 
-7-00 daler kpmt. Radman Waxbom skulle erhalla 16n efter det
forra beloppet, 350 dal., intill dess Wesstrom hunnit anlanda.
(KR prot. 21/5 1776 § 2.)

Stor blev besvikelsen, da det visade sig, att Wesstrom icke•in
fann sig till tjanstgoring. Den 26 november namnda ar sag
sig . k.yrkoradet darfor nodsakat alt besluta, alt ))derast icke
W essfrom installer sig till arets· slut, anses sysslan vacant. -
intimeras i avisorne med nasta posh (KR prot .. § 2). Det synes
som om det drojt over den i nyssanfoi'da ultimatum fast
stallda Jidpunkten, innan Wesstrom installde sig pa platsen.
KR prot. 6/5 1777 § 1 lyd�r namligen salunda: )) Waxbom far
Ion till 1 Maji och Wesstrom halften afctess 1611 till samma tid>).
Waxbom hade uppenbarligen bestritt tjansten atminstone till
sistnamnda datum. Dagen for \Vesstroms ankomst _till Gavle
har jag ej kunnat precisera. I augusti manad befinner han
sig dock · pa ort och stalle,1 ty KR prot. 12/8 har atskilligt att
formala om honom. I § 2 heter det namligen )>- - - Wes
str6m far ej collecter, icke heller hushyra, forran Hr G:refwen
[landshovding Gyldenstolpe] och stora Kyrkoradet lemnat sitt
yttrande)). Vida re las a vi i § 3: )) W e�strom far .2.0 pl�tar tilt
discretion for resepenningan. § 5 i samma protokoll innehaller ·
annotationer fran en diskussion om en av Wesstrom payrkad
reparation av kyrkans orgel: »Wesstr6m begarte Olof Svan2 i
Stockholm, ·till orgelwarkets forbattrande, ar ej Wesstrom an
svarig, och att Westerwik och · Soderstrom3 ej kunna gjora det
battre an Bjorkman under Wes.stroms tillsyn - - --:-»- Denna·
overlaggning ;resullerade i foljande beslut, som fames infort i
protokollet for sistnamnda dag (12 aug.)

1 .I vilket fruktansvart tillstand vVesstrom befann sig vid ankomsten, se 
nedan sicl. 137 noten. 

2 Olof Schwan, dod 1812, en av vart lands framsta orgelbyggare. Se N. P. 
Norlind: Orgelns allmanna historia. Sthlm 1912, sid. 106. 

3 Om orgelbyggarna Jacob vVestervik och Nils Soderstrom, vilka bada er

hollo orgelb_yggareprivil. ar 1765, se Abr. Hiilphers Orgelverksbeskrifning, 
Vasteras 1773, sid. 192-193. 
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Som Orgelwarket behofwer nagon reparation, och Herr Rector 
Musices And. vVesstrom nu forklarade sig willig att sj'elf besorja 
derom, emot erhallande af__l,800 Dlr Kpmt i ett for alt; altsa lem
nade Kyrko Radet sa mycket haldre hartil sitt bifall, som Kyrko 
Radet formodar, att under en sa kunnig och skickelig mans tillsyn 
och hander, berorde reparation bast kan forrattas. Hwad som 
egenteligen kommer att forbattras, ar Regeringen, .Tungorne, Stiften, 
vVindtladorne, sondriga piporne och pustarne, hwilket det bemalte 
Herr Directeur a.tog sig att hafwa fardigt till October man.ads slut 
detta ar, i sa godt stand, som mojeligt wara kan, da warket af 
Kyrkio Radets ledamoter ·kommer at besigtigas. 

gilladt af Er. Tegman. 

Arbetet med orgelreparationen bor hava paborjats omedelbart 
efter namnda besluts fatta_nde. Man torde kunna ·antaga sasom
mojligt, att den i Art. I sid. 122 omnamnda resan, som Wes
str6m f6retog till Stockholm undet september manad, stod i 
samband med orgelns renovering, och att Wesstrom dar be
hovde anskaffa en de] material till orgeldelar m. m. 

I slutef av aret s6ker Wesstrom sysslan spm kyrkonotarie i 
f6rsamlingen. Han riktar emellertid icke sin ansokan till kyrko
radet utan till landsh6vdingen, greve Gyldenstolpe. Detta akt
stycke finnes bilagt KR prot. for den 2½ 1778 och har foljande 
lydelse: 

Hogwalborne Herr Grefwe och Landshofdinge, saint Rid
dare och Co:iiiendeur af Kongl. Maijts Nordstierne orden, 

Nadige Herre! 

For�edd med hustru och Barn, en fattig Enke-Syster och annu 
sa godt som frammande har a ortene tyckes alla moijeliga utwagar 
til min.a wilkors forbattran·de bora widtagas. Genom Sal. Radman 
Schonfeldts franfalle ar Notarie Syslan wid Kyrko Ra_det har i staden 
blefwen ledig. Sasom flere a.rs auscultant uti Kongl. Maijts och 
Rik.sens Swea Hafratt tiltror iag mig aga de egenskaper, som til 
sama sysslas bestridande erfordras. Ehuru darwid ej mera arln 
skal bestas an 82/3 dels Riks D:r hielper det dock nagot.

Nadige Herre! Alla nastan, inclusive Bonde-organister aga an ten 
nagot wist til hushyra el. ock husrum in natura. Skulle darfor 
Resp. Kyrko Radet, samt den Hogadla Magistraten tack.as for mig 
utse och betala nagot ,vist arligen, tyckes iag ei wara for tiltagsen; 
1 synnerhet som standig flyttning ifran det ena til det andra stallet, 
ej just altid ar den behageligaste; och stillhet och ro vvid ungdom.ens 
underwisning ar hogst nodvirandig. 
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Min. nadigste Herres almant k.anda och "'�ordade tankesatt om 
wetenskapers befordran, lafwa mig Nadgunstigt forord hos Herrar 
vVed_erborande, framhardandes med ouphorlig wordnad 

Hogwalborne Herr Grefwens, Landshofdingens samt 
Riddarens och Comendeurens af Kongl. Maijts Nordstierne orden 

Aldraodmjukaste T:re 
And. A. Wesstrom. 

[Paskrift] Remitteras och recommenderas till Herr Doctorn och 
Probsten samt Kyrko Radet som wille hafwa afseende pa Sokandens 
omstandigheter och skickelighet. - Gefle d. 9 Dec. 1777. 

N. Gyldenstolpe.

Denna ansokan, som behandlades av kyrkoradet den 27 
februari 1778 under § 1, blev avslagen, enar kyrkoradet icke 
ansag det ·vara )>tilstandigt, at proto.collet i Kyrko Radet fores 
af nagon, · som ar wid betjeningen i Kyrk.an. Thessutom ser 
Kyrko Radet och · nogsamt at Wesstr6ms alder och halsa ej 
skulle wid denna syssla utharda, enar wid Kyrko Rad, Praste
och Klockare wahl m. m. Kyrko N otarien maste uti Choret 
ofta hela dagen sitta vvid protocollet - - - ». Wesstr6m hade pa
tagligen redan kommit pa spand fot med vederbora�de, vilket 
ytterligare bestyrkes genom det beslut, som vid samrna tillfalle 
fattades (§ 2) namligen att Wesstrom, som »flere ganger larnnat 
2:ne des scholairer fri atkomst till Orgelwerket till theras in
ofwande utan at sielf darwid wara narwarande - - - genast 
skal forbiudas, at pa et sa aldeles wardslost som obeh6rigt satt 
]a.ta det af des disciplar brukas och handteras - - - )>. For 
att gora detta forbud fullt effektivt blev kyrkans syssloman 
Hemstr6m alagd att icke utlamna kyrknycklarna till Wesstr6m 
oftare, an som var n6dvandigt for orgelns · stamntng. 

Nasta gang, Wesstr6ms namn figurer�r i kyrkoradets hand
lingar, ar under ar 1779. En sondag i april ma.natl namnda: 
ar skul1e Wesstrom efler gudstjansterna hava pa orgeln spelat 
ett utgangsstycke, at vilket han givit en overdrivet pastoral 
fiirgning gen om· att imitera vissa vall-hornslatar. Detta vackte 
anst6t sarskilt hos t. f. landshovdingen. Denne gav darf6r 
order at stadsfiskalen Fredrik Malmberg att i egenskap av all
man aklagare befordra Wesstrom till laga napst for namnda 
svara forbrytelse. Vagen for beivrande av fel, begangna inom 
kyrkans domvarjo, maste ga via kyrkoradet, vilk.et det tillkom 
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att eventuellt han_skjuta saken till var1dslig · domstol. A dra-_ 
gande kall och ambetets vagnar ingiver l\folmberg fordenskull · 
till kyrkoradet foljande drapliga aktstycke: 

Odmjukt Memorial. 

Na.got ohyggligare och dristigare forsok i Herrans Heliga Hus, uti 
hela Forsamlingens nanyaro, larer nappeligen afhordts, an det Hof
musicus och Organisten Hr \\T esstrom sig foretog om Sondag en den 
18:cle uti nastl. Manacl, . i thy han utspelade Forsamlingen fran Hog
miissan sa wal sori:J. -aftonsangen utur warsta vVallhornston, likasom 
boskap till hemdriftande; lnvilket forfarande ingalunda ahven und
ko1nit Kongl. Maij:ts Respective Befallnings Hahvandes besynnerliga 
upmarksamhet sasom ocksa cla i Kyrkan nanvarande utan har vViil
bemiilte Herre fast mer alfwarligen anbefalt mig, at diirfore befordra 
denne Musicus till niipst, som sadant brott cless forljenar. 

Nu, som under Respective Kyrkio Radet Hr Westrom iir i tien
sterorriittning lydande, for fel h,varuti han tilltalas; Altsa anhaller 
hos Respective Kyrkio Radet jag odmjukeligen, det ock han tit till 
forhor harutinnan, i min niirwaro forst ink.atlas matte,· innan jag 
ma.let emot honom wid v,rederborlig domstol anmaler. Gefle den 
1 Maji 1779. 

Pft A.mbetets ,vagnar 

Fred. Malmberg. 

Med anledning av nu anforda mem'orial blev Wesstrom kallad 
till kyrkoradets sammantrade den 4 maj for att i stadsfiskalens 
narvaro underga f6rh6r. I sitt forsvar gent emot aklagaren 
Bigger \Vesstrom i dagen en glansande advokatorisk foi'maga, 
liksom han bade nu och vid ett flertal andra konflikter med 
stadsfiskalen, trots· sitt djupa forfall, framstar sasom staende 
hogst betydligt over sin antagonist i intellektuell bildning, tan.kens 
skarpa och juridiskt kunnande: han hade tydligen icke f6rgaves 
varit mangarig »auscultant i Kongl. Maijts ocb Riksens Swea 
Hafratt», som han omnamner i sin ovan relaterade ansokan till 
landshovdingen greve Gyldenstolpe. Kyrkoradet, som. plikt
skyldigast maste upptaga denna tragi-komiska ·affar till beband
ling, delade tydligen icke alls t. f. landshovdingens asikt om, 
att berorda musikprestation vore av kriminell natur: Wesstrom 
erboll, sa att saga, en villkorlig varning, vilket framgar av fol
jande uldrag ur rannsalrningsprotokollet (KR prot. 4'/5 1779 § 1):
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>> - - - Till swar [a stadsfiskalens memorial] anforcle ,Vesstrom,
<let han ingalunda kiiride nagon till Orgel,viirket horande stamma 
under namn af Wallborn eller "\Vallhorns Ton och annu mindre 
k.1.mde ban ,,Tidkannas Boskapens hemdriftande. Han kunde annars 
•ej paminna sig, huru han ber:de Sondag spelt,_ och onskade derfore
at - nagon annan wille a Orgelwarket spela detsamma, pa det han 
kunde fa hara om han paminnade sig och kiinde igen nagodt; fort
farandes widare: at om Herr Vice Landshofdingen dagen forut be
hagat genom bud gifwa tillkiinna, det han den Sondagen iimnat sig 
i Kyrkan och haft lust at hara nagodt biittre, han da ofelbart slrnlle 
bafvva spelt annorlunda, och hela natten gripit. sig an i ofnings 
,vagen. For ofrigt wille ban erindra sig at han denna Sondag warit 
nagoclt illa mae-nde, hwilket han med Orgeltramparen kunde bewisa, 
till hwilken han om morgorien kl. 8. skickat bud och beriittat at 
han ej kunde ·infinna sig till orgelwiirkets stammande. Och som 
Artister ej alltid iiro lika clisponerade till humeur, som bestiindigt 
efter Objecterne forandras, sa kunde han ock icke altid commendera 
sina Ideer. Men om Kyrko Radet iinnu trodde honom hafvva felat, 
q.et han likwal ej kunde erkiinna, sa anholl han at detta mal til ett 
almiint KyrkoRads uptagande och afgorande hanskjutas matte, pa 

· thet han lrnnde fa tillfiille hara, om nagon mera av Forsamlingen
med dess Kyrko :Musique woro missnojd, och wille instamma med
Herr Stadsfiscalen uti forberorde Klagopuncter. - - -

Hiiren1ot androg Stadsfiscalen Malmb.erg, at den af "\Vesstrom fore
burne siukclom, sa mycket mindre af honom kunde antagas, som den
icke iir bewist, men at han d·eremot torde kunna bewisa, th.et vVesstrom,
med wilja och upsat spelt detta ofwerklagade stycke; hwarfore han
ock nu, da vVesstrom icke kan formas at godwilligt erkiinna thetta.
fel, och om tillgift darfore anhalla, sluteligen pastod, at Kyrko Radet
wille till wederborlig domstol fonvisa thenna sak, thiir han ta
·vv esstrom lagligen ofwerbewisa wille, och till sadan niipst befordra,
som omstiindigheterna k_unna fordra.

. Sedan parterna aftradt ohverlade Kyrko Radet om thetta ma.I, och
fant sluteligen skiiligt at for denne gang la.ta bero wid en alfvvarlig
formanii·rn, sawida Organisten Wesstrom tillforne icke blifwit tilltalad
for· nagon forseelse i Sysslan, men skuJle derjamte honom forstan
-digas, at om han nagon gang framdeles pa dylikt satt sig forbryter,
denna sak da:; afwen skall ligga open och honom till last. Sedan
pa.rterne foretriidt erholl W esstrom en alfwarsam formaning, · likmiitigt
foregaende beslut, och tills a des sedermera at aftriida. »

Sa gott som alla uppgifter, vilka badanefter folja angaende 
Wesstrom i handlingama £ran Kyrkoradet, i Radhusarkivet samt 
i Laroverkets arkiv, aro en enda kedja av -vittnesbord om 
mannens fruktansvart djupa forfall. Uppenbarligen bor \Vesstrom 
enligt nutida uppfattning betraktas ·sasom ett utpraglat pato
logiskt fall: hade han levat i var tid och betett sig pa samma 
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satt som da, hade-·han otvivelaktigt blivit omhand·ertagen i en asyl 
for alkoholister i stallet for att bliva utsatt for rattsliga at
garder. Med konstaterandet av detta forhallande lanmar jag 
asido relaterandet av alla rattegangar med deras ej sallan helt 
vidriga poanger och overgar till att i korthet omnamna de 
viktigaste tilldragelserna under hans sista tid. 

Sedan han under jultiden 1780 fort ett synnerligen valdsamt 
leverne, lamnar han olovandes staden den 10 januari 1781 under 
omstandigheter,. som nulida uppfattning otvivelaktigt skulle be
trakta sasom tydliga bevis pa mannens otillraknelighet vid denna 
tidpunkt. 1 

Sin kosa stallde han till Stockholm, dit han anlande omkring 
den 20 januari enligt en uppgift i Dagligt Allehanda for den 
22 i samma manad, dar det under rubriken »Ankomne resande» 
star: »Haf-Musicus Anders Wesstrom fran Gefle, bar hos Vik
tualiehandlare-Enkan Norberg i· Bangranden». I huvudstaden· 
stannade han en tid framat och drog sig fram bl. a. genom Ian 
av personer, vilka fingo forskrivning pa hans pension fran 
Kungl. Hovstaten. 2 

I Gavle var man naturligtvis nodsakad att traffa anstalter for 
uppehallandet av tjansterna vid ky�kan och skolan. Forsta 
steget harvidlag var att soka fa Wesstrom ater. FordenskuH 

. infores i Dagligt Allehanda for. den 2� januari en annons, i 
vilken Wesstrom alagges att fore den 4 februari installa sig til1 
tjanstgoring vid aventyr att eljest bliva skild fran sina befatt
ningar. W esstrom svarar med en insandare i samma tidning 
for den 5 februari pa foljande satt, som aven det torde bora 
betraktas sasom typiskt for en sjuk hjarna: 

1 Da han · for, hade han enligt KR prot. 16 /1 1781 sagt till ringaren o�h orgel
tramparen Thorsberg, som bar hans kappsack till sodra tullen: »Jag kommer 
aldrig hit mera, och nu. ger jag Probsten, Klockaren, Prasterna, [rektorernaJ 
Grunden och Schonstedt tusende Djeflar, och fan skall hadanefter spela Orgel
warket for Gefle forsamling i mitt stalle, men jag gor det aldrig hadanefter»·. 
Till, prosten, doktor Tegman, som han triiffat pa gatan fore avfarden, hade 
han sagt: "Nu skall jag resa bort till Norrige, hvartill Herr Doctorn, som uµ
tagit det som Badinage, swarat: Res icke utan tillstand, samt fogad anstalt 
till edra sysslors bestridande - - ->> 

2 DR 1781 n:ris 120 och 317 omnamna sadana forskrivningar till handels
mannen Berg av de tre sista kvartalen for detta ar. Denne gick emellertid. 
miste om betalning, ty det ar antecknat: >>vVesstrom emedlertid dodt>>. 
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Swar til R. Kyrko-Radet uti Gefle. 
Nagon vanligare invite an den uti Dagligt Allehancla N:o 19, som 

uti imperativ styl blifwit insmygd, bade jag utaf _det wittra ej mindre 
an fornumstiga. Kyrko-Radet formodat. Ej lagstadd Drang, Iara 
Sweriges Lag och Forordningar for mig afwen sa litet soin for eh,vem 
som ha.1st, i synnerhet da Criminale quid salmas, ej inskranka rese
rattigheten. Hos S. T. Herr Probsten Doctor Tegman, sasom Prases 
anmaltes · min afresa. Arindran af Gefle' obehagligheter woro drif
fjadrar til min sjukdom, ej annu hafwen; nodgas saledes ytterligare 
forblifwa pa et stalle, hwarest dygd 6ch artighet tafla med hvar-. 
annan om foretrade. 

Forblifwer S. T. etc. 
Stockholm d. 31 Jan. 1781. And. A. Wesstrom. 

Nu var mattet ragat, och Wesstrom avsattes fran sina tjanster 
(KR prot. 24/2 1781) samt anmales till :Hal vid domstol foi' sitt
beteende dels mot den egna familjen under foregaende jul, dels 
mot f6rsamligen och kyrkoradet i den relaterade insandaren i 
tidningen. Mot avsattningsbeslutet, som blir honom delgivet 
genom »Kongl. Slotts Cancelliet» i Stockholm, anf6r han besvar 
hos Domkapitlet i Uppsala. 1 Genom samma formedling stamd 
till Radhusratten i Gavle, infinner han sig icke till den forsta 
rattegangsdagen, som var den 11 mars. Den 27 i samma manad 
ar han emellertid narvarande. Vid ett senare rattegangstillfalle, 
den 6 april, ar han ocksa tillstades samt anmaler, att han 
maste resa till.· Uppsala for sina »fataliers bevakande-». Har 
synes han hava .. vistats manaden ut, insjuknar och tillkallar sin 
hustru, som ocksa intraffar 0 bos. honom. I det djupaste elande 

1 I Kyrkoradets handlingar, sign. K III. b. Nr 1, sid. 919-922 finnes kon
ceptet till Kyrkoradets forklaring med anledning av Wesstroms vadjan till 
Domkapitlet. Dari beskrives bl. a. Wesstroms tillsthd vid hans forsta an
komst till Gavle samt de fruktlosa forsok, som gjordes for att soka uppratta 
honom ur det djupa forfall, vari han rakat. »- - - ta han omsider ankom 
at emottaga sysslan, rAkade man i bestortning, da han var sa blott och snart 
naken, att man maste klada hon om til hand och fot, foran han kunde visa sig 
:l'or folck>>. Det framhalles vidare, hurusom kyrkans Jon av kontanta pen
ningar och stadens avloning i form av jord fordubblades. »Honom foruntes 
at halla concerter i Gymnasio, da hederliga musique alskare giorde honom 
bitriide, och han undfick ,vackra summor: wid atskillige tillfallen belontes han 
hederligen». Sin tjanst i kyrlrnn ·med tralr.terandet av orgeln skotte han 
oklanderligt, utom vad han pa Landshovdingeiimbetets befallning blev av stads
fiskalen. tilltalad for. Undervisningen vid laroverket var daremot synnerligen 
dalig etc. 



138 

avlider han den 7 maj av »frossa och gulsob. Att han - sa
som stadsfiskal Malmberg anger i Kamnersrattens i Gavle proto
koll av den 11 maj § 4 - utandades sin sista suck »pa en 
Krog, enl. sin spa.dam» torde vara tvivelaktigt, · (jfr arkebiskop 
Mennanders brev har nedan !) Den 13 maj begraves ban pa 
·allman bekostnad i Uppsala (se Art. I, sid. 98 slutet av noten.
Jfr aven den anteckning, som med anledning av dodsfallet
gjordes i Halsinge nations matrikel, och som finnes meddelad
i Art. I sid. 96-97 .)

Att den olycklige Wesstrom aven i sitt · ytterligt sjunkna till
stand hade vanner, som overs ago med· hans manskliga fel och
svagheter samt bedomde honom enbart som en star konstnar -
nagot som han ocksa onekligen var - darom vittna en hel cd e
·uttalanden om honom. I ATt. I sid. 94 o. folj. aro sadana om
dom·en anforda. Har kunna vi tillagga nagra. andra av samma
art. I ·tidningen Dagligt Alleha,nda nr 17 for den 1 maj ar 1781
finnes en insandare, som riktar sig mot en anonym skribent
fran Uppsala. Denne hade uppenbarligen skildrat en av
Wesstrorn planlagd men mahanda installd eller rnisslyckad
konsert i Uppsala formodligen under Wesstroms hetnresa fran
Stockholm till Gavle under varen samma ar. Insandaren i
fraga meddelas har:

Til Herr Auctor ifran Upsal� 2 April. 

1\1. H. har warit tammeligen nitisk at med dunk.la fargor nog af
ma.la Kammar-Musici vVesstroms 1\ifosic. Caractere: Jag med flere 
har med fullkomligt noje afhordt dess Solo spelande afwen publice 
pa Riddarehuset af dess egen Composition; gore den af wara Lands
man, hwad begrepet i denna vvagen betraffar, det efter. Om han 
_efter berattelse Sondagsmorgonen samma dag haft fross-patoxysmer, 
ar wal naturligt at eftermiddagen ej kunde exqueras hvvad som forut 
war patankt. Wardig beloning for honom, som besokt flere utrikes 
orter, afwen Academier, til uphjalpande af den Theor: Mus. weten
skapen. Gammal gubbe, ·ar han et mal pa flere satt for lVIomi skott: 
lat sa wara; dock min Herre, om Ni ar Studerande, kom ihog cre
pidam: caecns de co lore. En ganska lard Professor, Hingesedan dod, 
swarade wid en haftig Disputations-Act en Hird Opponent, som sig 
yttrade: Non comprehend a vim argmnenti tni: - Quamquam tu non
intelligas, attamen veritati nihil deest.. 

Point de M:r Freron. 
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Samma forsonande drag andas jamval det brev, som arke
biskopen Mennander 1 tillstallde prosten, doktor Tegman i 
Gavle tva dagai� efter Wesstrorris franfalle, och som har ma 
anforas. 2 

Walarev,rordjge och HogHi.rde Herr 
Doctor och Probst. 

Sedan for detta Kongl. Cammar Musicus och O:rganisten uti Gefle, 
Anders vV esstrom, efter en honom harstades akommen sjukdom, med 
doden afgatt; och det, hvilket Consistorio warit kart att fornimma, 
under Christelig beredelse, beledsagad med forklarad uprigbg anger 
och erkans!a af de fel och oordentligheter, som vid honom i lifs
tiden ladat: sa kan nu mera handlaggningen vid det af honom, mer 
supplicando, an besvarsvis gjorda mal, ej anat an komma att hvila 
och uphora. 

Det som nu omar Consistorium, ar att den aflednes hustru 111.ed 
sitt unga Barn, hvilken nast for 111.annens clod till Upsala ankom, 
befinnes i torftigste tilstand. Och som nu endteligit slut i saken, 
rorande dess l\fans afsattning ifran . Organist Sysslan ej vidare ager 
rum, sa larer. Christelig varkunsamhet och medlidande latteligen vacka 
den fragan, om icke Enkan och Barnet i sin nod ma fa_. njuta tjenst 
och i1adar till godo, sasom hvilka formodeligen ingen del haft i 
Mannens och Fadrens · skaligt atalta och beifrade upf6rande i och 
utom Sysslan: H vilket dock ej annorledes ske skulle,. an att en 
skickeUg Substitut eller Vicarius, emot wiss och nagorlunda till
rackelig del af. arslonen, emedlertid komme Sysslan att foresta. 
Consistorium har velat meddela Herr Doctoren detta till eget 

· 1 Arkebiskop Carl Fredrik Menn.antler f._ 19/, 1712, d. 22/s 1786. Hans son,
Carl Fredrik, sedermera_ adlad Fredenheim, f. i Abo 7/s 1748, d. 6/sl803, IL 
:Musikaliska Akademiens preses 1798- 99, var musiken liksom ovriga skona 

. konster varmt tillgiven. I Utile Dulcis orkester spelade han cembalo, (Se 
ovan anf. forteclm. i KMA:s Bibliotek). Som ett prov pa den omsorg, varmed 
musiken odlades i det Mennanderska hemmet, ma anforas, att i Musik. 
Akad:s Bibliotek finnes en notbok, egenhandigt skriven av Mennander d. y. 
(Fredenheim) i Abo vid 12 ars alder och med titeln >> Recueil des plusieu,rs 
Cantiques Italiens places a Part de tour». Boken innehaller duetter och arier 
med orkester av Araja, Graun, Hasse, Latilla, Leo och JVIizano. Arkebiskopen, 
vilken givit sin.a barn en sa grundlig uppfostran i musik, var forvisso maktig 
att vederborligen uppskatta "\Vesstrom som konstniir. 

� Originalet i Giivle Kyrkoarkiv i sign. K. III. b. Nr. 1, sid. 923. 
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niirmare ofvervagande, samt behorigt forestallande for Weder
borande. 

Forblifver 

Walarevordige och Hoglarde Herr Doctorens 
Pa Domkapitlets vagnar 

Tjansteskyldigt 
C. F. Mennander.

Upsala den 2 [sic] 1 Maji 1781. 

V. N.

Sven vVijkman Casp:son. 

Till Probsten Doctor Eric Tegman uti Gefle. 

Man ma ingalunda fortycka Gavle kyrkodd, att detsamma ej 
ville bevilja Wesstr6ms anka vare sig tjanst- eller nadar: med 
all ratt framhaller kyrkoradet, att Wesstrom blivit avsatt fran 
sin tjanst (KR pr·ot. 8/6 1781). Platsen hade for ovrigt redan
blivit besatt med ny innehavare, namligen postmastaren och 
organisten i Delsbo Johan Strom (KR prot. 6/

4
, 11/

5 och 1% 1781).
Ankan 2 g6r emellertid en underdanig ansokan pa hogsta ort om 
bekommande av sadana formaner. Med en snabbhet, som verk
ligen kan kallas f6rundransvard, erhaller ankan ett Kungl. brev 
av den 30 juli, undertecknat av konung Gustaf III och kontra
signerat av Elis Schr6derheim 3 med tillerkannande av - dubbelt 
nadar ! Kyrkoradet maste naturligtvis i underdanighet bita i 
detta sura apple och stalla sig den Nadiga viljan till efter
rattelse men resolverar, att loneinkomsterna icke b6ra omfatta 
mer an den ordinarie 16nen, alltsa icke den fordubbling av 
densamma, som Wesstr6m sasom personligt lonetillagg bekommit, 
samt att saken endast gallde nadar och icke tjanstear darjamte. 
Har6ver besvarar _sig ankan och f6rlorar bade hos M'agistraten 
och Konungens B'efallningsbavande men vinner· i alla punkter 
i Svea hovratt, dit hon i arendet vadjar. Hon tillerkandes folj
aktligen ej blott tjanstear och tvanne nadar �tan aven den for-

1 Uppenbarligen felskrivning for den 9 maj. 
2 Hennes namn var Anna Dahlvik. Bouppteckningen av den 27 juli 1781 

II).ed anl�dning av Wesstroms dod finnes i Gavle Radhusarkiv. l\fakarnas 
dotter Sara Maria an.gives vid detta tillfalle vara 7 ar gamma.I. [Utdragen ur 
Ra.db.us- och Laroverksarkiven aro utforda av ex. organisten Gunnar Thyre
stam, vilket jag har tacksamt omnamner.] 

3 Bade Konnngen och Schroderheim ha.de sakerligen vVesstrom i gott minne 
fran den tid, denne excellerade som violinvirtuos vid hovet samt pa konser
terna i Stockholm. 
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dubbling i loneinkomsterna, som henne� man i livstiden fatt 
uppbara. Det i sanning beklagansvarda samhallet fick alltsa 
vidkannas synnerligen dryga utgifter utover det myckna obehag, 
som det mast utsta for den musiker, vilken kyrkoradet den 
21 maj 1776 anstallde med sa stora forhoppningar om » det 
yppersta noije uti den Musicaliska wetenskapen, ej mindre gag
nande foT Sta den i gem en, an den studerande ungdomen. » 

WESSTROMS KOMPOSITIONER. 

I sitt brev till greve Clas Ekeblad av •den 24 augusti 1759 (se 
Art. I sid. 131-32) vitsordar Tartini, att Wesstrom i violin
spelning och kontrapunkt var kommen. sa vida, alt denne icke 
Hingre behovde vare sig hans (Tartinis) eller nagon annans hjalp 
i namnda amnen. Redan da torde W esstr6m hava kom.ponerat 
'atskilligt, och i det foljande synes han ganska flitigt hava fort
satt darmed vid sidan om sin verksamhet som violinist i K. 
Hovkapellet och a konserter. Hur pass omfattande hans ton
sattarverksamhet varit, ar mahanda numera omojligt att fastsla. 
Bevarade till' yar tid aro endast ett · fatal komp.ositioner av 
honom, sarntliga i handskrift, i Kungl. Musikaliska Akademiens 
Bibliotek. Bland forkomna tonsattningar aro f6ljande, vilka 
uttryckligen namnas i Vb: 1 :o �n violinkonsert (Vb 334 och 
339); 2:o »helt nya solosonater for violin» (Vb 214); 3:o »Gustafs 
skab med variationer (Vb 396. Jfr aven W. Berg a. a. sid. 20). 
Av det, som raddats undan forgangelsen, framgar emellertid, att 
Wesstro,m fullt beharskade kompositionstekniken for saval enklare 
solosonater och variationsverk som ocksa strakkvartetter och 
mera kravande · yerk for stor orkester. Har foljer en f6rteck
ning pa de i KMA:s Bibliotek befintliga verken. 

1. Sex Kuartetter for Violin 1 :mo (eller Flauto traverso eller
Oboe) Violin 2:o, Viola och Violoncell. 

Dessa f6religga i partitur och stammor. Partituren aro i kompo
sitorens egen handskrift 1

, stammorna daremot aro avskrifter efter 
originalen. I partituren finnas en del anvisningar om, att jam-

1 Detta har kunnat konstateras g�nom jamforelse mellan a ena sidan skrivna 
ord a kompositionerna (titlar, stambeteclmingar m. m.) samt a andra sidan 
originalen till ovan, sid. 123 o. folj. anforda brev. Sarskilt ar namnet 1:Vess
strom, som forekommer a alla kvartetterna, fullkomligt likt namnteclmingen 
a. breven.
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val andra instrument an de forenamnda varit tank.ta. och att t. ex. kvartetterna IV och VI, atminstone for vissa delar, varitframf6rda med en rikare besattning an enbart kvartett. Harfoljer en f6rteckning pa· de olika numren i den ordningsfoljd, vari partituren av komponisten sjalv ar angiven; de olika satsernas tempo, satsernas stambesattning i de fall denna avviker fran vanlig strakkvartett - 2 vl., alt och vlc - vidare tonart och taktart aro anforda. Vid tonartsbeteckningen· galler stor bokstav for dur och liten for moll. Det av komponiste;n anvanda. skrivsattet ar bibehallet. 

Qnartetto I:mo. B dur. I. Allegro ¢. IL Adagio (Viol. 1 :mo [solo], 1:mo ordinarie [sic], 2:do, Viola, 'Violonc.) Ess ¢ 1. III. Allegro B ¼ 
P 2; - resto 4•

Qnarteito II:do. E dur. I. [Allegro Scherzando] 2/
4
• II. AndanteA ¼- III. Cantabile ' ( con due Flanti al 8:va pin alta, se piace. 2) E s/4• 

Qnartetto III:zo D dur. (Flauto, Violino, Viola, Violonc.) I [Allegro} ¢. IL Andantino G 12/8• III. Allegro un poco Moderato D ¼-
Qnartetto IV:to B dur. I (Oboe et Viol. l:rno, Viol. 2:do, Viola, Violoncello.· Forsta sidan har besiffrad bas, vilket tyder pa, att denna kvartett utf6rts tillsammans med cembalo). [Allegro Moderato} 

¼- II (Cornn [in] F, Oboe ou Flauto, Vio1ino, Viola, Violonc.) Adagio F ¢. III. Presto B 2/,i, - Andante Cantabile ¼ - Presto 2/
1
.

Qnarletto V:to G dur. I [Allegro 1 3 /
4
• IL Graue g, taktart C(Stammorna hava ¢ Satsen utg6res av endast 10 takter och ar att betrakta som introduktion till slutsatsen. Kvartetten ar alltsa egentligen tvasatsig)� - III. Al1egramente [Allegro enl. stammo_rna} G 3 /8. 

Qnartetlo [VI:lo T C dur. · Tite1n lyder: Quartetto o pure Quintetto,se piacce con un Corno Solo, dove Si vide nella linea di Viola. (Stammorna aro emellertid skrivna for strakkvartett.) 1· [Allegro} =i/
4
• II. Largetto (» Corni.1 tacet») a 3 / 4. III. Allegro assai 2 / 4 - AndanteCantabile a/

4 
- A11egro assai 2/

4
.

Stammor11:a foreligga dels komplett i fyra. stamhaften (vl I 24 sid., vl II 24 sid., viola 20 sid., vlc 22 sid.), dels i sarskilda stammor for kvartetterna II-V. A de kompletta stamhaftena,
i Har finnes en los inlaga med solopartiet pa ett stalle rikare utarbetat an i partituret och stammorna (se facsimile a nasta sida). A detta parti finnes foljande anteckning: Questo adagio deve ben studiato dai suonatore [= detta adagio bor vara noggrant ovat av spelaren]. Uppenbarligen ar ifragavarancle solo utfort av vVesstrom sjalv: han var ju en mastare sarskilt i utforancle av Adagiosatser enligt dr Nrezens vittnesborcl (se Art. I sid. 96). 

2 Stan1morna aro skrivna for 2 violin.er. 
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utom altviolinstamman, lyder titeln: » Sei Quartetti composti da 
Andrea Westrom [sic] Suonatore del· Violino appresso di Sua 
Maesfa il Re di Svecia». Altviolinstamman har ursprungligen 
haft en annan men sedermera delvis overstruken titel; vilken 
icke torde vara oviktig att atergiva, enar den mojligen kan giva 
nagon ledning vid faststallandet. av tiden for kvartetternas till
komst. Det sages namligen, att W esstrom var sekundviolinist. 
.Jag har icke varit i tillfalle att koristatera, huruvida Wesstrom 
hela tiden vid K. Hovkapellet hade sin plats i den stamman. 1 

:Skulle ett uppflyttande till 1:a violinstamman hava agt rum -
nagot som man med hansyn till W esstroms stora skicklighet bor 
hava anledning att formoda - torde kvartetterna vara komponera
•de fore denna tidpunkt. I den ny�snamnda, a altstamman skrivna 
titeln, · som har anf6res, aro de overstrukna orden satta med petit
·stil: -»Sei Quartetti a,Dut: Violini, Viola e Basso dell da Sign. Andrea
Westrom Svedeze. lVIusico di Camera e Violino Secundo de L'orchestra
nella Maesta il Re di Suecia.» 

2 

2. Sonata Violino Solo con Violoncello obligato.

I. Allegro D ¢. JI. Cantabile G 3/4• III. Polonese -Suezeso D ¼
{Terna med 20 variationer). 

. Partitur i avskrift av provinsialHikaren Dan. Erik N rezen, 
-som antecknat, att detta solo spelats av Wesstrom pa Riddar
huset i St_ockholm 1773 och vid andra tillfallen samti Uppsala 
177 8. Se Art. I sid. 96, varest doktor N rezens hela inskrift a 
•denna komposition finnes atergiven. 3 

1 Jfr brevet till greve Adam Horn harov::i.n sid. 119, vari vVesstrom uttrycker 
,sitt missnoje over att han vid sin aterkomst fran ltalien maste spela sekundviolin. 

2 Pa forsta violinstamman ar med en knappnal fastad en samtida anteck
niU:g, som bl. a. ger vid handen, att tryckning av kvartetterna varit i:l'ragasatt: 
»remarquez Les Sonates sont signes dans un Ordre que l' Auteur souhaite 
-qu'on suive. en les imprimant depuis N. 1 jusqu' a VI. mais ils ne sont pas
-ecrites dans le meme ordre, ce qu'il ne faut pas manquer d'observer; en les
copiant pour l'impression. au reste les feuilles de chaque partie sont marques,
depuis N. 1. jusqu' N. 24.» Kvartetterna aro namligen i stamhaftena skrivna i
-denna ordningsfoljd: IV, II, III, V, I, VI.

8 Vb namner icke nagot upptradande av vVesstrom i Stockholm under ar 
1773. Mojligen kan artalet av dr Nrezen vara felaktigt angivet. Intressant ar 
emellertid bekraftelsen, att Wesstrom ar 1778 framtradde som solist i Uppsala. 
Harifran har jag eljest inga andra uppgifter an denna samt vad som framgar 
av det anforda a sid. 138 harovan. Utan tvivel har ,Vesstrom vid flera andra: 
:tillfallen konserterat i denna stad. 
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3. l:ma Oiwertura in B dur nell' Opera Armide.

_ Orkesterstammor: vl oblig., vl 1 & 2, vla, vlc obligato, basso, 
2 iL, 2 ob., 2 fag., 2 va]th. 

Andante ¢, _Allegro ¢, Andante ·,¼, Presto 2/4• 

4. II:da Ouuertura in d moll nell' Opera Armide.

Orkesterslammor:· vl 1. & 2, va, basso ·concerlino, basso, 2

fl., 2 ob., 2 fag., 2 valth, 
Allegro 3 /c,' Andante Cantabile D 2 / 4, Allegro assai d 2 / 4• 

5. Sinfonia 1:ma D dur.

Endast tva 1:a YiolinsHimmor finnas i behall. I en ar 1919

till KMA:s Bibliotek forvarvad bandskriven bok med tematiska

fortecirningar over ett, som det synes, privat musikbibliotek

fiirnes denna sinfoni 1 angiven med foljande stambesaltning 3 [sic]

,-1, vlc (obl.?) va, violone, bassi, 2 ob, 2 fag., 2_ vallh.

Ailegro �/4, Andante d 3/
-1
, Allegro assai D 6/8• 

6. Sinfonia 2:du D dur, daterad 1771.
Orkesterstammor: vl � -1. &. 2, va l & 2, vlc oblig., basso,

.bassone, 2 fl., 2 ob., 2 fag., 2 .valth. 
Allegro_¢, Andante G ¼, Pr�sto· D 2/4 (Terna med variation.er). 

Till sistnamnda sinfoni ar elt partitur efter stammorn;i sam
m:mstallt av -pianisten Bertil Blomberg ar 1927. 

Hiirmed avslulas dessa anleckningar. EhUTu icke uttommande 
for \Vesstroms biografi torde de dock hava bringat i dagen at
skilliga 'nya och ingalunda. oviktiga fakta rorande Wesstroms 
levnadshistoria. Sarskilt har Wesstroms forballande till NaurI1ann 
blivit. - om ej fullt klarlagt ---c sa dock stallt i en helt annan 
dager an· den, som utmalats i tidigare tyska biografier over 
Naumann. Anteckningarrta toi·de lik.aledes haYa givit fornyade 
bevis pa den s:t,ora omsorg,. som under Frihetstiden agnades_at 
landets andlig� kultur vid sidan om den materiella . Betraffande 
musik.en framsta bade staten och enskilda personer sasom ivriga 
beframjare av sarlana stravanden, som salte till ma.I att upp
am ma en inhemsk tonkonst och utbilda praktiska musikutovare 

1 A ven sinfoni nr 2 och kvartett nr I inga i denna tem.atiska forteckning. 
10 - .Arsbok for 1929. 
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bland landets egna invanare. I den kalla� vilken fliligt anlilats 
f6r derma iippsats, ·11amligen DR, finnas icke sa 'fa uppgifter om 
andra hovkapellister an Wesstr6m, vilka beviljades tjanstledighel 
for utrikes studieresor under Hingre eller kortare lid. Den svenska 
musikhistorien under 1700-talet ar ett rikt och f6ga bearbetat 
fiilt. Det ar icke endast Wesstr6m, som rakat i glomska. Samma 
ode har namligen drab.bat sa gott som alla inhemska tonkonst
narer fran namnda tid. Det ar pa tiden, att detta viktiga skede 
i svensk _ kulturhistoria blir f6remal for mera ingaende forsk
ningar aven betraffande musiken. Som ett ringa bidrag till en 
dylik uppgift ma nu anf6rda uppsats .betraktas. 

RESUME 
Comme suite a son etude sur Mr Wesstr6m parue dans ce�te 

revue, annee 1928, pages 93-137, l'auteur a donne des ren
seignements sur ce - compositeur-,,.ioloniste en sa-· qualite de 
membre de l'orchestre royal (Kungl. Hovkapellet) ainsLque sur 
sa carriere d'excellent artiste de violon dans les concerts et 
compositeur de sonates pour violon, quatuors etc. En 17-66, il 
sejourna en. Angleterre. En 1773, il quitta son emploi a l'or
chestre royal et en 1776, il fut nomme organiste et director musi
ces a Gavle. Victime malheureuse ·de l'alcoolisme deja pendant 
son- ·uernier sejour a Stockholm, il s'ahaissa de plus en plus et 
mourut pendant un sejour a Upsal le 7 mai 1781. 

L'article se termine par l'enumeration des quelques com.posi
tions conservees de Wesstr6m dans la Bibliotheque de l' Aca
demie Royale de Musique a Stockholm (beaucoup d'autres en 
sont perdues). Dans le cours de cette etude, quelques notices 
nouvelles sont donnees au sujet du vi?loniste· Charles-Michel 
Esser et des grands amateurs su_edois de -- mu-sique au 18-eme 
siecle, les comtes Adam Horn et Nils Adam Bielke. 
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