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ABRAHAM ABRAHAMSSON HDLPHERS OCH 

FRIHETSTIDENS MUSIKLIV 

Av TomAs NoRLIND (Stockholm) 

J
u grundligare forskningarna i Sveriges aldre musikhistoria bli,
dess skarpare framtrada konturerna av var forsta musikhistoriker, 

Abraham Abrahamsson Hiilphers, forfattaren till: >>Historisk Af
handling om Musik och lnstrumenter sardeles om Orgwerks-Inratt
ningen i Allmanhet jamte Kort Beskrifning ofwer Orgwerken i Swe
rige>>. Boken utkom for 164 ar sedan i Vasteras »Tryckt hos Joh: 
Laur: Horrn pa A.uctors bekostnad 1773>>. 

I vara dagar, da sammanfattande historiska skrifter mestadels 
aro kompilat, kan det vara av sarskild betydelse att frammana bil
den av den samvetsgranne, outtrottlige brukspatronen pa Fredriks
berg. Ma vi da forst Iara kanna mannen sjalv. Han foddes d. 27 
nov. 1734 i ett burget radmanshem i Vasteras. Slakten harstammade 
fran Hilpershausen i furstendomet Coburg, Thuringen, och inkom 
till Sverige pa 1630-talet. Efter att forst ha bedrivit stfilsmide i 
mindre skala i Nykoping och Hedemora hade slaktens huvudman 
slagit sig ned i Vasteras, dar fadern, Abraham Hulphers, var handels
man och bruksagare samt · darj a.rote radman. Son en Abraham var 
utsedd att overtaga den vidstrackta affarsrorelsen och erholl darfor 
ej annan utbildning an den av informator i hemmet. Vid 18. a.rs alder 
intradde han i firman, som fr. o. m. 1753 hette >>Abraham Hulphers 
& Som. 1761 ingick han aktenskap med dottern till brukspatronen 
over Gravendal och Fredriksberg i sodra Dalarne, och 1775 famna
de han Vasterasfirman for att helt agna sig at skotseln av Fredriks
bergs bruk i Safsnas' socken. >>Det ar pa denna ort han under 24 
a.rs tid forvarfvat sig ett areminne, som tiden icke skall kunna ut
plana, ty det ar ingrafvit i barns och barnabarns hjartam, sager 
hans minnestecknare domprosten i Vasteras Johan lVI. Fant, som 
bl. a. aven ger foljande skildring av hans karaktar. >>Hans hus, 
utmarkt af ordning och stillhet, var for honom sjalf fridens och sall-
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hetens boning, for den torftige och nodlidande alltid med noJe op
nadt. Samvetsom kunde han • hvarken eller• ville han gora nagon 
oratt; mild och god tillat han sig aldrig att med ord eller forhallande 
upsateligen forolampa . nagon; men blef han det sj alf af obetank
samme, var han for saktmodig at forifras, for christligt sinnad att 
hamnas. Storre sallskaper alskade han icke, och de voro icke den 
krets, dar han sokte lysa och fornoja. · Men. i vanners sallskap af 
samma tankesatt som han, huru angenam var han icke i sin oskyl
diga munterhet; aldrig lag andras namn pa hans tunga til forklaring, 
aldrig sarades anstandigheten af hans ska.mt och nojsamma infall.» 

Han avled d. 24 febr. 1798. 
Som vi se, fanns intet musikaliskt inslag i denna fridsamma, stilla 

mans liv. Intet tyder heller pa att han odlat tonkonsten vid sidan 
om sin dagliga gaming pa herrgarden i Safsnas' skogar. Han var 
dock en vittberest man och hade sett och antecknat mycket under 
sina langa resor. 1757 foretog han sin forsta fa.rd genom Dalarne. 
Aret darpa stall des kosan till N orrland, dar han nadde anda upp 
till Tornea. I sallskap med hovpredikanten Carl Wilhelm Strang 
reste han sedan 1759 genom sodra Sverige till Kopenhamn samt 
foljande ar tillsammans med professorn i Uppsala Pehr Niclas Chri
stiernin till Petersburg och Ryssl�nd. Aterfarden gick over Finland, 
Nyland, ·Tavastland.1 

Linne hade under 1730- och 40-talet foretagit sina epokgorande 
resor genom Sverige och skrivit mycket uppmarksammade backer 
om sina iakttagelser. Hulphers grep med hanforelse tanken att 
fullfolja de val begynta landskapsbeskrivningarna och utgav sina 
reseskildringar efter Linnes monster. Han gick dock ett stycke langre 
an sin foregangare och infordrade aven • uppgifter i mangd fran or
ternas ledande man. Visserligen blevo bockerna pa sa satt mera 
troglasta och, da han saknade Linnes natursinne, aven torrare. I 
gengald innehollo de sa mycket mera namn och artal. A ven intres
serade honom i hogre grad stadernas sociala forhallanderi. Hiilphers 
blev pa sa satt Sveriges forste verklige topograf. Bockerna blevo 
bade manga och voluminosa. Dalaresan utkom 1762, N orrlandsresan 
i sex band 1767-1793. Resan till Finland, Ryssland utgavs ej av ho
nom sjalv (tryckt forst 1886). Daremot gav honom Sodra-Sverige-

1 I musikboken finnes atminstone ett direkt musikmeddelande fran denna 

ryska resa· (p. 140 not 33): ,,I Petersburg horde jag 1760 i Kejsarinnan Elisabets 

Slottskapell vocalmusik vid gudstjansten men kunde pa nagot afstand icke an

nat. marka, an deribland woro instrumenter, ehuru ljudets behaglighet endast 

kom af de manga sangares angenama roster, som der, dels ensamt, dels chorwis· 

instamde.,, 

2-378635. 
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resan uppslag till en statlig beskrivning over de svenska staderna 
i tre band 1778-1797. Av smarre skrifter markas slutligen >>Forteck
ningar pa i Sverige upptagna Mineral-Brunn.an> 1770 och >>Attartal 
ofver den svenska slakten Wallvik» 1765. Att han aven fi:irsokte 
sig som poet, kan ju syn.as fullt naturligt men var mahanda mindre 
lyckligt. 

Utover de egna iakttagelserna innehalla alla bi:ickerna uppgifter 
£ran andra. Dessa hade erhallits gen.om en omfattande korrespon
dens. For att aven det ej publicerade materialet skulle komma forsk
ningen till godo, lat Hulphers inbinda alla inkomna skrivelser i tjocka 
band, vilka overlamnades till Vasteras' laroverks bibliotek, dar de 
an.nu fi:irvaras. 

Jag namnde nyss, att i hans minnesruna saknas varj e meddelande 
om musiken. Aven i bockerna £inn.as ratt fa musikaliska uppgifter. 
I korrespondensen kan man visserligen antraffa atskilliga anteck
ningar aven om ton.em.as konst och dess utovare, men detta beror 
mer pa meddelarens personliga installning an pa nagon sarskild 
uppmaning £ran Hii.lphers sjalv. 

In.for detta frappant ringa intresse fi:ir musiken.1 kan det syn.as 
paradoxalt att vilja tillerkanna hon.om a.ran av att vara den svenska 
musikforskningens fader, sa mycket mindre som han endast under 
en kortare tid fi:iretog nagra undersokningar i ton.em.as rike. Boken 
om musik sysselsatte hon.om endast tio ar (1763-1773), och intet 
tyder pa att han nagonsin sedan samlat uppgifter i amnet. Sa myc
ket mera ma man beundra sakrikedomen och belasenheten i ett 
fack, som lag hon.om sa fjarran. Det fanns ej heller nagon direkt 
fi:irebild, som han kunde fi:ilja, och svenska tonkonstens oden voro 
helt outforskade. Det ar sant, att mycket kan tillskrivas meddelar
nas bemodanden att hjalpa, men korrespondensen visar dock, att 
han ej blott sjalv a.gt en god fond av vetande utan aven haft fi:ir
maga att kontrollera och bedoma arten av de uppgifter, som inkom
mit. Harvid understoddes han aven av den van.a och erfarenhet han 
erhallit gen.om arbetet med de andra verken. Hans personkannedom 
kom hon.om val tillgodo under hela det modosamma insamlingsar
betet. Det beromda namn han redan vid 1760-talets slut fi:irvarvat, 
gjorde det i viss man latt for hon.om att begara hjalp av historie-

1 Det enda musikmeddelande som finnes i Fants Likpredikan ar (p. 24), att

han till Safsnas kyrka ,,i betydeligaste man bidragit til et Orgwerk» samt att 

,,han ii.wen lamnat hwar moderkyrka i stiftet et bewis af sin godhet derigenom, 

at han skankt til hwar och en et exemplar af sin afhandling om musique,,. Eljest 

omtalas ej musikboken. P. 22 namnes, att han varit medlem bl. a. av sillskapet 

Utile Dulci - men ej av dess dotteranstalt Musikaliska Akademien, kan tillaggas. 

,, •-� 

_1'(�
--=

;��/'f� ·�i�ori � i�anbftn_g
. _, @c��fit

oc9 

lNSTRUMENTER ., 

� 
jk�d�s om 

fl·'.©i·qw e1fs i1nrmfnina r rlli},->J �- � .J rs
1 • ;-t (( < . C 'E 

1 iu1man.1Jet
., 1: !; 1 . , 

-�·

. l�orflj7�fning I 11�rgron1e;l�w nigd
' af · . 1-1:-• 

C7/; I Ldj /2 ~ :-JC; I .B'•�brall: ,Ap ra u .. Ion O fi z.i Ip 11 c !Jt

: . · va Auctbrs £d'o�11ab.177��. I
v\Teiteras ,�rye-ft !J'os. Joh, La:rr:-Horrn. 

I :i, �, 
�' �� 

�=�
1.-w=i,�e�----" 

Titelsida till Hiilphers Historisk Afhandling om Musik. 



1 

20 

forskningens framste och anda vara forvissad om att de ej sveko 
honom. Sedan 1 '.(63 hade him direktors· titel med assessors rang. 
Bland hi:ns :m'tdarbetare for musikb'oken traffas sadaria namn som 
Ihre, Lagerbring,' Faggot, bland de allra narrpaste vannerna sadana 
som bis_kop Herveghr och professorerna Hof och Christiernin1. En 
generell anhailan till rikets alla biskopar om deras medverkan kravde 
nog en viss pondus hos den man, som vagade besvara: i' nagot sa 
skenbart obetydligt som musik. _Kanske ocksa den formogne bruks
patronens sociala stallning i sin bygd lade en viss tyngd i vagskalen. 
Nog av, boken framtrader med en pomp, som ovillkorligen framtvang 
uppmarksamhet. En del il:r rtog ren berakning, handelsmannens 
vana vid; affarsmassig annonsering. Politisk klokhet var det givet
vis att anmala Sveriges forsta musiklitterara encyklopedi i sa offi -
ciell form· som ni6jligt. . .

Boken inledes med' den vanliga licensen fran Vetenskapsakade
mien. Akad:s sekreterare Pehr. vVargentin kande Hulphers ratt val 
fran tidigare· korrespondens och sa blev godkannandet en rent for
mell akt: »De af Herr Dir.· A.· A .. H. · uppsatte Hist.· Berattelser om 
Musik ... •. ·. hafwa blifwit genomlaste, och afwen funnits bade mark
wardige och nyttige. Och som K. Ac. jamval forut, af andra utgifna 
hederliga arbeten kanner Auctorns beromliga upmarksamhet, kund
:skaper och flit, sa twiflar K. Ac. ej, at ju desse Samlingar blifwa af 
det Allmanna lika wal uptagne.>> Godkannandet ar undertecknat 
redan 17 okt. 1770, ehuru boken da · annu ej · fatt sin slutgiltiga ut
formning. · Sannolikt har blott en liten kortfattacl skizz insants. 
I korrespondensen finnes W argentins . privata brev darom. Han 
uppmanar dar. forf. att ej glornma Brelins flygel pa modellkam
maren, nagot som dock H. knappt har atlytt. 

Sa foljer en statlig tillagnan till >>Kongl. Swenska Musikaliska Aca
derniem. Forst ett ar efter Vetenskapsakademiens licens hade Mus. 
Akad. begynt sin verksamhet. Hulphers tradde genast i forfattning 
om att fa en rekommendation men maste da forst satta sig i for
bindelse med Ferdinand Zellbell, en musiker som ej var val anskri
ven hos de bada huvudsakliga medarbetarna inom tonkonstens fack
man, Miklin och J olmsen. Zellbell far forst nagra rns.-ark till gransk
ning och svarar 2½ 1772 litet besvarat: >>Uti det ... 1737 iChemnitz 
utgifne _Jyiusicalisches Lexicon ..... torde _:Min Herre till andamalets 
vinnaride · sakrare fa· a:11 noijaktig · uplysiling, an igenom mig.>> Sen 

1 Sven· Hof var lektor i Skara och hade professors titel; Christiernin var 

professor i juridik i Uppsala; Dan. Herveghr var 1765 domprost i Vasteras, 1771 

pastor primarius o_ch slutligen 1773 biskop i Karlstad.
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tillagg!'or han om den ara, som vederfarits honom: >> If all min Herre 
.ei slrnlle hafwa sig bekant den nyligen .inrattade Kongl: Swenska 
Musicaliska Academiens grundreglors innehall, sa foljer hiirjiimte 
ett kort utdrag af dem. Jag har haft den lyckan, att ei a:Ilenast bli 
Ledamof af densamma utan iifwen wald till Kongl:. Acaderniens 
bestiindiga Directeur.» Pa detta brev folj de en direkt forfragan om 
akademien ville ge sitt forord. Zellbell svarar d. ?¼ 1772: >> ... For 
ofrigt, iir sa wal endel af Kongl. Acadernie Ledamoternes, som min 
tanke den, at et renskrifwit Concept pa altsammans, for mera redig
hets arnaende, kunde hitskickas, af Kongl. Academien approberas, 
om sa astundas, och derefter hela Acten genom Trycket goras all
man.» En direkt officiell anhallan till Mus. Akad. besvarades d. 18 / 

5 

1772 av Magnus Valtinson och preses A. G. Leijonhufvud i samma 
anda som Zellbells .brev. Ett tryckt prov hade sants >>men som 
Kongl. Academien af det medsanda profarket, samt det nu pa be,. 
giiran atfoljande manuscriptet, ej ser sig i stand att foretaga nagon 
granskning, sa astundade K. A . ... fa del af altsammans i en svite, 
for att diirofwer sedermera kunna liimna behorigt omdome>>. For
modligen tyckte Hiilphers, att han for mycket behandlades >>Von 
oben herab>> och siinde ej mer nagot ms. eller tryckark utan foredrog 
att tillagna akademien boken. 

Sa foljer en ny annu statligare vordnadsbetygelse riktad till rikets 
samtliga biskopar, Stockholms stads Cons. Pn:eses, alla domprostar, 
ledamoter av konsistorierna >>Sa ock Herrar Prostar och Kyrko
herdar i stiftern>: >>Denna Afhandling ... tilagnas i synnerhet Eder ... ; 
emedan Eder ynnest och benagenhet fornamligast bidragit til be
malte Samlings utgifwande.>> 

Det gallde emellertid aven for honorn att fa musikerna och fram
for allt organisterna pa sin sida. For detta iindamal bad han Hinr. 
Phil. Johnsen, »Kongl. Maj :ts · Capellm. samt Direct. ofwer Musi
quen, och organist wid S:t Clara, Forsamling>>, om ett forord. I ett 
langt >>Foretal>> ger denne en expose over sitt musikteoretiska vetan
de. Det borjar med Aristoxenos och slutar med Rameaus Traite 
d'Harmonie>> 1722. Mellan dessa tva historiska poler fa vi veta den 
forvanans:varda nyheten: >>Emot slutet af 1600 -talet skrefwo en Zar
linus i Italien, en Werkmeister och en Printz uti Tyskland om Mu., 
sikern>1. Till sist ges nagra valmenta rad till organisterna: >>Afwen 

Zarlino var under 1500-talets andra halft kapellmastare i Venedig (sin tids 

beromdaste musikteoretiker); Werckmeister var omkring ar 1700 mycket bety

dande orgelkannare, Printz var samtida och utgav en mangd musikteoretiska 

handbock_er. 
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bi:ir en Organist fullkomligt skota sitt Orgwerk i anseende til Wader
lekens omskiften, sa at det altid ar i en god ordning.>> Sa allra sist 
en uppmaning till forsamlingarnas fader: >>Deremot bor inkomsten 
swara sa, at en Organist hederligen kan foresta sin ombetrodde 
syssla.>> Det dar med loneforhojningen var naturligtvis en synner
ligen val avvagd godbit som kunde locka fram organisternas intresse 
for boken. Foretalet ar daterat sept. 1770 och saledes ungefar sam
tidigt med vetenskapsakademiens licens. 

Johnsen far sedan ett annu mer hedrande uppdrag, att forse bo

ken med eri. praktisk avslutning: >>Bihang eller Kort Orgwerks-Be
skrifning>>. For att ej stota sig med sin framste medarbetare, dir. 
mus. Johan Miklin i Linkoping, lamnas at denne tillatelse att forse 
beskrivningen med anmarkningar under linjen. 

Ursprungligen var det meningen att annu ett foretal skulle skri
vas. Hiilphers ville namligen ha den larda varlden pa sin sida och 

skrev darfor till professor Solander i Uppsala om ett bidrag. Denne 
var val kand som skicklig musikamator och darjamte kunnig i 
musikteori och -historia, ej minst valbevandrad pa orgelns omrade. 
Sjalv visade sig Solander ratt ointresserad for uppgiften, men 1-Iiil
phers hade ju i lardomsstaden sin gamle reskarrirat fran Rysslands
farden professor Christiernin, och det hlev han, som fick formedla 
boneskrifterna. Forsta brevet harom ar till Christiernin, som svarar 
d. 15/10 1769. Han hade framfort Hiilphers anhallan, >>men Herr
Professoren grnfwade sig for tid dertill och kunde ej lofwa nagot
wisst. Jag skaU ej underlata att widare gora paminnelse harom.» 
For att ytterligare intressera lamnades en del av manuskriptet for 
komplettering. Men det hjalpte ej. Den 20/ 11 1770 skriver Christiernin: 
>>Allt sedan jag hemkom ifran Stockholm har jag i anledning af min
karaste Brors skrifwelse pa.mint Professor Solander om det astun
dade intygandet rorande handskriften om orgelwerken, men jag
har ej annu kunnat fa det utur handerna pa honom, fast han alltid
lofwar, fa se om jag kan traffa honom i dag. Gubben har fallit i den
swagheten at blifwa kar i en ankefru ej langt harifran staden, och
dit reser han nu sent och bittida straxt han slutat lectionerna.>> Litet
senare ar Solander emellertid beredd att forfatta nagot. >>Af Solander
fick jag icke heller nu det utlofwade intygandet. Han Vvill gora
det sa ganska wal och lardt. Nu lofwade han mig det till nasta
post.>> Sa antligen ar det fardigt i koncept: »Prof. S. har nu uppsatt
sitt lilla foretal i concept, som war wackert och curieust nog. Han
will ej skrifwa det rent, innan han far se 2 a 3 af de forsta tryckta
arken. Ty om der uti eij finnes nagot infordt om Jubals musique
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och strangaspel, ar han sinnad att lagga till nagot derom, will dess
utom se till, att han icke sager nagot emot det min Bror anfort.» 
Manuskriptet droj er emellertid, och snart yppa sig andra svarig
heter: »Jag war i gar hos prof. S. och laste upp for honom Brors P. S. 
Jag markte, att gubben har ock sin vanitet. Han wille weta, om 
Doctor Herweghr och Capellmastare Jonson ( !) skulle afwen skrifwa 
foretal, hwartill jag swarade nej, efter gubben holl det wara otjan
ligt; och sade jag, att de lenrnat nagra anmarkningar eller tilloknin
gar. Han lat ock forsta sig hafwa nagon frucktan, att Bror skulle 
wilja utur hans foretal stjala nagon lardom och infora ibland sitt, 
hwilket han ej wille tillstadja, utan foregaf det hans skulle wara 
mycket nytt och curieust, samt gora boken begarlig.>> 

Under tiden blir Solander rector magnificus och aven inspector 
musices d. v. s. i detta fall verklige ledaren och >>dirigentem> for mu
sikovningarna. Nu blir Hulphers annu ivrigare och vill ovillkorligen 
ha bidraget. Men nu har Solander ej tid att befatta sig med foretalet.
l\!Ianuskriptet, som han fatt till genomseende, om orgelverkan, skickar 
han orattat tillbaka och Christiernin anmarker litet bittert: >>Rec
toratsgoromalen tillika med lattjan Iara dock warit wallande, att 
Gubben antingen icke gj ordt sig moda att se efter, eller ock icke 
eger nagra samlingar, widare an ett confust minne, hwilket senare 
jag tycker af hans discurser wara troligt. Ty sa ar hans kunskap 
i manga andra saker.>> Sa ga aren £ram och 26 / 4 1773, da Hillphers
bok ligger i det narmaste fardig, heter de.t: >>Det som Gubben sist 
skref, ar nu forlagt i hans oandliga confusion, och nagot nytt larer 
ban icke orka eller hafwa ledighet att skrifwa. Han lofwar och be
drager samt anforer ursackter.>> Och sa kommer da allra sist Solan
ders eget brev 10/ 

5 1773 med definitivt avslag. Hiilpbers fick saledes
noja sig med Johnsens bidrag och sen skriva en egen inledning >>till 
lasarem>. Har omtalar han forst, hur han kornrnit att sysselsatta 
sig med amnet. Efter att ha omnamnt sina forut utgivna hocker 
(Dalaresan 1762, Svenska Brunnar 1770 och Medelpad 1771) och 
bett om ursakt for att han ej direkt fortsatt >>Norrlands Samlingem>, 
som utlovat var, skriver han: »Sedan jag af en och annan musik
alskare blifait anmodad, straxt efter Dalresans tryckning, at up
gifwa hwad mig wore bekant om Orgwerken i riket, gafs forst anled
ning, at giora et sammandrag ur mine dagbocker af det jag i sadant 
amne under resor genom prowincerne hade anteknat: men som alt 
dylikt endast handelseVvis, och saledes mindre fullstandigt war sam
manfattadt, markte jag, huru det begardte utdrag, ej kunde tjena 
til nagon saker underrattelse, med mindre nodige rattelser och till-
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laggningar soktes ifran Stader och Landsorter. For sadan orsak 
anholt jag 1763 i Decemb. genom bref til samtl. Herrar Biskopar 
och Consistorier i riket, om gynnande bitrade i · den delen·.>> Korres
pondensen rorande dessa bidrag ar ratt svag de forsta aren, och de 
avgivna svaren aro likaledes ratt fataliga. Hiilphers mister _intresset 
och sysslar med andra arbeten (>>W allvik» · 1765, >>Mineralbrunnar>> 
1770, >>Medelpad» 1771). Alla-dessa tyckas ha tagit hans mesta lediga 
tid i ansprak under aren 1764-69. Korrespondensen visar ocksa 
avtagande · intresse fram till 1768 a.rs slut. Forsta brevet ar daterat 
27 I 6 1763, all ts a ett halvt ar fore cirkularet. Aret 1763 har ocksa 
blott 2 brev; de foljande aren: 1764: 4; 1765: 9; 1766: l; 1767: 5 och 
1768: 2. Sedan upptages arbetet igen med fornyad iver. >>Da tillika 
forspordes, at en del af Herrar Pastores, icke lemnat nagre upgif
ter, och andra ej meddelt det, som i synnerhet war begart, nodgades 
jag ytterligare 1769 i April beswara Consistdrierna med tryckte 
P. M. at til andamalets winnande i Stiften la.ta circulera.>> Dessa
promemorier voro sma lappar med anhallan om uppgifter a ena sidan
och tre kolumner1 till ifyllning a andra sidan. Tyvarr var lappen val
liten (18 x 11 cm), och de mindre intresserade pastorerna kunde
saledes urskulda sig med att det ej fanns plats for utforligare med
delanden. De med hogre intresse toga emellertid till helark och be
skrevo utforligt ej blott den sist byggda orgelns disposition utan
aven alla de forutvarande, ja, en del gick igenom kyrkobockerna och
antecknade organisterna sedan 1600-talet. Hiilphers lat sedan· in-'
binda orgelbeskrivningarna i ett sarskilt folioband, under det kor
respondensen endast fick kvartband. Fullstandig blev dock ej or.:
gelforteckningen. Manga strejkade. Varst synes det ha varit i Lunds
stift. Dar ber Hiilphers direkt om ursakt for luckorna: >>Ifran nagre
Prosterier i detta stift · har ingen underrattelse kunnat erhallas om
orgwerk finnas, ehuru flere forfragningar derom skedt, ar saledes
icke mitt fel om nagon defect skulle yppas i denna Lunds fortek
ning» (p. 291 f). Sedan foljer en· lang lista over meddelare utover de
vanliga orgeluppgifterna. Flera av dessa ha dock lamnat relativt
obetydligt nytt. ·I anmarkning under linjen namnas de allra fliti
gaste: Herveghr, Hof, Johnsen och Miklin. Han ber darefter om ur
sakt for att verket ej blivit battre, talar aven om sina stora utgifter
for boken: >>Et drygt forfag med wackert tryck och nagre i koppar

1 En kolumn for negativt niedd., att orgel saknades, en for disposition, om 
orgel fanns, och en for uppgift om att underiattelse ej inkommit. 
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stuckne tabeller,1 har, utan at rakna kostnad harwid, genom wid
loftig correspondance, giort mina utgifter til snart 6 000 dal. k: mt, 
hwad derutaf kan aterfas genom bokens forsalgning ·til et patrykt 
lindrigt pris, star til framtiden.>> Da priset endast var 9 dal. k: mt 
var · det nog utsiktslost att fa kostnaderna ersatta. Forfattaren e:r
kanner ocksa: >>andamalet har aldrig forut, mindre nu warit, at rigta 
mig pa allmenhetens hekostnad.»2 

Bokens slutord kunna utvisa, att Hiilphers ej ville. galla som fack
man pa omradet: >>Gunstige lasare, hall derfore til godo mitt ofull
komlige utkast, uttyd det samma til det basta, och ursakta mitt 
skrifsatt. Fordra hii.r icke mera, an en ifran yngre ar inskrankt tid, 
wid handels och bergslags rorelsers skotande, under fa lediga stun
der kunnat tillata. Sasom snart den forsta afhandling pa wart mo
dersmal i detta amne, bar du i ofrigit ofwerskyla mina fel, och med 
tolamod afbida nagot, som ar mera grundeligt af storre kannare och 
wittra:re pennor.>> 

Mellan vetenskapsakademiens licensbrev d. 17 okt. 1770, da tyd
ligen Hiilphers' egen text i allmanna drag (skizz) var fardigskriven, 
och forordets 24 maj 1773 ligger storre delen av hela den linga kor
respondensen. Mot de 23 breven fore 1769 svara ej mindre an 155 
under de foljande: 1769-73, darav 16 1769, 33 1770, 31 1771, 61 1772 
och 14 under 1773 a.rs 5 forsta manader. Aven fol:bandets orgel
uppgifter utvisa ett sarskilt starkt tillskott under aren efter licen
sen. Viktigast for oss ar givetvis, att anmarkningarna under linjen 
nu tillkommo. Det ar ej minst dessa som ge boken ett forstahands
vatde som originalarbete i musikhistoria. 

Annu efter Hiilphers' tal till sina lasare ar det ej slut med inled
ningarna. I likhet med universitetens larda avhandlingar skulle 
boken aven forses med >>gratulationen> d. v. s. artighetsvers till for
fattaren. Dessa aro tre: ett pa svenska fran >>frandem> N. J. Ny
manson, daterat Stockholm d. 14 april 1773; ett i latinska disticha 
av Joh. Schedvin och slutligen ett svenskt av Johan Miklin: Lin
koping d. 3Cl april 1773. 

1 Boken atfoljes av 4 bilagor med prospekt i kopparstick av Storkyrkans 
orgel, Klara kyrkas, Uppsala domkyrkas samt (tab. IV) Slottkyrkans och Fransk
reformerta kyrkans i Stockholm. Miklin kritiserar bilden av domkyrkoorgeln, 
som han finner vara utford utan kannedom om hur en orgel ar byggd. 

2 Fol.-bandet med orgelbeskrivningen inbands 7 aug. 1773; kvartbandet med 
korrespondensen sept. 1773. Pa bada star: ,,Destinerad sasom donation 1785 
till v. Consist. och Gymnasii Bibliotheque i Westeras.,, Pa titelbladet ar anmarkt, 
att det tryckta endast ar >>kort utdrag,,. ,,Forvaras till vidare upplysning,,, slutar 
titeln. 
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Detta sista kvade har sin lilla ratt pikanta forhistoria. Miklin 
hade i brev 3 / 3 1773 ondgj ort sig over att se sitt namn namnt utan 
de ratta titlarna. Det stod pa p. 152 >>Hof-Secret. och Organisteil». 
Hans fullmakt lydde pa >>Direct. Musices>> .. >>Bast hade warit pa det 
sattet ej blifwa namnd>>, utbrister han indignerat. . Stackars Hiil
phers far nu sina fiskar varma for den oerhorda krankelsen. >>Forlat, 
jag ar nu wid mit critiska hllIDeur», slutar brevet. Den fridsamma 
direktoren bad natu:rligtvis genast om ursakt och tillsatte dessutom 
pa sista sidans Errata den ratta titeln. Miklin svarar genast d. 4/4 

1773: >>Min herres exculpation ar riktig, och har jag just icke kunnat 
tro, det expression warit prremediterad, utan forhastad, emedan 
majus absorbit minus; aljest hade det afwen bordt namnas Subcan
toren, hwilken syssla jag ock i flere ar forestadt . . . Det kan jag 
dock ej undga at namna, at mer an en utlatit sig salunda: at den 
som ej will beromma, bor ej chicanera; battre at icke namna dens 
namn.>> Emellertid vill han ej uppsaga vanskapen. >>Jag forsakrar 
dock heligt, at jag nu och hadanefter bar samma hogaktning och 
wanskap for Min Herre som jag alltid forut haft.>> For att visa detta 
insander han darfor den inneliggande >>gratulationeil». Hiilphers ar 
ej sen att medtaga detta bevis pa att han star pa god fot med orga
nist- - forlat! _: dir. mus.-karen, andrar dock datum fran 4 till 
30 april. 

De manga verserna med sina larda citat ur de latinska klassikerna 
samt Luther och Nazianus episcopus intressera oss foga, men nagra 
yttranden dari skulle ju kunna tolkas sa, att Hiilphers verkligen 
varit exekverande musiker. De fa val dock uppfattas mera som 
licentia poetica: 

Men du, som en f6rtjusning delar 
At sjal och 6ra pa en gang, 
Nar du de ljufwa toner spelar, 
Och blandar ljudet med din sang, 
Fastan en kanslol6s dig lastar, 
Pa Wetenskapen skuggor kastar; 
Du lider ej forakt och twang. 

Din konst skall manskjo-hjertat rora; 
An mer hon tacklig ar Ior Gud. 
Basuners klang hon later hora, 
Med Sang och Orgors starka ljud: 
Hon tranger up til Guda-Troner, 
Dar Anglar sta i millioner; 
Och sjunga med en Himla-brud. 
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II. 

Hiilphers ar mycket man om att framhalla att huvuduppgiften for 
honom varit att beskriva Sveriges orglar. Av bokens 328 sidor om
fatta dock endast 100 sjalva orgelverkstatistiken. De andra be
handla den allmanna musikhistorien, instrumenten och kyrkomu
siken. A ven dessa overfloda av forstahandsuppgifter fran meddelare, 
vilka rest i frammande lander eller iakttagit nagot intressant pa 
musikens omrade hemma. Allt ses namligen ur svensk synpunkt, 
och forfattaren glommer aldrig att han framst skriver for ett svenskt 
publikum. Just denna rent fosterlandska installning ger boken 
<less egentliga varde som kallskrift. Alla dessa, som rest i Amerika, 
Asien, Afrika, Sydeuropa, England m. fl. lander, ha sett och hort 
med svenska ogon och oron. De hemmavarande ha gj ort iakttagelser 
i sin egen nej d oberoende av litterara kallor. Storsta betydelsen ha 
givetvis de minnen fran forna dagars musikliv, som gamla kyrko
herdar och musiker meddela, men dessa ligga till storsta delen opub
licerade i korrespondensen. Hiilphers har dock forstatt att gora 
intressanta excerpter ur privatbreven och darmed fatt framstall
ningen bade lattlastare och fylligare. Da till allra storsta delen 
·medarbetarna varit praster, omfattar brevvaxlingen mest funderin
gar om bibelns instrument, nagot som ju knappt kan ha nagon be
tydelse for nutiden. Karleken till Sveriges >>antiquiteten> har val
foranlett manga att ga for djupt i tolkandet av minnen fran forn
tiden. Men allt sadant ger ju blott en tidsbild av bokens egen kul
turepok med dess rester av Rudbeckianism och Verelianism. Av
gj ort vardefullare ur nutida synpunkt ar instrumentbeskrivningen.
Dar har han aven haft goda iakttagare i Ihre, Hof, Johnsen och Mik
lin, for att nu ej namna prosten i Orsa, Tobias vVestbladh, den solide
musikkannaren och instrumentuppfinnaren. Framst sta dock med
delandena rorande Frihetstidens svenska musikliv. Dar ar givetvis
Miklin utforligast. Sist fore orgelstatistiken meddelas en oversikt
av den svenska orgelhistorien efter uppgifterna som inkommit fran
forsamlingarna. I flesta fall ar det prasten sjalv som svarar, men ej
sallan har han uppdragit at sin organist att ge narmare besked.

Da Miklins namn ar det fornamsta bland alla meddelarna och
Hiilphers aven ar man om att sarskilt tacka honom for hans nit, ma
hans biografi har folja. Linkopings laroverk har annu i sin sista
historik 1927 fasthallit vid att det skall finnas tre generationer Mik
linar, far, son och sonson, som alla tre efter varandra, beklatt dir.
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mus.-befattningen vid gymnasiet fran 1700-talets forra halft till in 
pa 1800-talet. Den forste, som meddelat dessa uppgifter, ar musik
lararen vid Linkopings laroverk J. Fr. Tornvall. Da denne 1890 
till Musikaliska akademiens bibliotek overlamnar Romans >>Husan
dakb>, antecknar han, att denna bok skrivits .av Johan Miklin d. a., 
dir. mus. vid gymnasiet, elev av Roman och. dod 1750. Dennes son 
Johan Miklin d. y. eftertradde fadern och fick 1760 privilegjum pa 
en koralbok. Omkring 1773 skulle han ha haft inemot 40 elev�r. 
Denne skulle sedan ha dott 1798 och eftertratts av sin son Adolf� 

I hela denna slakthistoria ar det hogst litet som verkligen stammer 
med fakta. Den Miklin, som hela tiden korresponderar med Hul
phers, kom fran Stockholm till Linkoping 1753 och hans foretradare 
var Baltzar Knolke. Sonen Adolf Miklin eftertradde sin fader, som 
antagligen da avlidit, ar 1789 och ej 1798. Nagon Miklin fore 1753 
i Linkoping finnes ej. Helt sakert kan man i Linkopings la.rover ks 
arkiv kontrollera dessa uppgifter. Sa vitt de anga tiden fore 1773 
ar det Johan Miklin sjalv som i korrespondensen till Hiilphers lam
nar dessa data, som vi fa tro pa hans hedersord.1 

De »tre generationerna Miklill» borja med en klockareprast i Gag
nef: Johannes Erici Miklin (Micklin). Denne var fodd i Moklinta 
1686; studerade i Uppsala 1705-14 och blev sedan skolkollega i 
Arboga och kom som skolmastare och klockareprast till Gagnef 
1721, dar han dog 1738. Muncktell ger oss ingen vacker bild av ho
nom: >>oordentlig och illa kand man, som var otidig emot forman, 
kamrater och andra, sa att han vid haradstinget domdes till avbon 
och penningeplikt, och dartill ambetets forlust, som dock genom 
konungens resol. 6/8 1735 av nade honom efterskanktes; aven angiven 
for vidskepelse och flera daliga saker.>> Han var sedan 1716 gift 
med Maria Petre, skepparedotter i Vasteras och fodd 1699. Efter 
mannens dod flyttade hon till sin fodelsestad, dar hon sedan bodde 
till sin dod 1784.2 Av de 6 barnen utmarkte sig sarskilt Johan, som 
var fodd 1725 i Gagnef. Med modern kom han till Vasteras och 

1 Kallstenius foljer aven dessa uppgifter, sa vitt det galler fadern och ung
domstiden i Vasteras (Musiken v. a. larov. i Vast. p. 203). Han forvaxlar dock 
den forste och andre Linkopingslararen med varandra, da han later J. Miklin 
vara >>en verkligt betydande tonsattare,, (hanv. harfor till Sv. Sang II 1901, dar 
en pianosonat finnes medd.). Aven for sonen A. Miklin ar val uttrycket ,,verk
ligt betydande,> nagot overdrivet. Norrkopingsrektorn har ratt solida kunskaper, 
men fardigheten att komponera ar tamligen ytlig. 

2 M. visar mycken omtanke om sin moder och ber standigt Hulphers hfilsa 
henne. !bland sander han en ost eller annan gava till henne och anhaller om 
H:s hjfilp for overlamnandet. 
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fick studera vid trivialskolan. 1740-41 ar han redan »civis acade
micus>> och uppflyttad till gymnasiet. Dai:- studerar han vidare till 
1744, da han lamnade skolan. Redan i Vasteras utmarkte han sig 
for skicklighet i musik och· fick hedersuppdraget att undervisa i 
t:rivialskolan i sang. Han synes aven ha spelat fagott (basson). Trots 
denna patagliga duglighet var han illa sedd av dfr. mus. Christian 
Gustaf Roman. 1744 anmaldes han av Roman infor kollegiet for 
JP.issfirmelse. Miklin hade hanat musiklararen for hans bassonspel 
och daliga kompositioner, >>Som intet fortiena namn av composi
tion, utan ar nagot gammalt, som sutit qwar i hufwudet pa honom 
sedan han war wid capellet i Upsala>>. Aven sedan synes forhallandet 
ha varit mindre gott mellan dir. mus. och Miklin.1 Snart lamnade 
emellertid denne staden och synes de foljande aren ha studerat i 
Uppsala. Hans stora belasenhet i de romerska klassikerna och om
fattande allmanbildning tyder pa att han haft goda universitets
studier. I breven omtalar han en gammal studentvisa fran 1690-
talet om Zellinger och Rudbeck, som val endast varit kand i student
kretsarna i universitetsstaden sa sent som 50 ar efter dess diktande.2 

Han kom dock snart till Varmland. Haram skriver han till Hii.1-
phers 22/7 1764: >>I Warmland och i synnerhet i Olmasa ar jag sa 
mycket mer bekant, som jag ifran 1747 til 1751 hade condition for 
Hr Lagman von Numers, dar jag laste for hans bagge aldsta saner 
och til slut folj de honom pa tvenne a.rs tingstourer. I det heder
liga probshuset madde jag ofta ganska wii.L>> 1751 var han sedan 
i Stockholm och >>assisterade wid Kongl. Bisattnings-, Begrafnings
och Kroningsmusikell». Han tyckes under den foljande tiden ha varit 
Romans larjunge i musik,. fastan ·denne sedan 40-talets mitt mest 
bodde pa landet (Haraldsmala i Smaland). Det ar fran de bada aren 
i Stockholm 1751-53 som Miklins minnen fran huvudstadens mu
sikliv stamma. Han berattar med forkarlek om Roman, som han 
.satter over alla andra. Ibland, nar han kommer for la.ngt i detaljer, 
avbryter han sig: >>Forlat mig [ Jag kommer aldeles ifran mit anda
mal och pratar sa om Roman, at jag glommer mig sjelv. Det war 
,en for sot och kack gubbe>> (br. 16/ 2 1772). Mojligen har han ii.ven 
haft Croze till sanglarare, ehuru detta ej direkt namnes: >>sjelwe stor
sangaren Croze, hwars like, wal i rosten men ej i konsten, hwarken 
forr eller sedan warit i Swerige, och har han etablerat en ny wacker. 
facon at siunga, · hwilken man horer uti dess disciplar hofmarskallrnn 

1 Kallstenius p. 202 f. 
2 Visan finnes fullstandigt meddelad i en studentsangbok fran 1700-talet i 

Lunds bibl. 
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Gref Rosen och hofsecr. samt sangaren wid hofwet Lalin.>> Detta 
meddelande visar visserligen en mycket stor beundran for denne 
italienare, men da han namner tva elever direkt, kan detta snarare 
visa, att han sjalv ej varit larjunge. Eljest har han en viss respekt 
for Philip Johnsen, likasa Uttini1 och de andra stormannen vid 
hovet, daremot ar hans ovilja mot Zellbell, far och son, tamligen 
iogonenfallande. Hans forkarlek for W esstrom, som han satter 
mycket hogt, kan bero pa. sen.are sammantraffande. Esser syn.es 
han aven ha mott langre £ram i tiden. Att han grundligt studerat 
musiken under sin.a bada Stockholmsar, framgar aven darav, att 
han skaffat sig en.mangd kompositioner ej blott av Roman utan aven 
av andra svenska tonsattare, nagot som han med stolthet omtalar 
i korrespondensen med Hiilphers. 

1753 tilltrader han platsen i Linkoping efter Baltzar Knolke (se 
br. 29/3 1772; jfr aven br. 15/5 72: >>nnder de 19 ar jag varit han>). Dar 
fick han snart mycket att bestalla. Forutom skola och kyrka till
kommo varj ehanda fortroendeuppdrag. I brevet 17 / 5 72 ger han en 
ma.Ian.de beskrivning av sin.a manga goromal: 

>>Forlat, att jag drojt sa lange med dessa smasakers oversandande:
orsakerna aro min.a manga goromal, hwilka utom de forut omformfilte 
nu okats mecl anstalter til et ock annat fullmaktigskap wid Iagmans
tinget, som i morgon borjar; med atskillige musm:pneparationer, sa
som til Bonsondagen med Litanians sjungande i 2:ne chorer med full 
musik af waldthorn etc., dito til Christi Himmelfardsdagen; derefter 
pa gymnasium wid Aelfwens latinska oration pa gymnasium; dito 
sondagen darpa i kyrkan; dito hyllningsdagen pa gymnasium wid 
Rect. Sc. Triv. M:r Hulthins latinska oration utom Pingstdagen; wid 
parentation ofwer Grefwe Piper, sorgmu.sik; wid examen och wid 
mutatio rectoratus. Dom sjalf, hwad det wil saga, ehuru jag werk
ligen i mit lilla daliga capell har 34 st. af den studerande ungdomen, 
som spela instrumenter.>> 

Sina larjungar ar han stolt over och berattar ofta for Hiilphers 
om dessa, huru de blivit duktiga amatorer och framtratt vid kaval
j erskonserterna i Stockholm. Sarskilt yves han over W ellander, 
som han vill ge a.ran att ha grundat Musikaliska akademien: >>Det 
var en, min forre discipel, vVellander den hedern forbehfillen at bryta 
igenom och fa en Musicalisk Academie stiftad, hwilket han har haft 

1 Uttini kom till Stockholm 1755, saledes tva ar efter Miklin tilltratt sin be
fattning i Linkoping, dock traffade han honom pa 1760-talet, da han som riks
dagsman uppeholl sig i huvudstaden. 
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i tanka och arbetat pa i:ifwer et par ar.>> >>Zellbells akademi>> vill han 
naturligtvis ej veta av utan talar i stallet om Vitterhetsakademiens 
musikaliska avdelning: >>Jag wet ej af nagon ny Kongl. Musik-Aca
demie; men jag kanner et witterhets-sallskap, som bestar af twenne 
areopager, den Poetiske och Musicaliske, hwarwid Prcesides quarta
liter ombytes. War K. Gustaf war, som Kronprins, dess Skydds
herre och nast hon.om K. R. Ekeblad. Min discipel W ellander, nu 
Curator ad litem wid Radstugan i Stockholm har flere ganger warit 
Prceses i den. Musikaliske» (br. 16 / 2 72). Da W ellandE?r redan 1755 
lamnade laroverket for studier i Uppsala, kan han raknas till Mik
lins forsta larjungar.1 Manga andra namnas aven: >>Under de 19 ar 
jag warit har, har mast hela capellet i Upsala bestatt av ostgotar 
och sj elwa direct. Litzelius har ,varit min discipel och ar en W ellan
der, Buren, Linzander, Wenerberg, Lieut. Cherlin och ord. Notar. 
Cherlin i Com. Coll. (bagge broder til Lieut. Cherlin, som skrifwit 
Ofralse Soldaten) utom en hop andra, aro de fornamste pa Cavail
lers-Concerterne i Stockholm och aro utan twifwel Ledamoter i nya 
Music. Acad. Alla desse aro ostgotar och mina disciplar». Da en 
ostgote alltid satter en ara i att vara ett stra vassare an en vast
gote, tillagger han: >>Jag tror ej at Prof. Hof kan gora dem densam
ma stridig, eller upwisa en dugelig wastgote musicus mot 6 ost
gotar.>> For arlighetens skull far han ju erkanna, att en vastgote 
verkligen £inns i Cavaljerskonserterna: »Det ar sant, Romberg ar 
wastgote, men una hirundo non facit verum.>> 

Ett arbete som Hinge. sysselsatte honom i Linkoping var en revi
sion av koralboken. Arbetet var fardigt 1760, och han erholl aven 
detta ar privilegium darpa. Det gick emellertid trogt med utgivan
det, och verket blev aldrig publicerat, oaktat han skrivit om det 
9 ganger enligt bedyrande i brev av maj 1772. 

Sina Stockholmsvanner fick han anyo traffa 1761 och 62, da han 
blivit riksdagsman. Han passade nu pa tillfallet att aven trada i 
forbindelse med Vetenskapsakademien. Han hade tva avhandlin
gar om orgelbyggeri, som han ville ha godkanda: »Ar 1761 gaf jag 
in til Kongl. Wet. Academien 2:ne afhandl. Den forre om orgel
werk, huru det rattel. bor inventeras och approberas. Den sen.are 
om Mensur till alla stammor och ofriga delar i et werk. Blef samma 
gang antagen til Eleve eller amnesswan, hwarpa jag icke satter nagot 

1 O. Levertin (Joh. Wellander, 2 uppl. Sth. 1908) omnamner mycket utforligt
W:s studier i Linkoping men sager intet om musiken. Aven om hans senare mu
sikverksamhet i huvudstaden ar han ratt knapphandig. 
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warde.>>1 Detta elevskap tyckes ha varit nagot slags lagre grad av 
orgbyggare. 

Efter de tva riksdagsmannaaren upptog Miklin ett nytt arbete 
utanfor musiken. Holberg var ett beromt namn i Sverige, och Mik
lin begynte oversatta hans fabler fran tyska upplagan. Han tryckte 
dem i Linkoping pa eget forlag och bad Hiilphers salja en del exem
plar (br. 22/7 176-i).

Annu ett annat tryck utgav han i ett amne, som var annu mera 
fjarran fran musiken: >>Forliden waras lat jag pa 1/z _ark trycka en 
Beskrifning at malta godt malt utan kohl, wed och eld, som kan 
wara nyttig for de i skogslosa orter boende. Exempl. deraf finnes 
som jag tror hos Bokbindaren i Westeras>> (br. 22/7 64; 8 s. tr.; ex.
K. B.) 1766 foretog Miklin en resa till Kopenhamn och passade pa
i forbifarten att besoka · Lund. Univ.kapellmastare Kraus gjorde
ej nagot sarskilt intryck pa honom (>>Kraus i Lund tamligen slab>,
br. 29 / 3 1772). Daremot gav honom bibliotekets musiklitterara skat
ter storre behallning (Kircher, Mersenne, Prcetorius, Burmeister
m. fl.). >>Hade jag tilgang til Biblioteket i Lund, skulle jag kanhanda
kunna hafwa anfort nagot dugeligit; men utan subsidier ar det swart>>,
suckar han (br. 22/ 3 72).

I Kopenhamn fick han anyo lust att framtrada som forfattare, 
denna gang pa det rent teologiska omradet. 10/ 4 1768 skriver han:
>>Da jag for et par ar sedan war i Kopenhamn fann jag pa Beursen
en korrt och skein forklaring ofwer. Fader war, som kallas: En Chris
tens dagliga sielfprofning eller konsten at ratt bedja Bonen Fader
war: den samma har jag pa Swenska ofwersatt och la.tit war Biskop
ofwerse och skrifwa sit imprimatur pa. Han och andra sa wal som
jag maste admirera densamma. Den ar tryckt pa ett ark.>>2 

Sin musik glommer han emellertid ej for dessa studier: >>Stora vio
linisten \Vestrom ar nu hos ofwerste Horn pa Tuna, 1 mil harifran, 
dar wi, i sallskap med flere, concertera til kl. 1 a 2 om nattren. Paske
dagen war han har inne och horde pa min musique i domkyrkan. 
Christi Himmelsfardsdag kommer han ock im (samma br. 10/ 4 68).3 

1 I brev 22/1 1764 uttalar han sig mera fortjust over elevskapet: »Kongl. Wet. 
Acad. behagade anse detta (de inlamnade avh.) sa mycket gunstigare, som de 
just da skulle, enligt 1756 a.rs Riksdags Beslut, examinera en som sokte Privi
legier at bygga orgwerk, och skickade mig et utdrag af dagboken at jag til en 
borjan wore antagen sasom Adscriptus eller Eleve: en liten och ovantad heder.» 

2 Detta far val narmast tolkas sa: ,,Den kan tryckas pa· ett ark,,, ty av brev
vaxlingen framgar, att han vill ha Hiilphers' hjalp att trycka den i Yasteras. 

3 Om Vvesstroms befattningar och vistelse 1763-71 har C. F. Hennerberg 
i sin biografi Sv. T. f. Mkf. 1929 p. 121 f tamligen vaga uppgifter. Genom Hiil-
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A.ven i sitt hem har han uppvaxande telningar, som ·visa musi
kalisk begavning: >>1760 gifte jag mig och har nu, g. 1., bade son och 
dotter: den forra ar redan pa 4:de aret» (br. 22/7 64). Om sonens mu
sikaliska anlag yttrar han langre fram: >>Min son, som nu ar 10 ar, 
spelte wissa psalmer pa orgelwerket har i kyrkan under gudstjan
sten, nar ban war 7 ar gammal» (br. 29/3 72).

For sitt arbete med musiken erholl Miklin offentligt e'rkannande 
genom titeln >>hofsekreterare>> och vid domkyrkan subcantorssysslan, 
en befattning vid domkapitlet (>>aljest hade det afwen bordt namnas 
subcantoren, hwilken syssla jag ock i flere ar forestadb>, br. 4/4 73).1 

Efter Hiilphers' bok ar hans verksamhet foga kand. 1782 utgav 
harn >>Ko1t begrepp om generalbasem> (tr. i Stockholm hos Carl Stol
pe; fororclet daterat Linkoping d. 15 maj 1782), narmast en oversatt
ning av Marpurgs >>Kurzer Begriff der Generalbasslehre fiir die An
fanger» (Berlin 1755) men med manga nya tillsatser. Om hans for
tjanster som musiklarare namner Gymnasiehistoriken 1927: »Efter 
en uppvisning anmarke.r rektor i memorialboken (29 /

,. 89), att lar
jungarna bade i vokal- och instrumentalmusik adagalagt en fardig
het, som knappast nagonsin av ett gymnasiekapell kunnat vantas.>> 
Da Johan Miklin just detta ar eftertraddes av sin son, far val denna 
anteckning narmast fattas som ett eftermale. Sannolikt har Johan 
Miklin vid denna tid avlidit.2

phers' Korrespondens, som H. eljest ofta citerar, kunna vi dock i nagon man 
komplettera hans biografi. D. 18/10 1765 undertecknar han sig ,,Organist i 'vVeck
holm.,, Under organister i Boris finnes uppgiften: ,,Anders \Vesstrom, Kongl. 
Hof-Musicus, antogs 1767, tog afsked 1769.,, Markligt ar emellertid, att Miklins 
brev 10/ 4 1768 tyµligt visar, att han da atminstone ej var i Boras. Antagligen 
skotte han sin tjanst i Baras _med samma frisinne som alla andra befattningar. 

1 I Linkoping fanns sedan medeltiden tva domkapitelsbefattningar: Cantor 
och Subcantor (se Link. stifts herdaminne). Sannolikt var denna Miklins tjanst 
en sadan kvarleva· av den gamla stiftssysslan. Vad man pa 1700-talet hade att 
utfora ar mig ej bekant, dock framgar av Miklins omnamnande, att det maste ha 
varit ett hedersuppdrag av hogre art an dir. mus. vid gymnasiet och organist 
vid domkyrkan. 

2 Om hans kompositioner ar, sa vitt mig bekant, intet bevarat. Om sina 
festkantater for skilda hogtider i Linkoping ordar han ratt ofta. Orden till dessa 
aro i nagra fall i tryck bevarade. Hit hora: ,,Ord til Sorg-musiquen pa hogt
salig Konung Adolph Friedrichs Begrafningsdag d. 30 Julii 1771» (Maestoso
Aria�Duetto-Chorus); ,,Ord til musiquen pa . .. Konung Gustav III:s hoga Krii
ningsfest d. 29 Maji 1772,, (Soprano. Maestoso con Trombe e Timpani; Arioso con 
fleut trav. - Choro Vivace). ,,Ord til musiquen vid HKM:s ... Gustav III:s hogst
hugneliga ariksgata och ankomst til Linkoping d. 30 Aug. 1773,, (Choro-Gratioso
Vivace-Allegro-Choro). Sannolikt har han sjalv forfattat bade ord och musik 
till dessa. 

3-378635. 
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Sonen Johan Adolf Miklin var fodd 22/ 5 1761 och erholl en lard
uppfostran. Efter skolstudier vid gymnasiet i fodelsestaden blev 
han student i Uppsala 1779 och fil. kand. 1788; fil. dr. samma ar. 
Aret darpa fick han faderns plats och beholl den till 1802. 1799 
hade han la.tit prastviga sig. Sedan han lamnat dir. mus.-befattnin
gen, var han rektor for skolan i Noi-rkoping, men dog redan aret 
darpa 21/ 1i 1803. Att han skott sig val som musiker intygas bl. a.
darav, att han vid kroningen i Norrkoping 1800 fick medverka till
sammans med sjalva hovkapellet under Fr. Muller. Hans vokalkor 
bestod vid detta tillfalle av 22 larjungar, daribland till och med en 
solist, Hagerstrand. I Norrkoping aterupplivades 1803 ett musik
sallskap, som grundats 1797 men nedlagts 1801.1 Troligen var detta 
ett sista verk av den forne dir. mus. Som kompositor framtradde 
han flera ganger, och en handskrift i Linkopings stiftsbibliotek har 
ett fugato av honom. Flera pianostycken trycktes i Musikaliskt 
Tidsfordrif. 

Ett litet slaktdrag kan mahiinda papekas: det hetsiga tempera
mentet, som holl pa att kosta farfadern hans plats och skaffa fadern 
ratt mycket obehag under hans skoltid i Vasteras. Sjalva den blide 
Hiilphers fick ju kanna pa vad det ville saga att sara hans sjalv
kansla. A ven sonsonen Johan Adolf tycks ha fatt i arv en val stark 
portion haftighet. Oden2 berattar: 

>>I Link6pingstidningen 1796 lases, att skraddarnes har i staden
otrohet vid om hander tagande arbete allmanneligen 6fverklagas, 
hvilket gatt sa langt, enligt hvad omtalas, att herr direktoren mag:r 
Mecklin skall i stfillet for betalning af arbetslon for en kladning till
sandt en skraddare gn. stadsbetjeningen oppet bevis att vara master
tjuf, hvilket foranledde en rattegang med manga vittnesforhor och 
skriftvaxlingar, aftryckta i ofvannamnda tidning.» 

Ett litet minne av faderns Hiilphersforbindelse blev _en ny ele
mentarbok i musik, som Johan Adolf Miklin utgav: >>For begynnare 
i tonkonsteil», Linkoping 1802 (ny uppl. 1819). Har avtrycktes nog
grant Ph. J ohnsens orgverksbeskrivning ur Hiilphers' bok. 

Enligt Oden tycks sonen liksom fadern · ha framtratt som till
fallighetspoet. 

1 Th. Allberg, Mus. Sfillskapet i Norrkoping 1828-1928 (Norrk. 1928) p. 3; 
Sv. Musih."tidn. 1900 p. 76 (om kroningen 1800). 

2 G. Oden: Ostgotars minne (Sth 1902) p. 280. 
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III. 

Hiilphers' korrespondens belyser en mycket intressant epok i 
musikhistorien. Frihetstidens hela kulturliv bildar i mangt och myc
ket en motsats till storhetstidens. Kyrkans maktstallning brytes, 
och nyare uppfattningar i litteratur och konst gora sig gallande. 
For musiken innebar denna forandring en befrielse fran de gamla 
reglerna och en friare konstnarlig gestaltning. Kyrkans makt hade 
betingats av skolorna, som i allt voro dess lydige tjanare. 

Materiellt sett utgjorde den nyare ordningen en lagre stallning for 
skolmusiken an forut, da de medel, som tiggarvandringarna med
forcle, betydligt begransades. Aven blev musikens eget anseende 
som skolamne samre, da man ej Iangre var beroende av de tillgangar 
sang och instrumentalmusik lamnade. Detta uppvagdes emellerticl 
till stor del av den betydelse tonkonsten nu fick som estetiskt bild
ningsmedel. Frihetstiden ar konsertvasendets forsta tid, och intres
set for musikuppforanden i festlig form var i standigt stigande. Dar 
blevo skolorna viktiga hjiilpare. 

Centralpunkten for skolmusiken blev under denna tid Linkoping 
med Miklin som ledare. Dar fanns den storsta skolorkestern och de 
bast ovade larjungarna. Miklin berattar med stolthet om sitt kapell, 
som han visserligen kallar litet och daligt men anda i gruncl och 
batten ar mycket noj d med: 

>>Dom sjalf hwad det wil saga, ehuru jag werkligen i mit lilla daliga
capell har 34 st. af den studerande ungdomen, som spela instrumenter, 
hwaribland utom manga violister jag har 2 trumpetare, 4 waldthornis
ter, min lille son spelar .orgorne, 2 hautb., 2 fleut trav., 2 violoncell 
och 2 pa stor basviol, och utom alla dessa 20 st. som sjunga i 4 stam
mor. En sadan myckenhet tror jag ej ges wid nagot gymnas. el. acad. 
Fast jag ej kan skryta af allas godhet, dock har jag daribland 20 st., 
som aro ordinarii och njuta hwar sin socken.>> 

Vill man soka orsaken till detta stora uppsving for musilzen, maste 
den sokas hos den ledande personligheten och dennes outtrottliga nit. 
Det kravde namligen ej blott formaga att leda och ordna utan aven 
politisk blick att vinna intressenter. Ocksa en skolorkester fordrade 
ekonomiskt underlag, och larjungarna behovde stipendier. Skolrek
torerna voro i allmanhet mycket obeniigna att liimna ut sina »sock
nar», d. v. s. inkomsten for sockengangen, och att aga hela 20 sock
nar for musikens unclerha.11 var nagot oerhort for den tiden. Men 
Miklin var ocksa en allmant aktad man, som forstod att inge re-
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'Spekt, och hans bildning gjorde det rnojligt for honorn att urngas 
med sina overordnade pa ett satt, sorn betydligt underlattade arbetet 
for orkestern.1 Larjungarnas entusiasrn for rnusikovningarna rnaste 
ocksa_ ha varit rnycket stor. Miklin talar narnligen ofta om, huru 
de sedan bibehallit sin karlek till rnusiken. Av forut citerat yttran
de om larjungarna frarngar, att Uppsala-kapellet rnest bestod av ost
gotar, all ts a garnla elev er fran Linko pings gymnasium. A ven efter 
studenttiden fortforo dessa att ova musik, och Miklin omnamner 
ej sa fa ambetsman av hans forna elever som spelade med i caval
j erskonserterna. Aven kyrkoherdar pa landet hade den garnla entu
siasmen kvar. 

Ett annat gymnasium, som da stod rnycket hogt i rnusikaliskt 
hanseende var Kalmar. Dar verkade pa 60-talet Hans Bjorkman. 
Han framtrader ratt ofta i korrespondensen med Hiilphers men larn
nar. blott direkta orgelmeddelanden. Hans brev aterfinnas darfor 
i foliobandet. Hans tycks ha varit en gammal van till Hiilphers. 
Breven aro rent personliga och ha en ratt kamratlig pragel. Orn sitt 
kapell bar han intet att meddela, men genorn en hans elev fran den
na tid ha vi dock fatt en liten inblick i musikforhallandena. Denne 
iarjunge ar Per Frigel, l'ilus. akademi�ns beromde sekreterare. I 
B. v. Beskows minnesruna over Frigel finnes foljande beskrivning,
.som torde vila pa meddelanden fran Frigel sjalv:

>>Musikdirektor Bjorkman, som anforde gymnasiikapellet och kyrko
musiken, var en for sin befattning sardeles bildad och nitisk man. 
Han inovade bland gymnasieungdomen en god kor och ett tillrack
ligt antal violinspelare for att understodja sangen. Blasinstrumenter 
lan.ades fran det i staden forlagda garnisonsregemente. Med detta 
kapell i fiirening med ungdomssangen, som gemensamt ovades alla 
•onsdags- och lordagseftermiddagar, utforde han storre kyrkomusil{
.av Handel, Graun, Hasse, Leo m. fl. ma.stare i den hoga, allvarliga,
for templet passande stilen. Frigel, som var en nitisk deltagare i dessa
.andliga konserter, erholl darigenom tidigt en narmare kannedom av
-den klassiska kyrkomusiken, an han da mahanda pa nagot annat stalle
i Sverige kunnat vinna, avensom hans musikaliska anlag erhollo en
bestamd riktning.>>2 

1 Mojligen kan ii.ven en annan orsak till Miklins gynnsamma musikforhallan

-den vid skolan tagas i betraktande. Miklin nii.mner i brev 15/5 1772 bland musik�

amatorer ii.ven >>hii.rvarande Rect. Schol. Mag:r Eric Dur::eus, kii.ck musicus.,, Rek

torns stillning till tonkonsten och dess forkovran vid ett gymnasium var sii.kert 

av mycket stor betydelse. Man tii.nke blott pa Seb. Bach och Thomasskolan i 

Leipzig! 
2 B. v. Beskow, Minnesteckning ofver P. Frigel. Sth 1843. Minnesbilder II

(Sth 1866) p. 302. 
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Bjorkman kallades sedan till huvudstaden, clar han 1773 upp
tradde i invigningsoperan, >>Thetis och Pelee>> (som oversteprasten 
i Odets tempel) och som sangare tillhorde operan till 1803, 

A ven med de andra dir: mus. vid gymnasierna underholl Hiil
phers brevvaxJing, framfor allt med Everhardt i Skara och Lemming 
i Abo. Dock fa vi intet veta om skolmusiken genom dem. Om mu
siken i Hiilphers' egen stad lamnar naturligtvis korrespondensen intet 
besked, men l\1iklin, som gammal vasterasare, later ju da och da 
forsta; att det var litet si och sa med den konstnarliga delen.1 West
bladh berattar nagot om rnusiken dar fore Hiilphers' tid: >>Ernest 
Ferdin: Pape, sorn blaste secunden (pa valthorn) och blef organist 
i Vasteras, samt efter Orostanders dod afwen rector cantus, med 
titel af directeur, sasorn han ock skulle hafwa inseende pa alla org
werk i Westeras stift. Denne Pape hade berorn af at wara en ibland 
de kackaste organister. Han skal ock, som han mig berattat, i sang 
och pa clavier informerat en prinsessa i Vi! olfenbyttel, forinodl. 
fodelse orten. Ibland de wanlige instrurnenter han spelte pa, hafwer 
jag ock hordt hon.om spela pa sinka, som matte wara warre at trac
tera ·an trornpett.>> Hur Pape kom till Vasteras meddelar aven West
bladh i latt ironisk form. De bada valthornisterna Vetter och Pape 
hade kommit till Sverige med riksradet Arvid Horn och voro forst 
i dennes tj anst. >>Vetter hade riksradets klader om hander, men Pape 
hans viner: Pape sparde, men Vetter lat ga, som det kom och icke 
kunde gamma et. Pape tog sa sin antecessoris organisten Gronvals 
enka i W esteras, och war sa tienlig att halla winkallarn, som nog 
bekant ar.>> 

Orn Pape sorn rnusikledare sager Kallstenius: »synes med stort" 
nit ha bedrivit sin undervisning saval i instrumentalmusik som i 
sang>>. Papes vinkallare synes dock ha varit ratt betanklig for skol
gossarnas rnusikstudier. I ett kollegiiprotokoll fran 1718 berattas, 
att en gymnasist Andreas Rundqvist, som, da han den 27 rnaj kalla
des till rektor for att sta till ansvar for en forseelse, befanns vara 
drucken, dagen darefter hos organisten Pape berusade sig till den 
grad; att han pa kvallen lag i rannstenen utanfor domprostgarden 
och kraktes. Ibland ban.de det, att herrar, scim sutto pa kallaren, 
skickade efter gymnasister for att rnusicera for sig. Dylikt forekorn 
aven efter Papes tid, och skolkollegiet beslot 17-49 forbud for gymna-' 
sister att rnusicera pa gastabud, kallare och dylika stallen. Det var 
nog overallt i skolstaderna vanligt, att man anlitade larjungar i 

1 Om musiken i Vii.steras se: G. Kallstenius, Musiken vid A11m. Lii.rov. i Vii.st.

fore 1850 (ur Camen::e Arosienses p. 183-208). 
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skolorna for privat musik. I Linkoping forekom pa Miklins tid, att 
besokande framlingar anh6llo om musik. 

De efter Pape foljande dir. mus. i Vasteras, Chr. Gust. Roman 
(1723-53) och Sven Romberg (1753-72) voro mindre betydande 
musiker. Som bevis pa att man atminstone i nagon man foljde med 
sin tid, kan tjana, att man lat reparera en trumpetmarin (1755), 
tva basuner (1757), ett valthorn och tva trumpeter (1765), pukor 
(1766). Darjamte kopte man tva trumpeter (1769). 

Vid universiteten stod musiken hela denna tid relativt la.gt. En 
kart glanstid fanns i Uppsala under professor Burman pa 1720-
talet. Av Hi.Uphers' medarbetare, ar det huvudsakligen Tobias 
vVestbladh och Sven Hof, som varit Burmans larjungar. Bada min
nas med star gladje den tid, da han skotte musiken ilardomsstaden. 
Om Burmans eftertradare Engelhardt vill ingen yttra sig. Det ar 
mahanda den djupaste fornedringstiden for musiken i Uppsala. 

Svarigheten med 6vningarna bestod i att finna den lampligaste 
lararen. Striden stod emellan universitetet och staden. Valdes en 
akademiens man, kunde latt dilettantmassigheten bli for star, valdes 
daremot domkyrkoorganisten, drogos ofta studenterna in i ett nojes
liv, som for studierna blev till skada. Vid arhundradet:: borjan de
lades musikundervisningen mellan domkyrkoorganisten Christopher 
Zellinger och professor Harald Vallerius. Den senare hall forelas
ningar i musik och var inspektor 6ver de praktiska 6vningarna, 
vilka mestadels agde rum i hans hem.1 Vad som gjorde forhallandena 
sarskilt gynnsamma under Erik Burmans tid (fr. 1719) var, att man 
hade fatt en kunnig akademiker, som samtidigt var skicklig nag 
att beklada organistbefattningen i domkyrkan. Da han 1724 blivit 
professor i matematik, begynte dock svarigheterna. Domkyrkoradet 
ville utse en ny organist, som naturligtvis borde 6vertaga atminstone 
de instrumentala musikovningarna, helst aven de vokala vid univer
sitetet. U niversitetets forsvarsskrivelse av d. 18 / 8 1727 ar betecknan
de for hela situationen. Professorerna forklarade, att det vore 6nsk
ligt, att direktionen over musiken alltid forbleve hos en professor, 
och det av flera ska.I.. For det forsta funnos inga andra musikidkare 
an de studenter som innehade musikstipendier; over dessa skulle 
en ostuderad dir. mus. sakna all auktoritet och studentetna mojligen 
halla sig for goda att spela tillsammans med kyrkans och stadens 
ordinarie musikanter, >>som de eljest kunstpfeiffer kalla>>. Det kunde 
aven handa, att han droge dem med sig i allahanda samkvam, dit 

1 Om Vallerius och musiken vid univ. under honom se C. A. Moberg ,,En kom

position av Harald Vallerius,, (Link. Bibl:s Handl. Ny Serie Bd 2: 1) p. 4 ff. 
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han blivit lejd, varigenom bade musiken skulle komma i forfall och 
studenterna sa distraheras fran boken, att de sedan icke dugde till 
annat an att fortjana sitt brad med spelning. Engelhardt blev emel
lertid trots allt kallad, och Burman 6ppnade process. W estbladh, 
som i korrespondensen blott latt vidror dessa pinsamma forhallan
den, sager, att Burmans dad 1729 losta alla fragorna, men ej till bat
nad for ungdomen. 

En ny skolordning 1724 hade berovat musiken en mangd under
hallssocknar, och detta blev synnerligen kannbart vid alla gymnasier 
men aven vid universitetet. Engelhardt borjade alltsa med ett de
cimerat kapell, och de som verkligen stannade kvar, trottnade snart. 
Aven dir. mus. sjalv maste ha ledsnat pa de olidliga forhallandena 
och infann sig sallan till 6vningarna. Dryckenskapslasten gjorde 
honom snart omojlig. Studenterna ville ej lyda under honom. Till 
sist gick det sa langt, ah man vid de akademiska hogtiderna maste 
skicka efter Brandt och hovkapellet. Pa l 1/ 2 a.rs tid hade Engel
hardt ej gjort tjanst. 1764 var mattet ragat, och dir. mus. avsattes 
helt enkelt.1 >>Studentem> Nils Lithzelius - Miklin anmarker, att 
det just var en hans elev - fick platsen och prof. Solander blev 
inspector musices. Om musiken och dess vanner vid universitetet 
yttrar Christiernin (br. 9 / 2 72): 

>>Utaf professorer som warit eller annu aro kannare och alskare af
music kunna tillaggas prof. Elof Steuch och L. Arhenius, samt nu
warande prof. Georgii, hwilken spelar fleut travers wal. Cancellieradet 
Ihre skall ock i ungdomen spelat wal pa claver; innan han af ett wade
ligt skott blef blesserad i sin wanstra hand. Prof. Solander har nu 
ofwerinseende och hogsta styrelsen wid academiska capellet, som har 
sina sammankomster hos honom, och han spelar alltid sjelf general
basen wid alla concerter. >> 

Nar Solander dog, stod man darfor villradig om saval bostad som 
instrument. Fragan lostes sa, att universitetet hyrde rum for, 6v
ningarna och inkopte Solanders clavcy--:rnbal (1786). 2 

Vid Lunds universitet voro forhallandena mindre komplicerade. 
Dar fanns sedan 1600-talet >>communitetet», en slags studentforening 

1 Engelhardt synes dock ha varit en tamligen dugande kompositor, att doma 
av de bevarade orkesterkompositionerna, vilka egendomligt nog hamnat i Lunds 

univ.-bibl. i st. f. Uppsala. E. var ju skaning av fodseln (f. i Hiilsingborg) och har 

mahiinda vid avsiittningen liimnat Uppsala for att flytta till Skane. Hans son 

overliimnade hela hans bibl. till kapellet i Lund. Denna notsamling i Lund (nu i 

univ.-bibl.) kari. saledes ge en riitt god forestiillning om musikovningarna i Upp
sala under Frihetstiden. 

2 Se C. Annerstedt, Uppsala univ:s hist. III p. 528 ff. 
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for gemehsam spisning och gemensamma studier. Da.r' ovades musik 
under domkyrkokantorns ledning i borjan en timme varje onsda'g 
och lordag, sedan dagligen. 1 Det synes dock som aven har svarig
heter uppstatt, ty pa 1740-talet skred man till ordnande av mnsik""' 
forhallandena med sarskild la.rare. Denne blev visserligen tillika 
domkyrkoorganist, men platsen skottes i alla fall till allas belatenhet 
av den forste innehavaren Friedrich Kraus. Om forhallandena vid 
universitetet meddelar denne sjalv till Hiilphers (br. 3/ 5 72):

»Jag Friedrich Kraus blef student den 17 sept. 1744, och emedan
jag vid den tiden vunnit framsteg uti musiquen samt ampliss. cons. 
acad. var under arbete, at vid academien inratta ett musikaliskt capell 
af studerande, blef mig ofver det samma hoggunstigast updragit di
rectionen fran borjan af ar 1746. Den 17 febr. 1748 arholl jag ampliss. 
cons. acad. hoggunstiga constitutorial till detta arendets forrattaride. 
Af d. 5 febr. 1750 arholl jag ... Acad. concellerens hogvalb. Herr 
grefven Johan Gyllenborgs nadiga fullmakt, sasom den forsta dir. 
mus. har vid kongl. acad. varandes min 16n efter H. K. Maj :s aller
nad. stat af den 2 Maij 1749 200 dr smt samt af den 29 dee. 1770 ar 
mig tillagt 100 dr smts personelle tillokning. Emot denna 16n ar jag 
skyldig alla onsdagar och logerdagar, sa lange terminerne pasta, emel
lan kl. 2 och 4 e. m., install a mig pa Capellets nya ofningsrum, at up
ofva de 12 herrar studerande, som aro antagna sasom capellister, af 
hvilka efter stat 4 stycken njuta .arligen 30 dr smt, 4 st. 40 dr smt 
och de 4 baste och skickeligaste 60 dr smt, hvarforutan de vid alla 
solenne acad. acter aro skyldige at upvagta. Forr aberopade hoga 
kgl. stat har afven tillagt dir. mus. organist och musicant-syslorne vid 
domkyrkjan, och har den forra tillfallit mig genom fullmagt af den 
25 sept. 1755, och den sednare genom fullmagt af den 30 jan. 1760.>> 

Om Kraus' Ion sager Miklin (maj 1772): >>Direct. Kraus i Lund 
har som organist vid domkyrkan utom annat, 3 hemman pa landet 
till bostalle och fri gard i staden; jag tror foljaktligen han har den 
storsta organistlon i riket.>> Han jarnfor sedan denna med dir. mus.
lonen vid gymnasierna och sager: >>Ingen dir. mus. har storre 16n 
an Bjorkman (i Kalmar).>> Sjalv hade Miklin halften av den Ion 
foretradaren haft: I allmanhet aro alla Hiilphers' meddelare bland 
musikerna sarskilt mana om att uppge sina loner och i flesta fall 
med vanlig omkan over den ringa ersattningen for tungt arbete. 
Miklin sa.tter i ovrigt ej Kraus' formaga sa hogt. Sakert ar, att for
hallandena voro battre an i Uppsala. Prof. Lagerbring tyckes ha 
varit den narmaste kontrollanten, och om hans musikintresse vittnar 
aven flera brev till Hiilphers. En doktorsavhandling i musik ven
tilerades 1745 under Lagerbring av Jon. Odman: De musica sacra. 

1 M. Weibull, Lunds univ:s hist. (1868) I p. 138 ff.
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I Uppsala, dar' 1706--'--31 icke mindre an 10 :inusikdissertationer' for-' 
svarades, tillkom under de foljande 65 aren 1732-96 endast · en! 
L. F. Papes .>>De usu musices >> 1735.1 

Om skolmusiken i huvudstaden finnes markvardigt nog intet
namnt. Hiilphers' baste korrespondent fran Stockholm, Ph. J ohi:J..: 
sen, stod ej den svenska skolan nara, och Miklin hade under s1n 
Stockholmsvistelse ej varit i forbindelse med lararna. Att dock aven 
dar stor musik kunde astadkommas vid fester utan anlitande av 
ahdra krafter an skolans egna visar oss beskrivningarna av Lucia-' 
festerna i trivialskolan, som A. Strindberg omtalar (Gamla Sthlm 
p. 313).

1743 borjade fosten med oration av en skolgoss·e i oversta klassen.
Darefter sjongs fyrstammigt en psalm, understodd av basuner, varpa 
foljde >>serenad med roster och instrumenter». Tre ar senare var mu
siken annu statligare. KL ½ 8 pa morgonen uppstamdes en >>serenad>> 
av nagra och tjugo roster, ledsagade av basuner, och efter avsjungan
det av psalmen »Ljus av ljus, o morgonstjar_na», understodd av basu
ner och allehanda instrument sjongs ett andante ur · intendenten och 
kapellmastaren Romans Jubilate »med allehanda instrumenters om-' 
vaxling, och det med sadan accuratess och smak, att en kannare maste 
forundra sig over ungdomens fardighet uti denna konstem. Efter 
ett latinskt tal av Carolus Fornander, >>en vfilartad och skickelig yng
ling av superioribus uti classe suprema>>, utfordes >>med bara instru
ment ett pastorale gjort over var fralsares fodelse av den namnkun
nige italienske mastaren Schiassi». Darpa uppfordes >>sangevis,>, ett 
allegro av Roman, och till slut sjongs psalmen >>Nu tackar Gud allt 
folk>>. 

Da nastan alla dir. mus. samtidigt voro organister, lag det ju dem 
nara att tala om skickligheten i orgelspel. Darom har atminstone 

1 Nagra andra berorde blott musiken rent tillfiilligtvis, sasom Waldners De 
septem artibus liberalibus 1734, Medens De ratione metrica cantuum in. ecclesia 

1754, Thollanders De lyra Davidis 1758, Flodins De poeseos cum musica adfinita 
1781. Aven i ovrigt var den musikteoretiska litt. i Sverige fatalig. Den mest 

· kiinda, David Kellners Trogen underriittelse uti generalbasen, var oversiittning
(av J. Londee) efter tyskt original (Treulicher Unterr. im Gen.-b., Hamb. 1732). 
Johnsens bok i musikteori utkom aldrig. Aven de andra, som Miklin niimner, 
forblevo ms. Endast Marpurgs Kort begrepp om generalbasen i Miklins overs.
utkom 1782. En val utarbetad bok, som sannolikt varit avsedd att tryckas,
finnes i ms. i Mus. Museet: ,,Generalbass-bok med dertil horande tabeller och reg
ler. Stockholm den 8:de Junii 1775,,. Forfattaren, G. L. Biorckman, har jag
ej lyckats identifiera. Nagon sliikting till Hans Bjorkman, som fr. 1773 var an
stiilld vid operan i Stockholm, kan han knappt ha varit, Den mycket vardat 
och sorgfiilligt skrivna boken har bl. a. kapitlen: ,,om psalmerna efter Claviers 
method,, (p. 19); »Om psalmernas spelande manualiter,, (p. 48); »Om psalmernas 
spelande pedaliter» (p. 49). Aven finnes grepptabell for fleute traversiere. 
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lVIiklin atskilligt att fortalja. Han karakteriserar de basta organister
na i landet och deras konst (br. 29/3 72):

>>Gamle Panicll: i Arboga, hwars son succederade honom, war en snall
gubbe, som extempore kunde spela en fuga efter gifwit thema, sakert 
kannetecken pa en god organist. Pa samma satt war det med gamle 
Lidner uti Goteborg. Afwen sa med min antecessor Baltzar Knolke. 
Organisten i Carlshamn, som annu lefwer, ar en fundamental och 
snall gubbe. Dir. och org. i Abo Lemming ar passabel; men dir och org. 
Kraus 'i Lund tamligen slat ... Det ar sant, Londicer war i sin tid den 
qwickaste claverspelaren at exeqwera andras saker, hwilket han larde 
af Kellerij, men kunde ej spela en fuga eller nagot annat ur eget huf
wud.>> 

For organisterna var givetvis alltid koralboksfragan brannande. 
Gamla koralpsalmboken av 1697 dugde ej langre, och darfor hade 
en mangd nya koralbocker, utarbetade av organister, kommit ut, 
visserligen icke i tryck men genom avskrifter spridda ut over landet. 
Den vanligaste var Zellbell d. a:s. Miklin ville ej erkanna den utan 
foredrog andra: >>Gamle · Zellbells choralbok ar dalig och full med 
fel. Langt battre har en Kellner, Johnsen och flere skrifwit, hwilket 
af flere ska.I kan bewisas.>>1 Om sin egen koralbok ordar han vitt 
och brett i nastan alla breven. Overallt aterkommer den stora fra:gan 
om forlag: 

>>Ack! at jag wore sa nara och hade under prassen min choralbok,
som kostat mig sa mycket bade arbete och pengarl 1760 fick jag 
Kungl. Privil. och Uttinis approbation darpa, men brist pa pgr eller 
forlag har tils denna stund hindrat mig. Hwar skulle man kunna fa 
en forlagsman? Jag sander har et profark pa mina psalmer, som jag 
fatt fran Breitkopf i Leipzig; men som detta ar mitt endaste, beder 
jag andtr. aterfa detsamma>> (br. 16/

2 72). >>Fond til tryckningen hade 
jag Iangesedan den tiden kunnat fa; men da jag 1761 och 62 a.rs riks
dag 2:ne ggr reste up til Stockholm at begara, det hwar kyrka skulle 
taga et exemplar, swarade prastestandet, at jag skulle wanta med 
denna bokens utgifwande, tils nya psalmboken komme ut och detta 
ar egentliga orsaken til drojsmalet. Nu tryckte jag, om forlag wanka
des, men owisst ar om den kommer ut i war lifstid>> (br. 29 /s 72). »An
gaende den af P. Hof yrkade choralboken sa har jag afwen fatt manga 
paminnelser darom ifran Skane, Finland och flere orter; men bade 
for den nyligen utkomne nye profpsalmboken och i brist pa forlag 
har alt sadant blifwit lidande ... Jag har skrifwit om henne 9 ganger>> 
(br. maj 72). 

1 Av dessa koralbocker i hdskr. finnas J ohnsens och Zellbells sa.vfil i Mus. 
Ak. som Mus. Mus. Om Kellners har jag mig ej bekant, var ett ex. finnes. A.ven 
Miklins torde ha spa.rlost forsvunnit. En av Miklin ej namnd koralbok var den 
av dir. mus. i Vastera.s, Chr. Gust. Roman, utarbetade 1744 (alltsa. s. a. som 
Everhardts i Skara). Ex. i Mus. Ak:s bibl. 
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Sa fortsatter han brev efter brev. Hans formodan, att den aldrig 
skulle komma att tryckas, besannades. Den blev ett av dessa manga 
forslag som aldrig kommo ut. Miklin omtalar av andra bearbetningar 
Kellners och Johnsens. Fran Skara erholl Hulphers biografi av dar
varande dir. mus. Joh. Everhardt. Det heter dar bl. a.: >>har skrifwit 
tractat de structura organica samt till ungdomens tjanst samman
skrifwit en ny choralbok med bass och discanb>. Av det enda be
varade exemplaret att doma, tycks den ha spritts i avskrifter som 
ren forlagsartikel.1 Titelbladet ar namligen stucket i koppar och pa 
boken finnes pris angivet - ett mycket vanligt tillvagagangssatt 
under 1700-talet, da nottryck ej fauns att tillga. 2 

En ny musikfaktor, som man under 1700-talet alltmer maste 
rakna med, var regementsmusiken. I Beskows beskrivning av mu
siken vid gymnasiet i Kalmar namnes, att regementsmusikkar med
verkade i skolorkestern. Fran Vasteras omtalas, att regementet an
hallit_ om hjiilp £ran gymnasiet. Den 2 maj 1748 anholl overste Stiern
eld hos kollegiet >>att fa gymnasister till att musicera for regementet 
wid instundande general monstring. Resol. Gymnasisterne bora 
sielfwa harofwer horas. De inkallades och swarade att de eij funno 
sig hogade eller kunde samtycka till denne Hr Ofwerstens b�garan, 

• emedan deras tid forsummades dymedelst och dessutom woro de eij
eller sa tillrackelige att de med musique kunde betjena regementeb>
(Kallst. p. 203).

1 Mus. Museet, Sthlm. Titel: >>Choral-Psalmbok a Cant:et Bass: skrifwen af 
Joh. Everhardt. Seara 1744.,, 

2 Om utforandet av sa.ngen i kyrkan har Hlilphers en del att fortalja av egen 
erfarenhet. Sarskilt faster han sig vid vaxelsa.ngen (p. 124): >>Sadan sed at sjunga 
Tron och wisse Psalmer til skiftes har afwen varit antagen i Swerige. I Skara 
stift skal Biskop Swedberg fornyat samma inrattning, som dock sedan der kom
mit ur bruk. I Dalresan p. 206 har jag anmarkt wid·Elfdals forsamling sa.som 
na.got sa.llsamt, at jag der hort man och qwinnor siunga en del Psalmer shifte
wis.,> Miklin gor harvid foljande anmarkning (br. 16/e 1772): •Anga.ende Tron 
horde jag den skifteswis, afwen som i A.lfdalen sker, sjungas forsta versen af 
karlarna, 2:dra af qwinfolken och 3:dje af bagge, och det skedde i Ulleraker skn 
i Varmland.>> Sadan vaxelsa.ng omtalas fr::in 1600-talet av A. Lundgren (V. Ving
akers socken, Orebro 1873 p. 160) fra.n Vingaker. 1678 fornyas en bestammelse, 
,att qvinfolken sungo hvarannan wars om son.- hogtids- och helgedagar och i 
medlertidh skulle manfolcken gifva qvinfolken liud; dock likvfil medh sackta 
liud ha.lla i sa.ngen och medh andackt follia then efter». Denna sed hade fore
kommit pa kyrkoherde Lundii tid (t 1658) men sedan forsvunnit. Nar Jesper 
Svedberg 1690 blev kyrkoherde, ,,erfor han en stor gladje, att han har fann vaxel
sa.ngen inford, som bestod dari, att man och kvinnor sjongo skiftesvis var sin 
vers av psalmerna, och vilket bruk han har stadfastade,>. Det forsvann sedan 
under 1700-talet. 
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Eljest var det Iiog ratt vanligt, att skola och regement:e arlletade 
i gott samforstand. Miklin omtalar; hu:r han hjalpt ett regemenfe 
med musik: >>Hiirforutan har jag 4 egne disciplar, som skola blih;ia 
organister, utom de 4 st. jag nyss employerat til musicanter wid · 
Sodermanlands infant, regemente, dar ofw. bar. v: Siegroth1 uprattar 
et chor musikanter af 10 personer, nanil. 3 hautboist., 2 waldth. 
2 bassong. 2 clarinett. 1 trompeb> (br. 17/ 5 72). Han far vidare till
falle att tala darom, enar Hiilphers bett fa vidare upplysningar om 
turkiska musiken: 

>>Fiirlat, at jag sa li:inge drogt beswara Hr Directeurens bref. Or
saken har dels warit mit wistande pa Iandet, dels at jag ej kunnat 
lamna nagon underrattelse om den Turkiske Musiquen. Alt hwad 
jag wet om den, ar det, at redan i borjan af 1740-talet war den wid 
wissa regementer i Frankrike i fullt bruk, som ofwerste bar. v. Sieg
roth berattat mig; at instrrimenterne aro massingstalrikar, en mindre 
trumma och en storre, som kallas schalin-trumma, inuti hwilken aro 
ofwer 30 klockor. Ofwerste Siegroth, som riu wid Sormanfands infan� 
terie skaffat sig genom mig ordinaire faldt-musique af hautboister, 
waldthorn, 1 trompett, 2 bassons, 2 clarinettes, har afwen nyl. i Stock
holm kopt sig forenamnde janitscharinstrumenter, som kostade ho
nom ofwer 60 platar>> (br. 31/ 8 72).

Regementsmusiken hade med 1700-talets forsta artionden fatt 
allt starkare stallning och undantrangt saval stadsmusikanterna som 
skolgossarna vid stadens offentliga och enskilda fester. I Stockholm 
var det Livgardets >>hautboisten> som fatt ratten att bitrada vid borger
skapets hogtider. Organisterna ville visserligen genomdriva, att de 
ensamma skulle ha denna ratt, men militarmusiken var oumbarlig 
och maste darfor ta.las. Beteckn:mde ar i detta hanseende en skri
velse fran livgardet 18 / 

7 17 4-7:

>>Hos E.- K. Hoghet fordrista wi, samtliga Gardes Hautboister oss
i underdanighet att foredraga, huruledes wi ifran langliga titler, sa
wal hos Borgerskapet som hos Adel och Standspersoner har i staden 
a.gt den credit, att de vid brollop och collationer samt andra sadana till
fallen oss alltid anlitat att betjena med musik, med hwilket veder
borande varit noj da och wi till var lilla inkomsts forbattring williga, 
men sedan Magistrateri igenom publikation af 30 December 1745 
forbjudit, det ingen af Borgerskapet vid 10 dalers silfvermynts vite, 
far tillita nagon annan till musiks utforande an orgelnisten i forsam
lingen, hafva ej allenast de, som astunda musik den olagenhet att de 
intet fa betjena sig af dem, som de hafva mesta fortroende till, utan 
ock wi lida alltfor mycket uti war lilla inkomst, der likwisst vid alla 

·1 Overste Siegroth pa Brunnby horde till l\1iklins allra niirmaste vanner, och 
M. var ofta hos honom och musicerade.
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solenna tillfallen wi maste betj ene Magistraten och Borgerskapet, sa
val uti kyrkotornen, som pa areportar, samt andra stallen med vara 
blasinstrumenter, hvarvid ingen af organisterna kan oss assistera. 
Vid Borgarskapets monstringar aro wi ock dem till tjenst, samt hjelpa 
organisterna i all kyrkomusik. Wi aro ock skyldiga att bitrada klg. 
hofkapellet, sa ofta vi blifva pakallade. WU dessa och andra slika 
tillfallen njuta wi ingen eller mycket liten beloning for wart besvar 
... som wi ej kunna begara det privilegium att allena fa betjena Adel 
och Standspersoner, anhalla wi att harefter som hartill fa betjena 
Borgerskapet.» 

Overstathallaren gav aven sin tillstyrkan d. 18/7 1747.1 

Hulphers anfor aven (p. 200) resolutionen av 28/2 1749 om forbud 
for musik av obehoriga personer >>for portar och fonster eller inom 
huset v.,id Nyars- eller andre Hogtidsfester, namns- och fodelsedagar 
o. s. v.>> Enligt beslutet gallde detta aven >>trumslagare och pipare
wid the harstades warande garnizoner, jemwal ock andre sarskilte
personer, hwilka· la.rt sig at spela uppa hvarj ehanda instrumenter».
Detta · forbud galler saledes i forsta hand de under 1700-talet allt
vanligare serenaderna.2

Om regementsmusiken blivit en oumbarlig faktor i den storre 
stadens musikliv, fanns aven en annan mahanda lika nodvandig 
kontingent av musikutovare, namligen amatorerna. A ven denna 
hade forst tillkommit med 1700-talet. Under 1600-talet funnos 
hogst fa enskilda utovare. Visserligen spelade man klaver och luta 
i hemmen men sa gott som aldrig i ensemble. Pa kontinenten hade 
dock bildats slutna sallskap av privatpersoner, vilka tillsammans 
ovade musik. Sarskilt i universitetsstaderna voro dessa ratt vanliga. 
Studenterna fingo spela tillsammans med professorerna, och en del 
av universitetets ej exekverande la.rare plagade da vara narvarande 
som ahorare. I Sverige omtalas sadant collegium musicum endast en 
gang, namligen i Uppsala under Burmans tid pa 1720-talet: Mojligen 
ha Rudbeck och Vallerius under 1600-talets sista artionden haft nagot 
liknande, i det atminstone nagra professorer medverkade vid stu
denternas ovningar. I fullt utbildad form finnas dessa amatorsall
skap endast under Burman. I utlandet ska.rotas ofta over dessa 
musiksoareers dilettantmassiga pragel, och vi fa ej tanka oss den 

1 Johnsen satter den svenska regementsmusiken mycket hogt. I brev 30 / • 

1772 skriver han: »Krigsmusiken i Sverige ager fordelaktigare stallning an nagon
sin utomlands. Regem. Tromp: och Pukare aga utom ansenlige bostfillen flere 
formoner. Siiledes bor dennes hogd nu for tid icke saknas.» 

2 Om reg.-mkn i Stockholm pa 1700-talet se E. Hessler, Kungliga Svea Liv
gardes musikkar genom seklerna, Musikern 1926 nr 17. 
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Burmanska kretsen sarskilt fackmannamassig.1 vVestbladh ger oss 
i Hulpherska korrespondensen en drastisk skildring av ett sadant 
mote: 

>>Warterminen ahr 1726 om jag ratt mins, kanhanda 1727, holls
hwarje onsdag eftermiddag et collegium musicum af professorer uti 
Upsala hos Hr Professor Burman, som war Director och satt wid Clav
cymbalen. Har maste 3 studenter infinna sig til bitrade. Jag blaste 
basson och hade pa den ena sidan prof. Lars Arhenius med basviol 
och a andra prof. doctor Martin med basson. De ovriga alla hade vio
ler. En ostgote wid namn Durreus sadt emellan professorerne Her
manson och Frondin. En norrlanning wid namn Lochnreus, emellan 
prof. Elof Steuch och en hwars namn nu jag icke ihogkommer. Ahora
re woro andra professorer sasom 01. Rudbeck, Alstrin etc. For mine 
medspelare hade jag beswar at peka pa hwar de woro, an for den ena, 
an den andra; de slapte sa snart bade not och tact.>> (Br. dee. 71.) 

Man marker tydligt, att det har ej var fraga om de -vanliga akade
miska musikovningarna. Studenterna aro tillfalliga medverkande, 
professorerna huvudsaken - alldeles som de kontinentala collegia 
musica. W estbladh tillagger sedan litet om de medverkande: akade
mirantmastare Frondin hade en Stainerviolin, som han kopt av Pape; 
>>doctor Alstrin, i Leksand warande, har jag hordt spela pa clavier,
kackt nog; arkebiskopen dr. Troilius hade qwicka fingrar pa clavier,
som jag hordt, i hwad han kunde spela, dock desse icke i concert
duglige>>.

Ett utmarkande drag for musilrnr som ainatorer pa den tiden var 
att de kunde spela flera instrument. Miklin meddelar (br. 16 / 2 72):
>>Roman kunde afwen sjelf tractera alla instrument och componera
for alla slag . . . Harvid forekommer mig en reflexion: de gamle,
sasom Roman, Pape, Engelhardt, Zellbell och alla, som lardt musi
ken pa tyska facon, kunde tractera nastan ,alla instrument; utwalde
dock et til hufwudinstrument; men wid slutet af K. Fredriks regering
och sedermera har den principen blifait alt mer och mer etablerad
at walja et enda instrument for at derpa winna sa my·cket storre
perfection: detta oaktat kanner jag icke nagot enda amne, som li1;::
nar sig at blifwa en Roman pa et instrument.>>

Amatorerna foljde inusikernas exempel och larde sig flera. West
bladh sager (br. 29/1 72): >>Mit masta war da at spela basson och hade 
besynnerlig applause derwid; men raknade min tid icke sa uth, at 

1 Over Collegia musica i Centraleuropa ar litt. ratt omfangsrik. Bland kfillor 
kunna sarskilt namnas: A. Schering, Musikgeschichte Leipzigs (II, 1926); K. 
Nef, Die Collegia musica in der deutschen Schweiz (Lpzg 1897); H. Bloesch, Die 
Bernische Musikgesellschaft (Bern 1915). 
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exellera i claver eller andra instrumenter, emedan mine foraldrar 
domt mig til p:rest.>> Litet mer tid fick prof. Sv. Hof att 6ya sig, 
fast han erkanner sin ringa fardighet: >>Jag hade trodt, at K. Bror 
skolat wilja namna mig ibland war tids larda musici: men jag kan 
det sa mycket mindre af K. Bror, wid nogare eftersinnande, fordra, 
som min lardom ar mycket medelmattig, och jag ager liten insigt 
i musiken, ehuru jag idkat denna konsten mera an jag bordt och 
mig nyttigt warit, helst som jag spelat icke allenast pa oboe, basson, 
flute douce och nagot litet claver; utan ock, samt det fornamligast, 
pa violin och flauto traverso; men gjort i konsten ringa framsteg, 
i brist af et ratt musikaliskt naturell.»1 

Skillnaden mellan yrkesmusikern och amatoren utjamnades aven 
darigenom, att 'musikerna skaffade sig sidoinkomster genom syssel
sattning utanfor yrket. Miklin skriver (br. 17 / 5 72): >>Utom den har 
namnde Fr. H. Meijer war i min tid wid capellet en beromd violinist 
lVIeijer, som war tillika tabaks-fabriqueur; afwen en Meijer, organist 
i · Riddarholmskyrkan och bokhallare i banquen, pa samma satt 
som Lotscher ar organist i Maria och bokhallare i bank. Denne ar 
ganska sna.11 claverist.>> 

Ensemblespel blev allt vanligare a.yen i hemmen. Sarskilt samlade 
adelsmannen garna musiker till sina herregardar. Miklin drojer sar
skilt vid greve Adam Horn pa Fogelvik, >>som sjelf ar ej mindre mu
sicus an malare, kallade harwarande rect. schol. mag:r Eric Dura::us, 
kack musicus, til kyrkoherde i Tryserum och Hannas 1759, mag:r 
Atterbom2 til capellan 1769 och mag:r Regner til hofprast pa Fogel
vik 1772, bagge mina disciplar; allt for musikens skull». 

Denna iver att samla musiker omkring sig hade de flesta adels
man pa den tiden ej blott i Sverige utan aven i utlandet. Sarskilt 
var det ambetsmannen >>i collegierna>> som visade lust att spela med 
i orkester och kammarmusik. Romans ofta citerade yttrande till 
lVIiklin 1751 (br. 16 / 2 72) ar betecknande for denna nya musikgladj e; 
>>Jag ser med hjartlig fagnad denna vakra konstens tilvaxt: da jag
1720 upforde kroningsmusiken woro wi allenast 20 musici och knapt

1 Agrell omtalas sasom studentkamrat till Hof av Miklin (br. '¼ 1772): 
»Agrell, ostrogoth. har gifwit ut manga Claversaker och hela concerter tryckta; han 
dog for et par ar sedan. At prof. Hof och han bodt i en. gard i Upsala och warit 

goda wanner, ii.r icke mycket interessant for allmenheten.,, Om Agrell namnes for 
ovrigt mycket litet i korrespondensen, endast att man borde taga reda pa vad 

som funnes att inhii.mta om honom i utlandet.
2 Denne Nils Daniel Atterbom blev komminister i Tryserum 1771 (kyrkoh, 

1788). Hans bror Gabriel A. blev fader till skalden Per Dan. Am. A. Se Oden, 
Ostgotars minne nr 3188 och 4272; A. Setterdal, Ostg. nat. i Lund p. 281. 
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nagon fans i collegierne som kunde bitrada utan maste forskrifwa 
£ran gymnasier; men nu aro vi langt ofwer 100:de och alla inom 
Stockholm.>> Dessa >>hundra musiker» far naturligtvis ej tolkas sa� 
att hovkapellet stigit till detta antal, utan endast att en hovkapell
mastare kl1nde rakna med hjalp fran skickliga amatorer >>i collegier
na>> d. v. s. bland ambetsmannen. Amatorerna nojde sig snart ej 
med att blott fa vara med bland yrkesmusikerna. De ville ha sina 
egna konserter eller slutna musikovningar och bildade darfor sall
skap eller foreningar. Det ar betecknande for tiden med dess skarpa 
skillnad i samhallsklasser, att man uteslot alla icke-adelsman ur 
kretsen. I ,Vien ville man pa Mozarts tid ha hjalp i amatororkestern 
av en adelsman men skyndade sig att bedyra, att han skulle komma 
att behandlas med all den aktning hans rang fordrade. Ett annat 
forbehall man aven gjorde var att ingen yrkesmusiker fick vara med. 
En dirigent behovde man, och denne valdes givetvis bland de mera 
framstaende musikerna, men i ovrigt var kretsen fullt siuten. Be
sokande framlin:gar, aven ofralse, fingo garna vara ahorare, men av 
de hemmavarande hade ingen rattighet att begara intra.de. Det be
romdaste av alla sadana adelsmusiksallskap i Europa var det s. k. 
>>Augartenkonserterna>> i ,Vien, som hade sjalva Mozart till ledare.
Redan tiden pa dagen for ovningarna var en garanti for att inga pro
fana skulle komma .. Ovningarna a:gde namligen rum kl. 6 pa mor
gonen. Ett annat vida aldre men med samma typiska installning
var Berlinsallskapet pa 1750:-talet (>>Die musikubende Gesellschaft»).
Alla de tyska smahoven hade for ovrigt liknande.

Sverige fick till sist sitt i de s. k. Cavalierskonserterna med ute
slutande adliga amatorer som :m.edverkande och Zellbell sorn ensam 
yrkesmusiker och ledare. Miklin ser med stolthet, att de flesta. aro 
ostgotar och hans larjungar. Nastan alla tillhora >>collegierna>>. 

Det har alltid varit en sarskild frojd for alla amatorer att meddela 
sitt vetande i konsten, och det var ju ocksa fullt naturligt att om en 
sekundstamma fattades, primspelaren a.tog sig att ova upp en kam
rat darfor. Men drommen om en undervisningsanstalt for orkester
musiker ar alltid oskiljaktlig fran ett amatorsallskap, atminstone 
var det sa pa 1700-talet. Fran kontinentens sallskap omtalas flera· 
sadana forsok, som dock aldrig kommo over onskemalens ram. Att 
det i Sverige gick langre, berodde val mest pa det stod Gustaf III 
gav, om han an tog alldeles miste pa avsikten. Hur akademien i 
borjan var tankt, framgar otvetydigt av ett folioark inlagt i akade
miens forsta handlingar. Allt ar avsett som en laroanstalt for orkes
termusiker, och lararna aro medlemmar i kavaljerskonserterna, f6lj-

4-3iSG35. 
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aktligen alla amatorer. Aven framskymtar den grundtanken, att 
musikerna ej skola vara aktivt med.· Det ar saledes .samma ide som 
framgick ur adelsmusiksallskapen i Wien och som ledde till skapandet. 
av >>Gesellschaft der Musikfreunde>>, en institution av samma slag 
som den svenska Musikaliska akademien, och sannolikt grundad efter 
vart monster. 1 

Akademiens tillblivelse var aven en handelse som musikerna langt 
ifran halsade med gladje. Man fick ej vara med och hyste for ovrigt 
intet fortroende for Zellbell, som val hade titeln hovkapellmastare 
men i ovrigt stod hovkapellet alldeles fjarran. Miklin ger standigt 
uttryck for sin ovilja och skepsis rorande akademiens framtid. John
sen, som ej direkt blev forbigangen, star aven tamligen apatisk mot 
institutionen, nagot som bl. a. fiamgar av foljande skrivelse till 
Hiilphers (br. 16 / 

3 72):
»Om musik-akademien som annu ar bara uti lindan berattar (jag)

endast: At denne inrattningen Z(ellbell)-upphojandet allenast tyckes 
hafwa till ogonmarket. Ledamoter aro: Patr. Ahlstromer, advAisc. 
Fagott, Waltinsson, Vinge, Olin, Lallin m. m. Jag har afwen a.ran at 
wara ledamot, afwen det ar mera praktisk an teoretisk. Tiden utwisar 
alt, men kom hr Directeurens warck fram, sa fa desse he:rrar och all
manheten mer kunskap om min insigt. For ofrigt aga cawallier-conc: 
ledamoter en annan inrattning wida skildt ifran den forra, under namn 
af Utile dulci. Ofwer desse inrattningar tanker jag: musiken ager sa 
wal Dis- som Consonantier, aro de wal blandade, sa ar det till gagns.,> 

Johnse�s erinran om valbehovligheten av okade musikkunskaper 
genom Hiilphers' bok ar tamligen sakert riktad mot akademien och 
dess alltfor framtradande amatormassighet. Da Hiilphers' medde
lare alla sta utanfor kretsen av Utile dulci eller kavaljerskonserterna, 
alltsa aven akademien, aro uppgifterna om akademien bade fa och 
mestadels intetsagande. Zellbell kan ej raknas med, sa mycket mer 
som de fa brev, som finnas fran honom, aro mycket kyliga och av
visande. Det ar val aven denna installning som gar, att akademien 
sjalv visar sa ringa hag att taga befattning med Hiilphers. Akade
miens av preses undertecknade officiella skrivelse borjar med en 
lang ursakt for drojsmalet med svaret. Man har haft sa manga andra 
- och viktigare -- saker att behandla och ej fatt tid att svara.

1 Stiftaren av Ges. d. Mkfr., Joseph Sonnleithner, var vid 1700-talets slut

i Stockholm, dar han mottogs i Mus. Akad. och tills. m. Akad:s preses, A. F. 

Skoldebrand, sommaren 1799 'foretog en resa till Lappland. Sedan finner man 

honom i Wien livligt sysselsatt med forarbetena (korr. darom med lexikografen: 

Gerber). De stadgar siillskapet till sist fick 1812 visa starkt slaktskap med mot

svarande svenska. 
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JVIiklin ager eljest val reda pa akademiledamoterna och deras mu
sikaliska kunskaper. En obekant Stockholmsmeddelare vardesatter 
dem redan innan akademien officiellt borjat sin verksamhet.1 

>>Att namna af amatorer andra arade, som endera skaffat sig till
racklig theorie uti musicaliska kunskapen eller a.ck kanna composi
tion, afwen de som kunna sjelfwa diregera sitt instrument, men ej, 
som ofta hander, att instrumentet diregerar dem; sadana, sager jag, 
aro hos oss ganska fa; tror ock wara onodige att namna andra flere, 
an de som aro redan kande och ar kande af Kl. Mus. Academien. Desse 
aro: general Hopken, kand som componist, och ofverste Quanten, 
kand som fleutraverist, samt commerseradet Alstromer, kand for 
storre theoreticus an practicus, dock tracterar han flere instrumenter 
med mer an ordinar fardighet, riksradet Horn och general vVrangel, 
spelar artigt violin begge, dock den senare med mera vitesse, torde for 
deras innehafwande caractere kunna namnas, men alla andra, sasom 
Cherlin, Brussell, Wellander, Muller, Brolin, Schonfelt etc. aro dels 
nybegynnare, dels kanna for litet musiquen att kunna namnas; ty om 
sa vore, skulle jag kunna uprakna nagra 20 sadana musici, som alla 
torde ega, kanske, mera insigt an dessa.>> 

Den allmanna fortjusningen over musik delades ej blott av adeln 
utan aven av furstarna. Mahanda var harvid Fredrik II:s exempel 
av viss betydelse. Sa soni preussiske konungen gjorde vid sitt hov, 
sa ville alla andra handla, och i Tyskland idkade sa gott som alla 
smafurstarna och deras furstinnor musik sjalv. Att man i Sverige 
foljde den preussiske konungens exenipel var val minclre att unclra 
pa, da Fredrik II:s hogt alskade syster Lovisa Ulrika var Sveriges 
drottning. Aven konungen Adolf Fredrik var sjalv stor musiken
tusiast. Johnsen berattar med viss stolthet, hur han undervisat 
majestaterna: >>(De hade) sa stor lust och insigt uti musiken, at de 
sjelwa a:o 1753 uti december ma.natl befalte dawarande Hof-musi
cus Johnsen till handledande uti gen:bas, hwaruti hennes Maj :t 
Drottningen innan trenne manaders tid sa perfectionerades, at prima 
vista accompagnera alla forekommande gen.-basstycken; saledes 
uppfordes i borjan af H. K. M:s regering dageligen stora concerter 
wid Kongl. Hofvet uti stora galleriet, da D. lVI. siehve taktes deltaga, 
Konungen medelst accompagnering pa violoncell och Drottningen 
pa Clawcymbal.»2 Angaende hovets musiker i ovrigt har Hiilphers 
i sin tryckta bok meddelat det mesta som Miklin haft att saga om 
>>sin tid>>. Da emellertid i privata brev ofta betydligt friare omdomen
fallas och aven utforligare uppgifter lamnas, an som lampligen kun-

1 Finnes inlagt efter Miklins brev 21/0 1771.

2 Jfr tr. boken p. 111. 
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de anforas i tryck om da annu levande personer, kan det mahanda 
vara skal att direkt citera ett sarskilt fylligt brev i detta amne. Na
turligtvis saknas .ej Miklins bada kapphastar: Zellbellkritik och Wes.,. 

stromberom (br. 17/ 5. 72):

>>Tack fiir communication af Zellbells betydande yttrande. Dess
utlatande om Westrom ar sa ogrundat som confust, sa framt han ej 
raknar pa \Vestroms affecter och gester da nagot swart fiirekommer 
i en violin-solo. Utom den har namde F. H. Meijer war i min tid w:id 
capellet en beromd violinist Meyer, som war tillika tobaks-fabriqueur; 
afwen en Meijer, organist i Riddarholmskyrkan och bokhallare i ban
quen, pa samma satt som Lotscher ar organist i Maria och bokhallare 
i bank. Denne ·ar ganska snall Claverist. Nar Roman forsta gangen 
kom hem, fiirstod han composition, hwilket ses af dess ar 1727 tryckte 
Violin-Solo, VI sonat., om hwilken unge Zellbell da behagade tala 
forsmadligt, och det war orsaken, hwarf6r han aldrig kommit in i 
Kongl. capellet som tjanstgorande. Den namnde Zeliger, war nuwa
rande Zeligers fader, bagge org:r och klockspelare i Tyska kyrkan: 
Skulle en Gutenschwager och Schernicow namnas, som woro ratt 
oskadeliga tyskar men passabla 2:e violin spelare, sa kunde man rakna 
up et tjog battre, sasom den kande bassong-spelare Bulow och Zander, 
de kacke trompettarna Beritz och Fredric etc. etc. Hwad ar det icke 
for skada, at Zellbell ej mins namnen pa sina 10 tyska hautboister? 
Manne det ej wore wardigt at afwen namna nagra snabba sangerskor? 
som t. ex. mad:lle Witt, ordinaire sangerska wid hofwet, som sjong 
solo wid kongl:a bisattningen, begrafningen och kroningen 1751, hade 
en angenam och tack rost; madame Woerster, som sjong wid samma 
tilfallen, och en madame Keyser med sin son, och woro infiirskrifne 
till kroningen fran ;Hamburg, italienskorne mamsellerne Galliotti och 
Beccaroni som af K. Ad. Fr. och Lov. Ulr. hade 10 000 drs li:in, woro 
for, som jag wet, och afwen horde dem, aren 1761 och 62." Under sam
ma tid war stormastaren att sjunga Croze har, som hade 15 000 dr 
och en castrat; hwars namn jag ej heller minus, som bade afwen 10 000 
dr. Jag har gli:iri1.t. namna en Witt, fader til forenamnde mamsel Witt 
och kongl. secreteraren \Vitt; gubben war directeur wid kongl. capellet 
under Romans franwaro i k. Fredric I:s tid, med hwilken. hogstb:te 
konung ofta hade sin ro och pusslustigt uptog. Jag har ej heller fun
nit den namkunnige Esser wara namd, som hade et sa magnifict genie 
och haft knapt sin like har i Swerige at spela violin men ehul'u instru
mentet ej dirigerade honom, utan han handterade det en bagatelle, 
med en f6rundransward fardighet och hade fertilt genie, at han sallan 
f6lgde texten, utan embellerade alt hwad han spelte af andras bast 
uttankte saker; informerade afwen riksr. gref Horn, general vVrangel 
med oandl. manga flere; inventerade tarningar med noter pa, hwilka 
ehuru de kastades, kunde man componera menuetter daraf. For et 
par sadana gaf de Geer pa. Finspong 600 dr.1 Detta oaktat fant han 

1 Dylika tarningsspel voro mycket vanliga under andra hfilften av 1700-talet. 
J. Ph. Kirnberger tycks ha varit den forste. Han utgav 1757: >>Der allezeit fertige
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dock icke nad. fi:h: Zellbells ogon, emedan han ej bakade sig nog djupt 
for honom. Esser har componerat 18 sonater for soloviolin; som jag 
har och aro ganska vackra.1 Man en sadan Pho.eriix ej f6rtjanar sit 
rum sa wal som en Gutenschwager och Schernikow, hwilka ej hafwa 
lyst eller wisat nagot i nagon enda del i musik. wetenskapen. An en 
Perichon, som nu ar i Wismar, war ordin. concertmastare i min tid. 
En grefwe Callenberg, som nu afwen rest ifran Stockholm, dar han 
nagon tid wistats och latit hora sig solo pa clavecin under concerterne 
pa Riµdarhuset, har af connaisseurer wunnit• allman approbation fiir 
sin goda smak _och fermete, hwaruti han skall surpasserat Zellbell; 
dock icke warit sa lycklig och wunnit annat omdome af Zellbell, an 
at han totar til.>> 

Till detta kan laggas ur ett foregaende brev {16/ 2 72):

>>Har skulle med sti:irre ska.I namnas .Henr. Philip Johnsen, som in
kom med K. Adolph Fredric sasom hans hofmusicus och nu ar orga
nist i S:ta Clara, hwilken ar 1753 utgaf 24 Oder, stuckne·t koppa f och 
dedic. til drot. Lov. Ulr. Desse aro ej konstige och wunno ej sardeles 
applause; men aro dock regelbundet satte och artige fiir begynnare. 
Nu arbetar .Johnsen pa et artigt werk i composition m. m. som han 
a.mar utgifwa. Johnsen har mera last i Musik an unge Zellbell, ar 
afwen sa ferm at practicera som han, men den senares smak ar battre. 
Uti. en raccolta musicale tryckt i Amsterdam har jag sedt utlanningar 
hedra Johnsen och inryckt af dess claversonater . . . For Roman war 
en Hurlebusch kapellmastare. Jag har et wackert, grundeligt satt, 
fast nog swart musikaliskt werk i 2 delar for claver i stor regal 4:to 
i koppar wal stuckit i Hamburg, dedicerat til kon. Fredrik I med den
na titel: Compositione musicali per il cembalo divisi in due parti, di 

Polonoisen- und Menuettencomponist,, (ex. i. lVI. Ak:s bibl.). Mus .. Mus. Kphn 
(Nr 630) har ett motsvarande »Musikalisches Wurfelspieh: ,,komponiert und zu
sammengestellt von dem Kgl. Kapellmeister Fr. Rung, nach einer Idee, die 
Mozart zugeschrieben wird.,, M. M. Sthlm ager en motsvarande kortlek. 
Kirnberger utgav 1783: »Methode Sonaten aus'm Er;mel zu schuddeln>>. 

1 Om Esser se Hennerbergs citat ur Hallardts lexikon Sv. T. f. Mkf. 1929 p. 
117 f. Hartill kan laggas Forkels Almanach 1784 p. 68: ,,Esser, ehemals in Hes
_sischen Diensten zu Cassel, nun aber sch.on seit vielen Jahren an keinem bestimm
ten Orte. Ein Violinconcert in. D dur Paris,, (Alm. 1789 p. 73 tillagger blott: ,Es
ser, geb. zu Aachen»). Burney omnamner i sin Mus. Reise III p. 240 under Am
sterdam 1772: »Raimondi und Herr Esser sind seit Locatellis Tode hiyr die besten 
Violinisten gewesen,,. Om E. i Kassel heter det hos Lynker, Das Theater in Kas
sel (Kassel 1886, p. 292 f): »Zwei Concertmeister Henze und Esser, denen sammt
lich diese nicht druckend zu werden schienen, denn Alle verwendeten einen gros
�en 'l;'heil ihrer Zeit mit mehr oder weniger Beruf, auf Compositionsversuche,,. 
C. F. Pohl (Haydn II p. 140) omnamner E. bland mera betydande konser
terande violinister i Wien 1780. Om E. och svenska folkmusiken se ,,Svenska
la.tar.• 
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corrado F�derigo Hurlebusch, Maestro di capella di sua maesta re 
di Svezia; men utan artal, sa at jag ej wet om han warit kapellmast. 
i K. Carl XII:s tid tillika allenast hos k. Fredrik. >>1 

IV. 

Ett utmarkande drag fi:ir Frihetstiden ar dess skarpa blick jor de 
praktiska vetenskaperna och sarskilt >>mekanikem>. Av musikens 

grenar var det speciellt instrumentfabrikationen. Att amatorerna 
visade livligt intresse harfor ar mindre att undra pa, da de ju spelade

sa manga instrument. Att finna pa nagot nytt i instrumentvag var 

ett omtyckt liebhaberi. · Aven ville alla amatorer garna forsoka 

bygga sina instrument sjalva. Instrumentmakarna foregingo med 

gott exempel och utbjodo i marknaden standigt nya forbattringar 

eller alldeles nya typer. De mesta av dessa tillhorde klaver- eller 

orgelinstrumenten men aven nyuppfinningar gjordes inom andra 

klangredskap. Det uppstod sarskilda uppfinnargenier, vilkas hela 

diktan och traktan var att forbattra instrument eller bygga de van
liga i forenklad konstruktion. Tyskland var synnerligen rikt pa 
sadana, men Sverige var ej heller fattigt pa dylika nykonstruktorer. 
Hii.lphers fick naturligtvis framst underrattelser om dessa, da ju 
hans bok sarskilt gallde instrument. Tva av dem synas ha varit 
mer an vanligt iderika: prosten Brelin och komminister Svante Nie.:. 

las Brodin i Karbenning. Den forre reste flera ganger till utlandet 
och studerade nyuppfinningar inom klaverfabrikationen. Pa klavi
kordets omrade gjorde han forsok med nya anslagsstift av ben och 
byggde instrument med a bada sidor klingande strangar efter Sil
bermanns claveci:p. d'amour-typ, vilken genom David Kellner 1728 

1 Om Hurlebuschs vistelse i Sverige kan hanvisas till Matthesons Crit. musi
ca I: 4 p. 319 (Jan. 1723), dar folj. medd. fran Wolfenbiittel finnes intaget: ,,Der 
jiingere Herr Hurlebusch, so siCh rnit seiner fiirtrefflichen Composition, sonder
lich im Kammer- und Theatral-Stylo, sehr distinguiret, und grosse soliditc in Mu
sica practica besitzet, hat itzo vocation nach Schweden von dem Herrn Hof
Marschall Diiben erhalten, vors erste als Kammer-Musicus, in Dienste zu tre

ten; wobey er die erste Orgel in Stockholm haben soll. Er wird demnach ohne 
Verzug dahin abreisen, des Vertrauens, <lass der schwedische Hof, wenn er ihn 
erst recht kennen werde, schon ein mehrers seinentwegen thun diirffte. Sonst 
stehet sein Sinn nach Engelland, wie er denn deshalben eine italienische Opera 
componiret, darnit er seine Arbeit gleich produciren konne.>> Om H. se vidare 
Alim. rriklex. (Norlind; 2; uppl.). I Sverige stannade han 2½ ar. 1726 var han 
i Bayreuth. Se aven Hallardts lexikon (Ms. Mus. Ak.). Mattheson har aven. ut� 
forlig biografi i ,,Ehrenpforte,,. 
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blev _bekant i • Sverige. Inom clavieytherium-typen eller den upp

rattstaen_de Clavicymbalen byggde han en flygel med manga for

andringar. Det ar denna; som overlamnades till vetenskapsakade

mien,, · heskrevs i handlingarna 1741 och bevarades pa modellkamma-' 

ren. ,Akademiens sekretel'.are Pehr '\Vargentin gor Hiilphers uppmark

sam pa det mii.rkliga instrumentet men utan resultat. En kritik 

over Brelins typer . infordes i Vetenskapsakademiens • Handlingar 

forst pa 1760-talet (1761) efter Brelins dod.1 Brodin ar mindre kand.

Han innehade en blygsam plats som hjalpprast at sin far, Pehr Bro

din, komminister i Karbenning, Vasteras stift. Om denne heter det 

hqs Mu,ncktell: >>han eger ett muntert sinne och mycken formaga,

brukar icke glasogon och laser t. o. m. grekiska, lagar vagg- och

boxsacksuhr, rider nog svara skogsvagan>. Sonen Swante Niclas 

. synes ha arft sin faders mekaniska anlag och byggde en stalstavs�

harmonika, som utforligt beskrives av honom sjalv i korresponden

sen. Darj amte forfardigade han en orgel for Karbenning och bad 

Hiilphers kopa en orgel till, som han byggt. Hiilphers fullgjorde sitt

uppdrag sa, att han overlamnade orgeln till sin egen forsamlings

kyrka vid Fredriksberg - Safsnas. Om ban aven kopt hans metal

lofon, varom denne ivrigt bad, formales ej.

En mangd . andra nyuppfinningar omtalas. Ett intressant forsok

var orgelbyggare Soderstroms strakklaver efter »Nurnberger Geigen

werk>> hos Prretorius som monster. Denna pa 1760-talet byggda 

flygel inlamnades aven till V etenskapsakademien, som uppstallde 

den pa modellkammaren liksom Brelins flygel. Just vid tiden for 

Hiilphers' bok voro dylika >>Bogenklaviere>> mycket moderna, at

minstone bland klaveruppfinnarna.2 Ett annat forsok, som syssel

satte manga da, var den s. k. kromatiska klaviaturen med Wm av

stand mellan alla heltoner (d. v. s. c cl e fiss giss b, ovantangenter,

de andra undertangenter).3 I Sverige blev det prosten Westbladh

.i Orsa, som upptog ideen efter Ziegler och Mattheson. Han gor detta

anonymt i Larda Tidningar 1762 och far skarp kritik for sitt forslag.

I brev till Hiilphers 5 / 3 72 yttrar han med viss betanksamhet: >>At

jag blifwer namcl for min dissertation de Triade Harmonica kan 

icke nekas, emedan clet ar publice bekant. Men hwad fragan om

1 Om Brelin se Svensk biogr. lexikon; jfr aven Hiilphers' tryckta bok p. 81 och

Norlind, Allm. mklex. 2. uppl.

2 Om dessa se C. Sachs, Real-Lexikon der Mkinstr. (Berlin 1913) p. 360 Art.

,,Streichklavier,,. Dar namnes aven Soderstroms instrument (,,vor 1800,,). 

3 Se bl. a. Sachs Lex. p. 81 art. ,,Chromatische Klaviatur» (litt. da'r dock fiiga

uttommande). Sachs namner J. G. G. Hiibsch 1764 som den forste (antagligen

efter Adlung som kalla).
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claverets lagesan'dring angar, har jag bast icke wara uptackt, mer 
an for nagra· wanner. Om Herr Directeuren dock tycker, ma jag 
sasom uphofsman dertil nu namnas.- Kommer widare critique, swarar 
jag icke derpa; utan allenast, at en swensk den fragan upwackt och 

later andra den desidera, och at forekomma nagon utlanning, som 
torde wilja hafwa berom deraf.>> 

Westbladh synes i borjan ha varit mycket fortjust over sin upp
finning och slutar sin forsta artilrnl (4/ 2 1762 nr 10): >>Nu, Herrar Mu
sici och Claverister ! utlaten Eder i detta ma.I. Sa mycket har jag 
funnit for claverets lage pa detta satt, at om jag hade enwalds walde 
ofwer Musiken, skulle alla orgwerks Claver; inom trenne ar, hafwa 
tletta lage.»1 Ehuru W estbladh forst 1762 offentliggj orde fordelarna 
med sin uppfinning, uppger han, att han konstruerat sitt nY;a klaver 
30 ar innan (sa snart lVIatth:s Mus. Patriot for 1728 kom eumplett 
i hans hander). 

Ett nytt instrument, som just under forarbetena till Hiilphers 
bok borjade bli bekant, var klarinetten. M1klin ar har som alltid 
den papassligaste meddelaren (31/8 72): 

>>Clarinetter tror jag ej warit la'nge i Swerige an sedan 1762 el. 3.2 

Forsta gangen horde jag dem i Malmo 1766, de storre, som i Paris 
brukas i concert, lat oandligt battre, an - de samma clarinetter, som 
·brukas wid regimenterna; ty de skrika icke sa; men de storre aro skona,
i anseende dartil at man sa commod kan bruka forte och piano samt
,den grofwa chalumeau-ton. De hafwa flere langa massingsklaffar
for bagge hander. Roret ar ej som pa hautbois; utan ofwer den af
langa opningen lagges och inskjutes et tunt, platt bredt ror, som altid 

sitter fast, hwilket lost tryckes med lapparne, men aldrig far roras
rhed tungan,. utan maste man liksom flasa fram wadret; ar dock icke

. 1 I Lii.rda Tidn._ 1762 '/3 Nr. 18 svarar en efter att ha nedgjort fiirslaget: »Det 
ar dii.rfore en lycka for detta skiina och fullkomliga instrumentet, att Min Herre, 
ej efter sin nog hastiga utlatelse, ager enwalds-walde iifwer lVIusiken, och far 
forstora alla claver.,, W. svarar i Nr. 20 (1762 11/

3): "I ofrigt hoppas jag, at propo
sition om claverets lages andring, skal winna bifall, sasom det ock redan ii.r fiir
klarat af en wan, som jamte praxis afwen har theoretisk kunskap i musiken." 
Johnsen svarar (och angriper) med hela lii.rdomsq.pparaten i nr 33 och 34. W. 
tager upp fragan och genmaler till Johnsens argument i Dagl. Alleh. 1768 Nr. 
191, 192 o. 193. I iivrigt fiirsvarar W. sitt forslag aven i Stockholms Veckoblad 
1762 nr 3C( Striden ii.r intressant ej minst ur den synpunkten, att den visar, hur 
grundligt man trangt in i musikteoriens helgedom. 

2 Jag har forut uttalat s·om en fiirmodan, att klarinetter-redan pa 1750-talet 
voro·i bruk. Jag stodde mig dii.rvid pa Hiilphers not p. 103, att Fersen var den 
forste. Jag formodade namligen, att F. endast ett ar varit iiverste for livgardet 
och· sedan omedelbart avancerat. Han synes emellertid ha kvarstatt med andra 
sidoambeten in pa 1760-talet. 
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tu:ri.g- eller hardspelt. Basta ocli"sak:raste underrattelseri. ha.ram kan 
Hr Direct.' fa f Stockholrtu 

Folkinstrumenten bli naturligtvis alltid foremal for uppmarksam
het, da ju Hiilphers' meddelare mestadels hade sin verksamhet pa 
landsbygden. Om - nyckelharpan talas hogst litet, men \Vestbladh 

gor atminstone en Ii ten anmarkning i amnet ( 5 / 3 72): >>En bokhallare, 
som warit wid Backa wid namn Garneii _och nyligen a:r forordnad til 
lansman i Alfdalen, har et instrument som han · spelar pa, lild en 

nyckelgiga. Ar nagon olikhet skall den widare blifwa bekant, nar 
jag nu rakar honom, och nogare far skada instrumentet.>> Hiilphers 
tyckes med anledning av nyckelharpans forekomst tamligen spora
diskt i bygderna ha utfragat sina vanner om detta instrument. Sven 

Hof svarar for Vastergotland - atminstone Skarabygden: >>Nyckel
giga ar har i orten obruklig.» Angaende ett annat folkinstrument, 
som nu ar utdott i Sverige, langspelet, motsvarigheten till norr
mannens langleik, har Hof litet mer att meddela: 

>>Det i mitt forre bref omformalte bond-instrumentet Langspel ar
i.cke nagon nyckelharpa eller lyra, utan det bestar af en wid pass sex 
qwarter lang liudbotten och halfannat qwarter bred, hwarpa en mas
singsstrang ar updragen med underliggande tangenter af tjack stals
trad 16 eller 18 til antalet. Wid bemalte strang ga tre losa strangar, 
stamde ungefarligen i terts, qvint och octav, allenast til at brumma, 
nar man med fingret knapper pa den forstnamnde, · som gifwer de 
ratta toner af det stycke som man spelar. I min ungdom sag och hor
de-jag manga sadana instrumenter hos bonderna, som tyckte, at det 
war ett fortraffligt spel. Men mi ar det ganska sallsynt, sedan hos 
gemene man violiner mera kommij: i bruk och tycke, som _de ock nu 
endast nyttjas wid dess brollop.,, 

Miklin som acklimatiserad ostgote vill naturligtvis ha ett ord 
med i laget, da det galler vastgotainstrument och anmarker (br. 
16 / 

2 72): »Hwad Hr Prof. Hof sager om wastgotabonders langspel,
som en del kalla harpa, kan afwen sagas om ostgot. Men sadant 
med flera dylika P·. Hofs anmarkn. aro minutier och foga warda · at 
namnas.>> 

Pa orgelns omrade voro de allra flesta nyuppfinnarna bland de 

icke professionella. En av de framsta kannarna riamner Miklin: 
kyrkoherde mag:r Schult i Kristiansta:d (maj 72): >>S. spelar flere in
strument, har last ofwer 20 auctorer i musik och sjelf skrifvit at
skilligt, som jag har.>> Christian Lundell i Kristianstad meddelar 
vidare om denne man (11/" 69): 
· »Harjamte folja de underrattelser, hwilka kyrckjoherden i Nosaby
och stadscomminister harstades mag:r Lars Schult mig meddelt om
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Christianstad, Lund och Helsingborgs orgelw.arck. Communicanten 
ar god musicus och Bigger wiga hander wid orgel; och sattel'. jag sa 
mycket snarare tro till dess upgift, som han sjelf hade amnat i denna 
wettenskapen atskilligt, igenom · tryck, kunnogt gjora. Han bad mig 
beratta Herr Directeuren, det han utarbetat en piece, sa lydande: 
En forstandig Organ�st, so.m forstar ratt kjenna, profwa, spela och 
warda en god orgel eller Nodig underrattelse at kunna wal forsta:en 
organist sosla, af de baste och nyaste auctorer sammaridragen · och 
af egen arfarenhet profwad. ..,Verket utgjor · lO arck in 4:to; ar ock 
nogd, effter accord, hwarom Herr Directeul'en med hunom kan cor
respondera, utlamna det samma i man:uskript.)> 

Dylika beskrivningar om orgeln voro. tamligen vanliga vid den 
tiden. Miklins arbeten h� redan omnamnts, )ikasa Everhardts. 
J ohnsens arbete ar det enda som trycktes, tack vare Hiilphers .. Bj 6rk� 

- • • • J 

man i Kalmar skrev en bok om organisters tillsattning, och Zellbell 
d. a. tog upp den gamla fragan om stamningen i sin bok »Tempe:ra
tura tonorum» 1740, _som emellertid Miklin forklarar vara urusel,.
Sjalv behandlar Miklin amnet i sina anmarkningar till Johnsens
Orgverksbeskrivning (p. 320). En narstaende fraga, som i utlandet
ofta debl:ltterades, var dubbla halvtoner for alla eller nagra over
tangenter. Hiilphers tager ej upp denna fraga till behandling me�
lamnar dock uppgifter om atminstone tva orglar som forsetts med
nagra deltoner. Om Storkyrkans orgel i Stockholm heter det: >>Af
Semitoner aro nagre halfwerade sasom gis och b utom det fina, afwen
alla dis>> (p. 202). Detta far val tolkas sa, att i alla oktaverna v_ar
diss delad, samt giss och b i alla utom hogsta oktaven. Om den av
prosten J. Rudberus pa 1680-talet byggda orgeln i Lidkoping heter
det: >>I borjan woro har super diss och giss men blefwo sedan bort..:
tagne.>> Detta torde vara ett andra exempel pa >>kvartstom>-skala i
miniatyr i Sverige. Sadana orglar aro elj est mycket sallsynta pa
kontinenten. Na.got vanligare voro klaveren med dylika deltoner.J

Dr. Schult i Kristianstad var ej den ende prastmannen som a.gnat 
sig pa lediga stunder at orgelbyggeri. Beromdast ar val Jonas Rud.,. 

berus under andra halften av 1600-talet, som byggde praktorglar 
i Lyrestad och Lidkoping samt mahanda nagra till (Mariestad, Varn
hem, Karlstad). Hiilphers namner aven andra praster, som pastor 
Sam. Bjurbeck i Ljusnarsberg (positiv 1693; p. 180) och �yrkoherde 
Carl F. Hjortsberg (flera i Halland; p. 192).· Brodin i Karbenning 
har redan namnts. Av la.rare kan namnas lektor Jonas Hielm i 
Vaxio, som byggt flera orglar at forsamlingskyrkor pa 1730- och 

1 Om orglar och klaver med deltoner se: 'IV. Dupont, Geschichte der mus. 

Temperatur (Kassel 1935). 
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50-talet (p. 187). En borgmastare i Skenninge Per Jonsson hade pa
1630-talet byggt en orgel (p. 180). Att radman byggt orglar var ju
mindre markvardigt, da mycket v.al en yrkesorgelbyggare vid sidan
om kunde ha en dylik fortroendepost. Ej heller bor det forvana,
att organister sjalva sysslade med orgelkonstruktioner. Den namn
kunnigaste av dessa var val Everhardt, dir. mus. vid laroverket ·
och domkyrkoorganist i Skara. I sin sjalvbiografi till Hulphers
namner han harom: >>Fattade i min ungdom, under studiernas fre
quenterande, lust for orgelbyggeriet; reste till Uppsala 1741; blef
director musices 1742 vid Skara gymnasium; men begynte ej forr
an ar 1761 efter, da erhallet privilegium at idka denna wettenskap,
hwarefter jag har bygt forenamnde wark. Skall dock pa 18 aret
giort ett litet positif af 5 stam: 3 octaven> (Fol.-bdt: Skara),

Mera betankligt var det val, att aven hantverkare slogo sig pa 
dylik sidosysselsattning, sasom: bryggare, skeppsbyggare, smeder och 
vagnmakare. Pa grund av denna starkt framtradande dilettantism 
inom yrket utfardade riksdagen sarskild bestammelse om yrkesut
ovning 1757: >>Enligt samma 1757 ars resol. borde orgbyggare exa
mineras i Kongl. vV et. Academien, som ock der ofwer skulle lemna 
wittnesbord innan tillstand erhollts at bygga nya werk, hwilka Pri
wilegier Kongl. Commerce Collegium sedan efter omstandigheterna 
utfardat» (p. 195). 

En dylik examen skedde i narvaro av representanter for saval 
vetenskapsakademien som kommerskollegium och omfattade saval 
orgel- som klaverbyggeri. En sadan privilegierad orgelbyggare har 
utforligt meddelat om sin examen, som a.gt rum i Stockholm fore 
dessa bestammelser. Gust. Gabr. '.V olthersson i Glimakra skriver 
d. 26/6 1770:

>>Dett ahr 1752, ar denna orgel af mig undertecknad bygd, som 1750
undergick examen i Stockholm uti Herrar Assessorers i Commerce 
Collegii pahor, af sawall Herr Ofwer Directeuren Faggot och Kongl. 
Capellmastaren Brant, som af andra Herrar Mechanices, uti den for
farenhet iag mig forwarfwat, sawal i denna wettenskapen som ock 
uti klingande musicaliska instrumenter, clavecembaler, espinetter och 
clavcorder med det mera, at iag har uti Skane arhallit Hogbem:te 
Collegii Privilegium, och derefter denne orgel upsatt. >> 

Dessforinnan hade nagra yrkesmiin fatt >>kongl. resolutiom pa or
gelbyggeri. Den forste som omnamnes ar Olof Hedlund 1741, sedan 
Lars Kinstrom 1742, Gren & Strahle 1748, P. Q·warnstrom 1752, 
Everhardt 1761. Sedan foljer blott: 1765 Math. Swalberg, J. Wester
wik och Carl Walstrom samt omkr. 1772 Olof Schwan, L. F. Ham-
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ri.1ardal, Lars Wahlberg och And. Wollander. Fore dessa. a.to de 
ledande orgelbyggarna: J. N. Cahman1, Daniel Strahle, Carl Holm 
och den i utlandet (Tyskland) utbildade Linkopingsorgelbyggar'en 
Wistenius, som dock ej Miklin vill erkanna sasom skicklig. Av i 
utlandet skolade namnas i 6vrigt: Henr. R. Braune'i Malmo, utbildad 
i Elbing och And. Malmlof, utbildad i Kopenhamn. 

For ytterligare kontroll f6rekom da som nu en inspektion av na
gon kunnig musiker. Dir. mus. och domkyrkoorganister voro mycket 
ofta anlitade harf6r (Miklin talar. om sina manga inspektionsresor), 
likasa Stockholmsorganisterna, daribland i f6rsta hand Ph. J ohnse:iJ.. 
Nagon gang synes sadan inspektion av storre orgel ha skett under 
sarskil:t hogtidliga former; sasom t. ex. 1699, da Riddarholmskyrkans 
orgel hade blivit >>af hela Kongl. Capellet och alla organister i Stock
holm examineradt och for godt erka:rib>. Eljest nojde man sig med 
en eller for st6rre orglar med tva (Uppsala orgel 1731 av tva). 

Att ibland uppfinnarraseriet inom orgelbyggeriet kunde raka pa 
avvagar, •visar en orgel i Nartuna (f6rut lYiorby slottskyrka) skankt 

1 Om slakten Cahman har Hiilphers i sin tryckta bok en del ej sammanstam
mande uppgifter (beroende p'a olika medd.). N. E. Loven kritiserar och komplet
terar uppgifterna i ,,Landskrona under svenska tiden>> (III, Landskr. 1909 p. 
84 f). Soni tillagg ma hanvisas till A.xel Luths brev fran Boras ¼ 1769 (Fol.
bdt: Boras), dar bl. a. meddelas: ,,Uti 1735 a.hrs kyrkoradsprot. d. 27 Martii niim
nes Direct. och orgelbyggaren Johan Nils Cahman sasom Cousin med davaran
de organisten Hans Henr. Cahman. Dennes son och successor i organistsysslan, 
Johan Cahman, larer warit fodd 1707 .,, Med ledning av dessa personalia (jamte 
ovriga i brevet forekommande uppgifter) skulle Cahmansliiktens genealogi .bli i 
huvudsak foljande (se for ovrigt aven Sv. Biogr. Lex. och Sv. Attartal): 

Henrie C. 
(Kristianstads orgel 1631) 

* 

I 
I 

Johan Niclas C. 
f. C. 1670 t 1736

Gustaf C. 
Grossh. i Go.teb. 

f. 1704 t 1755

I 
Johan von C. 

brukspatron t 17 80 
(polskt adelsk. 1768) 

Hans Henrik C. 
f. c. 1640 t 1699

(Ups. c. 1690) 

I
Hans Henrik C. 

org. i Boras 1709_ t 1736 
(f. 1699?) 

Johan C. 
org. i Boras 

f. 1707 t 1767 

I 
Hans Hinric C. 

bandvavare i Sth. 
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av grevinnan Oxenstjerna 1728. Den hade forut >>warit med walts
werk, som efter en sardeles wefning kunnat sielf spela ·wissa psalmer» 
(p. 254).1 

v. 

Att intresset for kyrkoorglar varit mycket livligt under Frihets
tiden framgar otvetydigt av Hulphers' korrespondens. Redan detta, 
att de flesta meddelarna varit praster, ej organister, visar, att kyrko
herdarna i flesta fall varit val fortrogna med orgelns tekniska sida. 
En annan fraga ar, hur det statt till med den litterara musikaliska 
kunskapen. Att en sadan person som prosten Westbladh varit en 
mycket belast man, framgar av hans musikbibliotek, som han redo
gar for i ett brev. Likaledes visar .Miklins omnamnande av kyrkoc
herde Schult i Nosaby, att denne sett sig grundligt om i datidens 
orgellitteratur. J ohnsens inledning tyder pa att han ej heller varit 
obevandrad i de musikteoretiska verken, · bortsett nu ifi:an hans 
placering av Zarlino i W erckmeisters tidsalder. Miklin ger en mera 
djupgaende expose av. litteraturen, och det kan sattas i fraga, om 
han · ej varit sin tids grundligaste kannare i musikteoretisk litteratur. 
Hiilphers sjalv var ju ej musikolog men visar a andra sidan en sadan 
belasenhet, att han maste medraknas bland >>kii.nnarna>>. Solander i 
Uppsala namnes som val orienterad, av Christiernins brev framgar 
emellertid, att bans musiklitterara kunskaper varit ratt ytliga. 

Den citerade litteraturen ar ej sa star. Mattheson ar som alltid 
huvudkallan, vidare. W erckmeister och Chemnitzlexikonet i bada 
upplagorna2

, Prretorius' instrumentbd av Syntagman och mahanda 

1 Valsorglar forekomma mycket-tidigt. Det beromdaste torde vfil Salzburgs 
stora mekaniska orgel av 1502 vara .. Ingen turist; som besokt Mozartstaden,. 
underlater att lyssna till den gamla .orgeln, som nu har betydligt modernare 
melodier. Litt. om denna valsorgel iir mycket stor. Se av nyare litt. bl. a. C. 
Schneider, Gesch. d. Mk in Salzburg (1935 p. 43 f; m. hanvisningar). Den bar
bara valsorgeln, positivet, blev vanlig vid 1700-talets borjan (en av de tidigaste 
bilderna hos Bonanni 1722). 

2 Forsta uppl. av 1737 (,,Kurtzgefasstes _Musicalisches Lexicon,>) finnes i Mus. 
Museets bibl.; andra uppl. av 1749 i Mus. Ak:s bibl. Om forf. av detta lex. har 
man numera den iisikten, att utgivarna J. Chr .. och J. D. Stossel sjfilva varit 
huvudforfattarna (Barnickel har iiven namnts). Lexikonet citeras mycket ofta 
i Hiilphers brevvaxling och var mycket anlitat anda till arhundradets slut. Hal� 
lardt; som skrev det forsta svenska musiklexikonet (flera ms. i Mus. Ak:s bibl.), 
har de flesta nomenklaturuppgifterna hiirifriin (Ak:s ex. av 1749 har varit H:s 
egendom). Eljest iir arbetet riitt svagt, och Walthers lex. av 1732 avskrives 
riitt flitigt. 
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Kirchers Musurgia. Mii.rkligt nog citeras av ingen i korrespondensen 
Adlung, Eisel, Maier eller andra eljest ofta anforda verk friin den 

tiden, ej heller vValthers lexikon av 1732. Det ii.r val denna okunnig
het som haft till foljd, att hammarklaveret ej nanmts. Skulle Hiil
phers' bok internationellt sett insii.ttas i niigon viss grupp av litte
ratur, borde det bli orgeldispositionssamlingarna. Det fanns nii.mli� 
gen under 1700-talet ett rii.tt eget samlargebiet, som sii.rskilt om
huldades av organister, nii.mligen anskaffandet av uppgifter om 
orglarnas dispositioner. Av de av denna samlarvurm sii.rskilt gripna 
forfattarna ma namnas Mattheson och Adlung, men en mycket stor 
mii.ngd andra funnos.1 Sverige tycks ii.ven ha haft sin i rektorn vid 
Storskolan i Stockholm: Michael Zettrin. Hiilphers kii.nner hans 
samlingar sa tillvida, att ban anmii.rker: »skall ii.gt historiska sam
lingar om musiken, som dock efter hans dod ii.ro forskingrade>> (p. 
105). Sa vitt det gii.ller de musikteoretiska och orgelhistoriska funnos 
de ii.nnu 1779 i det nii.rmaste oskingrade.2 De inregistreras dii av
bokauktionskammarens tjii.nsteman (Ekholm):• 

>>Miscellanea musicha eller Anmarkningar och afhandlingar riirande
musiken, extraherade och iifwersatte utur atskillige auctorer, som 
darom skrifwit. Mscpt in 4:o pa 27 ark.>> Den fiirsta delen omfattar 
en fiirteckning over musikinstrument, sarskilt orglar i Sverige och ut
landet; andra delen om »Generalbasem; tredje utdrag ur Cartesii mu
sikavhandling; fjarde ur And. Werckmeisters >>Orgelprof»; femte -u-r 
J. Matthesons >>Neueriiffnetes Orchester>>. Ms. slutar med: >>Desse
skrefne extracter och anmarkningar riirande musiken aro biirjade
d. 14 sept. 1705 och slutade d. 19 sept. 1721.•>

Det ii.r knappast troligt, att Hiilphers eller niigon annan av hans
samtida pa 60-talet skulle fiitt ideen att samla orgeldispositioner 
genom detta verk, ehuru det ligger Hiilphers' musikaliska ram tam
ligen nii.ra. Samtidigt med Zettrin fanns emellertid en annan samlare 
pa orgeldispositioner i Kopenhamn: Friedr. Erh. Niedt (t kort fore 
1717). Hans efterlamnade samlingar utgiivos av Mattheson 1717 
(2. uppl. 1721) och denna inneholl bl. a. 60 (63) orgeldispositioner. 
Samtidigt folj er en ooverskiidlig rad andra i Tyskland. Sii.rskilt 
vid tiden for Hiilphers' forarbeten finnas fylliga kollektioner. En av 
de basta i tryck torde Adlungs i Musica mechanica, Berlin 1768, vara. 
Sii.rskilt intressant ii.r, att just vid tiden for trycklii.ggningen av Hiil
phers' bok en nii.stan liknande utkom i Niirnberg 1771, ii.ven den 

1 En oversikt av de viktigaste namner·P. Smets p. 103 ff i sin uppl. av ,,Orgel
dispositionen. Eine Handschrift aus dem XVIII. Jh.,, (Kassel 1931). 

2 Se Erik Ekholms »Samling til et Svenskt musikaliskt Bibliotheb 1779 (ko
pior i M. Ak. och M. Mus.). 
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med historisk inledning jii.mte dispositionsuppgifterna: Joh. Ulr. 
Sponsels ,>Orgelhistorie>>.1 I jii.mforelse med Hiilphers' bok ii.r denna 

emellertid betydligt primitiyare . och star som kii.llskrift - savitt 
det ej gii.ller dispositionsavdelningen - pa mycket lag niva. For 
Hiilphers skulle, om han kii.nt den, sii.kert foga nytt varit .att hii.mta. 
Dii.rtill kommer ju att Vii.steriisdirektoren ej alls velat konkurrera 
med de tyska samlarna. De utlii.ndska dispositioner Hiilphers meddelar 
aro fa och betyda for bokens huvudinnehiill mycket litet. De sven
ska, ii vilka han nedlade sii mycket arbete, bilda det centrala, och 
eftervii.rlden ar honom ocksii sii.rskilt tacksam hii.rfor. Nii.r den sven
ska orgelhistorien en gang kommer att skrivas, bor foliobandet av 
hans omfattande korrespondens under 10 iir vara en oersii.ttlig origi
nalkii.lla. Det vore dock orii.tt att endast anse denna del av historisk 
betydelse. Den svenska musikvetenskapen har visserligen nu andra 
medel i sin hand att kontrollera forna tiders musikliv, och jag har 
redan piipekat svagheten i ett originalverk att i forsta hand bygga 
pa andras >>minnem>, men denna ii.rliga grundsyn att framlii.gga alla 

dokumenten sii som de inkommit och oppet erkii.nna att andra fa 
bearbeta det iinyo efter nya principer, som de bast vilja, innebar 
samtidigt en oerhord styrka. Ingen har sii som Hiilphers arbetat 
pa bred bas och liing sikt i den svenska musikhistorien. 

. Hiilphers bok blev i borjan litet uppmii.rksammad. J. N. Forkel 
omnii.mner den 1792 i sin »Allg. Litteratur der Musik» och piipekar, 
att det ii.r det forsta verket i Sverige, som avhandlar det egna landets 
musikhistoria (p. 132). Han meddelar ii.ven utforlig innehallsforteck
ning. De samtida orgeldispositionssamlarna bry sig dock foga om 
verket. I Sverige ii.r Sven Y ckenberg den forsta, som pa grundval 
av Hiilphers' bok skriver en oversiktlig svensk musikhistoria, dock 
pa latin som dissertation: >>De fatis musices in Svecia>>, Uppsala 1797-:-
98.2 Under 1800-talet star den svenska musikhistorieforskningen 
ror. musiken fore Gustaf III hela tiden pa den gamla Hiilpherska 
grunden, nagot som visserligen lander Vii.sterasdirektoren till ovansk
lig heder men till foga ara for forskningen sjii.lv. Orgelskrifterna -
i forsta ha_nd C. L. Lindbergs »Handbok om orgverkeb> - visa ej 
heller prov pa sj ii.lvstii.ndig forskningsformaga ror. ii.ldre svenska 

1 Ex. i Mus. Ak:s bibl. Som bevis for att aven i Sverige detta verk varit upp
skattat, kan namnas, att ett utdrag pa svenska darur tillika finnes i akad. Senare 

· delen om dispositionema har 1931 utkommit i ny uppl. (P. Stnets). 
2 Preses var 1797 (I) prof. E. M. Fant, slakting till domprosten i Vasteras 

J. M. Fant, som aret efter (1798) skrev minnesrunan over Hiilphers. Andra delen 
(1798) hade Carl Ax. Juringius till respondent. 
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tiden hos vara davarande svenska organografer .. Hfrlphers' manu:

skriptsamling forblir oanvand hela tiden. 
Mina egna forskningar vid seklets biirjan inledas med Hulphers 

och hans manuskriptsamling, som jag nu i nara 40 ar i:ist ur for hi
storia och lexikon. Andra ha gladjande nog fortsatt. Da den svenska 
musikhistoriska forskningen en gang vuxit sig stark, kommer saker
l1gen Hulphers »Historisk afhandling om musik» att anyo utgivas 
med kommentarer ur korrespondensen. 

Det 18. arhundradet, sa rikt pa goda uppslag inom forskningens 
alla grenar, gli:imde ej musiken, och ma vi skanka en tacksamhetens 
gard harfor at den blide direktiiren pa Fredriksberg. 

RESUME. 

Abrah. Abrah:son Hiilphers' historische Abhandlung iiber Musik und Instru
mente, in ,vasteras 1773 gedruckt, ist die erste Musikgeschichte Schwedens. Der 
Verfasser war ein wohlhabender Fabrikant in Wasteras (geb. '/n 1734, t 2•;2 1'798) 
und trug selbst die Druckkosten. Er ist sonst als hervorragender Topograph bes 
kannt und hat viele _Reisen in Schweden gemacht, die er in grossen Buchern be� 
schrieben hat. Alle seine Schriften enthalten uber das damalige Schweden wertvolle 
Notizen, die er durch eine umfangreiche Korrespondenz erhalten hat. Die Briefe 
und Mitteilungen wurden von ihm selbst an die Gymnasialbibliothek (jetzt Stadt
bibl.) zu vVasteras vermacht. Unter den Handschriften befinden sich auch die 
Vorarbeiten zu der Musikgeschichte, die zehn Jahre Gegenstand seiner Untersuch
ungen waren (1763-73). Er .bekam seine Orgelbeschreibungen von den Pfarrern, 
die durch die Dornkapitel aufgefordert worden waren, Einzelnotizen einzusammeln. 
Mitteilungen wurden ausserdem von den Univ.-Professoren und Gelehrten des 
Landes gegeben. Auch.solche, die in fremden Landern gereist hatten, sandten aU:s!. 
fuhrliche Berichte dariiber, was sie gesehen und gehort hatten. Die ·schwedischen 
Musiker gaben ausfuhrliche Mitteilungen. uber ausubende Instrumentisten, Sanger 
und Komponisten, die sie gekannt hatten. · Die Pfarrer beschrieben das Musikleben 
in den Univ.-Stadten zu der Zeit, als sie da studierten. · Nur kleine Auszuge sind in 
dem gedruckten Buch gegeben, das andere liegt in der Korrespondenz verwahrt·. 
Eine Menge gute Orgelkenner befanden sich damals in Schweden, und viele schrieben 
auch Werke uber die Orgel, obgleich keine von diesen gedruckt wurden. Die mehr 
als 500 Orgeldispositionen geben ein gutes Bild der Orgelbauwirksamkeit in Scbwea 
den in der Zeit 1500-1773. Als ganzes ist das Buch mit_seinen Vorarbeiten von 
grosser Bedeutung nicht nur fur die schwedische Musikgeschichte sondern auch fur 
das europaische Musikleben des 18. Jahrh:s. Die Instrumentenbeschreibungen, be
sonders in der Korrespondenz, sind noch von. bleibendem Wert. 

Die wichtigsten Mi:tteilungen befinden sich in Abschrift im Archiv des. musik
historischen Museums und stehen da der internationalen Forschung zu _Verfug1mg. 
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