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SMARRE BIDRAG OCH MEDDELANDEN 

KUNGL. MUSIKALISKA AKADEMIENS FORSTA 

MUSIKLARAREEXAMEN 

Av STIG WALIN (Uppsala) 

V
ara aldre skolordningar fram t. o. m. den av ar 1807 vo.ro mycket

. knapphandiga i vad det gallde att bestamma proceduren vid 
musik}ararnas tillsattning vid vara skolor och att ange de fordringar 
wan stallde pa dessa larare.1 1807 a.rs skolordning, som i detta av
seende var utforligast, bestamde om rector cantus endast, IX. Cap. 
§. 4: >> ••• Helst antages den til Rector Cantus af Stiftets Barn, som
sjelf Scbola-lardom ager, och med ·den practiska fardigheten forenar
kannedom af Musiquens wetenskapliga grunder ... >> ocb den uppstall
.de som onskemal, att lararen i >>Kyrk-sangem> vore en >>litterat persom,
· som i nodfall kunde hjalpa till med aven annan undervisning an i
musik. Vern som skulle bedoma den sokandes till en musiklarartjanst
rent musikaliska kvalifikationer, fanns dock inte pa nagot vis angivet.
Harutinnan intradde nu ar 1814 en forandring, so� syftade till en
betryggande kontroll av de blivande musiklararnas fackkunskaper.
Detta ar utsandes namligen till konsistorierna i riket ett kungl. cirku
larbrev av foljande lydelse:

>>Carl med Guds Na.de, Sver�ges, Norriges, Gothes och Wendes Ko
nung &c. 4:c. &c. Hertig till Schleswig Hollstein, &c. &c. War ynnest
-och Nadiga benagenhet med Gud Allsmaktig, Troman och Tjenare,
Doctor, ArkeBiskopp, ProCantzler, Commendeur af War Nordstjerne
Orden, En af de Aqerton i Svenska Akademien; sa ock Consistoriales [
Som WI uppa derom af Musicaliska Academien i underdanighet gjord
hemstallan och War UppfostringsComites underdaniga tillstyrkan
funnit godt .i Nader forordna att de, som hadanefter soka att blifv_a
antagne sasom Directores Musices eller Cantus vid Gymnasierne i Riket
bora vara forsedde med Betyg ofver verkliga forhallandet af deras
kunskaper och skicklighet, sa val att grundeligen handleda Ungdom
i Sang och Musik enligt ScholreOrdningens foreskrift, .som att kunna
dana goda Organister och Sangare for Forsamlingarne, hvilka betyg

1 Jfr s. 20 i min uppsats om skolmusiken under upplysningstidevarvet pa 

annan plats i denna arg. av STM. 
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uta"Q. afgift meddelas; samt att enar skicklige Musik-Idkare i Lands-:

orterne sakriade tid och medel att gora en resa till Hufvudstaden, 
Academien vid sadane tillfallen och da derom anhalles ma aga att med 
sadane personer i sjelfva vistelseorten eller nagon derintill-nara belagen 
la.ta gen.om en eller flera af sina Ledamoter anstalla beh6rig Examen 
och efter derom erhallen berattelse och yttrande vederborligt betyg ut
farda, sa gifve WI Eder sadant till underdanig efterrattelse och Veder
borandes forstandigande harmed i Nader tillkanna. Befallande Eder 
Gud Allsmagtig Nadeligen. Stockholms Slott den 11 Maji 1814. CARL./ 
Nils v. Rosenstein.>>1 

Den forsta examen, som Musikaliska akademien, i enlighet med 

detta kgl. brev, anstallde med en sokande till en dir.mus-tjanst agde 

rum d.14. sept. samma ar brevet utfardades, 1814. Det kan vara av ett 
visst intresse att se, hur denna forsta examen forlopte och- vilka 

fordringar Musikaliska akademien sasom den nya kontrollerande 

myndigheten stallde pa den sokande. Den basta inblicken hari ge 

oss akademiens egna, protoko11 over de sammantraden, dar arendet 

behandlades. Dessa protokoll ma darfor har anforas -:- ·utan vidare: 

kommentarer. 

>>1814 den 10. September kl. 5. Eftermidd:n Uti Kongl. Svenska
Musikaliska Akadem.iens Allmanna Ordinarie Sammankomst. 

Narvarande: Praeses: Herr Kammarherren ocn Riddaren Silverstolpe" 
Herr Ofverste Lieutenanten och Riddaren Chierlin, 

>> Sekreteraren Frigel,
>> K. Expeditioris-Sekreteraren och Riddaren J egerhj elm, :
>> Krigs-Radet Ahlstrom,
>> Stads-Notarien Wennberg,
>> Rector Scholae Magister Logren, 
>> Kamereraren Harrell,
>> Hofratts-Assessoren Boye,
>> Ofver-nirecteuren Grevesmohlen, 
>> Kongl. Kammar-Musicus Askergren,
>> Revisoren Selling och 
>> Vice Landshofdingen och Riddaren von Schoultz

1 Citerat efter >>Upsala Domcapitels Circulairer Ar 1
°

814 N:o 4 § 2.>> - I 
,>Kungl. Musikaliska Akademien 1771-1921», Sthlm 1921, av 0. Morales o. 
T.· Norlind, gores, s. 73, en fran har anvanda kfilla avvikande citering samt.
ariges datum for utfardandet till 2 dagar efter faststfillandet av akademiens
nya stadgar, d. v. s. till den 11 mars 1814. - Denna genom detta kungl..
brev utfardade bestammelse vann ockst insteg i den narmast foljande skol
o.rdningen, den av ar 1820, dar det i § 8 av tredje sektionens 2. kapitel
heter: >> ... Sokande till Musik-Directeurs syssla skola inlemna skrifteligt intyg:
af Kongl. Musikaliska Academien, att de undergatt behorig examen uti
Harinoniens · theoretiska grander, samt aga tillracklig practisk fardighet uti
spelande efter Noter af Clawer och Violin,>>
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3:o F6redrogs Organistens i Stora Mallosa Forsamling, Daniei Magnus 
W alins ingifne Ansokning, att sasom sinnad anmala sig till erhallande 
af den vid Wasteras Gymnasium ledige Directoris Musices Bestallningen, 
varda i Kongl. Akademien admitterad till vederborlfg Examen, och 
derofver er ha.Ila Akademiens Intygande, likm§.tigt Kongl. Maj :ts nadiga 
Skrifvelse till Consistorierne af den 11. sistledne Maji: Atfoljande samme 
Ansokning 2:ne Betyg, ett af Pastor i namde Forsamling om Sokandens 
fraj d och tj ensteforvaltning darstades, och det andra af forre Director 
Musices i Wasteras Dahlman, ofver haris ar 1807 presterade Organist
Examen. 

Kongl. Akademien beslot att, till forrattningen af i fraga varande 
Examen, in Pleno sammantrada nastkommande Onsdag, den 14. i denne 
ma.natl, da Walin hade att sig har installa. 

Emedlertid, och da Akademien, for andra goromal, annu ej medhun
nit att _noga stadga, huru langt hon hade att stracka sina fordringar- pa 
musikalisk insigt och fardighet hos sadane Examinandi, som den nu 
i fraga varande, och att dertill foreskrifva sig en specielare Plan att folja, 
men Skole-Ordningen i IX:de Cap. 4. §. formar, att en Director Musices 
bor med den Praktiska fardigheten till ungdomens undervisande och 
ofvande- uti Musica Figurativa, forena kannedom af Musikens veten
skapliga grunder; Sa ansag Kongl. Akademien vid detta tillfalle kunna 
bero dervid, att Walin infor Akademien later hora sig sa val uti Claver
som Violin-spelning, samt att, hvad det vetenskapliga betraffar, 
han forhores, huruvida han ager redigt begrepp om Musikaliska Inter
vallerne och Accorderne, tillika med desse sednares regelbundna bruk: 
Hvarjemte Herr Krigs-Radet Ahlstrom anmodades, att; innan denne 
Examen, ,la.ta honom infor sig aflagga sarskilt prof af dess kannedom 
och fardighet i · Orgspelning, och ofver forhallandet deraf meddela 
Kongl. Akademien sitt yttrande. 
-----------------------

1814 den 14. September kl. 4. Eftermiddagen. Uti Kongl. Svenska 
Musikaliska Akademiens Allmanna Extra Ordinarie Sammankomst. 
Narvarande: 

Praeses: Herr Kammarherren och Riddaren Silverstolpe, 
>> Se.kreteraren Frigel, 
>> Cantzli-Radet Nicander,
>> Kongl. Expeditions-Secreteraren och Riddaren Jeger-

hjelm, 
>> Krigs-Radet Ahlstrom,
>> Hof-Sekreteraren Karsten,
>> Stads-Notarien Wennberg,
>> Grosshandlaren Eichstadt,
>> Rector Scholae, Magister Logren, 
>> Kamereraren Hanell, 
>> Hofratts-Assessoren Boye, 
>> Kongl. Kammar-Musicus .Askergren, 

samt 
>> Vice Landsh6fdingen och Riddaren von Schoultz. 
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3:o. Foretogs·, i formaga af Kongl. Akademiens beslut under den· 10. 
i denne ma.natl, Examen med Sokanden till Directoris Musices Bestall
ningen vid Wasteras Gymnasium, Organisten vid Stora Mallosa For
saml�ng, Daniel Magnus Walin. 

Walin foretradde, och till en borjan exequerade en stor Solo-Sonat af 
Mozart, hvarpa Herr Krigs-Radet Ahlstrom framstallde till hans be
svarande atskillige fragor i Harmonie-La.ran och General-Bas·en, sar
deles rorande Accorderne och deras regelmassiga bruk, hvarpa Walin 
gjorde skaligen besked, exequerade s�dermera pa Violin en Solo
Sonat af Borghi, och tillslut spelte pa Claver ett sa kalladt fantiseradt 
Preludium, for att gifva prof af den kunskap han sig forvarfvat om 
Tonforingen, eller vad man i allmanhet kallar Modulation. 

Sedan, efter salunda aflagda prof, Walin tagit aftrade, anmiilte Herr 
Krigs-Radet Ahlstrom, det bemalte Sokande afven, uti Krigs-Radets 
ofvervaro, la.tit pa Jacobs kyrkas Orgeverk.hora den kannedom han i 
Orgspelning sig forvarfvat, i det han exequerat dels Choraler med ziff
rerad Bas, dels Preludier, och att han harutinnan adagalagt nojacktig 
skicklighet, ehuru han, ovan vid ett storre Verks trakterande, annu 
saknade erforderlig ofning i Pedalen, men i 9frigt visat sig aga insigt 
uti hvad till orgspelningen hufvudsakl1gast horer. 

Kongl. Akademien fann; sa val af Walins nu infor Akademien aflagda 
prof, som af hvad Herr Krigs-Radet Ahlstrom i nyssberorda matto 
anfort, att bemalte Walin i allmanhet innehade forsvarlig kunskap och 
skicklighet till bestridande af den Undervisning, som. en Director 
Musices vid ett Laro-Verk aligger, i sa matto, att han agde godt och 
redigt begrepp om Elementerne. af Harmonien och General-B'asen, 
samt tillrackelig kiinnedom och erfarenhet i Orgspelning, for att kunna 
examinera Sokande till Orga:riist-Sysslor vid mindre Verk. Och att 
han sardeles i Claver-Spelning forvarfvat sig utmarkt fardighet jemte 
ett godt och tydeligt foredragningssatt, samt for Violinen forsvarlig 
skicklighet, den Akademien ansag honom, da tillfalle inom en Stad 
och vid ett Publikt Laroverk vinnes till tragnare ofning i sallskap med 
gode idkare af detta instrument, som pa landsbygden icke gerna traffas, 
liitteligen lmnna bringa till mera stadga och fardighet framdeles; 
Hvilket altsa, genom Utdrag af Kongl. Akademiens Protokoll, skulle 
honom till Bevis meddelas. Och inkallades haruppa Walin, som af 
Praeses underrattades om hufvudsakliga · innehallet utaf forberorda 
Akademiens omdomme ofver den af honom nu presterade Examen, 
hvarefter han aftradde.>> 

Vi kunna ju som avslutning meddela, att Walin d. 7. dee. 1814 
sasom ende sokande fick platsen som dir. mus. i Vasteras1 for att ar 
1827 tilltrada befattningen som klockare och organist i Leksand, 
dar han dog 1857. 

1 Se Kallstenius »Musiken vid allmanna laroverket i Vasteras fore 1850,>, 

sartr. ur »Camenae arosienses,> 1923 s. 206. 

ATT KOMPONERA MED TARNINGAR 

Av C.-A. MOBERG (Uppsala) 

en kartong med losa blad, U. U. B., Z 210, forvaras bl. a. i 2 ex. 
(stor folio resp. stor kvart; i det senare ex. ar"" musikbil. ofullstan

dig) ett kuriosum fran 1700-talet, som kallas >>Underrattelser Huru

man med Tvanne TMningar-kan Componera Walzer eller Schleifer(!)

utan att af Musiken och dess Composition hafva den minsta kan

nedo�, af W. A. Mozart.>> Med Mozart ·har val (trots Lowenstein,

jfr nedan) det naiva spelet knappast att gora annat an i sa matto,

att han sakerligen kant till detta musikskamt, som kan sparas till

baka atminstone till 1757, da den strange teoretikern Joh. Phil.

Kirnberger utgav sitt verk >>Der allzeit fertige Polonoisen- und Me

nuettencomponisb> hos G. L. Winter i Berlin.1 

Om vi citera foljande ur anvisningarna, torde spelets karaktar

�ara tillrackligt belyst: 
>>1mo. De stora bokstafverne ifran A till och med H, hvilka sta

.ofver Nummertaflorne, beteckna de 8 Tackter, af hvilka hvarje vals 
bestar .. .1> 

>>2do. Numrorne 2 till 12 (till vanster pa nummertaflan) tillkanna-
gifva det tal hvilka (!) man med 2ne tarningar kan kasta.>> I 

>>3tio. Man kastar saledes t. ex. for forsta takten i Walzens forsta
repris med 2ne tarningar · 6 och saker bredvid talet 6 ... uti Colum
nen A tacktens nummer 148 uti noterne. Denna tackt upskrifver 
ma?- och har salunda en borjan till Walzen ... >> 

Nummertavlorna aro tva, en for vardera reprisen. Melodibilagan 
upptar sammanlagt 176 ( = 2 x 11 x 8) takter (i diskant och bas). 
Som prov ma folja nagra av de forsta (alla de ovriga ha precis samrna 
karaktar). 

1 Jfr 0. E. Deutsch i Zschr. f. lVIkw. XII, 595. - Ett ex. i K. M. Akad:s 

bibl. Jfr T. Norlind i denna tidskrift, XIX, 52, fotnot I. 
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Va.rt manuskript ar tydligen en avskrift av det hos Joh. Mich. 
Gretz i Worms som nr 690 upptagna forlagsverket att komponera 
>,Walzer oder Schleifer», aven dar tillskrivet Mozart. Detta i sin tur 
ar ifraga om spelanvisningar o. dyl. nastan identiskt med ett hos 
Simrock som nr 49 utgivet verk att komponera engelska kontradan
ser pa samma behagliga satt. Paul Lowenstein1 faster emellertid 
uppmarksamheten pa diverse forbindelser mellan de bada forlagen, 
hanvisar ocksa pa, att Gcetzfirman ursprungligen vistades i Mann
heim och att Mozarts namn kort efter mastarens dod var sjunket 
i s_adan glomska, att ingen forlaggare skulle endast ur reklam,syn
punkt ha brytt sig om att lagga sig till med detta namn. Han vill 
gora gallande, att verket mycket val kan harrora fran den store 
mastaren, t. ex� fran dennes Mannheimtid. 

1 Jfr P. Lowenstein i Zschr. f. Mkw. XII, 342-46. 
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