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I.
·, 1700-talet a:r samlande_ts tidsalder inom vet.enskapen. D et s amlas
foremal _ till museer, backer till bibliotek, uppgifter och notiser till
kollektionsforte ckningar, biografier over larda man och konstnarer,
teaterforteckningar over li�retti och data over premiarer, orgelregi
straturer, personlistor for hov�apell, man foretager resor och upp
lagger n otisbocker �ver _ vad man sett. Allt gar ut pa primarupp:
gifter.
Veteriskapen n6jer sig ej me d a tt satta samman, va d man forut
k unnat inhamta ur f acklitteratur, m a n onskar lamna nytt material
och. njuter av att publicera backer fyllda med _en valdig lardoms-:
apparat for att infor all varlden kungora, hur langt och hur djupt
man natt i nom alla grenar. Specialisering ar tidens 16sen, och alla
vilja prala med ett eget omrade, dar de natt suveran beharskning.
Olyckligtvis star den organisatoriska form:\gan ej i jamnhojd med
samlarivern, och manget staff ar hopat utan sammanhang eller
logiskt fullfoljande. Varst ar, att ingen skillnad gores mellan vasent
ligt . och ovasentl_igt. D en ena gangen lamnas grundliga special- meddelanden av hog valor, den andra privatuppgifter fran familjeliv
eller ovidkommande yttranden av musiker ur livets vardag. Mycket
material lam:nas tamligen osmalt, da man i ivern :;i..tt bringa mesta
mojliga nytt ej hunnit sat.ta sig in i detaljerna.
D en mest ideala formen for en bok av dylikt slag blir lexikonet,
dar man. under· en enhetlig tit.el -:-- >>stickord�t» - kan meddela, vad
man inhamtat. Ordningen efter alfabetet holj er over bristerna· i det
organiska sammanhanget, och den bekvama uppslagsformen far bli
•en slags ursakt for luckorna i det konsekventa fullfoljandet av en
viss tanke . Aven blir lexikonet en ypperlig forlat att dolj a det allra
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heligaste, vetenskapens innersta karna: orsakerna och utvecklings
principerna. Bakom allt det samlade ligger trots den kolossala lardomsapparaten tidens kainsmarke: dilettantismen.
Ma vi anda ej doma denna tid for hart. Man hade ej da vara dagars
stora forutsattningar. Man maste arbeta med primara tekniska hjalp
medel. Varje forskare var isolerad och maste foretaga sina under
s6kningar sjfilv utan hjalp av andra. Vi sta trots allt i stor tack�am
hetsskuld till denna tidsalder for vad den verkligen givit oss.
I min forra uppsats om Hiilphers och var forsta musikhistoria i
denna tidskrift 1937 sokte jag klarlagga arbetsmetoden vid en histo
risk framstallning av en viss epoks musikkulturella liv. Min upp- _,.,,
gift har skulle da bli att belysa de motsvarande principerna vid ska
pandet av ett lexikografiskt arbete.
�rclt ar den forste __svensk, som urrn:tagit s!��!�--��bete. Han
Mrjar omedelbart efter _pu!!_li9�!t!!g§n�a_v_J:lgJphers' .. bok men utan
ail kanna detta verk, som alltsa ej kan ha givit honom ideerna till
sainlingarna. Principerna aro dock desamma: att .laborera med sa
6vervaldigande primarmat�:rial som __:q.i._2j]igt- Han fortsatter med
· olltir6ttlig iverJill_slut�f·av 1780-takt,._ da han avbryter utan att
:i;iatt fram till nagon verklig a�slutn�_g_12a sitt j atteverk. Intet
publicerat, och han far saledes den otacksamma uppgiften att
en kraftig ansats till i:iagot stort utan att fa se det fullbordat.
saknade Hiilphers' avundsvarda koncentreringsformaga ·och val
· hans ekonomiska stallning att med egna medel kunna 'bekosta en
trycklaggning.
Under samma tid arbetar en annan i tysthet pa ett liknande verk
men i betydligt ansprakslosare form, och nagra ar efter, sedan Hal
lardt slutit sina ogon f6:r--a1Ifi.d, utkommer Sveriges forsta musik
encyklopedi: Envallss��-s musiklexikon 1802.
Med dessa tre nitiska arbetare i den musikaliska vingarden Hiilphers-Hallardt-Envallsson - kunna vi folja, den svenska
musikaliska forskningen under en tid av 40 ar: Hiilphers fran borjan
av 1760-talet till inpa 70-talet, Hallardt fra.n 7O.,,talets ·mitt till 80talets slut och Envallsson fran 70-talets utgang till 1800-talets in
gang.
Ingen av de tre ar yrkesmusiker och annu mindre musikvetenskaplig
fackman: Hiilphers brukspatron, Hallardt postmastare, Envallsson
litterar forfattare. Av alla tre har dock den sistnamnde den grund
ligaste musikaliska skolningen, och han kan darf6r med st6rre saker
het an sina bada foregangare yttra sig i musikaliska fragor. Alla tre
aro likval dilettanter i sitt fack och avagabringa sina samlingar samt
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gora sina foxskningar pa !¢dig_ tid fran det dagliga vardagsslitet,
men det ar val darfor som de ocks'a arbetat med sadan lust och iver�
II.
For att ratt forsta det svenska lexikografiska samlandet maste vi
forst kasta en blick pa d�:t motsvarande utlandska arbetet inom
samrri� falt. Detta blir sa mycket nodvandigare som Hallardt gar
sina studier utan.for det nuvarande Sveriges granser, i Wismar, da
i svensk ago men en del av det splittrade Tyskland.
Vi maste da · forst skilja pa tre slags musiklexikon: saklexikon,
personlexikon och universallexikon. Till dessa tre sluta sig som komple
ment. allmanna bibliografier. Det musiklexikografiska arbetet ar
emellertid ej bundet till sin egen ram, musikvetenskapen, utan sam
tidigt ett led i den stora allmanna forskningen och maste i denna
egenskap tjana som b.jalp at filosofin, estetiken, konsten i hela dess·
vidd, histori�n, linguistiken, antikforskningen, ja aven till geografien,
fysiken och na· tlirlaran. Genoin denna installning i ett stort veten
skapligt universalarbete, blir det ett led i stravandena efter en ency
klopedr' over allt vetande. Diderots och d' Aleinberts franska encyklo
pedi ar val ej slutstenen i utvecklingen men anda ett kolossalmonu
ment over en. viss tidsalders hela stravan att na universalvetandet
med alla medel som sta till buds.
Den musiklexikografiska tekniken · blir darfor under 1700-talet ·
vida mer an ett samlande av musiknotiser for tonkonstens alskare
och ·yrkesman.· Den arbetar med storre lardomsapparat och tager
i vida hogre grad hansyn till andra vetenskapliga grenar an nutidens
musikforskning. Vi overlamna lugnt alla dessa sidofragor at andra
och koncentrera oss pa musiken sjalv.
Ma vi eniellertid borja med att se pa de skilda formerna av musik
lexikon och begynna med saklexikonen. Det fo�Ja av detta slag ut
Dictionnaire de musique. 1 Den upp-=
kom 1701:_ Seb. de Brossards
f
norm for
saledes t:f
n�dcle ej . �indre an t upplagor och
ett nomenklaturlexikon i musik enligt 1700-talets uppfattning. Fore
denna bok finnes visserligen ett annat, men da ·over 200 ar ligga emel
lan detta och· Brossard, ar det svart att gora en verklig jamforelse
ar Tinctoris' · >>Termellan dem bada. Detta aldsta musiklexikon- -----�---�-

iZan

�na·som

,,-- -------�----·--

1. Forsta uppl. i Cortot-biblioteket i Paris; 3. uppl. [c. 1715} i Mus. Ak:s bibl.
Jag hanvisar har for mera sallsynta skrifter till MA = Mus. ales bibl. och MlVI =
lVIusikhist. museets bibl.
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minorum :tnusicIB diffinitoriµni>>, tryckt Tarvisii - c.' 1475.i Vid 1600talets mitt synes - aveh · var svenske ··musiklatd'e" Mcibom · ha· syssl at
med ett nomenklaturlexikon, men detta kom dock ej till utgivning.2
Samma ar so� forsta uppl. av Brossard utkom Th. B. Janowkas
>>Cl avis ad thesaurum magme artis musicre>> (Prag 1701).3 Ej heller
detta kan sagas . :r:�present_era. mern an en kortfattad forklaring av
musikens. terminologi.
Brossards lexikon ar upplagt . ette_r en '\:ida bredare. ram... Ett
sakl(;xikons framsta up,pgi�t . vai: da . som nu ej b lott 4tt forklara
musikteoretiska b enamningar. µtan ayen att ge en .kort . beskrivning
av, instrumenten och danserna. Brossard._ borjar med de vanliga benamningarna pa, latin, gr�:1$:iska och italienska, ger sedan en. f_ran�k
pamnforteckning..HartiU sluta sig emell e:rtid aven listor over mu.siker
och litterara forfattar_e i ;musik. Aven komma som inledning:;ir till
de olika avdelningarna over�ikte:r i musikteqri och allman:na nmsi
kaliska fragor.
Brossard fick sin narmaste eftedoljare i engelsmanne_n Grassineaus
>>A musical dictionary>>, London 1740, i ny upplaga 17694 med ,tillagg
ur Roµssea1.J.s frariska le�ikon (1767). _Denna bok .foljer tamligen
noga Brossard men har. en del nytt att meddela . om engelsk musik
qch instrument. M_ellan de bada upplagorna utkon;i. Tans'urs 'i1A n�w
musical .grammar and dictionary>>, 3 eel. 1756�5 Engelsman:n.en visade
aven sedan start intresse for saklexika. 1786 utkom Th, B-qsbys >>A
complete dictionary of m1.J.sic>>, ,so:m upplevde icke mindre an 5 uppl.
(till 1823),� och 1791. J..Hoyles Dictionary.7
. I Frankrike utkommo ej. sa manga lexikon efter Brossard, men
ett av dessa . blev den framsta fackboken pa omra_det i hela Europa.
Detta har. till forfattare J. J. Rousseau, som ju till yrket var.>mot
kopisb> och som fatt en efter omstandigheterna grundlig musikteore
tisk utbildning. Aven framtradde han som kmnpositor. -Hans >>Dic
tionnaire de musique>> utkom i forsta upplagan 1767 8 och uppnfl.dde
ej mindre an 10 upplagor., En i viss mfi_n ny upplcJ.ga men i b etydligt
1 Nytr. i Chrysanders Jahrb. I, 1863, och Coussemaker Script. IV (aven i
·'
Forkels Lit. d. Mk 1792). Engelsk nyuppl. i Hamiltons lex� 1849.
2
Omnamnt i kommentai,-en tHl Gaudentius (A.nt. m_rn;. auct. septem I p. 30).
3 Ex. i MB i Br ssel.
r
4 Bada upplagorna i MM.
5
Ex. i MM.
6 Ex. av 3. uppl. 1811 i MM. Hamiltons lex. 1849 en vidare fortsattri.ing.
7 Ex. i MM.
8 Uppl: av 1768 i MA och av 1798 i MM. Flera engelska uppl. finnas av R:s lex.
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utyidg�d for;m var :fram;�ry-Ginguene.s och Momignys stora lexikon
i_ 2 band >>Encyclopedie methodique>> 1791-1818.
I Tyskland utgavos aven en del saklexikon. Det forsta ar- J. D.
Stqssels i-Chemnitz 1737, i nyupplaga 1749.1 . Det blev tamligen all
mant kant, och Hulphers synes sjalv ha anlitat andra up.:e_lag_3E_:. Hans
nieddelare hanvisa saval till forsta som andra upplagan: De f6ljande
�ro tamligen svaga: 'Wilkes· >>Musikalisches Handworterbuch>>, Wei
mar. 17862 och. G. F. Wolfs >>Kurzgefasstes mus. Lex.>>, Halle 1787
(ny uppl. 1792 o_ch 1806).3 Denna senare bok fick aran att aven
oversattas till danska (1801). Sist foljde J. H. Knechts >>Kleines
alphabetisches Worterbuch>> (1795). Det nya arhundradet borjar
e-II1ell �rtid med ett betydande verk--Kochs ·stora och grundliga >>Mus.
Lexikom> i 2 band. (1802).
De uteslutande biografiska lexikonen voro fa, och endastTyskland
b.ar mera • vardefulla sadana. Matthesons Ehrenpforte (1740) ar
aygjort det framsta.4 Fore detta finnes visserligen ett annat, namligen
tlansken M. H. SGhachts >>Musicus danicus>> 1687 (tr. forst 1928).
Detta kan dock knappt raknas till den egentliga: lexikografiska
litteraturen, da det endast ar en i bokstavsfoljd ordnad bibl iografisk
fo:rteckning over mera be:romda kompositorers verk med utgivningsar.
l700-taJets avgjort framsta b iografi$ka musiklexikon ar dock Gerbers
»Historisch-biographisches. Lexicon» 1790-;--92 ·(>>Neues · hist.-biogr.
Lex.>> ·1812-14).
. Universallexikon med b ade person- och sakmeddelanden aro
wycket fa. Det vardefullaste ar W�lth_ers >>Musicalisches Lexicon»
173_2, llled forarbete · 1728· och supplement 1752-60. Ur detta har
Chemnitzlexikonet framgatt, ehuru blott sakavdelningen utnyttjats.
Av speciall�xika fortjanar sarskilt namnas Sulzers beromda.>>Lexi
kpn der sc.honen Ktinste>>, ·som { sina ti:e upplagor med bUaga upptager
5
bL a.·grundlig:;i_ forklaringar till de musikaliska lrnnstorden. Ett annat
hitJ;iorande ar Lacomb�s >>Dictionnaire portatif ·des beaux-:-arts .. . la
poesie et la musique>> 1752.
. En sarstall ning bland de musikal iska universalhandJ;>ockerna
intager La Bordes >>Essai sur la musiquel>, Paris 1780. Forsta bandet
omfattar musiken hos skilda fo lk jamte en oversikt av alla forekom1. uppl. i MM, 2.- uppl. i MA (Hallardts ex.).
Ex. i MA (forfattarriamn ej angivet).
3
Ex. i MA och MM av forsta uppl. Danska uppl. i ).V[A.
1 Nytryck 1910.
5
Forsta uppl. 1773-75 finnes i Hallardt� eget ex. i MA (2. up_pl. 1778-79 i
MM); 3. uppl. (2. enl. titeln) 1792-94 jamte Nachtrage a.yen i MA.
1

2
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mantle instrument. Det andra ar en musikalisk formlara. De bada
sista aro lexikon over kompositorer, diktare m. m. ordnade i grupper
efter lander.
For den musikbibliografiska litteraturen av hogsta varde ar Forkels
>>Allgemeine Litteratur der Musik», Leipzig 1792. Forarbeten till en dy
lik forteckning over skrifter i musik meddelas redan 1701 av Brossard.
Teaterlexika med f orteckningar over teaterstycken jamte artal
for premiarer utgavos huvudsakligen i Frankrike. Hit hora bl. a.
>>Bibliotheque des theatres>> 1733, >>Dictionnaire portatif» 1754 och
>>Ballets, opera et autres ouvrages lyriques>> 1760.
Av de tyska kan sarskilt namnas Flogels >lGeschichte der komischen
Literatun>, 4 bd, Liegnitz 1784-87 med bibliografi, som aven omfattar musikaliska verk.
For att ratt forsta de lexikografiska arbetena maste man aven
taga hansyn till de stora encyklopedierna, vilka behandla musiken
i hela dess vidd som konst och historisk vetenskap. Sadana universal
lexika hade redan utkommit under 1600-talet. Sa vardefulla skrifter
som Prcetorius >>Syntagma musicum>> eller Mersennes >>Harmonie
universelle>> och Kirchers >>Musurgia>> eller Maces >>Musick's monumenb>
kunde ej 1700-talets musiklitteratur utvisa. Det enda :r_ned dessa i
viss man jamforliga verk var La Bordes nyss namnda >>Essai sur la
musique>> 1780. Sa mycket mera betydande voro de speciella encyklo
pedierna. Hit hor t. ex. Bonannis >>Gabinetto armonic0>>, cRom 1722
(ny uppl. av Ceruti 1776) med yn universalbeskrivning. av alla musik
instrument. Av dansbockerna torde K. Tomlinsons >>The art of
dancing>> (1735) med koreografiska figurer over utforandet fa anses
som grundlaggande.
Estetik var ett nytt falt, som under 1700-talets andra halft sarskilt
gav anledning till manga larda exposeer. Sulzers nyssnamnda lexi
kon torde vara det allra framsta. Bland de _musikaliska handbockerna,.
som flitigt anlitades av lexikograferna, kunna sarskilt namnas:
Lacepedes >>La poetique de la musique>>, 2 bd, Paris 1747; 1 Avisons
>>Essay on musical expression», London 1752, 2 i tysk upplaga: >>Ver
such iiber den musikalischen Ausdruck», Leipzig 1775; 2 Beatties
>>Essays on poetry ·and music>>, Edinburgh 1778; 3 Browns >>Disserta
tion on the rise ... of poetry and music>> 1763, 2 Smiths >>Harmonics
or the philosophy of musical sounds>>, 1749 m. fl.
1
2
3
4

I MA uppl. av 1785.
Alla i MM.
I MA; ed. London 1779
2 ed., 1759; i MM.

For de musiklexikografiska bockerna av stor betydelse blevo
i synnerhet musiktidskrifterna, vilka ofta innehalla hela serier av
uppgifter i lexikografisk foljd. De aldsta aro Matthesons >>Critica
musica>> 1722 och 1725, � Scheibes >>Critischer Musicus>> 1738, 17402
samt Mizlers >>Neu eroffnete musikalische Bibliothek», 4 bd 17391754. Efter 1750 blevo dylika publikationer sarskilt rikliga. Mar
purgs >>Kritische Briefe>>, Berlin 1759-63 och >>Historisch-kritische
Beytrage>> 1754-62, 17784 utgora borjan _till mera allmant ha.Una
musiktidskrifter. Forkels bada serier >>Kritische Bibliothek>>, 3 delar
1778-79 5 och >>Musikalischer Almanach>> i 4 delar 1782, 83, 84 och 896
utgora en god fortsattning.. Cramers >>Magazin der Musik» i 3 bd 1783,
84, 86, ar i samma anda.7 Hillers >>Wochentliche Nachrichten» 17661770 (5 bd) 8 aro aven att rakna till tidskriftslitteraturen. Reichardt
var en flitig tidskriftsutgivare: >>Musikalisches Kunstmagazin» i 8 bd
1782-91; 9 >>Musikalischer Almanach>> 1782; 10 aven en argang 1796.
Slutligen kan namnas Eschstruths >>Musicalische Bibliothek» 1784,
&5: 11 Omkring 1790 fa alla dessa tidskrifter en mera homogen struktur
med uppsatser och nyhetsmeddelanden liksom vanliga musiktid
ningar. Hit hora >>Musikalische Realzeitung>> 1788-90, sedan under
titeln >>Musikalischer Correspondenz>>; >>Berlinische musikalische Zei
tung>> 1794. Sh1.tligen begynner 1798 i Leipzig (Breitkopf & Hartel)
>>Allgemeine musikalische Zeitung>> att utkomma. Darmed hade man
natt fram till en verklig musiktidning i modern mening.
Som specialtidskrifter for teater kunna aven namnas teater
kalendrarna, vilka begynna utkomma i Paris med 1750-talet. Hit
hora t. ex. >>Les spectacles de Paris>>, >>Almanacn de spectacles>>, >>Alma
nach musicab1 2 m. fl. Om an de biografiska uppgifterna i dessa tid
skrifter och kalendrar ej aro fa, kunna de dock ej anses vara fullt
tillrackliga for det lexikografiska behovet. Det ar val darfor ocksa
som de ·verkliga personlexikonen aro sa fa. En ansats till ett mono1
2
3
4
6
6
7
8
9

10

i MM.

n
12

Bd I (1722) i MA.
Neue Aufl. 1745 i MA.
Ex. i MA.
Ex. i MA.
Ex. i MA.
De tre fi:irsta i J\1A (Hallardts ex.); alla 4 i
Ex. i MA.
Ex. i MA.
Endast I 1782 i M.A..
Ex. i MM (anonym).
Ex. i MA.
Flera argangar av dessa tidskrifter i MM.

MM.
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grafiskt lexikon éiver tonkonstnarer ar Hillers >>Lebensbeschreibungen
berühmter Musikgelehrten und Tonkiinstler>>,1 som dock endast
utkom i ett band, Leipzig' 1784 (bl. a. med en Iâng sj alvbiografi éiver
utgivaren sjalv). En Iiknande ansats blev Grubers >>Beytrage zur
Literatur und Musik>>, Nürnberg 1785.2 Aven detta fullfüljdes ej.
Adlungs >>Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit» 1758 (ny
uppl. 1783) blev ett mycket anlitat verk.3 Junkers >>Zwanzig Compo
nistem 17764 vann aven stor · spridning.
En viss betydelse erhéill aven samlingarna >>Miscellanea>>, vilka i
èn mangd smâartiltlar utan ordning meddela om instrument, musik
féirhâllanden i stâde:rna, biografier och sma musikhâridelser: De tva
viktigaste utgâvos i England, visserligen féirst efter 1800 men helt
i 1700-talets samlaranda: A. Burghs >>Anecdotes of music>> (3 bd,
Lond. 1814) och Th. Busbys >>Concert room>> (3 bd, Lond. 1825).5 Ordet
anekdot far har ej tolkas som halvt apokcyfiska kuriosa om musiker
utan som bidrag av allvarlig art.. Flera aro rent vetenskapligt upp
lagda och behandla det biografiska stoffet med stor grundlighet.
Vardefulla originalkfillor, som aven flitigt anlitades av lexikogra
ferna, voro resebeskrivningarna. Hit héir Gerberts >>Iter allemanicum>>
1773 (flera uppl. aven pâ. tyska). En sârskilt vik:tig sa.dan resebe
skrivning med en mângd biografiska· skildringar âr Burneys resor i
Frankrike, Italien och Tyskland, som utkommo i engelsk upplaga
1771, 73 och i tysk 1772-73.6 Mot slutet ·av seklet och borjaii av
nâsta skrev Reichardt sina ber5mda reseskildringar fran Paris och
Wien (aven i svenska ùppl.). Stâdernas musikféirhàllanden behandlas
sârskilt utféirligt i dessa béicker. · Lexikograferna utnyttjade aven
dettà stoff och skrevo artiklar om Iander · och stader under sitt all
mânnà. uppslagsord. Tidskrifterna hade meddelat listor éiver hov
kapellèns sammarisattning- vid de olikà hoven, och aven dessa upp
gifter fingo âràn att vara. ined i lexikonen.
De svenska féirarbetena till musiklexikon âro ytterligt fâtaliga.
Aven samlandet av notiser synes ha varit litet utvecklat. I min
Hülphersuppsats (s. 62) ha:r:� jag nâmnt nâgra, som âtminstone haft
ett visst intresse féir orgeluppgifter. Den intressantaste:kollektionen
Ex. i MA och MM.
Ex. i MM. En annan: sâdan biogt.-bibliogr. · -bok av Gruber »Literatur der
Musik,, (1783) i MA.
3 1. uppl. i MA.
4
Ex. i MA.
• Bâda i MM.
• Tyska uppl. i MA (Hallardts ex.) och MM; aven fransk o. hollandsk uppl.
Nytr. av den eng. i sammandrag 1927.. , ·
1

2
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ar val M. Zettrins »l\1iscellanea musica>> 1705-1721.
Bibliografisk
samlare var E. Ekholm. Dennes ânnu av betydelse
varande biblio
grafi >>Samling til et svenskt musicaliskt Biblio
thek», daterad 1779,
âr alltsâ samtida med Hall ardts arbeten.
Hülphers samlade uppgifter aven efter sin orgelbok,
vilka intogos
i hans manga resebèicker, men dâ han ej var sa
starkt musikaliskt
inriktad och ej heller beskrev storstâder, blevo dessa
meddelanden i
allmanhet av féiga varde. Endast de av andra brevle
des l:âmnade
uppl ysningarna fran frâmmande l ânders musikliv uppto
gos i orgel
boken.
· Det enda fürsok, som gjordes till ett saklexikon,
publicerades av
dir. mus. A. Orostander i Vasteras. I andra uppl. av
hans >>Compen
dium musicum>> 1703 infordes i slutet en lista i bokst
avsféilj d av konst
termer i musiken (>>termini>> kap. 11).
Inféir denna pâtagliga fattigdom i svensk musiklittera
tur kan det
ju ej forvana, att Musikaliska akademien èinskade
ett verkligt lexikon
for tonkonstens alla grenar. Att man hârvid haft Hall
ardt i âtanke
framgâr av akademiens handlingar, men vare · sig
postmâstaren i
Wismar saknat néidig koncentrationsfürmaga eller
sett saken i for
stor skala, blev en publicering av hans lexikon ej
av, trnts akade
miens rekommendation. Man vânde sig dârfor i stâllet
till Envallsson,
som ju var gammal elev av akademiens musikla.rove
rk. Efter 20 ârs
féirarbeten och studier i den utla.ndska litteraturen
kom den efter
lângtade boken ântligen ut 1802.
III.
· Med kânnedom om hela den- musiklitteratur, som i utlandet ut
kommit under 1700-talet, kan man forstâ, att Hallardt
for sitt stora
lexikografiska arbete hade att tillgâ ett tâmligen stort
kâllmaterial.
Att han aven gjort sig mèida med att noga gtanska skrifte
rna, framgâr
av hans bibliotek, som med lexikonhandskrifterna komm
it i Musika
liska akademiens a.go. Vid hans dèid · omfattade deha
bibliotek for
utom en viil vald notsamling 150 . b6cker. Hur. flitigt
hgn studerat
dem, kan man se av de talrika citat han gèir. Utèiver dessa
kallskrifter
hade Hallardt aven en ej foraktlig litteratur att tillgâ, nâm
l igen tid
ningarna. For en postmâstare bêir ju dylika tryckalster
ligga na.ra
till hands. Han anvânder dem ofta direkt som klipp, vilka
vidfogas
handskriften.. Huvudkâllan i de s:i;nâ artiklarna âr for honom,
liksom
for Hülphers, ·c1iemnit�1�-;:ili:o'iîet.-·-walthërS lexlkorli_ .so�
lâg'fill
grund__for detta.,_ u:trwttjas mindre,: men'helt obekant. m�d-:dënna-nok::...-------•-··
·-·--·· ·-···
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var Hallardt. ej. Som tankande musikamator lag ju estetiken honom
i blodet, och aven dar var han valbevandrad i litteratureri. Sulzers
lexikon blev hans bib�l. Men redan innan denna bok kom i hans hand,
hade han paborjat sitt lexikon. Han maste saledes ha fatt forsta
impulsen fran a:q.nat hall. Rousseaus overallt anlitade dictionnaire
kande han sakerligen redan, men da han foga utnyttjar boken och ej
visar storre intresse for dess upplaggning och specialartiklar, torde
ej heller denna bok ha givit honom uppslaget till -hans eget lexikon.
For en tjanste_man i posten, till pa kopet i en gammal hansestad
med forut atminstone livlig handel och skeppsfart, bora givetvis.
frammande lander och orter alltid kunna parakna ett stort intresse.
Sa ar ocksa forhallandet. Ingen av de tyska musiksamlarna pa 1700talet visar en sa pataglig uppmarksamhet som Hallardt at stadernas
musikliv. Hovkapellregistraturerna, som sarskilt varit foremal for
Forkels specialintresse, far aven i Wismarpostmastaren en entusiatisk
fullfoljare. Reselitteraturen kiinde han val till, och Burneys konti
nentala studiefarder for att-finna stoff for en allsidig musikhistoria
hade han ingaende tagit del av. Siikerligen torde man ej taga miste,
om man utgar ifran att just dessa tre band till stor del givit upphov
till de lexikografiska arbetena. Tyska · upplagan av Burneys resor
utkorri 1772 och 1773 och sistniimnda ar (om ej redan aret innan)
borjade Hallardt skriva ned de forsta lexikografiska anteckningarna.
Ma vi da forst folja hans yttre levnadsforhallanden och arbetet
med de manga lexikografiska verken.
Johan Fredrik Hallardt foddes sannolikt i Stockholm omkring
1730. Sin musikaliska utbildning har han mojligen erhallit under
konsertmastare Brandt. Han deltog som violinist i musikovningarna
hos aristokratien. I sitt biografiska musiklexikon 1785-86 med
delar han under artikeln Hopken, att han spelt violin hos riksradet
A. J. v. Hopken flera ganger sa v�l i Stockholm som pa landet. 1
I artikeln om greve Horn niimnes iiven dennes · musikaftnar.2 Vid
1. ,>Wid ledj.ge Stunder plagade Hans Exellence roa sig med Trios och Quartetter,
sa i Staden som ock pa Landet hwarest han Sommartiden a sin gard Fogelbro
wistades; flere ganger har jag haft den hoga a.ran at wid sadane tilfallen sa i Staden
som en Sommar pa landet at beledsaga med min Violin,> (Art. A. J. Hopken).
2 Som. komplettering av den karakteristik som lamnas i Hiilpherska papperen
av greve Adam Horn ma har Hallardts i Biogr. Lex.: anforas: >>Denne Herre war
en stor alskare och afwen fardig Violinspelare. Under sina resor nyttiade han en
li'mg tid Tartinis underwisning pa Violin och folgde sedermera altid hans adle
<Yeh stadige smak uti alt hwad han spelte; jemte· deres Exellencer Herrar Grefwar
A. von: Hopken, Rudenschiold och Ekeblad och OfwerHofstallmastaren Fersen,
ar Hans Exellence Riksradet Horn ganska mycket orsaken til musikens forsta
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1770-talets borjan var han_ postmastare i Wismar och stannade diir
till sin dod 1794. Att han aven pa sin nya plats varit utovande musi
ker och deltagit i darvarande musiksallskap framgar bl. a. av artikeln
om Josef Kraus i samma lexikon. Det heter namligen diir: >>Under
berorde sin Resa besokte han mig i Wismar, fagnade mig ey allenast
.med sin narwarelse uti trenne veckor i October Man.ad, utan satte
afwen en Cantate i Mu:;;ik at upforas_ af Musiksallskapet i Wismar pa
Konungens fodelsedag som ock skedde.>>
Sin forfattarverksamhet begy:nte Hallardt 1772 eller 1773 och som
namnts sannolikt med anledning av studiet av Burneys resor. -Den
bok han da paborjade var >>Musicalisk Dictionnaire>\ vilken avslutades
1776 men kompletterades de foljande aren (fram till 1781). Boken
i sin helhet omfattar ej mindre an 1654 sidor i 3 band.---Den ar ett
universallexikon _ med siirskild vikt lagd vid sakavdelningen. 1776
kallades han till ledamot av Musikaliska akademien och inliimnade
:r;ned anledning darav till granskning >>A vhandling om musikens konst
termen> (ak:s protokoll 15/4 1777). Denna skrift finnes ej i den bok
samling, som 1795 overlamnades till akademien. I• akademiens biblio
tek ar emellertid en utom kollektionen varande anonym avhandling:
upkomst och en god smaks inforande uti Stockholm; under sine Resor giorde han
sig kjend af de storsta Ma.stare i Musiken, kiopte med mycken kostnad de ut
waldaste Musikalier, skickade deraf stora partier til Swenska Capellmastaren och
Hofintendenten Roman som ock til andre Musikalsk�e. Herrn beskyddade kon
sten pa det hogsta 6ch upmuntrade afwen folk, han utdelade premier at de Capel
lister och Gardes-Oboister med flere som wisade nagot synnerligit prof och
imagination, de som derjemte woro flitige gaf h:;m pension eller underholt dem
uti sitt hus etc. och. fortfor dermed til sin dod. Den unge Lalin lat han pa sin
bekostnad fa all underwisning i Musik italienska och ofrige studier, hwilket Gossen
i anseende til det ey langt derefter folgde dodsfall ey lange feck niuta. Hans
Exellence war ock hemma uti malning; det war en wallust och tillika nagot owan
ligit at ofta se honom sitta och ma.la pa de wackraste stycken om:ringad af dem
som siong och spelte och profwade nagon Musik hwaraf han agde en stor och dyr
bar Samling utsokt af de bastE; Mestares arbeten pa hwilken han sielf uprattade
ochholt en accurat forteckning, samt med egen hand. paskref alla Warck och
sarskilte piecer" Hans Exellence strackte afwen sin omsorg til Musikaliske instru
menters forbattring och lat pa sitt gods Fogelwik forfardiga sadane ::J-f egne ar
betare, hwaraf nagot for hans dod blef til Stockholm fort en stor Contra-Violon
af besynnerlig styrka_ och god ton, och sa nationel at afwen strangarne blifwit
spundne pa Fogelwik. Enar han war wid elakt humeur, madde illa eller pa nagot
satt fant sig incommoderad da skulle Musiken upmuntra och hielpa honom, sa
skedde afwen nagre timar for hans dod, han skickade om natten ner efte:r Kar
sten, som bodde i huset, och wille spela (NB. Herrn kom hem frisk och sund om
aftonen och dog derefter ratt hastigt), men da han kom upp formadde han ey
utan dog kortt derefter.,>
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>>Musicaliske..Fragor och Svar», daterad 1776, vilken torde vara identisk
med den 1777 6verlamnade skriften. Aven denna bok har sin styrka
i den biografiska avdelningen.
Ett. nytt. arbete, >>Musik-Lexikon», pab6rjades 1779_ men fordes
endast fram till hoksta�vendetta ar ett univers.ailexikon. De
forsta arken aro skrivnai;va ganger, cl.els i kvartformat, dels i folio.
N otexempel finnes i .det stora. Antagligen har det lilla formatet
ansetts for obekvamt for dessa. Han pab6rjade sedan annu en bok
>>Mu__siken�beskaffenhet' i atskilliga lander och stader>). Den torde ha
pabegynts 1776 men huvudsakligen ha sysselsatt honom under aret
1778. Artiklarna aro i lexikonform men ej direkt i bokstavsfoljd.
Sverige kommer sist. �urney ar givetvis huvudkallap. for kontinenten,
men .da flera stader behandfas, som Burney ej besokt, ha aven andra
kallbr utnyttjats, ej minst tidskriftslitteraturen.
Det avbrutna musiklexi½-onet leker honom annu i hagen, och han
upptager darfor 1777 anyo arbetet men nu endast som >>Tonkonst:
narslexikon» (litet format i ett band). Detta torde aven ha avslutats
17'J9. En mangd tillagg anda fram till 1784 utvisar, att han �nnu 6
ar efter arbetat. med denna bok.
De estetiska intressena, som alltid statt i forgrunden, toga sedan
overhand, och han skrev en ny volym: >>Om operamusik.>> Mojligen
ar det Sulzers estetis�a lexikcm, som givit hononi :i.den tiil ..detta verk.
Forutom Suizer, som sarskilt flitigt citeras, har han anlitat en mangd
andra kallor, sasom �r�11�_e ::iv __ lZQJ_ (>>Von der mus. Poesie>>), Rei
chardts Briefe 1774--76, vidare Forkel 1778-79 (>>Krit. Bibb),
Junker 1777 (>>Pflichten eines Kapellmeisters>>). Boken ar ej historiskt
lagd utan haiidlar endast om principerna for musik och poesi inom
operan. Aren 1779 och 80 synas ha varit huvudsakligen upptagna
med denna skrift.
Postmastarsysselsattningen tog emellertid ut sin ratt och de lokala
musikf6rhallandena i. Tysklands stad�r blevo anyo foremal for hans
intresse. Den musikaliska beskrivningen av lander och stader fran
1778 kompletterades. Tysklands musikkultur fick mesta platsen,
men aven Italiens, Englands, Frankrikes, Rysslands fingo sin del.
Sverige utelam.nades i forsta delen. Titeln lyder: >>Miscellanea i
musik.>> Bokens senare del har foljande inledning: >>Denna Samling
af allehanda Musikaliske Amnen, ar tilsamman hamtad utur atskillige
Skrifter, til uplysning och Kunskaps arhallande uti den Musikaliske
Historien. I synnerhet har jag beflitat mig om, at bekomma alt hwad
som rarer den Svenska Musiken och Theatern,· och finnes deraf,
uti detta Bandet (som nedanforde Forteckning narmare utwisar)
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.at.sl-pWge tankar och.. Rai�;onementer 9fwer Musik, Componister och
Virti;1.0ser.>> Trots dessa be,dyranden, att hemlandet skulle komma i
fr.arp.sta rummet, finnes hogst litet om Sverige. Boken borjar >>Om
Berlinske musik�n» (efter_ Reichardts bok 1775). Arbetet torde
ha igangsatts kort efter 1779 men huvudsakligen utforts 1783 och 1784.
Sa till . sist var han fardig att anyo upptaga sitt forsta arbete:
>>Biografiskt --��!k!�!k..Qp..>> ··Detta ar det __star�� och ��f,d�igaste
s�mt. aveil ut_ar�_�t�j:--�ft�r. �n bredare och fastare pl3:n an d� an.1J.ra.
Saiinolikt hade ha1;1 tankt �taila.. det p:11Kng;{f-Coch-�vsett �tt undan'
_ ela bestar av �1 ha!ten med
for undan komplettera verket. Det h
fle_ra .!��:r_na bJad .iJ
_ �l�te!'-- avsedda att senare ifyllas. Aven finnas
losa lappar o�h kompletteringssidor i sjalva texten, avensom tid
ningsklipp. Allt visar, att det ej kan vara tal om en slutgiltig redaktion
utan snarare en lost hopfogad samling utkast. Det sannolikt med star
optimism. pegynta arbei;et visar dock snart tecken pa avmattning.
Han kan ej _fullfolja den stora pl.anen. Att intresset skulle ha svikit
ar foga troligt. Ivern att komplettera visar snarare, att han haft
en brinn_ande lust att fullf6lja sitt verk. Det aterstar da endast att
antaga, att hans kroppskrafter begynt avtaga. Han var omkring
60 ar _ och hade val ej halsans gava. Arbetet rinner ut i �anden. 1783
och 84 torde arbetet ha paborjats, 1785 agnas helt at verket, 1786 bor
av�lutningen ha skett och 1787 blev kompletteringarnas tid, men
sedan avbrytes allt. Forkels Almanack, som han sa flitigt utnyttjat
i de tre forsta argangarna 1782-84, utkom i sin fjarde och sista ar
gang 1789, men just denna del saknas i hans bibliotek. Arbetet
har saledes ej langre hans intresse. Varken kompletteringar eller
nya planlagda arbeten finnas fran de sista aren efter 1787. Nyforvarv
av bockerfran de foljande :hen fattas av.en. 1794 avled han i Wismar
utan att ha atersett sitt fosterland. Aret darpa hembj6d brodern
kvarlatens_kapen till ink6p at Musikaliska akademien, som tacksamt
mottog kollektionen till inl6se:u .. Bela biblioteket omfattade da 153
vokal- och 123 instrumentalv.erk samt 150 backer, tills_ammans _ 426
nummer. Blan_d hans kvarlatenskap befann sig d� aven hans eget
forfattarskap.
Innan vi _skrida till en mera ingaende behandling av hans produk
tion, torde det vara lampligt att karakterisera honom som skribent.
Jamf6r man de bada svenska musikhistoriska f6rfattarna Hiilphers
och Hallardt med varandra, framtrader genast en avgjord skillnad
mellan dem. Hiilphers ar expeditionsmannen, som mottager med
delanden och registrerar dem med van hand, samarbetar andras upp
gifter och Iagger allt till ratta i en. behaglig form, sa att ingen blir
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sarad eller kanner sig forbigangen. Sjalv ar han den passive iaktta
garen, som aldrig later sina egna asikter trada fram. Som god expe
diticnsman arbetar han efter given plan, sedan uppgiften blivit honom
klar, handlar han raskt och fullf6ljer verket, tills allt ar fardigt och
publicerat. Da allt ar slutfort, lagger han det at sidan och sysslar med
annat an musik. Hallardt ar liksom Hiilphers dilettanten, som endast
i andra hand har med tonkonsten att skaffa, men anda ar hans in
stallning en helt annan. Av de tre typerna musikmanniskor, som
under 1700-talet standigt klassificeras, amator, musikkannare och
professionell musiker, tillhor Hiilphers ingendera av dessa grupper.
Hallardt borjar som amator och arbetar sig med okuvlig energi fram
till musikkannare. Han idkar tonkonsten sja.Iv, lever med som varm
van av musikutovningen och deltager med iver i de_n praktiska exe
kutionen. Tyvarr kanna vi ej musikforhallandena i Wismar vid denna
tid. Sannolikt var staden ej nagon sarskilt blomstrande handelsstad
och stod ej heller i livlig f6rbindelse med grannstaderna. Av Hallardts
meddelanden framgar dock, att staden haft en musikforening, dar
saval vokal- som instrumentalmusik ovats. Kraus' kantat for detta
sallskap utvisar, att Hallardt tagit livlig del i verksamheten och val
aven spelat med i orkestern. Hans vardefulla notbibliotek, besta
ende ej blott av instrumentala verk, utan aven vokala - t. o. m. fler
av det senare_ slaget an det forra: 153 . mot 123 - utvisa, att han
maste ha haft mer att utfora an blott spela violin. Kanske rent av
hans musiksamling utgor sjalva sallskapets notforrad. I sa fall bor
han val ha varit den ledande sjalen i hela arbetet. Hans belasenhet
och omfattande kannedom om kompositorerna och deras alster borde
ha varit en vardefull hjalp i sallskapets musikverksamhet, sarskilt
pa en tid, da man ej kunde forvarva sina noter i forsta basta musik
handel utan med moda och eftertanke maste soka _ fa kompositioner
fran · originalkallorna till avskrift. Att Hallardt sa latt kunnat bli
ledamot av Musikaliska akademien berodde sakerligen ej blott pa
att han var kand for de forsta medlemmarna utan aven valkand som
god amator. Hans forfattarverksamhet kan ej ha bidragit · dartill,
da han forst efterat framlamnar ett opus.
I hans bedomande av musik framtrader atminstone under forsta
aren av hans forfattarverksamhet en skarp ovilja mot den s. k. larda
musiken - ett typiskt dilettantdrag. Annu vid 1770-talets mitt
visar han en nastan oforlatlig okunnighet om de bada stormastarna.
Sebastian och Phil. Em. Bach, far och son. Att Seb. Bach varit
honom okand,- var mahanda mindre markvardigt, varre var, att han
ej kande sonen, som ju da nys& avslutat sin stora verksamhet som
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ledare av den moderna skolan och i stillhet levde som musikdirektor
av Hamburgs hela musikliv, aktad och vordad av alla.1 Om de bada
yttrar Hallardt: >>Petta ware altsa nog sagt om den andre [Ph. Em.]
sa mycket i de tyske musicaliske omtalte Bach, man larer finna, att
han antagit fulkomligen sin faders :nrnsicaliske egenskaper, och at beg
ges musik bestar mera uti konst an natun> (Tonkonstn. Lex. pag.89 f.).
Han kande saledes ej alls de11 yngres banbrytande garning som den
nya, mot den polyfona skolan)riktade musikkretsens ledande man, allt
sa just representant for den musik Hallardt sjalv som >>Mannheimare>>
satte hogst. Tio ar senare hade han delvis en annan installning och
betraktade Ph. Em. Bach som en av de st6rsta - liksom for ovrigt
alla andra vid den tiden (jamfor t. ex.. Burneys yttrande). Nagon
avgjord karlek till hans stil hyste han ej heller pa 1780-talet, trots
den utforlighet, med vilken han behandlar honom. Samma var for
hallandet med hans omdomen om Gluck. I borjan av sin skriftstallar
verksamhet var han avog mot all hans musik. Om hans >>charactair»
heter det i Mus. Diet., >>at han ar afwen sa plump och tiltagsen Man
som Hendel war i sin tid, en fullkomlig Dragon som hwar man acktar
sig for.>> Om hans musik yttrar han sedan: >>De maste stallen uti hans
Opera Orpheus aro sa platte och simple so:rn sielfwe de Engelske Balla
der (gatuwisor). >> I sista boken var daremot hans mening en helt annan,
och han stallde honom da bland de allra framste.
Allt .detta visar, att Hallardt i borjan varken musikaliskt. eller
litterart sett erhallit den ratta underbyggnaden. Han gor sina reflex
ioner som amator, alskar de verk, han spelat och blivit f6rtrogen med,
men vill ej veta av de nya, som sta honom som exekutor fjarran.
Darmed aro vi aven komna fram till Hallardt som musikskribent.
I rak motsats till Hiilphers, som rent objektivt oberoende av alla
partier bedomer tonkonstnarerna, ar Hallardt musikentuisasten, som
alskar och hatar. Allt far en personlig pragel. Samma ar f6rhallandet
med estetiken. Hiilphers har ej ett ord om denna da eljest sa mod�rna
vetenskap, citerar aldrig nagra filosofer, tyder intet poetiskt och ser
reellt pa musiken och dess foteteelser. Hallardt daremot later filo
sofien tranga in overallt. Som alla amatorer vill han standigt se ton
konsten ur estetisk synvinkel, bedoma musiken · efter den inneboende
valoren, installa den i vissa. filosofiska system, forklara allt efter de
lagar som galla for konst och poesi. Sulzer ger honom vapen i kampen
for det s. k. sanna och berattigade i konsten eller mot det fa1ska och
1 I )}Musik-fragor och svar» heter det om Seb. Bach: ,>Music Directeur i Leipzig
lefde ar 1726 beromd for Orgelspelning.,> Om scinen C. Ph. Em. star blott: >>Music
Directr i Hamburg. Lefver.,> Ovan raden ar tillagt: >>Claverist.>>
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onaturliga. Med aren formarkes dock aven har en ny syn pa tingen.
Han blir erfaren, litterart bevandrad, har intrangt i den nya musikens
anda,_ far ett mognare omdome, darner och f6rd6mer ej lika starkt
vad han last och hort. Endast varmen ar kvar. Amatoren har blivit
fornam musikkannare, som ar medveten om sin vardighet sasom en
fackligt utbildad man.
Sjalvmedvetenhet i musikaliska ting ar for 6vrigt ett genomgaende
drag hos alla datidens musikskribenter. De yttra sig garna i profetisk
ton, affektera star belasenhet och tillata ej motsagelser. Oraklet
har uttalat dolda sanningar, som manniskopafunder ej fa vantolka
eller forstalla. Om denna personliga fargning ar ett med tiden;'
kan den dock ej alltid anses berattigad. En Burney, Hiller, Forkel,
Reichardt kan man forlata, om de yttra sig tvarsakert och diktato
riskt, de voro skolade musiker i ledarstallning. Ej sa en Hallardt.
Ma var dam anda ej blt for strang. Vad vi lasa av de nyss namnda
forfattarna ar sagt till en allmanhet, tryckt i bok och slutreviderat.
Hallardts omdomen sta i opublicerade manuskript, aro anteckningar
av en samlare, som for sig sjalv velat klarlagga, vad han last och tankt.
Vi veta ej, hur allt i slutgiltigt skick skulle ha sett ut, om det blivit
tryckfardigt manuskript.
En annan sida av Hallardts forfattarskap ar hans forhallande till
sina kalloL Dar ar Hiilphers honom i viss man overlagsen. De kallor
denne hade, voro personliga meddelanden, vilka visserligen voro rent
privata skrivelser med sympati eller antipati allt efter 'den egna in- ·
stallningen, men Hiilphers som klok, praktisk varldsman forstod
att .dampa den skarpa tonen och taga bort den sarande udden. Hal
lardt star ej i korrespondens med nagon, atminstone har ingen utovat
nagot egentligt inflytande pa honom. Visserligen framlyser har och
dar, att han skickat sitt manuskript till genomlasning - kanske for
att fa en rekommendation till Musikaliska akademien, som han kunde
hoppas skulle utverka en publicering - - men om nagon egentlig
korrigering finnas inga anteckningar. Manuskripten aro forsedda med
mycket talrika tillaggsblad, vilka mojligen skulle kunna tolkas som
anvisningar av utomstaende men lika garna ·kunna tydas som Hal
lardts egna tillagg ur nya efterat funna kallor. Nagon korrespondens
foreligger i varje fall ej. Fran Sverige infloto ej sa fa bidrag, som med
lemmar av akademien sant honom, men de · flesta av dessa uppgifter
aro allbekanta saker, sasom stadgar, premiaruppgifter m. m., som
vi nu battre · kunna kontrollera direkt. Sveriges musikliv och dess
aldre historia aro �ven den svagaste sidan i hans arbeten. Hi.Hphers'
bok ar hans huvudkalla och vad sedan tillkommit ar for nytt for

115
att spela nagon avgorande roll i framstallningen. Att han planerat
en svensk musikalisk kulturhistoria framlyser av inledningen i hans
sista lexikon, men vare sig sjukdom hindrat hon·om att fullfolja
denna foresats eller han kant sig for litet orienterad pa omradet,
har intet skrivits over detta lands musik, som ar vart storre upp
marksamhet. Hallardt hade mistat kontakten med sitt eget hemland.
I Tyskland synes han ej heller ha knutit nagra nya bekantskaper av
varde, och 3llt material ar hamtat ur backer eller tidningsnotiser,
som ofta direkt citerats eller vidfogats som klipp. Wismar var val
en for liten stad och for langt borta fran de stora kulturcentra. Trots
detta har han dock samlat ett material, som vi nu ej kunna avaga
bringa eller supplera, da sammanstallandet skulle stota pa oover
vinneliga svarigheter:
Framsta vinsten av Hallardts alla skrifter blir emellertid, att han
forstatt samla ett rikt material, som ger en vacker inblick i tidsaldern
och dess askadningar. Hallardt · ar ett barn av sin tid. Samma
samlarlust, samma· karlek till materialanhopning, samma dram om
en encyklopedi over tonkonsten i alla dess former.
Till sist annu en sida. Hallardt ar ej historiker. Han fordjupar sig
aldrig i det forflutna. Vad han innerst vill ge, ar en bild av den tid,
i vilken han sj a.Iv levde. Hade hans verksamhet varit forlagd till
en storstad, hade val allt blivit mera verklighetsbetonat. I en sma
stad fick man i stallet ersatta det icke sjalvupplevda med uppgifter
ur kalendrar, tidskrifter och tidningar, reseskildringar och backer.
Vad han skriver om ar forhallandena i Europa under tiden 1770-87
eller i mera allman forni tiden 1750 till 1787. Allt som hant fore
denna tid ar honom i start sett framrnande, da studjematerial i kom
positioner ej varit tillgangligt. Om Handels storhet ar ·han fullt
medveten, men han har ej Hirt kanna honom i de egna verken. Annu
svagare aro hans omdomen om musik fore 1700. Palestrina far t. ex.
en kart, rent passiv artikel med nagra data och rent allmanna ut- _
tryck.
Med all sin flit och imponerande grundlighet forblir han en medlem
av ett litet musikkotteri i en nordtysk smastad. Nagra resor i Tysk
land synes han ej ha foretagit. Lubeck har han givetvis statt i for
bindelse med, likasa Hamburg, men langre ha nog ej hans utflykter
strackt sig. De stora da levande kompositorerna har han ej person
ligen kant. Hans blygsamma stallning som postmastare och amator
har forbjudit honom att i Hamburg uppsoka en Phil. Em. Bach,
eljest kind som en vfilvillig, lattillganglig och personligen utomor
dentligt alskvard man.
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IV.
En specialgranskning bok for bok kan la.ta oss narmare blicka in i
Hallardts arbetssatt och kunskaper. Varje skrift har tillkommit G
under en la:r;igre tid, da postmastartjansten hindrat honom fran att
koncentrerat agna sig at utarbetandet. Amnet har forst skisserats
och planlagts, sedan har sjalva utarbetandet vidtagit och sist ha
kompletteringar foretagits. En oversiktstabell kan ungefar ange
varje boks tillblivelsetid.Forarbetena angivas medF, sjalva huvud
arbetet med A och kompletteringarua med K.
1. MD
2. FrSv
3. ML
Ll. LS
5. TL
6. Op
7. Misc
8. BM
1. MD =
2. FrSv =
3. ML =
4. LS =

1773 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
F A A K K K (K) K K
--F A K
--F A A
---F A A
-F A A (K) K (K) (K) K
- --F A
-- --F A A A K
-- - ---F F A A K
Musicalisk Dictionnaire
5. TL = Tonkonstnarslexikon
Musicaliske Fragor och Svar 6. Op = Om Operamusik
Musiklexikon A-C
7., Misc= Miscellane� i musik
Musik. besk. i atsk. Lander o. 8. BM = Biografiskt musiklexikon
Stader

1. Musicalisk Dictionnaire. Denna hans forsta bok ar flera ganger
kompletterad, vilket utvisar, att han lange tankt pa att fa den ut
given. Den ar emellertid tekniskt sett den svagaste, vilket naturligt
vis beror pa hans ovana vid lexikografiskt arbete. Artiklarnas .upp- slagsord aro ofta ratt egendomliga. Sa finnes t. ex. ingen enhetlighet
i framstallningen. Meningen ar val, att boken skall vara ett saklexikon,
men personuppgifter inskjutas utan rimlig motivering. Under H
lamnas en del uppgifter om instrument- men bland dessa traffas helt
plotsligt en rubrik _ >>Hassens musicaliske Charactain>, alltsa en
karakteristik av Dresdenkapellmastaren Hasse. Denna omfattar 8
sidor. Handel far aven vara med men blott pa_ en sida. Da han
marker, att manga namn saknas, samlar han under enrubrik >>Com
ponister och Capellmastare>>, en mangd davarande ber6mdheter.
Tidsalderns forkarlek for anekdoter framtrader redan pa for.sta si
dan. Forsta artikeln pa 5 sidor. heter just >>Anecdotern. En lang
utforlig uppsats pa 12 sidor med notexempel agnas >>Adagio>>.
Under uppslagen >>Biblioteque Musicaliskb>, >>Biblioteque for en

Musicalisk Liebhaben> och >>Bocker Musicaliske>> omtalas ·musik1itterara kallor pa 26 siddr. Burney, hans alsklingsforfattare under
denna tid, far 7 sidor men Seb. Bach endast 11/2- Intresset for lander
och stader framlyser 6verallt. Sidorna 1032
-1051 ge en 6versikt over
musiken i Frankrike, Italien, Polen och Tyskland. Sveriges musik
har han tamligen vaga begrepp om� sa vitt det galler 1770-talet.
Sa t. ex. meddelar han under >>Academie>> intet om Musikaliska aka.:..
demien i Stockholm. Sannolikt visste han da ej, att den grundats.
Bokens hela upplaggning som saklexikon hindrar en nojaktig gruppe.:..
ring av personuppgifterna. Kanske har han ej avsett att ge mera
an en orientering. Nyssnall1:-nda artikel om >>Componistern far sin
motsvarighet i en liknande om >>Siungare och sangerskor» pa 25 sidor.
Estetiska sporsmal intressera honom ratt mycket. De stros in har
och dar under artiklar som >>Musicaliske reflectioner», >>Musicalisk
Expression», >>Musicus dess fornamste -egenskapen>, >>Musicaliske Anta
gonisten>, >,Recitativ>> (langsta art pa 61 sidor), >>Affect>> (15 s.) m. m.
Ojamnheten i framstallningen kan mojligen ursaktas med att boken
endast ar ett koncept eller kanske rent av blott en anteckningsbok.
Kompletteringarna aro mestadels artiklar ur tidningar (Altonaischer
Mercurius, Deutscher Mere. m. fl.). De ar, som harvid mest repre
senteras, aro 1776 och 1777. Antagligen har han funnit, att utforliga
oversikter over musikforhallandena i Europa behovts och darfor
tillagt sadana. Dessa ha emellertid forst infogats efterat sa sent som
1780 och 81. Kallor citeras ej, men Reichardts >>Briefe die Musik
betreffend>> 1774 torde ha givit honom en del uppgifter. Sai:molikt har
handskriften f6rst inbundits efterat, och_ dessa supplementblad ha da
tillagts. Ett register finnes, men detta upptager ej de tillagda artiklarna.
2. Musiklexikon A-C. Pa parmen star: >>B6rj:in til et Musik:
Lexicon A. B. C.>> Att det just sarskilt markeras, att det ar en borjan,
bor val kunna tolkas sa, att han vid avbrottet beslutat ej direkt fort
satta boken. Tillaggsblad och kompletteringar fattas aven. Sannolikt
ar boken avsedd att vara en slags nyredigering av den forra. De
forsta bladen ar· liksom i Dictionnairen i litet format, men dessa aro
omskrivna pa folioblad. Bela bokens nya storre format far val ses
som en foljd av musikexemplen, som medfolja.. I ovrigt kan ·detta
lexikon huvudsakligen raknas som en omredigering av motsvarande
delar i det forra. · Den viktigaste forandringen bestar i att ·under
>>Academie>> nu medtages den svenska med medlemsforteckning avse
ende a:r 1775. Vid flera artiklar utsattes >>Ch. L.>>, vilket far tolkas sa,
att dessa tagit? ur Chemnitz-lexikonet 1749� ·sista artiklarna aro
i>Clavis>> och >>Cadence>> jamte ett lost blad med >>Harmonie>> (2 sidor).
)
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Huruvida denna sista uppsats skall tolkas sa, att aven de foljande
bokstaverna till H varit skisserade, kan ej utronas.
3. Musicaliske Fragor och Svar. Den fullstandiga titeln pa denna
lilla bok i oktav ar: >>Nagre Musicaliske Fragor och Svar upstalde i
anledning af .Marpurgs, Hillers, Scheibes, Albrechts, Telemans och
andre Musicaliske Auctorers LaroBocker, och hvad man sielf dertil
tanckt til Underrattelse for en Nybegynnare Ar 1776. >> Boken synes
ha tillkommit som en sammanfattning av de foregaende. med sarskild
tanke pa musikteorien. Forarbetena ha gjorts re.dan 1775, da flera
artal andrats fran 75 till 76. Kompletteringar forekomma sedan 1777
(alltsa are.ts forsta manader, da akad:s sammantrade 15/4 redan anger
boken som inlamnad). Med ledning av fragan 64 >>musicaliske auctoren>
kunna kallorna narmare angivas. Marpurg, som namnes forst, repre
senteras med: >>Anleitung zum Clavierspielen» (1755), >>Handbuch
bey dem Generalbasse>> (1757-60), >>Historisch-kritische Beytrage>>
(1754), >>Anleitung zur Singcomposition» (1758), >>Anfangsgrunde de.r
The.or. Musik» (1757), >>Anhandlung von der Fuge>> (1753-54) och slut
ligen ,>Anleitung zur Musik iiberhaupt» (1763). Dessa sju skrifter synas
vara hans huvudkallor i musikteori och samtida Berliner-musikhistoria.
Marpurg ar aven den me.st studerade musikteoretikern under 1700talets andra halft. 1 Hillers namn, som i titeln infogas over linjen,
representeras med >>Wochentliche Nachrichtem> (1766-70) och �
>>Anweisung zum musikaliscli-richtigen Gesange
>> (1774). Scheibes bada
citerade skrifter aro >>Abhandlung von den mus. Intervallen» (1739)
och >>Critischer Musikus>> (1745). Denna sistnamnda bok �r en av de
viktigaste tidskrifterna och mycket hogt skattad vid 1-700-talets mitt.
Albrechts bok ar >>Griindliche Einleitung in die Anfangslehren der Ton
kunsb> (1761). Telemanns avsedda skrift ar >>Unterricht im General
bass-Spielen» (1773). Denn,e. man ar emellertid ej den kande med
tavlaren om Thomaskantoratet pa Seb. Bachs tid Georg Philipp T.,
Hamburgs ledande musiker, utan Georg Michael T., som hos ·Hallardt
betecknas >>candidat theol. i Hamburg>>..
Ehuru boken ar en teoretisk larobok, kan Hallardt dock ej lata bli
att pa manga punkter lagga uppgifterna lexikografiskt i langa,
alfabetiska register - en svaghet som for ovrigt aterkommer i manga
larobocker fran denna tid. Ett sadant lexikografiskt bidrag ar musi
kens termer, ett annat >>auctorer» eller forfattare over musik, ett over
_/
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Marpurgs antagonist och samtida, Kirnberger, aven han Berlin-mu
siker med
hogt anseende som teoretiker, namnes i Hallardts harvarande skrift
endast med
,>Die Kunst des reinen Satzes in der Musik,> (1771). - Sa.val Marpurg
som Kirn
berger finnas val representerade i MA och MM.

kompositorer, ett over sangare och sangerskor m. m. De forsta aro
begransade till 1 a 2 rader, men efterhand bli biografierna allt langre
och till sist om sangare och sangerskor he.la sidor och mera. Till
sist foljer som sarskild fraga (67): >>Du har i forbigaende namt
Mad:lle Astrua; hon har dock warit en wal bekant Siungerska.>> Sedan
foljer nara 2 sidor om henne. Ehuru boken dire.kt varit avsedd for att
tryckas som larobok i Sverige; aro de svenska musikerna och for
fattarna mycket fa. Bland skribenterna namnas blott Kellner och
Hiilphers, bland tonsattarna endast Uttini och Zellbell [d. y.], ej
Roman. Angaende de utlandska kan mahanda papekas, att de bada
Mozart finnas namnda, forst >>Mozart den yngre Musicus ·wid Saltz
burgske Capelleb> och >>Mozart fadren Violinist och Componist wid
berorde capell». Boken slutar: >>Som du til noje lemnat mig be.skied
och swar pa alla mina fragor will jag for denna gangen sluta med
onskan af bestandige framsteg och at du pa et sa beromligit satt som
skiedt ar tiltager och ofwar dig at Jag Far Hugnad.>> Da i boken ej
namnes forfattarens namn, kunna val de sista. stora begynnelsebok
staverna tolkas som initialerna pa: Johan Fredrik Hallardt. Efter
dessa paginerade sidor (1-136) foljer ett tillagg utan paginering:
>>Na.got for en Sangare eller Sangerska>> pa 24 sidor ordnat i paragrafer.
Dessa s1uta med >>30 §>> som dock ej meddelas. Boken ar sale.des har
lamnad oavslutad.
Bokens avgjort vardefullaste del ar den sista fragan 68, som lamnar
en intressant oversikt over alla da me.st studerade kompositorer.
Sasom typisk tidsbild ber jag fa meddela denna in extenso:
>>l handelse· .du hade lust at giora dig en Samling af.practiske arbeten
uti Musiken, af hwilka Ma.stares arbeten wille du da giora ditt wahl,
och pa hwad satt wille du wal giora din Samling.
Sasom alskare af Sang, af Claverspelning, af GeneralBasen eller
Accompagnementet samt nagon insikt i Composition hade jag lust at
anskaffa mig foljande arbeten. Neml. Utaf Kyrkio Musiken wille jag
skaffa mig nagre Partiturer sasom af Pergolesi, Jomelli, Ristori, Rutini
ja afwen af Marcelli, och Lotti, samt Scarlatti arbeten, afwen nagot af
Tele.mans, sasom och Rolles samt den Gothaiske Capellmastaren Bendas
arbeten; Grauns Tod Jesu bor jag harwid ey eller forgiata.
For en Samling af ankla Arier wore af Galuppi, Pergolese, Cocchi,
Trajetta, Ciampi, Perez, .1omelli, Piccini, Sacchini med flere Italienske
och af Tyske Auctorer Hasse, Graun och Schwanberger. Utaf hela
Operer onskade jag mig Pergolese, Cochi, Jomelli och Piccini arbeten
sasom ock af de sistnamde tyska Mastarens en och annan Opera.
For Claver ar ostridigt efter min tanka Schoberts arbeten som aro
utkomne bestaende i Sonater och Concerter de. basta. Eichner har ·
utgifwit 6 stycken med accomp. af Violin och Violoncello som aro ratt
wackra, Bach i England dels Sonater aro ey at forackta afwen som man
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af den Hamburgske Bachens manga arbeten som han for Claver ut
gifwit kan traffa et och annat som fortjenar at samlas. Heidn har ock
satt wackra saker for Claver, Abels, Schwanbergers, och Kirnbergers
saker aro afwen goda.
Utom detta ·wore for Violin at samla Corelli, Tartini, Geminiani och
Locatelli denries Trios; Solos och Concerter; afwen Frantz Bendas Violin
Solos; Heidns Quartetter aro fortraffelige, och Ditters, Toeschi, Stamitz,
Hoffmans, och Schmittens arbeten fortjena afwen at samlas. Snart
hade jag forgiatit Campioni wackra trio, afwen Pergolesi Trios; som i
England aro stuckne, samt Violin Solos af Ferrari, Lolli och Degiardino.
Hwad Ouverturer betraffa sa har man af dem en ganska stor mangd,
af de forra wore Hendels, Telemans och Hasses, af de senare el. Sin
fonierne wille jag samla arbeten af Galuppi, Jomelli, Sarti, Hassen,./
Graun, Heiden, Hoffman, Swindl, Toeschi, Ditters och Fils, och med
en sadan Samling hade jag for det forsta nog til at a.ma ofning och smak
uti Musiken.>>
4. Musikens beskaffenhet i iJ.tskillige Lander och Stader. Dessa an
teckningar aro ej forda .. i bokstavsordning men val som avrundade
artiklar. Lander och stader aro blandade om varandra. Burneys
resor aro huvudkallor, .men en mangd andra skrifter maste aven ha
anlitats, sarskilt tidskrifterna. Sist foljer en artikel om Sverige,
som dock ej har nagot mera viktigt att fortalja. Sannolikt ar huvud
delen skriven 1777, da Naumanns ankomst till Stockholm (1778)
och Karl Theodors flyttning fran Mannheim till Miinchen (s. a.) ej ha
medtagits. De\ta kan ju hero pa ·okunnighet, men da Hallardt sarskilt
var fortrogen med Mannheimskolans musik och hade tamligen goda
forbindelser med Stockholm, horde han ha kunnat fa med ·dessa upp
gifter. Att boken skrivits 1776 eller aret darpa framgftr aven av med
delandet under Dresden, att stadens musikliv sarskilt florerade
>>for 20 ar sedam. Det preussiska sjuarskriget borjade 1756 med
intagandet av Dresden, och den stora tiden for teater och musik var
darmed till anda. Rysslands musik kanner han till 1768 men.ej senare.
5. Tonkonstniirslexikon. Detta ar en liten volym i ett band, som
saniiolikt var avsedd till publicering. Att doma av citerade artal
1777 och 1778 bor boken ha skrivits dessa ar eller kort efter. Detta
bekraftas av ett av tillaggen. Om Pescetti heter det namligen, att
han dog for ungefar 12 ar sedan. Han dog 1766, alltsa ar artikeln
skriven omkring 1778 eller 1779. Da detta sages, ej i sja.Iva original
texten, utan i ett tillagg efterat, bor val sjalva boken ha avfattats
nagon tid innan. Ar 1779 fiimes angivet i ett tillagg pa Weimar.
.Forkels Bibliotek 1779 citeras aven i tillagget. Lexikonet ar i ovrigt
ratt svagt och visar ej nagon storre belasenhet, sa vitt det galler rena
biografica, vilket kan bero pa att han forut mest studerat landers och
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staders musik samt estetik och formlara. Burney ar som vanligt
huvudkallan. Hallardt maste dock ha satt varde pa sin bok, da han
undan for undan kompletterar den anda fram till 1784 (Paolino).
6. Om Operamusik. Har ar han ater inne pa sitt eget gebit. Estetik
6ch formprinciper behandlas ingaende, och en mangd skrifter citeras.
Huvudkallan ar som alltid i de senare bockerna Sulzers lexikon, som
han agde i 1773/75 a.rs upplaga. Andra forfattare, som utnyttjats,
aro:_ Krause 1752, Reichardts Briefe 1774.--76, Forkel 1778, 79,
Junker 1777. Allt tyder pa att boken tillkommit omkring 1780 med
forarbeten nagot ar innan. Som vanligt pa den tiden behandlas
sarskilt ingaende forhallandet mellan musik och poesi. Nagon histo
risk skrift ar den ej. Da Wismar ej agde nagon opera, far val antagas,
att Hallardt endast genom hocker och musikalier la.rt kanna denna
konstform.
7. Miscellanea i musik. Med denna bok aro vi inne -i 1780-talets
· produktion, som ar mera betydande an det foregaende decenniets.
Hans belasenhet ar vida storre och hans egna samlingar ha val ocksa
med tiden blivit rikare saval de litterara som de rent musikaliska.
Han har aven fatt storre intresse for svenska musikforhallanden,
mahanda beroende pa att han hittills missl-yckats med publiceringen
av sina verk i hemlandet. Han hoppas nu pa storre forstaelse for sina
skrifter, da · aven Sverige far vara med. Svenska avdelningen har en
sarskiid uppsats daterad febr. 1781: >>Tankar angaende war Musica
liska Akademie.>> Kungl. Teaterns personal meddelas for 1781.
Noellistriden 1779 omtalas. Akademien ar eljest mest foremal for
hans uppmarksamhet. Sedan stadfastelsebrevet citerats, foljer:
>>Bref till ·en Wan i Stockholm som ock ar ledamot af K. Musikaliska
Academien; ifran ..Wismar i July Ma.natl 1780.>> Bela denna del om
Stockholm torde saledes huvudsakligen ha tillkommit 1780-82. Sist i
bok�-n sta nagra meddelanden fran 1783, men dessa aro tydligen till
komna efterat. Eljest upprepas och kompletteras de vanliga upp
gifterna om mu$ikf6rhallandena i lander och stader. I dessa anteck
ningar citeras ofta aren 1782 och 83. Som nanmet pa volymen anger,
aro anteckningarna ej avsedda att utgora annat an forstudier till en ny
bok, som han tankt skriva. Efter art. om Frankrike star >>fortsatt
ning framdeles>>, nagot som aven skett i en senare uppsats under ar
1782. _ Det forefaller ej, som om han haft nagot intresse for boken
efter 1783, da personlexikonet helt upptagit hans lediga tid. Att han
gj ort sig all m6da med att anskaffa nya upplysningar om sina· stader,
framgar av de meddelanden, som finnas om forhallandena efter 1778,
da hans bok om >>Hinder och staden> slutforts. Sa omtalas t. ex. nu
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Karl Theodors forflyttning till Miinchen, och hela kapellet i denna
stad 1780 angives. Stuttgarts forhallanden avse ar 1782, likasa
Mecklenburg-Schwerins, Braunschweigs 1782 och 83, Londons 1783
o. s. v. Med allt sitt intresse for musikens kulturhistoria har han dock
en genomgaende svaghet att ytterligt litet intressera sig for rent
historiska ting. Darfor blir allt mestadels blott statistik, pa ma.fa
sammanstallt alltefter som kallor varit tillgangliga. Sa meddelas
isolerat under Venedig operapremiarer 1637-1684; de tomma bladen
efter dessa :inteckningar utvisa, att han 6nskat komplettera elem.
Boken utgor >>Miscellanea>>, och darfor fa vi vara nojda med vad som
bjudes.
8. Biografiskt Musiklexikon. Denna sista bok i 4 band utgor slut
stenen i hans flitiga samlarverksamhet. Det ar clet mognaste av alla
och aven det innehallsrikaste. Det kan emellertid sattas i fraga, om
han nagonsin tankt publicera det. Under alla omstandigheter kan
han ej ha avsett, att alla dessa anteckningar i oreviderat skick skulle
komma att tryckas. I registerbandet finnes anmarkt: >>Litt:a A och
B sant til Hr Revisionssecret Kenninmundt Stockholm>>. Detta
skulle kunna forutsatta, att han annu en gang velat fasta Mus.
Akademiens uppmarksamhet pa sina arbeten. Boken ar emellertid
redan fr�n borjan tankt som en samlirig uppgifter, vilka sedan skulle �
kompletteras, ty tomma sidor aro lamnade over allt for tillaggs in
inforande. Varje bokstav bildar ursprungligen ett hafte for sig. Det
har sannolikt forberetts samtidigt med >>Miscellanea>>, 'ty 1783 ar
sarskilt rikligt pa notiser. Musikaliska Akademiens ·1edam6ter anges
for 1785 med kompletteringar for 1786. Eljest torde huvudarbetet
med nedskrivandet ha skett 1786 och sedan forsetts med tillagg 1787.
Anteckningen efterat for Gluck, att han dott 1787, visar, att han
redan innan dennes d6d skrivit artikeln. Huruvida han efter detta ar
verkligen sysslat med verket, kan naturligtvis ej utan vidare fornekas,
da han mycket val kan ha infort meddelandena, som galla 1787, aren
efterat. Troligt ar dock, att han lamnat sina samlingar tamligen ororda
fran 1788 till sin dad 1794. Ett namnregister till hela boken torde ha
skrivits 1786. Funt avslutad synes boken ej vara, da efter W ej
nagon artikel finnes.
Hallardt bemodar sig i sitt verk att aven gora den svenska musiken
all rattvisa, men kallorna utover Hiilphers aro fa, och de nya svenska
musikerna efter Gustaf III:s tronbestigning kande han ej, med undan
tag av Kraus, vars personliga bekantskap han gjort i Wismar 1782.
De gamla fran Frihetstiden hade han sakerligen personligen kant,
och han kunde darfor med viss sakerhet yttra sig om Roman, Brandt
1
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och Uttini. Likasa kande han H6pkens och Horns musikkretsar.
Nya detaljer om svensk tonkonst lmnde han dock ej fa, och antalet
namnda musiker fran Stockholm ar darf6r ringa.
Sa mycket mera agnar han sin uppmarksamhet at Tysklands store
ma.stare. Gluck och Haydn ger han full rattvisa, lik.asa flera av de
aldre. Mozart daremot har han ej fattat nagot s§.rskilt tycke for.
Han har som gammal man ej k:unnat satta sig in i det nya uttrycks
sattet. De utovande musikerna behandlar han ofta med storre
grtmdlighet an komposit6rerna, beroende naturligtvis pa att dessas
framgangar varit mera omedelbara. Tidningarna ha ocksa mest att
meddela om dem. For tonsattarna maste han ju ha studerat deras
verk, vilket i en smastad var mera besvarligt, da saval bibliotek som
musikhandel fattades. En star del av omdomena fick saledes tagas
ur litterara -kallor. Da Hallardt, som namnts, saknade historiskt
sinne, maste han begransa sig till de da levande eller nyss avlidna
storheterna och r6rande de andra endast namna verk, som annu voro
pa repertoaren.
En indelning efter utf6rligheten kan nagorlunda ge en aning om
vilka musiker som han har satt sarskilt hogt. Utga vi fran de med
mer· an en sida, fa vi 5 grupper eller · storhetsgrader. Forsta gruppen
med mer an 20 sidor omfatta: Ph. Em. Bach 40 s., Gluck lika mycket, ·
men da darav 6 galla. fosterdottern Marianne, aterstar blott 34,
varvid Handel med 35 kan anses sta fore Gluck. Sedan foljer Graun
-med 32 sidor. Dessa fyra fa saledes enligt Hallardt representera h6gsta
graden. Den andra gruppen ned till 13 sidor innesluta foljaiide:
Farinelli 19, Seb. Bach 17, Hasse 17, Pergolesi 15. 5, Benda 15, Hiller
14 och J omelli 13. Franrakna vi sangaren Farinelli, vars markliga
6den i Spanien kanske mera an hans sangarprestationer vackt all
manhetens uppmarksamhet, atersta 6 komposit6rer, vilka hara till
storheterna. Jamfora vi Seb. Bachs 17 sidor med Handels 35, kan ju
ej nekas, att den f6rre satts for mycket at sidan, men detta var i sa fall
ej Hallardts fel. Man kande Thomaskantorn sa 1itet, och endast fa
verk voro annu publicerade. Hallardt hade dock sokt ge honom mera
rattvisa an den engelske musikhistorikern Burney, som i sin History
of music helt enkelt glomde Seb. Bach (i resebockerna meddelas dock
hans biografi en passant). I tredje gruppen mellan 12 och 9 komma:
Reichardt 12, Steffani 12, Sarti 12, Vogler 12, Hodiz 12, Mara 11,
Gretty 10, Gabrieli (Ferrarese) 10, Galuppi 9. 5 och Rameau 9. Att
Reichardt kommer sa hogt, beror val pa att han var sa flitig musik
litterar forfattare. Eljest faller val storre delen av hans musikaliska
produktion efter 1785, atminstone da det galler romanserna. Eljest
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iiro Hodiz och Gabrieli (sangerska i Petersburg och London) for ossnu fuUt glomda. Mara stod pa h6jden av anseende som sangerska
just vid tiden .for Hallardts lexikon. De andra aro kompositorer av
hog rang annu. I fjarde gruppen om 8 ned till 4 sidor traffa vi aven
beromda namn: Heinichen 8, Naumann 6.5, Lolli 6, Sacchini 6, Haydn
6, 1>oman 5.5, Schobert 5, Tartini 5, Pittoni 4, Rousseau 4, Scheibe 4,.
Telemann 4. Aven har finnas numera mindre kanda namn som
Heinichen och Pittoni. Lolli Vp.r en av datidens beromdaste violi-
nister. Scheibe har sitt mesta anseende som musiklitteriir forfattare.
De andra aro iinnu valbekanta for oss. En saregenhet ar, .att Haydn
rakat fa sitt namn omedelbart intill Romans i var lista. For oss vore
ju naturligtvis Haydn fortjant av en plats i friimsta gruppen, at-
minstone fore Graun. Aven for en violinspelare som Hallardt, som
val medverkat i strakkvartetter, horde Haydn ha statt som den av
de instrumentala amat6rerna mest omtyckte mastaren. Naumanns
stiillning fore kan ha berott pa, att han i Skandinavien (Stockholm
och Kopenhamn) vunnit sina framsta lagrar. Femte gruppens stor-
heter (3. 5-1) omfatta: Piccini 3. 5, Raaf 3.5, Palestrina 3, Todi 3,
Uttini 3, Salieri 2.5, Leop. Mozart 1.5, Wolfg. Mozart 1.5, Noelli 1,
Scarlatti 1, Stamitz 1 (tva tills.). Noelli var en mycket kiind panta-
leonspelare, Raaf och Todi sangartister. Vad som mest kan forvana ·ar, att Stamitz1
Mannheimskolans bada framste - ej erhalla mera_
utforlig behandling, da ju just denna nya musik far sa! stor plats i
Hallardts e.get notbibliotek. Av de bada Mozart - far' och son hade Leopold som utgivare av violinskolan vunnit ett mycket start.
anseende, under det sonen endast i Wien var mera valkand. Hallardt.
var, som forut niimnts, ej nagon sarskild van av hans musik. Att.
Palestrina och Scarlatti ej komma hogre, beror naturligtvis pa att
Hallardt ej iir historiker och principiellt undviker att befat_ta sig med.
sadana ma.stare, som ej hade betydelse for hans egen samtid.
Indela vi dessa rimsiker efter skolor, niiirka vi strax en viss forkarlek
for Berlinkretsens musiker. Sa ha t. ex. Ph. Em. Bach, Graun,
Benda och Reichardt avgjort framsta stiillningen, under det Wien
endast representeras med Gluck, Mozart och Haydn, sa vida vi ej
skola riikna Salieri dit. Av dessa senare ha _dock Mozart och Haydn
en relativt 'lag placering. Sachsiska kretsen, Dresden-Leipzig, fa.r
niist Berlin huvudparten med Hasse, Naumann och Hiller. Miirk-
viirdigt nog far Mannheim, som eljest atminstone annu pa 70-talet
intog friimsta platsen i Tyskland, den blygsammaste platsen med
Schobert och Stamitz samt eventuellt Vogler. Av dessa kunna dock
endast de bada Stamitz - som eljest komma liingst necl - fullt
-

representera skolan. Vogler ar obestamd och Schobert ar mer pari
sare. Av de utanfor Tyskland varande skolorna intager givetvis
Italien framsta platsen med anda till 8 musiker: Pergolesi, Jomelli,
Sarti, Galuppi, Sacchini, Tartini, Piccini, Scarlatti; sa vida vi ej ocksa
skola medtaga Steffani och Salieri. Frankrike representeras blott
av Gretry, Rameau och Rousseau. Till de historiska fa sedan raknas:
Handel-, Seb. Bach, Telemann och Palestrina. Sverige far noja sig
med Roman och Uttini.
Hallardt har saledes sina friimsta sympatier i Nordtyskland Berlin (Hamburg), Leipzig och Dresden, och foredrager i 6vrigt
italienarna. Visserligen kan ej en sidoberakning anses vara en varde
matare pa en p<:'rsons storhet, men i viss man kan den dock ge uttryck
for vad en forfattare menar b6ra komma forst. Aven bland de kom
positorer, som fatt ett litet utrymme, kunna uttrycken for beundran
varieras. Hallardt ar ej njugg pa gottkopsfraserna >>den baste>>,
>>den st6rste>>, >>den framste>>, da det galler att ge relief _at ett kort
omnamnande.
Det ar svart att saga, vilken betydelse Hallardts biografiska musik
lexikon skulle fatt, om det verkligen publicerats. Som rent svenskt
hade det val ej fatt nagon rangstallning, da Sverige ·sjalv ar sa litet
behandlat och en mangd av de utlandska storheterna ej haft nagon
forbindelse med Norden. Battre hade val da varit, om det hade ut
kommit pa tyska. Fattigdomen pa biografiska eller universella musik
lexikon mellan _Walther och Gerber (1732-92) ar mycket stor,
och nog hade ett verk efter sa bre·d plan som Hallardts blivit upp
marksammat och med tacksamhet mottaget. En annan fraga ar,
om det ej Hitt blivit skjutet at sidan, da endast nagra ar senare Ger
bers lexikon utkom. Gerber arbetar med , ofantligt mycket storre
material och framfor allt med vida svartillgangligare, och boken
har darfor annu forstahandsvarde, men artiklarna iiro korta och
mestadels · mycket registerartade. Lexikonet har darf6r sin framsta
betydelse som ren uppslagsbok for forskare. Hallardt sluter sig i
detta hanseende narmare till Mattheson och Hiller, som visserligen
ha ett mindre antal namn men i gengald beratta sa mycket mera.
Anekdotintresset, eljest sa typiskt for tiden, ar en >>Curiositetenkam
mer>> for den stora allmanheten och passar darfor for mera populart
ha.Una hocker. Dar kommer Gerber avgjort till korta, och Hallardt
har foretradet. Kanske skulle hans Jexikon blivit en liebhaberbok for
de dar datidens musik-monomaner, som skildras med sadan of6r1ik
nelig humor i samtidens skadespel och sangspel.
Se vi Hallardt ej som f6rfattare utan som sam1are, b1ir han annu
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storre och fortjanar en god plats aven bland de kontinentala musik
b:1bliofilerna. Han har ej en Fork.els eller Reichardts musikaliska
bildning men anda nagot av dessa badas lust att sammanbringa
ett kulturhistoriskt material till gagn for samtid och eftervarld. Val
kunde . han ej hoppas, att kommande tiders forskning skulle syssel
satta sig med hans anteckningar, da ju intet blev utgivet i tryck.
Forkel och Reichardt tala till en krets av beundrare och veta att
lagga sina ord med den ratta verkan pa massan. Forkel ar akade
mikern, som alltid noga overvagt vad som ar vetenskapligt passande,
nog kan han lidelsefullt forsvara sin asikt och hart, ja t. o. m. bittert,
anfalla en motstandare, men han vill till sist anda galla for den uni
versellt bedomande mannen, som erkanner, att andra ocksa ha ratt
att aga en mening. Reichardt ar en rakt motsatt typ. Han ager nagot
av Voltaires ironiska ton, vill standigt komma med satir, leker med
fraser, som aro val beraknade, sa att skrattarna alltid stanna pa hans
sida. Han vill standigt var§l spirituell och kvick. Han pralar ej med
· sa stor belasenhet men sa mycket mer med originella infall. Gent
emot dessa bada ar Hallardt den stilla, ansprakslose smastadsbon,
som odmjukt bojer sig for de store, han vill beundrn och lara; han sitter
ej vid de rikes bord men ar noj d med sin goda, s.olida husmanskost och
ar glad att fa nagot over till andra.

V.
Medan Hallardt langt' borta fran Sveriges kulturella ceritrum ar
betade pa sina manga lexikon, salt en annan i huvudstaden och
samlade material till en musikalisk ordbok: Envallsson. Har moter
oss en helt annan typ av forskare. Aven han ar i forsta hand samlare,
men i en helt annan anda. Han ar stockholmare och bar fatt sina
impulser genom verksamheten vid teatern som oversattare och be
arbetare. Envallsson ar utbildad musiker, har varit elev vid · aka�e
mien ocl� kanner den gangse musikrepertoaren. Han har for sitt eget
praktiska behov samlat en stor mangd melodier, daribland aven
svenska folklatar. Han satte helt sakert inte som Hallardt likhets
tecken mellan >>de Engelske Ballader» och >>gatuwison>. De nya strom
ningarna i litteraturen, dar det folkliga hade en storre plats, voro
honom ej frammande. Han kande Rousseau ej blott som lexikon
utgivare.
I inledningen till sitt lexikon ger Envallsson utforligt besked om
sina kallor. Det arbete, som dagligen sysselsatt honom, att re
digera franska opera comiques for svensk seen, hade gjort honom

fortrogen med den franska teatermusiken. Hallardt kande endast
den italienska operan och skrev om denna, dess konstma:ssiga arier,
dramatiska recitativ, och esteticerade om poesiens och musikens in
bordes forhallande. Det var Galuppis, Sacchinis, Sartis och Piccinis
tonsattare, som varit foremal for hans studier. Fransk musik kande
han mycket litet och betraktade den sasom mindervardig i konst
narligt hanseende. Gretry och Rousseau alskade han for der�s filo-:
sofiska lJ:ppfattning rorande deklamationens betydelse i musiken.
EnvaJlsson ar dar praktikern, som bedomde musiken efter den sce
niska effekten. I inledningen heter det om lexikonets forhistoria:
>>Den auktorliga arelystnaden ager minsta del i detta verks borjan
och fullbordan. Forfattaren foretog ren for mer an tjugu ar sedan, at
under sina teatraliska arbeten smaningom samla musikaliska anteck
ningar, ha.1st han hade de beromdaste Ma.stares, som Glucks, Piccinis,
Cimarosas, Gretrys, Monsigny's, Aleyracs, med fleres partitioner dag
ligen under handerne. Han upskref afven atskilligt till minnes vid
lasningar. En standig och nara befattning med Musik och Teatrar i
flere ar, kunde ej heller vara annat an larogifvande. Och sedan han
tilfalligtvis kommit at gifva nagre af sine Gynnare och Vanner, som
tillika voro verkelige Kanriare och A.lskare af Amnet, del af sina antek
ningar, blef han af dem bade muntrad och upmanad, at genom dessa
anteckningars utgifvande i alfabetisk ordning, atminstone pa nagot
vis, ersatta den totala brist vi age har i Sveriget pa et Musikaliskt
Lexikon, da likval bade vetenskapen och konsten sa hogt stigit. Han
drojde likval dermed annu nagra ar, i formodan at nagon. af dem som
aga langt mera kunskap och insigter an han, skulle upfylla den Musika
liska Allmanhetens langtan. Men da detta ej intraffat, och man a nyo
borjade yrka sina paminnelser, sa at detta vagsamma foretag skedt;
icke som han trott sig varit den forste hvilken kunnat, ej heller den ende
hvilken velat, utan blott, om sa far sagas, den ende hvilken dristat
gjora det.>>
Som kalla for sitt lexikon namner han forst Rousseaus Dictionnaire.
Sedan foljer som andra nummer just samma bok, som aven givit
Hallardt sa manga vardefulla ideer: Sulzers >>Theorie d.er schonen
Kunste>>. Tredje kallan ar Labordes >>Essai sur la musique>>, en bok
som Hallardt sannolikt ej kant. Dama.st kommer Lessings >>Thea
tralische Bibliothek», dar en Abbe Du Boscs >>Afhandling om de gamles
teaterspel» ar inford. Med avseende pa denna kalla konstaterar han
med tillfredsstallelse >>at hvad Rousseau sager om deras .poesi och musik
pa sa manga stallen- ager sin fullkomliga riktigheb>. Andra kallor
voro Hiilphers och Micklins svenska skrifter samt aven de >>af Herr
Vogler utgifne afhandlingar, ehuru de i anseende til termerne icke aro
synnerligen sprakgranne>>. Eljest citeras aven Brossards lexikon och
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for ovrigt lVIejbom, Kircher, lVIattheson, Rameau, lVIersenne, Sauveur,
De la Serre m. fl. Alla dessa kan han ej ha utnyttjat som original
kallor. Mersennes >>Harmonie universelle>> finnes ej i nagot svens.kt
bibliotek. Ur flera andra hocker, i synnerhet >>Berlinska Teater
annalerne, der ofta artiklar i detta amne forekomma, har Forfattaren
ej heller forsummat at tid efter annan samla; sa at han omsider borjade
frukta at verket kunde blifva for vidloftigt, och svarare at bade tryckas
och saljas i et land, der man sallan koper et hafte ofver seiton schil
lingar». Darmed ar dock ej alla kallor uttomda: >>De Auctorer, som
har ej aro namnde, t. ex. Newton, Tellemann, Castello, lVIoussin
Puschkin, von Hauch m. fl. igen finnas pa sina stallen. >> Till sist kunna,
aven laggas de >>Under sjelfve Carl XII:s blodiga krig och derpa fol.:.'
jande titler utkomne Akademiske Afhandlingar i lVIusikens historia
och teori>>.
Man kan av hela denna lista pa forfattare finna, att Envallsson gatt
till sitt verk med samma grundlighet som Hallardt. Envallssons
>>samlingar>> bora saledes ha varit lika omfattande, ehuru de tyvarr
ej bevarats at eftervarlden. De 20 ar (1780-1800) ha,n anvant for
avagabringandet av Sveriges forsta publicerade musiklexikon synas
aven ha varit val anvanda. lVIed avseende pa kallornas vidare bear
betning yttrar han: >>lVIan bar forestalla sig, at det masta i en sadan
bok som denne, omojligen kan eller far vara eget, annu mindre diktadt. Andre hafva s:trott blomstren, Samlaren har e�dast plockat dem.>>
Hela senare' delen av den langa inledningen redogor fqr hans stall
ning till spraket och rattstavningen, dar han av skyldig vordnad
citerar Svenska Akademien. En del av dessa redaktionella saker
forefalla oss tamligen minutiosa, t. ex. om konsert skall stavas med
c eller k, filharmoni med f eller ph, till med ett eller tva I, dess med ett
eller tva s. Ej mindre an 8 sidor agnas dock at dylika foga musikaliska
ting. lVIan marker dock dari hans egen varma omtanke Oil\ >>sprakets
ans och rykb>.
EnvallssoI1s bok a:r blott saklexi�rnn och byfatt:ir sig ej med biografi,
bifiliografi
delar. Blott och hart nomenklaturlexikon ar den
dock.ej. E:ri .m�-ngd·��n beha-�dlas"syjnerilgen ingaende. Sarskilt
intresserar honom dans, av lattforklarliga ska.I, da ju opera comique
sedan gamla titler upptog olika koreografiska former. En annan sida
ar folkmusiken. Svenska la.tar sager han sig sarskilt ha samlat. Givet
vis behovde han ett gott forrad darav for sina skadespel. Teater
avdelningen ar aven sa brett anlagd som mojligt. Synnerligen goda
aro aven instrumentartiklarna. Ett av datidens mycket omdebatte
rade problem ar forhallandet mellan ton och farg. De estetiska sidorna
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och poesiens ratt gent emot musiken glommer ban naturligtvis ej,
ehuru ban pa detta fa.It ar mera sjalvstandigt tankande an Hallardt,
som i hogre grad ar beroende av Sulzer. Som helhet ar lexikonet ett
val utarbetat verk med manga nya ideer. Den svenska musiklittera
turen har genom Envallsson fatt en bok av hog valor.

vi.
1800-talets musiklexika ma till sist skarskadas. Att sa manga
aro rena kompilatarbeten, beror val i forsta hand darpa, att den med
aren omfangsrikare facklitteraturen gjort det latt att sammanstalla
uppgifterna. Till de mera. grundliga hara forst tre saklexika: ett
tyskt av H. Chr. Koch (2 bd, 1802), ett franskt av Framery-Ginguene
Momigny (2 bd, 1791-1818) och ett italienskt av Lichtenthal
(4 vol. 1826, fransk uppl. 1839; det forra med god bibliografi). Sedan
folja nagra svagare: Castil-Blaze (fr. 1821), Escudier (fr. 1844),
Hamilton-Bishop (eng. 1849), Hauser (ty. 1833), Gathy (ty. 1835).
Pa biografiska avdelningen mater oss ett lexikon av genomgri
pande betydelse: Fetis' stora Biographie universelle (8 bd, 183744; 2:a uppl. 8 bd 1860-65; suppl. av Pougin 2 bd, 1878-80). Tva
encyklopedier ha nagot lagre valor: Schillings (6 bd 1835-36; 2:a
uppl. .7 bd 1840-42) och Mendel-Reissmanns (12 bd 1870-83).
Betydligt hogre star Groves encyklopedi (5 bd, 1879-89; 3:e uppl.
1927-28, aven me_d amer. suppl.).. Av de manga sma ma blott
namnas: av Dommer (1865; nybearb. av Kochs), J. Schubert, Berns
dorf, Gassner och d'Ortigue (>>Diet. liturg. >> 1860). Hugo Riemanns sa
heromda lexikon borjar 1882 med en ratt blygsam volym i litet for
mat. De tatt_ efter varandra foljande nyupplagorna bli med aren allt
storre, tills hojdpunkten nas med den tvabandiga 11:e uppl. av 1928
(red.-. av Einstein). Verket halsades i borjan langtifran alltid med
respekt. Knappt nagon mer an Kretzschmar forstod att ratt varde
satta den imponerande fliten · och omsorgen.1
Sverige har underJ_§QQ=t9-Je:t..end..ast _e.tt JJ+l!�!�Jezjkon att uppvisa:
.
Leon. Hoijers(1864;. suppl. 1867). Det hor till kompilatarbetenas tal.:.
rika grupp. Armu· svagare aro de utgivna
Ahlstroms
>):f"1ckor�bok>> (1843; 3:e uppl. 1858) och Baucks >>Musikaliskt r��l
lexikom (1871). Betydligt battre personl;�ika��;--r5;:.-;1res,
-�- -B�rg;
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Se H. Kretzschmar, Gesammelte Aufsatze I. 1910 ss. 79-86: Musikalische
Konversationsle:xika (av 1882).
1
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Bergs ar
och Lindgrens, vilka dock endast foreligga i handskrift.
r
mahanda -det basta, men liksom de flesta
slutgiltigt
skick.
I 1900-talets stora l�xikografiska arbeten upptages en tanke, som
redan stod fullt klar for 1700-talets bada biografiska lexikonutgivare,
Walther och Gerber, 2 att grundvalen for ett verkligt facklexikon
bor vara omfattande arkivalk samlingar. Denna tanke far sitt tyd
Iigaste uttryck i Eitners >>QuelleJ:!lezjJrnm> (10 bd, 1900-05; suppl.
>>Miscellanea musicre>>, 1912-15). Hans stora forarbeten ligga ut
givna i >>Monatshefte fur Musikforschung>> (1869-1904). Samtidigt
med publiceringen av Eitners lexikon upptog Max Seiffert iden �tt
grund� ett arkiv for tysk musik. Han vann sitt mal forst efter 30ariga forarbeten i >>Staatliches Institut fur deutsche Musikforschung>>,
Berlin 1935.
Det nya svenska musiklexikonet, >>Allmant musiklexikom>, av f 6r
fattaren till denna uppsats, vilade redan i sin· forsta upplaga (1911
-17) pa egna samlingar och bibliografiska studier i svenska biblio
tek. Alla dessa forarbeten ha overlamnats at Musikhistoriska JV[useet
for att bilda en grundval for ett svenskt musikarkiv motsvarande det
tyska.
Liksom de tyska musikarkivala samlingarna ha- sin rot i 1700-_
talets lexikpgrafiska forstudier, rakna aven de .svenska sin begyn
nflse i de kollektioner, som bragtes samman under, 1700-talet: av
H:iilphers och Hallardt. Av dessa tva torde den sist:riamnde djupast
ha kant nodvandigheten att grunda den mrisikvetenskapliga forsk
ningen pa tva fasta grundvalar: bibliotek och arkiv.

av-1:taffard ·erJ

V

1
De bada forsta i MA, det tredje i MM. Erik Drakes ar skrivet c. 1823, Wilh.
Bergs c. 1880 och Ad. Lindgrens c. 1900.
2
Gerbers omfattande samlingar bilda grundstommen till >>G-esellschaft der
Musikfreunde's,> musikarkiv i Wien.

