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MUS!KEN VID SKOLORNA I SVERIGE UNDER 

UPPL YSNINGSTIDEV ARVET 

Av STIG WALIN (Uppsala). 

U 
pplysningstidevarvet var i manga avseenden en den svenska
musikkulturens guldalder. Vid dess borjan verkade en av var 

inhemska tonkonsts allra storsta ma.stare, J. H. Roman. Med honom 
som framste initiativtagare vaxte under detsamma ett blomstrande 
konsertliv frani. Det sag tva for vart musikliv sa viktiga anstalter 
som Musikaliska akademien och Operan grundas o. s. v. Musik
skriftstallare och -forskare ha ocksa i talrika verk �ch uppsatser 
a.gnat olika sidor av denna tids musikliv sitt intresse. Men de ha <!_ar-

. vid nastan fullstandigt glomt bort en inte oviktig del av detta musik
liv� namligen skolmusiken. En ens tillnarmelsev1s uttommande skild
ring av musiken vid de svensl{a skolorna under 17- och borjan av 
1800-talen existerar annu ej.1 Till en del kan val detta forklaras 

1 En aven for 1700-talets skolmusik viktig skrift ar Abrah. Abrah:son 
Hiilphers ovarderliga, standigt och jamt citerade »Historisk Afhandling om Mu
slli och In�trumenter ... ,>, Westeras 1773. Vid behandlingen av Hiilphers musik
historiska garning kommer Norlind i uppsatsen >>Abraham Abrahamsson Hiil
phers och frihetstidens musikliV», STM arg. 19 1937 s. 16 ff., in pa musikfor
hallandena yid en del svenska skolcir, sarskilt gymnasiet i Linkoping. I ,>Svensk 
musikhistoria,>, 2, uppl. Sthlm 1918, - och i ,>Allmant musiklexikon» 2. uppl. 
Sthlm bd I 1927 och bd II 1928, har Norlind, som a.gnat 1600-talets och 
aldre tiders svenska skolmusik ingaende undersokningar, daremot mycket litet 
att saga om musiken vid skolorna under den har avsedda perioden. Musikfor
hallandena vid gymnasiet i Vasteras behandla G. Kallstenius' vardefulla >>Musiken 
vid Allmanna Laroverket i Vasteras fore 1850,>, sartr. ur >>Camenae arosienses,> 
1923, samt W. Molers ,>Forteckning over Musikalier i Vasteras Hogre Allm. Laro
verks Bibliotek t. o. m. 1850,>, Vasteras 1917. De olika skolornas historiska skrifter 
meddela ibland aven nagot om musiken. Salunda behandlas skolmusiken i Strang
nas forhallandevis utforligt av A. Falk i >>Regium Gustavianum Gymnasium 
Strengnense MDCXXVI-MCMXXVI», Strangnas 1926. En del annan litteratur 
kommer att anges i det foljande. 
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darav att andra foreteelser - vi ha redan namnt en del - lyst med 
sadan glans, att de dr::1.git all uppmarksamhet till sig. Till en del be
ror det kanske ocksa darpa att man liksom haft pa kann, att upp
lysningstidevarvets nyttobetonade stravanden pa skolans omraden 
knappast kunnat ga i en for tonkonsten gynnsam riktning, da ju 
denna konsts nytta for samhallsindividen sa svart later ma.ta sig i 
n:lgot jordiskt myntvarde. - Men inte minst Norlinds Hiilphers
uppsats och Kallstenius arbete visa, att denna hittillsvarande lik
giltighet for det musikaliska inslaget i upplysningstidens skolliv 
knappast varit berattigat, vilket efterfoljande rader kanske ytter
ligare kunna framhava. De gar� i intet avseende ansprak pa att ge 
en sammanhangande skildring av upplysningstidens svenska skol
musik utan aro att betrakta endast som ett bidrag till kannedomen 
oin ett foga bearbetat fa.It av var musikhistoria. 

Utgangspunkten for all verksamhet vid en skola bilda alltid de 
for denna verksamhet av vederborande myndigheter faststallda be
stammelserna. Dessa ange mer eller mindre utforligt de amnen, i 
vilka undervisning skall meddelas, antalet timmar for varje amne, 
sattet for undervisningens bedrivande o. s. v. Och varje la.rare. blir 
pa detta satt i sin gaming bunden av skolstadgans foreskrifter. Detta 
galler aven undervisningen och lararen i musik. For att kunna forsta 
en viss tids . skolmusikaliska forhallanden ar det alltsa nodvandigt 
att taga hansyn till de respektive skolordningarnas stadganden an
gaende musikundervisningen. · Vad bestamma upplysningstidens 
svenska skolordniilgar om denna undervisning? blir salunda den 
forsta fraga vi har maste forsoka besvara. Innan vi gora detta, 
vilja vi dock inledningsvis namna ett par ord om tidens arbete over 
huvud _taget pa skollagstiftningens omrade.1 

Regeringsformen av den 21. februari 1719, som med ett slag gjorde 
slut pa det svenska kU:ngliga envaldet for att i stallet la.ta >>folket» 
genom standerna fa storre medbestammanderatt vid Iankandet ·av 
det egna landets oden, denna regeringsform stadgade bl·. a. uttryck
ligen, att skolordningen skulle forbattras, och standerna uppdrogo 
narmast at kanslikollegium att fatta de harfor nodiga anstalterna. 

1 Jfr till det foljande fr. a. H. Hernlund: >>Bidrag till den svenska skollagstift
ningens historia under partitidehvarfvet, 1718-1809. I 1718-1760,>, Sthlm 
1882 - (i fortsattningen citerad endast >>Avh».) - samt den tio ar senare utkomna 
2. delen till denna ,>A vh.,>: ,>Bidrag till . . . B. Ofversigter och ofriga bilagor,>, 
Sthlm 1892, som innehaller 8 st. bilagor med nummer Bil. III-X - (i fortsatt
ningen citerad endast >>Bil. nn.,>). 
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Genom brev i juli 1719 och november 1720 till akademikanslererna 

och till _ konsistorierna infordrade kollegiet dessa myndigheters ut
latanden over eventuella atgarder till skolvasendets forbattring. 
Sedan de olika utlatandena inkommit utarbetades inom konsistoriet 
i Uppsala ett forslag till skolordning, som forelag fardigt i febr. 
1723. Detta forslag granskades i forsta hand av prastestandet, 
som darvid gj orde en del inte sarskilt betydelsefulla anmarkningar. 
Det gick sedan till de ovriga standen, av vilka endast borgarstandet 
hade en del viktiga erinringar att gora. Utan att fa dessa beaktade 
gav borgarstandet mot slutet av ar 1723 sitt bifall dartill, att · den 
foreslagna skolordningen provisoriskt skulle fa tillampas till nasta 

riksdag, dock under det uttryckliga forbehallet, att den inte finge 

officiellt tryckas. Den 4. febr. 1724 beslots sa i radet, att ett av Kgl. 
Maj :t underskrivet exemplar av den foreslagna skolordningen skulle 

sandas till varje konsistorium i riket. 
Skolstadgan av ar 1724 var salunda fran borjan avsedd att vara 

endast en i_nterimsstadga, som forsoksvis skulle tillampas till narmast 
foljande riksdag. I april 1726 utsande kanslikollegium darfor en ny 
cirkularskrivelse till konsistorierna, vari dessa uppmanades att in
komma med eventuella erinringar i anlednirig av den nya skolord
ningen och dess tillampning. Med ledning av dessa erinringar vore 

det sa meningen att slutgiltigt faststalla formuleringen av stadgan. 
Till riksdagen 1726-27 hade dock alla utlatanden annu inte hunnit 
inkomma, vilket i sin man bidrog till att under denna riksdag nagra 

nya avgoranden i skolfragan aldrig traffades. Men sedan under lappet 
av aren 1730 och 1731 samtliga konsistoriers .yttranden i fragan in
flutit, syntes inga hinder mer f 6religga for ett fullbordande av det 
borjade verket. Men ingenting hande. Varken riksdagarna 1731 
eller 1734 eller den 1738-39 bragte behandlingen ,av skolfragan till 
ett slut. Det hela rann s. a. s. ut i sanden. 

Ar 1745 tillsattes sa en sarskild uppfostringskommission, som skulle 
taga skolrevisionen ''om hand. Visserligen framkommo inom kommis
sionen en del forslag, men den synes dock ha arbetat mycke� oregel
bundet. Forst ar 1760 forelag ett >>Project Til En Forbattrad och 
Fornyad Forordning For Trivial Scholar och Gymnasier i. Riket». 
Men inte heller detta forslag ledde till nagon riksdagens slutgiltiga 
atgard. Samma ode drabbade de allvarliga planer pa en reformering 
av skolvasendet, vilka Gustav III hyste. De omsattes aldrig i prak
tiken. Forst under Gusaf IV Adolf ledde arbetena pa en reformering 
av skolordningen till ett officiellt bekraftat resultat. Da utkom nam
ligen av trycket >>Kongl. Maj :ts fornyade nadiga Scholae-ordning 
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gifwen Helsingborg den 7 december 1807>>.1 
� Sa kom det sig, att 

den ursprungligen endast som ett provisorium tankta skolordi:ringen 
.av ar 1724 faktiskt blev gallande anda till ar 1807, d. v. s. under sa 
gott som hela den tidrymd vi har syssla med. Den blev salunda aven 
bestammande for musiklararnas verksamhet vid de svenska skolorna 
under upplysningstidevarvet. Vi maste darfor ga in nagot narmare 

pa vad den har att saga om musikundervisningen. 
Som redan antytts, infordrade kanslikollegium vid skilda tillfallen 

under aren narmast fore och efter ar 1724 fran universitet och 
konsistorier utlatanden om de patankta forandringarna inom skol
vasendet. Ur de fore ar 1724 daterade utlatandena utgick formule
ringen av detta a.rs skolordning, och de narmast efterfoljande ytt
randena voro ju avsedda att bilda grundvalen for skolstadgans slut
giltiga faststallande. Bela denna serie av dokument utgor darfor 

-ett sammanhangande helt och skall har behandlas sasom ett sadan(
I yttrandena med anledning av kanslikollegii skrivelser aren 1719 

och .1720 (jfr s: 32 ovan) finnes nu ganska litet att liamta angaende 

sjalva musikundervisningen.2 Man hade kanske inte nagot storre 

intresse till overs for denna undervisning, eller ocksa ansag man, 
.att de narmast aldre skolordningarnas bestam�elser om musiken 
inte behovde andras i nagon hogre grad.3 

Pa tal om de olika lararnas skyldigheter ansag Viisteras konsisto
rium, att rector cantus utom sina musikaliska kunskaper aven horde 
aga sa grundliga studier, >>att han forstode att korrigera exercitia 

styli uti nagondera klassen» i stallet for >>lector matheseos>>.4 

Betraffande sj alva musikundervisningen ville konsistoriet i Striing

niis, att hela gymnasiet ·skulle fa del av densamma och att ungdomen 
1 Nytryck i >>A.rsbocker i svensk undervisningshistoria,> - (i fortsattningen 

citerade endast »Arsb.>>) - vol. VII 1922 s. 67 ff., sasom Nr VI i serien >>Sveriges 
allmanna laroverksstadgar _1561-1905>> under fleras medverkan utgivna av 
B. Rud. Hall. 

2 Jag foljer har narmast Hernlund. Akademikanslerernas utlatanden ha av 
honom inte kunnat aterfinnas. En fullstandig samling av de olika konsistoriernas 
hithorande skrivelser finnes i RA. ,>Memorialer till kanslikollegium om skolord
ningen 1719-1731» (jfr Hernlund: >>Avh.>> s. 19 anm. 5 o. s. 21 a�m. 2). Den ar 
av Hernlund behandlad i >>BiL III,> >>Ofversigt af Universitetens och Domkapitlens 
utlatanden med anledning af kanslikollegii cirkular den 21 juli 1719 och den 12 
november 1720,>. Hernlund skiljer inte har pa de utlatanden, som avgavos med 
anledning av 1719 ars cirkular, och dem efter 1720 a.rs, utan behandlar dem 
alla i ett samrp.anhang. 

3 Vi aterkomma nedan till dessa fildre skolordningar och till vad de stadga om 
musiken. 

4 Hernlund: >>Bil. III» s. 9. 

3-388524. 
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dar skulle >>dagligen kl. 12 uti auditorio majori1 exerceras i musica

figurativa, vocali et instrumentali, och uti minori under nagon annans

[an kantors] inseende i musica chorali samt efter hand figurativa;

varande director cantus forpligtad saval uti auditorio minori som

schola trivioli,' nar rector gymnasii af angelagnare sysslor hindrad

ar, att a.Ila H:irdagar noga eftersporja, med hvad frukt musiken hela

veckan ofvad blifvit». 2 

Var man alltsa i Strangnas pafallande musikvanlig, sa synes for

hallandet ha varit rakt motsatt i Lund. Dess filosofiska fakultet ytt

rade: >>I stallet for sjungtimmarne, som hallas kl. 12, vore sa godt,

som afven pa andra orter brukas, att i hvar klass sjunges om morg

narne en psalm, afvenval kl. 1, och vid utgangen en vers. Men om

ons- och H:irdagarna kunde de komma tillsammans och under cantoris

anforande en timma, namligen kl. 1, sjunga sadana psalmer, som om

sondagarna i kyrkan komma att sjungas. Men den ratta vokal

musiken efter konst la.res sarskildt [i vilken utstrackning detta sist

namnda var tankt, fa vi tyvarr ingen upplysning om ]>>.3 Av ungefar

samma uppfattning var Lunds juridiska fakultet, som ansag >>i an

seende dertill att i· klasserna. dagligen sjunges [vid bonestunderna]

.... [ det] vara for mycket att tillagga hvar dag en timme till koralen,

utan synes nog vara, att gossarne ofva sig deruti allenast om onsdags

och lordags middagan>.4 

Vi ha redan omnamt, hur med ledning av de inkomna utlatandena

i Uppsala .uppgjordes ett forslag till skolordning, vilket med vissa

1 Gyrnnasiet var ju delat i tva huvudavdelningar, en hogre (storre) och en

lagre (mindre).
2 Hernlund a. a. s. 10 f. - Skolordningens av ar 1611 bestammelse angaende

forhor -i musiken pa lordagarna - jfr Norlind: ,>Latinska skolsanger i Sverige

och Finland,>, Lunds Univ:s Arsskr. N. F. Afd. 1. Bd 5. Nr 2., Lund 1909, s. 23 

- synes saledes inte alldeles ha rakat i glomska. 

3 Hernlund a. a. s. 13.
4 Hernlund a. a. s .. 71. Ur detta Lunds juridiska fakultets yttrande synes

Norlinds citat, >>Svensk musikhistoria,> s. 160, vara hamtat. Detta yttrande

ar dock inte, som Norlind anger, daterat d. 21 juli 1719 - da ju i stallet ett av

kanslikollegii cirkular daterades (jfr ovan s. 33 anni. 2) - utan aterfinnes troligen

i dekanernas for teologiska och juridiska fakulteterna skrivelser av d. 6. jan. 

1722 (jfr Hernlund ,>Avh.>> s. 21 anm. 2). Dessa skrivelser utgjorde svar pa kansli

kollegii cirkular av den 12. nov. 1720. I Lunds, for ovrigt odaterade, svar pa cirku

laret av d. 21. juli 1719 yttrade. sig, enligt Hernlund, aldrig den juridiska fakul

teten. Att denna fakultet hade foga sinne for musiken, visas for ovrigt aven

av det forslag >>till sa val undervisningsplan som metodik>>, som Hernlund anfor,

>>Bil. III» s. 71 ff. I detta forslag namnes musikundervisning endast for den allra

lagsta skolan, barnaskolan. 
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andringar av prastestandet godkandes av de ovriga standen - till 
bo!'garstandets anmarkningar (se ovan s. 32) aterkomma vi nedan -

· for att salunda tesultera i 1724 a.rs skolordning. I denna stadgades
det for musikundervisningen foljande:1 >>Caput IX om Examinibus
ock Scholarum Exercitiis publicis -samt. Musiqven ... §. 4. Uti Musica
Chorali bora i nedra Scholan .[ d. v. s. trivialskolan] alle ofwas pa alle
Sockndagar emellen kl. 12 ock 1/: undantagandes hwad til Apologistens
Embete ho:rer ons- ock loger-dagar, i anledning af det som i Cap: 6 §. 8
num: 6 forordnat ar:/2 saledes att then Collega, som til siungande ar
beqwamligast maste antaga directionen 6fwer Sangen, .emot den
lohn som denne sysslan kan tilslagen wara, eller blifwa ock uptekna
notas musicales pa the Psalmer, · hwilka hora til follj ande Sondag
ock i anledning theraf Iara Schole-piltarne siunga the namde Psalmer;
men therest sarskilte personer finnas med apart Ion for Sangen uti
Scholan forsedde, ma thet effter _wanligheet�n _forblifwa. Hwad
musica figurata angar, maste Rector Cantus derfore sorja ock icke
allenast ofwa Gymnasisterna, u,tan ock af trivial Scholan utwallja
them som ther til boijelige aro>>.3

· I skolordningen finnas inforda tvenne
schemata, namligen >>Schema Praelectionum in Classe qvarta>> och

1 Citering efter nytrycket i >>Arsb.>> VII '1922 s. 54 ff. 
2 >>Caput VI Om ungdomens underwisning. i Trivial-Scholarne ... ' §. 8. Uti 

Apologistens eller Raknemastarens Classe, underwisas the, som icke arna framgeent 
ha.Ha wid studierne; men likwal astunda Iara the them nodige stycken. Nembl:n 
.. . 6:o Ofwar han [apologisten] ock Qvartanos hwar Ons- och Logerdag klackan 12 
uti raknekonsten, da hans ofrige Disciplar i medlertijd w�nja sig wid brefs copie
rande och afskrifwande,. samt utarbeta de swarare Exempel som them kunna fore
satte warn,> (,>Arsb.,> VIi s. 35 ff.). Det var salunda inte, s�m Norlind_ anger (a. a. 
s. 160), gymnasiets fjarde klass, som tva dagar i veckan fick rakning i stfillet for 
musik, utan lrivialskolans. Nagori inskrankning i musikundervisningen for tri
vialskolans klasser I-III anger dar�mot ·skolordningen inte. Hernlunds schema, 
»Bil. IV,> ,>1724 ars skolorganisatiori jamte konsistoriernas derofver (1726-1731) 
framstfillda anmarkningar,> s. 55, maste saledes, vad sangundervisningen i dessa 
klasser betraffar, vara ofullstandigt, da det for dem upptar >>sang,> endast mand., 
tisd., torsd., ·o. fred. kl. 12. Liknande ofullstandigheter h·os Falk, a. a. s. 139 samt 
i »Linkopings Gymnasiums historia 1627-1927,>, Linkoping 1927, .s. 126. 

3 Av Norlinds framstallning, a. a. s. 160, far man den uppfattningen, att 
foljande mening: >>I musica figurativa horde ovas 'endast de, som diirtill bojliga 
aro, vilket kan ske om onsdagar och lordagar kl. 3--4, da ock kantor, som vunnit 
konsten att traktera andra musikaliska instrumenter, kunde aven betjana dem, 
som villiga voro att Iara nagot, isynnerhet nar vokalisterJ?.a funnos till antalet fa',>, 
vore citerad ur 1724 ars skolordning. Detta ar dock inte fallet. Den aterfinnes 
daremot i nagot annorlunda skick i ett nedan anfort yttrande av rektorn vid skolan 
i Hudiksvall. - Norlinds behandling av skolmusikfragan vid frihetstidens borjan 
skall langre fram ytterligare beroras. 
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>>Schema Praelectionum in Gymnasia>>. Det forstnamnda upptar
>>Musica>> mand., tisd., torsd. och fredag kl. 12, det sistnamnda samma
amne_ alla lasdagar kl. 12.

Mot den form, i vilken skolordningen 1724 forsoksvis faststalldes 
gjordes fran atskilliga hall diverse anmarkningar. De aldsta voro val 
borgarstandets ovan (s. 32) omnamnda. De framkommo ju redan 
under lappet av ar 1723. Av ovriga eri�ringar skola vi i detta samman
hang fasta oss vid endast dem, som inkommo fran de olika konsisto
rierna med anledning av kanslikollegii skrivelse i april 1726 (jfr 
ovan s. 3). Dessa erinringar sammanhangde ju alla omedelbart med 
1724 a.rs skolordning, som med ledning av dem skulle fa sin slutgil
tiga officiella utformning. I borgarstandets och de olika konsistori
ernas har avsedda anmarkningar. yttras det nu, enligt Hernlund, 1 

om musikundervisningen som foljer. 

·Borgarstdndet ville, att det betraffande undervisningen i musik
horde utsattas, »att uti alla gymnasier och skolor maste vara en rector 
cantus, som forestar figuralmusiken, pa satt och vis som § innehaller, 
och att den, som har koralmusiken, det vare sig antingen nagon af 
collegis eller nagon sarskild, maste jamval forsta figuralmusiken, sa att 
han efter de uti kyrkoboken utsatta noterna ma kunna anfora ungdomen 
och psalmerna saledes komma att sjungas uniformt uti alla forsam
lingarna i riket och icke med sa skiljaktiga melodier, som hartills i 
manga orter skett och annu sker, borandes dock denne senare depen
dera af den forres direktion; sa bor ock rector cantus forsta instrumen-
talmusiken till ungdomens anforande>>. 

>>Bil. IV>> s. 48 anm. 1 har hos Hernlund foljande lydelse: >>l afseende
pa undervisningen i detta ofningsamne [musiken] gjorde sig ganska 
olika asigter gallande. Goteborgs kons. onskade fa bibehalla det gamla 
bruket, att trivialskolans elever hela veckan igenom kl. 12-1 ofvades 
i musica chorali; qvartanerna kunde ju for sin ofning i raknekonsten 
erhalla en annan timme an denna pa onsdagar och lordagar. Rektor 
vid H udiksvalls skola forordade afven daglig undervisning i sang, 
'men om ons- och lordagar, nar apologista har att Iara quartanos uti 
raknekonsten, kunna i synnerhet de, som uti rakneklassen sitta, deruti 
ofvas, emedan de icke sa lange som de andra piltar vid skolan vistas, 
varandes sange:d sa mycket · nodigare for dem, som en ratt melodi 
och vacker sang ar · forsamlingarnas heder och de saledes bana ·sig 
vagen till klockaretj anster och dylikt. Men uti musica figurali ofvas, 
de endast, som dertil bojliga aro, hvilket kan ske om ons-. och lordagar 
kl. emellan 3 och 4, nar skolgangen ar andad, da ock kantor, som vunnit 
konsten att traktera andra musikaliska instrumenter, kunde afven 
betjana dem, som villiga voro att Iara nagot, i synnerhet nar vokalis-

1 Vad. borgarstandet betraffar se »Bil. V>> >>Borgarstandets anmarkningar vid 
forslaget till 1724 a.rs skolordning,> s. 3, och vad konsistorierna angar se ·,>Bil. IV,> 
s. 48 anm. 1. 
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terna funnos till antalet fa vara:' · M alma skolas ·rektor anmalde, att 
den namnda tideri, kl. 12-1, sarskildt vid detta laroverk 'sa myck-et 
mindre [kund.e] bibehallas, som skolan .till storsta _delen bes.tar .af.fram
mande barn frftn landet, hvilka hos borgerskapet gratis hafva sin kost, 
den de salian fa forran kl. 1, ofta ock utdrages tiden for dem 'ine:m:ot 
kl. 2, och maste de 'saledes for fodans skull nodvandigt umbara under
visningen. Och allderistund barnen vid denrta forelagda tiden intet 
kunnat vara tillstades, har denna inrattning, sedan den har blef v-e
dertagen, dragit med sig denna skadliga pafoljd, att man i hela 14 
dagar, ja,_ ofta langre, mast lernna barnen ifran sig hela dagen till un- . 
dervisning uti musiken, da de antingen till hogtiderna skola Iara sina 
stycken eller vid andra tillfallen haft nodigt med sardeles flit deruti 
ofvas.' Samma onskan om en annan tid for sangofningarna uttalades 
afven af Lunds kons., enar maltidstimman vanligen infoll for eleverna 
kl. 12 middagen . . . Stockholms kons. ansag, ::1.tt 'musica choralis och 
figurata kan utaf cantore val pa en rund timme afgoras och det 5 
dagar uti veckan. Lordagen synes han behofva frihet for [den] tjanst, 
han skall gora under skriftningen och dagen derefter uti kyrkan; pa 
de ofriga dagarna uti veckan synas piltarna hela aret igenom val 
kunna hinna Iara att sjunga psalmerna och de, som bojligare rost 
hafva, inhemta sa mycket, som behofves, uti musica figurali.' Vesterds'
kons. slutligen tyckte det vara tillrackligt, om onsdags och lordags 
eftermiddagar en timme blefve anslagen till denna ofning.>> 

N orlind papekar i >>Latinska skolsanger i Sverige och Finland>>, 
s: 18, huru mot 1600-talets slut skolmusiken forlorade sin allvarliga 
pragel 'och ersattes av >>salongsmusik utford i:£?-om skolans egna vag
gar» och hu:r tonkonsten i stallet for att vara ett medel till att hoja 

· fromheten och andakten, >>begynt bli farlig for god, allvarlig skol
anda>>. Det intradde alltsa vid det nya seklets borjan sa-tillvida ett
skolmusikaliskt forfall som skolmusiken miste sin dittills harskande
andliga pragel for att i stallet forvarldsligas.1 >>Allvarlige>> man borjade
ocksa yrka pa nedsattning av tonkonstens ovande, och under 1700-
talet uppstalldes krav pa sangtimmarnas inskrankande och inforandet
av andra nyttigare ovningar i stallet.2 Dessa musikfientliga stravan
den finner Norlind nu, (>>Svensk musikhistoria>>, s. 160), redan vid
frihetstidens borjan vara sa starka, att han talar om en >>allman
tendens att knapp_a av pa musikundervisningem. Till stod for detta
pastaende anfor Norlind en del utdrag ur d� utlatanden, som avgavos

1 Skolmusiken foljde saledes helt och fullt denna tids allmanna andliga utveck
ling. (Jfr mitt snart utkommande arbete >>Beitrage zur Geschichte der schwedi
scheh Sinfonik,>, de bagge kapitlen, >>Allgemeines,> · och >>Der Geist».) 

2 Dessa krav torde dock ha framsprungit mindre ur nagon moralisk indignation 
over skolmusikens forvarldsligande an ur tidens installning i allmanhet mot det 
just nyttobetonade. 
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i samband med 1724 a.rs skolordning, samt ur <;Ienna skolordning 
sjalv.1 

Det ar otvivelaktigt, att en tendens att knappa av pa musikunder
visningen gj orde sig gallande redan vid frihetstidens borj an, men 
dock endast pa. vissa hall och alls inte 6verallt. Att redan vid denna 
tid tala om en >>allman» sadan tendens kan darfor knappast vara rik
tigt. En j amforelse med de narmast aldre skolordningarnas bestam
melser ger har det · sakraste beskedet. Den skolordning, som i forsta 
hand gallde intill faststallandet av 1724 a.rs, var den av ar 1693. 
Denna for.sin korthet beromda skolstadga var dock knappast avsedd 
att satta den omedelbart foregaende, den ay ar 1649, helt ur kraft 
utan skulle snarare s. a., s. mod�rnisera dess viktigaste stadganden, 
vilket fick till f6ljd, att manga ·av bestammelserna i 1649 a.rs skolord
ning kommo att galla aven efter 1693.2 Den begynnande frihetstidens 
skollagstiftande. verksamhet· bar darfor ses mot bakgrunden av inte 
endast 169_3 a.rs utan aven av 1649· a.rs skolordning.3 

Den forstnamnda ar nu aven betraffande musikundervisningen 
mycket kortfattad och faststaller endast en timmes daglig undervis
ning i musik for .tfrvialskolan utan att namna ett · ord om gymnasiet. 4 

Skolordningen av ar 1649 stadgar daremot utforligt om daglig mu- ' 
sikundervisning saval i trivialskolan som pa gymnasiet.5 Att dessa 
sistnamnda bestammelser galla aven efter 1693 visar bl. a. ett schema, 
som biskop Spegel uppgj ort for Linko pings gymnasium och som 
varje lasdag mellan kl. 12 och 1 upptar >>Musica>>.6 Och i olika hand
lingar fran Vasteras· fran tiden omkr. sekelskiftet talas det utforligt 
om musikundervisning· aven pa gymnasiet. 7 Man kan nog utan fara 

1 En del av de felaktigheter, som Norlind darvid i hastigheten gjort sig skyldig 
till, ha vi redan papekat. 

2 Jfr Hernlund: >>Avh.» s. 16 o. Norlind: >>Sv. musikhist.,>, s. 119. 
3 Nytryck av den forstnamnda i >>Arsb.,> vol. VII 1922 s. 1 ff. och av den sist

namnda i >>.Arsb.,> vol. IV 1921 s. 42 ff. 
4 >>Cap. III. Oni Ungdomens Underwijssning i Scholarne ... § IX. I Scholarne

skall yttermera detta i acht tagas: 1. Hwar Dag ifriin Kliickan Tolf till Ett skole 
alle i:ifwas uti Musica Chorali, och de, som god Rost hafwa, skola Iara ·Figurati
vam ... ,>, a. a. ss. 9 o. 11. Norlind, a. a. s. 119, har en helt annan, betydligt 
fi:irkortad formulering. 

5 >>Distributio lectionum et operarum scholasticarum secundum dies _et horas.
. In Gymnasijs. Singulis diebus exceptis Dominicis. Hora Duodecima. Cantum 
universi exercebunt . . . In Scholis. Hora duodecima. Cantus choralis et figurati 
exercitia in omnibus classibUliff, a. a. s. 104 ff. - Jfr aven Norlind: >>Musiken vid 
svenska skolor under 1600-talet», >>Kult och Konst» 1906 s. 93, samt densammes 
»Latinska skolsiinger ... ,> s. 23 f ..

& Jfr Hernlund: >>A vh.,> Bil. II s. 12. 
7 Jfr Kallstenius a. a. s. 198 ff. 
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vaga det pastaendet, att det aven efter ar 1693 gavs uridervisning i 
musik inte endast :vid trivialskolorna utan aven vid de flesta. av vara 
gymnasier och att det var mot bakgrunden av detta saklage, som. 
de av kanslikollegium vid skilda tillfallen aren narmast fore och efter 
ar 1724 radfragade myndigheterna avgavo sina yttranden, i vad det 
rorde musikundervisningen. Ar det nu riktigt, att dessa myndigheter 
i allmanhet ville knappa in pa de aldre .skolordningarnas ganska 
rundligt tilltagna tid for de musikaliska 6vninga:rna? 

Av de svar, som avgavos med anledning av kanslikollegii skrivelser 
aren 1719 och 1720 (jfr s. 3 ovan), finnas c:.a · 29 anim bevarade.1 

Av dessa innehalla endast 4 stycken sa mycket om musikundervis-. 
ningen, att Hernlund funnit ett omnamnande darav vart (jfr s. 33. 
f. ovan). Av dessa fyra utlatanden ar ett, det fran Vasteras, helt
neutralt betraffande musikundervisningens utstrackning, ett, det
fran Strangnas, i hog grad musikvanligt, under det att tva, de fran:
Lunds filos_ofiska �ch juridiska, fakulteter, vilja gora en inskrankning i
antalet timmar for sj a.Iva mus1kundervisningen. De ovriga skrivel
serna synas av en eller annan anledning inte ha haft nagot sarskilt
att erinra emot den foregaeI).de tidens skolmusika,�iska- praxis och ha
alltsa inte heller velat gora nagon inskrankning i densamma. Betraf-:
fande sjalva skolordningens av ar 1724 bestammelser angaende mu- ·
siken sa betyda dessa en ganska obetydlig inskrankning av 1649 a.rs
stadgangen. Angavo dessa sistnamnda dagl�g musikundervis.ning for
saval gymnasiet som hela trivialskolan, sa undandrogo de forst
namnda endast trivialskolans fj arde klass tva ganger. i veckan fran
de musikaliska 6vningarna. Inte heller bland de yttranden, som av-,
gavos med anledning av skolordningens formulering och pa grund av
kanslikollegii skrivelse ar 1726 (jfr s. 36 f. ovan), kan man i allmanhet
spara nagon direkt musikfientlig installning. Av de sju utlatanden,. 

som mer utforligt behandla musiken, aro tva, de Jran Malmo· och
Lund, neutrala betraffande·· undervisningstimmarnas antal, -tre, de
fran borga,rstandet, fran Goteborg och fran Hudiksvall musikvanliga,
atminstone vad den enklare sangundervisningen betraffar, samt
endast tva, de fran Stockholm och Vasteras, mer eller mindre musik
fie·ntliga. Det radde alltsa vid · frihetstidens borjan ingalunda en
allmiin tendens att knappa av pa musikundervisningen, aven om
man pa sina hall an.sag en inskrankning av densamma for 6nskvard.
Norlind har ocksa kunnat uppstalla sitt pa.staende endast darigenom,
att han hamtat sina citat fran de >>musikfientliga>> och >>musikneutrala>>
utlatandena utan att namna ett ord om de >>musikvanliga>>. Han har

1 Jfr Hernlund: >>Avh.,> s. 19 anm. 5 och s. 21 aiun. 2. 
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dessutom gjort ett felreferat av sjalva skolstadgan, sa att den i 
musikaliskt hanseende stalles i en orattvis dager. Han skriver:1 >>I 
1724 a.rs skolordning anmarktes vi dare, att nag on sarskild kantor for 
sangen vid .trivialskolor ej vore behovlig, utan 'den kollega, . som 
till sjungande ar bekvamligast' kunde overtaga direktionen over 
sangem.2 Man far harav det intrycket, att det i aldre ·titler skulle 
ha varit brukligt med en sarskild kantor men att 1724 a.rs skolordning 
anmarkte, att detta inte langre vore >>behovligt». Stadgan sager nu 
i sjalva verket ingenting alls om ett vid tidpunkten for dess formulering 
inte langre forefintligt behov av en sarskild kantor, utan uppdrager 
endast undervisningen i koralsang at en lamplig kollega eller at den 
sarskilda >>persom>, som for detta andamal till aventyrs redan fanns. 
Dess bestammelser harutinnan betydde i intet avseende ett musika
liskt >>minus>> i forhallande till de aldre skolordningarnas. 1649 a.rs 
skolordning uppdrog namligen inte heller undervisningen i koralsang 
at nagon sarskild fackman utan at vem som helst av lararna eller 
at nagon annan person inom skolan, som kunde anses dartill lamplig.s. 
Inte heller det forhallandet, att 1724 a.rs skolordning hanvisar endast 
dem >>som ther til boijelige aro>>, till ovningarna i figuralmusik, kan, 
som Norlind synes vilja gora, tagas till bevis for ett minskat musik
intresse, da aven 1649 a.rs skolordning hade precis liknande bestam-
melser.4 Dessa hade sakert framspruri.git ur den riktiga insikten, att. 
det vore l6nl6st att soka patvinga musikaliskt absolut obegavade, 
larjungar nagon hogre musikbildning. 

Resultatet av var hittillsvarande undersokning blir alltsa det, att. 
de mot skolmusiken fientliga tendenser, som man otvivelaktigt kan. 
spara redan vid frihetstidens borjan, dock inte avsatte nagra kraf-
tigare spar i den skolordning, som kom att galla anda in pa 1800-talet._ 
Liksom i sa manga andra avseenden5 var salunda 1724 a.rs skolordning 
aven i fraga om sina musikbestammelser omodern och daligt an-
passad -efter ett nytt tidslage, som av skolan kravde undervisning i 

1 >>Svensk musikhistoria>> s. 160. 
2 Efter Norlind likadant Moberg i >>Musik und Musikwissenschaft an den. 

schwedi_schen Universitatem M I G M Jahrg. II: 1 s. 16 anm. 5.

3 >>Cap. XVI. De exercitio Musices .. . . Moderator cantus choralis erit vel. '

conrector, vel quilibet p:raeceptorum, aut si illis vox idonea non sit, eligetur ido

neus ex suprema classe,>. (,>Arsb.1> vol. IV ss. 88 o.- 89.)
4 >>In superioribus classibus, musices praefectus cantum choralem .. . et figu..,

ralem, prout cujusque fert indoles et profectus, diligenter urgebit, neque tamen,.

(ad figuralem praesertim) quempiam contra naturae inclinationem cogeb (a. a. s.

89). 
5 Jfr t. ex. Schlick >>Illustrerad svensk litteraturhistoria,> 3. uppl. 3. delen >>Fri-

hetstidem, Sthlm 1927 s. 3 ff. 
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praktiska, for den j ordiska levnaden nyttiga a.Ihnen. Liksoni sin ald:re 
-foregangare fran 1600-talets mitt foreskrev :·den alltjamt en timmes
daglig undervjsning i. musik for sa gott. som hela skolan.

Skolordningen av ar 1724 utsattes under arens lopp fran flera hall 
-for _en h§.f.tig kritik och ett flertal reformforslag- inlamnades till den
1745 tillsatta _ uppfostringskommissionen.1 De. direkt musikfientliga
tendenserna inom reformlagret2 framga med onskvard tydlighet
av det redan. omnamnda projekt, som uppfostringskommissionen
-ar 1760 utgav av trycket.3 Det heter dar: >>Cap. 8. Angaende
examina, exercitia publica och .Ungdomens ofning i Musiquen ...
§. 3. Uti Musica Chorali mage fornamligast the, som sig til sacros
ordines arna, 2 timar i wekan, ha.1st pa de wanlige lofstunder, ofwas
... For musica figurata sorjer Rector Cantus, som af Gymnasisterne
och Scholae Disciplarne thertil· utwaljer och ofwar the skickeligaste;
dock sa, at the angelagnare Larostycken, som the skota bora, icke
forsuminas ... >> Har, i detta >>Project» med dess starka inskrankning
av undervisningstimmarna i musik och dess radsla for att dessa
skulle komma i vagen for >>angelagnare Larostycken», kan man med
fullt fog tala om �tt musiken >>forlorat sin stora fran medeltiden ned
arf da uppgift att vara ett af hufvudamnena i skolunp.ervisningen for
att i stallet bli ett obetydligt, halft foraktadt, ofningsamne>>.4 I skol
ordningen av den 7. dee. 1807 togs steget sa aven officiellt fullt ut.
Det heter dar i VI Cap. §. 11: >> ... Onsdags och Lordags eftermid
dagar lases i Scholan och Gymnasium endast en timme, emellari. _kl.
2 och 3, hwarefter Ungdomen pa hwardera stallet sarskilt ofwas en
timme uti Kyrksangen, och afwen de i Instrumentalmusiquen, som
dertil hafwa ora och fallenheb».5 Och i IX Cap. §. 4 sages det bl. a.,
att musiktimmarna >>helst»skola valjas >>eftermiddagen, och bestammas
af Ephorus, i lamplig forening med de 6frige Lectionerne>>. 6 Aven om 

1 Se Hernlund ,>Bil. VII o. VIII,>. 

2 Aven i Tyskland gjorde sig under upplysningstiden dylika musikfientliga 
tendenser starkt gallande inom skolan (se G. Schunemann: >>Geschichte der deut
schen Schulmusik>>, Lpz 1928 Sa 224 ff.). 

3 Jfr Hernlund: >>Afh.,> s. 58 f. Detta >>Project>> citeras har efter exemplar bland 
UB:s >>Arstryck» for ar 1760. 

4 N.orlind: >>Latinska skolsanger ... >> s.· 18. - Ungefar samma formulering som
i forslaget av ar 1760 hade bestammelserna om musikundervisningen i skolord
ningsforslaget av den 28. nov. 1778 (jfr Hernlund: >>Skolordnings-forlaget af den 
28 November 1778,> s. XXVIII i >>Inbjudning till 6:fvervarande af arsexamina vid 
Stockholms Gymnasium, Reallaroverk sa:mt Klara, Jakob och Ladugardslands 
lagre allmanna laroverk varterminen 1880,>, Sthlm 1880.). 

5 ,>Arsb.>> vol. VII s. 98. 
6 A. a. s. 109 f.
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formuleringen· inte ar fullt sa krass som i 1760 a.rs forslag, sa ar dock 
den stravan tydlig, att i forhallande till 1724 a.rs bestammelser kraf
tigt inskranka musikundervisningen och att laga sa, att den inte 
>>kom i vagem> for andra, viktigare amnen.

1724 a.rs skol_ordning bestamde inte endast hur sjalva undervis
ningen skulle ordnas. Den antydde ocksa, hur de ytterst viktiga
ekonomiska fragorna skulle regleras, och gav salunda aven anvisning
pa enligt vilka g:runder lararnas loner skulle beraknas. I >>Cap. IIII.

Om Gymnasii och Scholae-Betienternes Ion, befordran, samt ung
.domens understod>>, heter det: >>§. 1. Emedan Gymnasii och Scholae
betienterne hafwa ett tragit arbete, wele Wij i nader draga forsorg,
att the mage oafkorttat niuta then lohn som 1652 a.hrs stat them till
lagger, eller sedermera til deras fattige wilkors forbattring tildelt. a:r-,
eller har effter tildelas kan ... >>. Da en specialundersokning over
vilka folj der denna besfammelse fick for musiklararnas del, annu
saknas, maste vi har noj a oss med endast en del ytt�rst kortfattade
antydningar om den saken.

Inom den aldsta svenska skolan intog musiken en sa viktig plats 
· kanske huvudsakligen darf or, att med dess hj alp det mesta av de
for skolverks.a:r;nheten nodvandiga penningmedlen insamlades. Vid
hogtidliga tillfallen, under sockenvandring och ostiatimgang bevektes
allmanheten medelst musik till allmosegiva,nde, som kom lararna
och aven larjungarna till godo.1 Odlandet av musik var sa att saga
ett livsvillkor for skolan.2 Men da framfor allt djaknegangen i manga
avseenden var allt annat an nyttig for larjungarna och da·under den
samma latt diverse oseder smog sig in, sa forsokte man vid skilda
tillfallen satta stopp for eller atminstone inskranka densamma, och
myndigheterna stravade efter att gora skolans ekonomi sa mycket
som mojligt oberoende av den. Det mest storstilade forsoket i den
vagen var otvivelaktigt skolstaten av ar 1649, som tillforsakrade
aven de >>lagsta>>}iirarna,, kolleger och apologister, en visserligen ganska
ringa men dock fast avloning.3 Ty:varr visade sig denna stat omojlig att
genomfora. Redan 1652 foretogs en stark reducering av densamma,
som fick till folj d, att kollegerna gingo miste om all fast statslon och

1 Jfr Norlinds utfi:irliga behandling harav i >>Latiriska skolsanger ... » s. 
1 ff. 

2 Att denna odling stundom bedrevs i inte onskvard omfattning visar skolord-
ningens av ar 1649 bestammelse: >>Et quum frequenter hactenus in scholis et 
gymnasijs per musicam adolescentes ab alijs bonis exercitijs abducti fuerint, 
cavendum erit in posterum, ne horae alijs destinatae canendo conterantun 
(,>Arsb.>> vol. IV s. 89). 

3 Jfr Hernlund: >>A vh.>> Bil. II s. 13. 
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ater hanvisades till sockengangen. Framfor allt genom tillaggsstaten 
av ar 1691 blev dock deras stallning ater nagot battre, i det att de 
nu igen tillforsakrades en viss fast lon.1 Som redan namnts, bestamde 
skolordningen av ar 1724, att skolstaten av ar 1652 med senare gjorda 
tillagg skulle galla for lararnas avloning. 

Hur. nu musiklararna behandlades i dessa avloningsforeskrifter, 
har jag med de mig till buds staende kallorna inte .kunnat utleta: 
Hernlund, som genomgaende ar mycket grundlig, namner, sa vitt 
jag har kunnat finna, inte ett ord om musiklararnas avloningsforhal
·landen, varfor man val kan vaga antaga, att vederborande handlingar
pa den punkten atminstone inte aro utforliga .. Sakerligen var dock
lonen for sjalva musiklararsysslan ganska obetydlig.2 Detta bevisas
kanske bast darav att de fl.esta musiklararna hade skolmusiken endast
vid sidan om nagon annan sysselsattning. I aldre titler var det ofta
en sa fornamlig person s.om rektor eller konrektor, den dar hade
sangundervisningen om hand, 3 under 1700-talet skottes den i enlighet
med skofordningens foreskrift ofta av nagon kollega. Dar en fack
massigt utbildad musiker stod for musikundervisningen, var denne
musiker kanske oftast tillika organist vid nagon av vederborande
stads kyrkor. · Vi skola langre fram lamna exempel harpa. Musik
lararria torde for ovrigt inte ha avlonats pa samma satt over hela riket
utan olika inom de olika stiften, sasom fallet var aven med de andra
lararna.4 De synas ha erhallit som Ion dels en mer eller rriindre fast
summa i form av ett visst antal tunnor spannmal eller stipendium,
dels vissa sockengangsmedel. Fran .Kalmar anfor Lofgren, att kan
torslonen >>af alder» och intill 1819 var >>10 ¼ tunna indeld krono
tionde>>. 5 I Strangnas av Iona des musiklararna · enligt Falk med sock
nar och kungligt stipendium.6 Fran· 1740-talet omnamnes fran Vas
teras, hur director musices och gymnasisterna, >>sin ratt likmatigt»,

1 Hernlund: »Avh.» s. 16. 
· Jfr Norlind Hiilphersuppsatsen s. 40.

3 Norlind >>Latinska skolsanger . , . >> s. 22. Jfr aven Cap. XVI i 1649 a.rs skol
. ordning (s: 40 anm. 3 ovan), Kallstenius, a. a. s. 188 f., namner en rad konrektorer 
vid Vasteras gymnasium, som tillika voro la.rare i musik. 

4 Hernlund: >>A vh.,> Bil. II s. 13. 
5 ,>Tjensteman wid Forsamlingarne och Larowerken uti Kalmar stift fran aldre 

till narvarande titler,>, Kalmar 1836 s. 220. Som jamfi:irelse kan anforas Lofgrens 
uppgifter ang. rektorsJonen: >>For de forste innehafvare af denna tjenst var lonen 
-0bestamd och olika .. , Sedan och anda till 1756 var den endast 15 tunnor span
nemal. Da okades den till 60, sedan till 75, och utgar nu med 120 tunnor .. . ,>
(s. 147). Efter 1819. okades aven kantorns Ion nagot, namligen med 4¼ t:a ,>att 
losas af Ranteriet med penningar efter markegang,,. 

6 A. a. s. 140.
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befuhno sig ute pa sockengang, 1 och fran Linkoping omnamna 
laroverkshandlingar fran 1770-talet sockenpennihgar till director 
musices och stridigheter mellan denne och cantor musices choralis 
ahgaende sockengangsmedlen, 2 vilket allt tyder pa att sockengangen 
annu vid denna tid spelade en inte obetydlig roll vid musiklararnas 
avloning. En annan kalla till inkom�ter voro de musikuppforanden, 
som musiklarareh vid eii eller annan festlighet ofta ordnade med 
skolans krafter, och som av skolmyndigheterna stundom belonades. 
med nagon extra ersattning. 3 

Betraffande sjalva forordnandet till musiklarare hade skolord
ningen av ar 1724 intet att formala, Visserligen gav den en del 
antydningar om av vem musikundervisningen vid skolorna skulle 
skotas (jfr ovan s. 35), men den bestamde pa intet satt, enligt vilka 
grunder musiklarartjansterna skulle tillsattas. Nagon enhetlighet 
torde i detta hanseende darfor knappast ha· harskat, utan de olika 
stiften folj de val vart och ett sina mer eller mindre fast utpraglade 
traditioner.4 Da nu sjalva skolhandlingarna, atminstone efter vad 
jag har kunnat finna, mera sallan innehalla nagra utforligare upp
gifter om sj a.Iva proceduren vid musiklararbefattningarnas tillsattan
de, 5 ar det sa gott som omojligt att ange de musikaliska fortjanster, 
som gavo skolornas directores cantus deras syssla. 

Mot bakgrunden av dessa, ovan flyktigt skisserade, bestammelser 
ar det alltsa som upplysningstidens svenska skolmusik skall ses. 
Pa grundvalen av en del uppgifter i diverse skolhandlingar vilja vi 
undersoka; vilka folj der dessa bestammelser fingo for musikforhal-

1 Kallstenius a. a. s. 202. 
2 >>Gymnasii Lincopensis Memorialbok 1723-1790,> i laroverkets arkiv.
3 Sfilunda fick Romberg i Vasteras for musik vid parentationen over Adolf 

Fredrik och hogtidligheten vid Gustaf III:s kroning en extra dusor pa sammanlagt 
300 d. kmt. (Kallstenius a. a. s. 204). 

4 Skolordningen ,v ar 1807 var i har berorda hanseende nagot utfi:irligare. 
I VI Cap. §. 14 heter det: ,>Til Schol-ungdomens underwisnirig i Kyrk-sangen, 
antager Biskopen och Consistorium helst nagon litterat person, som, utom detta_ 
goromal, afwen kan bitrada Lararen i forsta gemensamma Classen, i den handelse 
Barnens antal blifwer der sa stort, at det icke kan .af en ensam La.rare tilborligen 
skotas, sa framt lampeligt rum dertil kan utses ... ,> Och IX Cap. §. 4: >> ... Helst 
antages den til Rector Cantus af. Stiftets Barn, som sjelf Schola-lardom ager, 
och m·ed den practiska fardigheten forenar kannedom af Musiquens wetenskapliga 
grunder ... ,>· Ar 1814 tillkom ytterligare den bestammelsen, att ingen, som inte 
blivit godkand av Musikaliska akademien, skulle kunna antas till musiklarare 
vid skolorna (se harom vidare under ,>Smarre bidrag och meddelandem i denna 
arg. av STM). 

5 En systematisk genomgang av de olika domkapitlens protokoll skulle saker
ligen kunna bringa en mangd vardefullt material i dagen. 
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landena vid skolorna i Kalmar, Linkoping, Strangnas, Vasteras och 
Vaxj 6. Vi stanna da forst en stund infor de man, som dar narmast 
hade musikundervisningen om hand, namligen musiklararna. 

En till synes · fullstandig forteckning pa musiklarare i Kalmar

under har avsedda period anfor Lofgren.1 Vi meddela efter honom 
foljande: 

>>10. Johan Lundroth, student ifran Lund, antogs till Cantor d.
21 Sept. ·1726. Den 18 Oct. 1727 uppsade han sin tjenst ... 

11. Johan Engelhardt2 Han var Organist vid Domkyrkan, 
nar Consistorium redan d. 17 Sept. 1724 'beslot att erbjuda honom 
Cantoratus, efter studiosus Sahlsteen sig detsanima fransagt '. Ar 1728 
namnes han forst sasom ordinarius. 'Den 15 Dec. 1731 formanades 
i Consist. Cantor Engelhardt att flitigare betjena ungdomen och af-, 
ha.Ila sig fran prosthuset i Ljungby till forekommande af vanrygte.'3 Ar 
1734 suspenderades han for forsummelse i tjensten. I Domkyrkans . 
handlingar finnes antecknadt, att han for sina forseelser, derifran 
fick afsked s. a. Afreste 1737 till sin fodelseort Stockholm och spordes 
icke sedan: Lofman,4 som lefde och skref narmare den tiden, har om 
honom detta omdome: 'War en treffelig musicus men benagen till 
dryckenskap och slagsmal'. 

12. Carl Amnelius, studiosus� antogs till Cantor scholae i stallet
for Engelhardt den 20 Mars 1734. 

13. · Axel Oring hade varit hautboist vid Kongl. Gardet da hari d.
. 11 Novemb. 1734 antogs till Organist vid Domkyrkan i Kalmar. Blef 
Cantor Scholae d. 15 Sept. 1736. Dog d. 15 Jan. 1739 ... 

14. C. Vichius, 1739-51 ... >> Lofgren ger (s. 191 ) foljande levnads
teckning: >>Carl Vichius, Ostrogothus; var student och informator for: 
Ofversten och Kommendanten pa Kalmar Slott Georg Didr. von Essens 
soner, da han af Consistorium d. 25 Juli:i 1739 konstituerades att vara 
Cantor Gymnasii och Scholae. Med bibehallande af denna sysla, blef 
han utnamnd Collega secundus d. _11 Mars 1741. 'Den 13 Mars 1751· 
upviste Collega & Cantor Scholae Carl Vichius Kongl. Fullmagt, gifven· 
d. 19 Febr. d. a. pa Skallviks och S. Annae Capells forsamlingar i
Linkopings Stift.' (Cons. Prot. s. d.) Han var gift med Prostens i
Loth pa Oland Gustaf Passenii <lotter Anna Helena ... >>

i>15. E. Salomon, 1751-63 ... >> Aven har finnes hos Lofgren en lev-· 
nadsteckning pa annat hall, namligen s. 193 f.: >>Elias Salomon var 
fodd 1718 <;1.. 4 Mars i Kalmar, der fadren, Ernst Didrik Salomon, var 
Badaremastare. Mo�ren hette Catharina Spore och var dotter af 
Kallarmastaren Mathias Spore. Scholaris 1729, Gymnasist 1736, student 

1 A. a. s. 222 ff. 
2 Huruvida denne Engelhardt var slakt med dir. mus. i Uppsala, Johan Henrik 

Engelhardt, har jag inte kunnat utfinna. 
3 Lofgren anfi:ir, a. a. s. 72; hur Engelhardt stod i olovligt forhallande till-lek

torns, sedermera prosten i Ljungby J. Witte, maka. 
4 Lofman var pastor i Fliseryd och stor samlare av bl. a. biografica over Kalmar

invanare. Hans samlingar i laroverkets arkiv utnyttjades av Lofgren. 

h 
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i Upsala d. 1 Julii 1740, hvarefter han omsom· bevistade Akademien, 
omsom konditionerade i Stockholm hos Ofverstelojtnant<;m von Heyne 
och Grosshandl. Roos, anda tUI 1751, da han d. 20 Junii forordnades 
af Consistorium i Kalmar att vara -cantor vid Gymnasium och Skolan, 

_ hvarmed Kollegatet i 1:ste klassen forenades d. 13 Febr. 1754. Ar 
1756 · d. 28 Sept. fo:rordnades han, till Collega i 2:dra klassen; prest
vigdes d. 21 M�s 1759. Jemte sin dubbla sysla vid skolan, arbetade 
han som Pastorsvikarie v_id Slottsforsamlingen, och nar en del Preussis_ke 
fangar under Pommerska kriget blifvit for lag de i Kalmar, gj orde han 
for dem dagelig bon 2:ne ganger samt predikade pa Tyska spraket 
hvarje son·dag. Ar 1764 tilltradde han, efter erhallen kallelse af forsam
lingarne, Resmo pastorat, blef 1767 Prost i Olands vastra Kontrakt 
och dog d. 9 Julii 1792. Hans biografi ar tryckt i Kalmar Stiftstidningar 
N:o 10 och 12 1792. Tvenne g·anger gift, 1) Ar 1752 d. 12 Nov. med 
Christina Eleonora Klint, dotter af Hardshof dingen Esaias Klint. 
Hon dog d. 1 Aug. 176.3 ... 2) ar 1767 med Hardshofd. P. Nobelii 
enka, Maria Cicilia Berghman ... >> 

>>16. Hans Bjorkman,1 fodd d. 24 Jan. 1730 i Arboga, hvarest fadren
med lika namn var borgare och klensmed. Madren hette Maria Warg. 
Upplard i sang- och tonkonsten, hade han 1751 blifvit Organist vid en 
kyrka i Nykoping och d. 25 Maj 1759 erhallit en lika bestallning vid 
Domkyrkan i K;.almar, som de foregaende aren blifvit forsedd med nytt 
orgverk, hvilket annu ar i stand. Konstituerad Cantor vid Gymna
sium och skolan d. 20 Mars 1763 .. 'En fortreffelig sangare och musikant, 
allment alskad ocli aktad. Choral- och figural�musiquen har neppeligen 
varit i sa hog grad ibland den inofvade. ungdomen, som under hans · 
styrelse.: (Lofm.) Ar 1767 erholl han kallelse att blifva director 
musices i Stregnas, men stadnade qvar i Kalmar sedan Borgerskapet 
gatt in pa att oka organistlonen med 200 dal. s:mt. Kand for ovanliga 
talanger, uppkallades han till Stockholm 1772 att bitrada vid Kronings
musikens utarbetande och exeqvering, hvarefter han stadnade qvar i 
hufvudstaden och engagerades som sangare vid stora Operan. Fick 
1773 d. 19 Julii Kongl. Commerce-Collegii fullmagt pa Inspektorssyslan 
vid Kronospinnhuset. Kronofogde i Koupio Lan i Finland 1793; han 
ackorderade genast bort denna sysla och kopte 2 smarre hemmansdelar 
med en garfverianlaggning vid Holmsqvarn i Bagby socken, 2 mil 
fran Kalmar. Bodde der i 3:ne ar och flyttade sedan till Westervik 
:i;ned sin hustru Maria Lorentsson, en son och 4 dottrar.2 

1 Betraffande denne Bjorkman finnes en kortfattad levnadsbeskrivning i 
Dahlgrens >>Anteckningar om Stockholms Theatrar», Sthlm 1866 s. 431, samt en 
del uppgifter meddelade av Beskow i >>Pehr Frigel, Minnesteckning,>, Sthlm 1843 
s. 23 f., vilka bada verk foljts av Norlind i >>Svensk musikhistoria,> s. 161, i 
musiklexikonet, artikeln Bjorkman och nu sist i Hiilphersuppsatsen s. 36 f. Da
Lofgren i flera avseenden ar betydligt _utforligare an de namnda forfattarna,
ma hans uppgifter om Bjorkman har citeras fullstandigt.

2 Dahlgren anger, att Bjorkman var anstalld vid operan i Stockholm anda till 
1803 och att han dog 1805. Aro Lofgrens uppgifter riktiga, kan han dock inte 
ha varit kvar i Stockholm anda till 1803 utan maste ha flyttat darifran tidigare. 
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17. Peter Oman foddes pa 1740-talet i Kalmar, hvarest fadren Cor
nelius Oman var ma.tare. Antogs 1771 till Kammarmusicus hos Arf
prinsen Fredrik Adolph och 1773 tiil Organist vid kyrkan i sin fodelsestad 
och Cantor vid skolen. Afflyttade aret derpa till Carlshamn, vid hvars 
kyrka han erhallit en lika bestallning. 

18. - Johan Fredrik Nyman foddes i Kalmar d. 11 Octob. 1746. Fadren,
Handlanden Johan Nyman,. modren Catharina· Boberg fran Pata. 
Insattes i stadsskolen 1760, student i Upsala 1770, Cantor sch .. i Kalmar 
1774. Tog afsked 1788. Lefde d�refter i fattigdom uti Kalmar anda 
till d. 15 Aug. 1832, da han med doden afgick. - Gift d. 22 Sept. 
1791- med Anna Greta Hultgren. Barn: Catharina Ulrika, fodd fore 
foraldrarnes vigsel 1791. Johan Gustaf, d. 1. Nov. 1792. 

19. J. Kinberg, 1788-1802 ... >> Levnadsteckning s. 216 f.: >> ...
Jacob Kinberg, fodd i Fagerhults socken och garden Gutebo d. 29 
Maj 1761. Fadren var bonde derstades och hette Israel Gothersson. 
Ehuru obemedlad, fullgj orde han likval denne sonens lifligt yttrade 
onskan att fa inkomma i Kalmar skole, hvilket skedde 1772. Ar 1781 
bl�f Kinberg student i Upsala och der d. 14 Julii 1786 prestvigd till 
huspredikant hos Friherrinnan Marg. Wilh. Cederhjelm. Aterkommen 
till Kalmar 1788 forordnades han att bestrida Cantors-syslan vid Laro
verket och erholl derpa fullmagt d. 28 Jan. 1789. Vicari us Collega fran 
1791 till vartermins borjan 179_6; da han tilltradde Apologist-bestall
ningen, dera han d. 22 Maj aret forut erhallit fullmagt. Orerade pa Latin 
vid Jubelfesten 1793. Past. examinerad d. f7 Julii 1794. Forestod Con
sist. Notariatet 3 manader 1797 under ordinariens permission. Befullmag
tigad Kyrkoherde i Fliseryd d. 18 Oct. 1802, tilltradde 18.04. Under 
hans embetstid harstades uppbrann gamla kyrkan genom vadeld den 
6 Junii 1811 och en ny uppbyggdes en half mil ifran stallet der den 
gamla stod·. Kyrkoherden Kinberg bodde de sednare aren pa en egen_ 
gard helt nara kyrkan. Har dog ha� d. 14 Julii-1823. Gift d. 22 Sept. 
1795 med Juliana Hok, dotter av· Koopv. Kapiten Carl Hok och Chri
stina Meurling ... >> 

>>20. Nils Samuel Runemark fodd i Parismala af Madesjo socken
d. 20 Octob. 1767. Fadren, Sven Jonsson, var torpare under besagde 
gard. Hade genomgatt skolen och Gymnasium i Kalmar nar han blef 
student i Lund 1793. Prestvigdes i Kalmar d. 22 Dec. 1798 och statio
nerades soin Adjunkt i Persnas, till dess han for sina goda sang-gafvor, 
d. 11 Mars 1803, blef konstituerad att vara Cantor Gymnasii & scholae,
med hvilken befattning han fortfor till 1810, da han tilltra,dde Kommi
nistraturen vid Domkyrkan1 ••. >>

Betraffande musiklararna i Linkoping kunna vi i detta sammanhang 
meddela foljande. 

Pa l 720-ta1et var en A. A. Schiorling dir. mus. Om honom heter 
det i Hahls Herdaminnen:2 

>> ... Doct. Andreas Andreae Schiorling, fodd den 17 Decemb. 1690.
Fadren Comminister i Skar kind. Student i Upsala 1712. _ Magister 

1 Han gjorde sig senare skyldig till en del oegentligheter, domdes forlustig ara, 
prastambete och syssla och dog i storsta armod 1832. 

2 J. I. Hahl: ,>Linkopings stifts Herdaminne•>, 3. delen Norrk6ping 1847 s. 40.
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ibm 1722. Director Musices & Cantus i Linkoping s. a.; tillika fore
standare for Bibliotheket och Gymnasii-Adjunkt 1723. Rector Scholae 
i Linkoping 1728. Prestvigd 1729. Eloqventiae & Poes. Lector ibm 
1733. Kyrkoherde har [i Horn och Hycklinge] 1734. Contracts-Prost 
1735. Riksdagsman 1755. Theol. Doctor i Greifswald 1756. t den 25 
Jan. 1769. Han var en strang ordningsman, munter, qvick och god 
talare. - Gift 1726 med Christina Teel, fran Soderhamn, Barn: tre 
dottrar ... T]ryckta]. S[krifter] .. ·.>> 

Av dessa uppgifter framgar det inte, hur Hinge Schi6rling kvarstod 
som dir_. mus. 1727 namnes han dock i handlingarna alltjamt som 
>>Rector Cantus>>.1 Huruvida han sedan, nar han blivit rektor, uppeh6ll
aven dir. mus.-befattningen, har jag inte kunnat faststalla.

Ar 1730 utnamndes i varje fall en ny dir. mus., namligen E. Duraeus. 
Om honom sager Hahl:2 

>> ... Mag:r Johannes Christerus. Erici Duraeus, fodd den 27 Julii 
1701. Fadren Kyrkoherde i Kudby. Student i Upsala 1721. Director 
Musices & Cantus i Linkoping 1730. Magister i Upsala 1734. Prestvigd 
1738. Kyrkoherde har [i Dagsberg och Krokek] 1742. t den 18 Sept. 
1776. - Gift 1733 med Catharina Wahlin, dotter till Kyrkoherden 
Wahlin i 0. Stenby. Tre d6ttrar3 

• • •  >> 

Denne Duraeus synes ha statt kvar som musiklarare anda till 
sin kyrkoherdeutnamning, d. v. s. till 1742, atminstone namnes han 
intill dess i domkyrkans rakenskaper sasom dir. mus. 

Han fick till efterradare pa musiklararposten en fran Tyskland 
inflyttad musiker, Baltzar Knolcke. I det handskrivna, av assessor 
C. H. Braad forfattade, biografiska verket i Stifts- och landsbiblioteket
i Linkoping >>Ostro-Gothia Literata>> star det i >>IV:de Tomen 1728-
1751» under ar 1743 om denne Knolcke foljande: >>Baltzar Knolcke.
Adoptiv. Fodd i Tyskland. Orgenist i Ystad 1733. Uti Linkoping
och tillika Director Music: 1742. dod 1754 d. Martij. War snall
bade i Composition och utofningen; af den forre finnas flera bewis pa
Claver, Violin, och andre instrumenter i handskrift, hos musikalskare.
Han will ock saga, at ·han skal gort den Choral Boken, som Michlin
utgifver for sin.4 Han agde inga synnerliga informationsgafvor; af
dess tryckte saker har jag· endast sett:

1 I den redan, s. 44 anm. 2, namnda memorialboken. 
2 A. a. 2. delen Norrkoping 1846 s. 32.
3 Norlind namner honom aven som forfattare till en musikavhandling •>De Pri

mis Musicae Inventoribus, 1729>> (>>Svensk musikhistoria,> s. 153. Jfr iiven Moberg 
>>Musik und Musikwissenschaft an den schwedischen Universitatem a. a. arg. II:
1 s. 16). 

. 
4 Narmare om Knolckes koralboksarbete hos Morin: >>Bidrag till kiinnedom om 

1700-talets svenska koralboksarbete. En 6verblick,,> •>Tidskrift for kyrkomusik 
och svenskt gudstjiinstliv,> arg. 8 1933 s. 120 f. 
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1. Baltzar Knolckes Chari Musici Directors Music till Loff och
Tacksagelse dagen ofver freden med Ryssland d: 7 Oct. 1743 Linkop. 
in 4:o 1/z ark.1 

2. Ejusd: d:o upfort i Linkopings domkyrka nar Arke Biskopen
D:r Er. Benzelius begrofs d. 8 Nov. 1743 ib in 4:o 1/2 ark.>> 

Knolcke var aJltsa dir. mus. fr. o. m. ar 1742 och anda till sin dod 
1754. Om forloppet vid tjanstens fornyade tillsattning detta ar aga 
vi en nagot utforligare beskrivning i gymnasiets ovannamnda me
morialbok. Under >>Anno 1754>> finnes dar antecknat: >>Sedan Rector 
Musices och Organisten wid domkyrkan Balzar Kn6lke d. 11 Martii 
war genom do den afgangen, 2 anmalte sig atskillige Musici til the 
efter honom ledige syslor; ibland hwilcka Rector Musices i Skara hr 
Everhardt, vice Notarien wid GeneralKrigsRatten i Stockholm, samt 
tillika Capellist wid Kongl. Hofwet h:r Michlin, och Studiosus Musices 
i Upsala h:r Wennman ankommo hit til orten, och i domkyrkan aflade 
behorige prof af sin forfarenhet, sa i Musiquen i gemen, som ock at 
tractera Orgel watck. Och som h:r Michlin profwades aga then masta 
insichten uti Musiquen, och tillika wara tienligast at med foglighet 
omgas med ungdoruen, sa blef han d. 22. Maij af Hogwordige h:r 
Biskopen och Ven. Consistorio antagen til Rector Musices wid Gym
nasium, och tillika at foresta Orgelwarket uti domkyrkan, sedan 
kyrkio-Radet med forsamlingen forut forklarat sig for honom wara 
bast sinnade.>> 

En levnadsheskrivning av denne· Miklin, som pa detta satt blev. 
antagen till dir. mus. i Link6ping, ger N orlind i sin Hiilphers-uppsats3 

-pch har darvid stott sig huvudsakligen pa Miklins brevvaxling med 
Hiilphe_rs. I det ovan namnda verket >>Ostro-Gothia Literata>> finnes
nu i >>V :te Tomen 1752-1780>> en till 1780 rackande levnadsteckning

1 Om denna sin musik inforde Knolcke en annons i >>Stockholms Post-Tidningar,> 
1743 n:o 71: >>Om Herrar Musici, skulle astunda eri Musicalisk composition, til 
TacksiijelseDagen, som Hogtideligen kommer at firas d. 7. October; sa finnes 
<lensamma uti Linkioping; componerat af Director Musices Herr Baltzar Knolcke; 
pa det siittet inriittad, at den kari brukas med mer och mindre Vocal och Instru
mental Stiimmor. Priset iir 9 dal. kmt. Sa snart Herr Directeuren igenom bref 
far underrattelse hwilka som astunda samma Musique, wil han den gcnast med 
Posten ofwersanda. Samma Composition stracker sig bade til for och efter Pre
<likan.,> 

2 Luckan i dodsuppgiften ovan skulle enligt detta alltsa kunna utfyllas till 
-'>d. 11 Martij,>. 

3 ·s. 21 u. 

4-388524. 
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av samme man. Da denna levnadsteckning i vissa avseenden skiljer 
sig foin den av Norlind meddelade, ma den har anfüras: 

»Johannes Joh:is Miklin. Adoptiv. Fodd 1726 d - i Gagnaf socken
i Dalarne; fadren Joh. Erici Miklin, var dar Comminister och Schol
mastare; modren Maria Petré, Skepparedot:r i Westerâs.1 Han genom
geck scholan i Wasterâs; for tidigt frân Gymmasium til Upsala, dit han 
ankom 1738*) [*) lyder: Han nyttjade dock sedan han varit i Upsala, 
vidare undervisning i Wasterâs Gymnasium2J lade sig winning om musi
ken, och forestod nâdâren for Direct:s och Organistens Papes anka 
1745 och 1746.3 Ifrân âr 1747 til 1751 conditionerade han for Hârads
hofd:s sedan Lagman von Numers barn, hvarjamte han sista âret farde 
protocollet i hans dubbla lagsago. Ar 1752 blef han auscultant i General 
krigsratten och vice notarius vid Artillerie regements krigsratten i 
Stockholm.4 Ar 1754 Directeur af Musiken, och Orgenist wid Linkopings. 
domkyrka;5 feck 1761 Hof Secreters charactere; darjamte hade under 
privat undervisning; Christiermuér, Westrar, Pistolskoldar, von Nu
mers och en Baron Macklier, med hvilken han ar 1765 och 66 reste 
genom rikets narre och sodre provincier samt til Danmark. 6 Gift med 
Lundgren.7 

1. Beskrifning at malta och torka malt utan wed, kohl och eld.
Linkoping s. a. (1763) in 8:o. · 

2. Sedolarande Fabler med bifogade forklaringar af ·Baron Ludvig
von Holberg .. (Linkop) tryckte hos afl. Biorkegr:s anka in 8:o (1764} 
pp 175 ut. forf. utari namn. 

1 Norlind anger fodelseâret till 1725, tyvarr utan angivande av kfilla. Kall
stenius namner, a. a. s. 203, Miklin som en nittonârig larjunge isamband med ett 
upptrade i Vasterâs 1744. Detta skulle ju ge 1725, som fodelseâr. - I fildre litte
ratur mêiter ofta den uppgiften, att aven Johan Miklins far, J. E. Miklin, skulle 
ha varit dir. mus. i Linkêiping. I likhet med ,,Ostro-Gothia Literata• namner 
Norlind i sin Hülphers-uppsats denne fader som la.rare och prast i Gagnd och 
foljer darvid narmast Muncktells uppgifter i »Westerâs Stifts Herdaminne• del 2. 
Upsala 1844 s. 261 f .. N orlind har darmed rattat inte endast Linkêipings laroverk,. 
som ,,annu .i sin sista .historik 1927,, pâ den punkten hade felaktiga uppgifter,. 
utan aven sina egna tidigare meddelanden i ,,Svensk musikhistoria,,. 2. uppl. s_ 
160 f. och i lexikonet 2. uppl. sâ sent som 1928. 

2 Norlind namner ingenting om denna tidiga Uppsala-vistelse. Att uppgiften 
da.rom ar riktig visar dock Uppsala Universitets matrikel for âr 1738, som under 
d. 20. febr. upptar bl. a. ,,Johannes Miklin Dalekarlus Rabet informatorem Ericum
Bâng,, (se: ,,Uppsala Universitets Matrikel. 9. 1730-1740,, utg. av A. B. Carlssmi
i »Uppsala Universitets Arsskrift 1922. Program 1» s. 275).

3 Varken Norlind eller Kallstenius namner nagot om detta sistnamnda. 
4 Dessa hans befattningar î Stockholm omnamnas 'ej hos Norlind. 
5 Pa grundval· av Miklins egna yttranden i brev till Hülphers anger Norlind

anstfillningsaret till 1753, vilket alltsâ ar fel. (Jfr aven ovan s. 48 f.) · ' 
• Raden av hans namngivna larjungar utêikas harmed en smula. Norlind nam

ner hans besêik i Kêipenhamn men ej resorna i ,,provincierna,, och inte heller res:.. 
kamraten. 

7 Enligt egen, hos Norlind s. 33 anford uppgift, gifte sig Miklin âr 1760. 
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: 3L>En Christens• dàgeliga Sjelfprofning i anledning af béinen: Fader
wâr: ofversattning. Norrkoping 1767 .1 
. . Otryckte 0arbeten. 

1. Forbattrad och med General Bas forsedd Choral Bok, approberad
af Hof Capelmastaren Uttini, til hvars tryckande han ar 1760 fick
ko.ngl. privileg. Han sager att andres afvund, intriguer och egennytta
hindrat tryckningen. Dar finnas. de, som likval pâstâ, at detta skal
vara Knolkes arbete, som ha.n sig tilagnat; pa hvad grund, obekant.2

2. Beskrifning huru Orgvark :ràttel:n' bora besigtigas och profvas.
3. Afhandling om Orgvarks mensur efter 1000:de delige mâttstâcken.
bâde inlâ!llmtde til kl: Wett .. Acad:n 1761. hvarest han intogs til

amnesvan. 
· 4. Marpugs begrep om General Bas laran, ofversatt fran Tyskan

med egn·e tillagnirigar 1779 och amnad til tryck sa fort kopparplatarne
blifva stuckne.»

3 

Nâgta bestarnda uppgifter orn J. Miklins sista âr rneddelar Norlind 
inte - den livliga brevvaxlingen med Hülphers slutade ju 1773. I sina 
aldre arbeten, rnusikhistorien och lexikonet, anger Norlind dodsâret till 
1798 och har darvid fürmodligen stott sig pâ en anteckning i Musi
kaliska akad:s bibl:1: I Hülphersuppsatsen forrnodar han dock, att 
Miklin dog 1789; emedan sonen, J. A. Miklin, detta âr tilltradde be
fattningen som dir. mus.5 . Aven detta sistnamnda antagande ar,
som strax skall·visà.s felaktigt. I gyrnnasiets redan namnda :inemorial
bok finnàs narnligen ett par stallen, •SOID ge en del upplysningar o:m 
de allra si:sta, âren av J. Miklins levnad och darvid namna aven 
dodsâret, Under ·ar 1786 hetet det i § 17:

>>Sedan, pa satt som i M. V. Consistorio blifwit gilladt, herr hofsecre
teraren Micklin och ·Regments Pastoren Waenerberg sins ernillan ofwer
enskommit, det skulle Regiments Pastoren hadanefter och tills widare 
fürratta Rectoris Oantus Instrumentalis och Sub Cantors sysslan uti 
•Gymnasio och:i h. hofsecreterarens stalle, den han i sa manga âr och
med. sâ mycken bâde heder och insigt forestatt; inwenterades behéirigen
de; till Gyrnnasiurn horande, Musikaliska Instrumenter d. 13 Martii
sedstledne, hwaraf en af Hof. Secreteraren Miklin oppsat och Reg.
Past. Waenerberg · underskrifwen forteckning warande Rector till
sthlltes. Regiments Pastoren blef pâ wanligt satt introducerad och
ungdomen formant, till flit och horsamhet.» Och 1787 § 19: »d. 20
Junü blef HofSecreterare Johan Miklin dod af Wattusot efter flera
wekors ·sangliggande. Han war organist wid domkyrkan alt sedan

' 1 Norlind synes, a. a. s. 32 anm. 2, antaga att · denna i>Sjelfprêifning,, aldrig
blev tryckt. 

2 Oni denna Miklins .koralbok se for 6vrigt narmare hos Morin a. a. s. 121.
a Som synes ho.s Norlind, a. a. s. 33, blev detta arbete sedermera, 1782, verk-

ligen ocksâ tryckt. 
4 Jfr Hülphers-uppsatsen s. 28 . 
5 A. a. ss. 28 o .. 33.
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1754 hade tillika warit Rector Musices wid Gymnasium, hwilken 
syssla han med flit och skicklighet forestadt, ledsen och trott the senare 
aren, aftradde han Direction af Musiquen at Regements Pastoren 
Waenerberg war Terminen 1786 . . . Han war fodd 1725 ( !), Scholae
mast.son fran Gagnaf och feck 1762 (l) Hof Secreterare Charactere. 
Farfadern, Joh. Michlin, war Bonde-Son fran Moklinta i V\T estmanland, 
hwadan Namnet, med nagon andring, harledes. >> 

J. Miklin dog alltsa enligt dessa uppgifter d. 20. juni 1787.

Regementspastor W aenerberg, som enligt ovanstaende, tradde i
Miklins stalle redan under varterminen 1786, forestod nu musiklarare
befattning aven efter Miklins dad och anda till 1789, da, som redan 
antytts, sonen Miklin utnamndes till dir. mus. Om denne Waenerberg 
har Hahl1 foljande uppgifter: 

>>Sven Waenerberg, fodd den 24 April 1749. Fadren Comminister i
Svanshals. Student i Upsala 1768. Prestvigd 1776. Adjunct i Kumla. 
Vice Collega Scholae i Linkoping 1777. Ordinarie Collega Scholae ibm 
1778. E. 0. Esqvadrons-Predikant vid Smalands. Cavalleri 1779. 
Regiments...,Pastor ibm 1783. Vice Director Music. i Linkoping 1787. 
Kyrkoherde har [i Wirserum och Jareda] 1791. Prost 1808. Contracts
Prost 1812. t den 18 October 1813. Gift 1786 med Eva Christina 
Stj erna, Postinspectorsdotter fran Linkoping. Barn: . .  · .>> 

1789 overto_gs dir. mus.-sysslan i Linkoping av J. Miklins son,
Johan Adolf. De viktigaste data om honom har Norlind publicerat 
i sjn Hiilpl_iers-uppsats.2 Gymnasiets memorialbok ger nu en malande 
skildring av sjalva forloppet vid musiklararbytet 1789'.. Det heter dar 
i § 19 under ar 1789:

>>I anledning daraf at tiden nu forestod da Gymnasii Capellet med
borjan af Maji ma.natl till den nyligen hit ankomne for sin skickelighet 
sa val kande Musices Directeuren H:r Magister Meklin skulle ofver
lemnas, blef uppa begaran af Herr Regements Pastoren Svante Vaener
be:rg, som dels under vacancen, dels under forre Directeuren afledne 
Hofsecreteraren Meklins sjuklighet 8lltifran ar 1786 med en den berom
meligaste drift och sorgfallighet forestatt denna sysla ordentelig 
Examen uppa Gymnasium d. 29 Apr anstald, med den till Capellet 
horande Ungdomen;- i narvaro af flere kannare och Ahorare af ba_da 
Konen, som harom forut h�de erhallit behorig kunskap. Och da alle 
de omforrnalte Musik-idkare, genorn en fullstandig bade Vocal- och 
Instrurnental-Musik adagalade den fardighet, som knappast nagonsin 
af ett Gyrnnasii Capell kunnat vantas, 3 sa ham ta de Rector haraf en 

1 A. a. 3. delen s. 13.
2 S. 34. ,- Harigenom bli salunda de annorlunda lydande uppgifterna i

>>Svensk .musikhistoria>> s. 161 och i musiklexikonet sa att saga satta ur kraft. 
3 Fran denna passus ar Norlinds citat, Htilphersuppsatsen s. 33, ur Gymna

siehistoriken 1927 hamtat. Citatet skall dock inte, som har sker, hanforas till J. 
Miklins verksamhet utan, som framgar avmemorialboken, narmast till ·v.raenerbergs. 
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glad anledning, at . a ena sidan lemna ett valf ortj ent loford at den i 
denna delen hitintills varande nitiske Lararen, sorn med sa rnycken out
trottlighet danat sa mange skickelige Amnen och sa vardigt beframj at 
smakens utbredande for detta vackra yrke, samt a andra sidan at 
med tjenligit berom uprnuntra Ungdommen, at under den Ypperlige 
Handledare, hvars undervisning de hadanefter i dessa stycken skulle 
komrna at njuta, an vidare, utan rnistning for sine studier soka all 
moj elig forkofran i ett amne, som i allmanna lefnaden ar sa rnycket 
recommenderande och som oftast kan bidraga til befordran af hela deras 
tirnl. Lycka. D. 2. derpa folj. Maji foretogs afven i Rectors ofvervaro 
ordentl. Inventering ofv alle Capellet tilhorige Instrumenter och Musi
calier, -hvilka efter en skrifven fortekning, som bland Handlingarna 
forvaras, blefvo af H:r Regern. Past. Waennerberg 9fverlernnade -til
H:r Directeuren M:r Mechlin, som d: 6 folj. i sin sysla instaltes. Och 
pa det Capellets tilgangar pa Musicalier skulle blifva an rikare, behagade 
bem:te H:r Reg. Pastor, d. 24 Juni oka Capellets forbindelse for Dess 
dervid under 3 a.rs forlopp nedlagda ofortrutµa moda, genom en til 
dess fordel fora.rad skank, bestaende af et uti 6 haften innefattadt 
och med mycken noggranhet handskrifvet Utdrag af operan Zernire 
och Azor, hvilket til en framtida arninnelse af ·en sa arbetsam Vice
Director med mycken erkansla emottogs, for at bland Capellets Sarn
lingar hadanefter nyttjas och forvaras.>> 

Enligt Norlind kvarstod J. A. Miklin pa sin post som dir. mus. i 
Linkopirig till ar 1802, da ha,n flyttade till Norrkoping. Vern som 
omedelbart eftertradde hon om, har jag inte kunnat faststa�la. Mu
siksamlingarna emottogos d. 4. sept. 1803 av en Sven Y ckenberg, 
som val da formodligen tjanstgjorde som dir. mus.1 Redan den 21. 
febr. 1804 overlamnades dock dessa samlingar till S. Kohler. Denne 
namnes i memorialboken uttryckligen som dir. mus. 1806 och synes 
ha kvarstatt till sin dod 1814. Bland de utforliga inventariefor
teckningarna finnes namligen forst d. 19. dee. 1814 en notis om 
att samlingarna emottagits av en ny forvaltare, Er. Dahlman, 
och ·dar finnes aven en >>Fortekning pa afl. Director Kohlers 1814

efterlemnade Musikalier.>>2 .Om Kohler har. jag for 5vrigt inte 
1 Enligt Gymnasie-historiken 1927 s. 435, blev denne Y ckenbe�g kollega i 

Linkoping 1801, konrektor 1807, rektor 1809 och dog 1815. Denne Yck.enberg 
var val formodligen samme man, som 1797-98 tryckte en av Htilphers stark.t 
paverk.ad avhandling >>De fatis musices in Svecia,>. (Jfr Norlind Hti.lphersuppsatsen 
s: 63 o. >>Svensk musikhistoria,> s. 215/16 samt Moberg a. a. II: 1 s. 17). - Uppgiften 
om musik.samlingarnas emottagande ar hamtat ur volymen i laroverkets ark.iv 
>>Fortekning ofver de Instrumenter och Musicalier m. m. som tilhora k.. Gymnasii
c·apellet i Linkoping 1794 af Joh. Adolph Mecklin Philos. Mag:r och Rector Cantus
vid forenamde Laro-Sate.,>, i vilk.en volym aven en rad senare inventarieforteck.
ningar aro inforda. 

2 Om Dahlman se Kallstenius a. a. s. 206, och Norlind, artikeln >>Dahlman,; 
i lexikonet. 
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kunnat finna annat, an att hih 1798 namne� soin dir. mus: ·· i 
Strangnas.1 

.. . '1. ' .. . i' . 

Den ordinarie dir. mus. i Linkoping sy�es till ,hja.Ip vid musik
undervisningen· ha haft - en >>subcantot>>, som val· da narmast hade 
tmdervisningen i koralsang ·om hand.2 ··Memorialboken namn'er; dfl. 
och da de�sa subca:O:tore's .. p27 �ri�eh�dis befattningen av; e� H'. 
Ha.Herberg: 1732 >>dodde>>: Subcan,tor odi organisten .Mag:r �chiigren. 
1734 var en hr Grasten subcantor. 1754 blev >>Adjunctus Minis,terii 
Sacri H:r· Sven Sahlin>> utnamnd till befattningen >>i, · H:r Henrich 
Stu:rli�s · ·staIIe; som blif�it wald tiI Commini_ster ·wid 'domkyrkaii>>. 
Att Waenerberg forenade bagge ·syssforna ha vi r�dan, i. 51� anf6rt. 
, Om musikla.nirna i Strii.ngnas· ha de . mig tiIIgfrngiiga uppgifterµa 
varit ·betydligt .sparsammare an betraffande sava.I- Kalmar:som Lin
koping. Lars HaIIman har i >>Det gamla och Nya Strengnas>>3 en deI 
notiser oin de a.Idsta av de ha:r · ifragakommande Hirarna. En Carl 
Axel Wiberg blev dir. mus. 1714 for at�. sedaµ utnainnas tilt Comµii
nister i Julita 1721. 4 En protokoiisbok i I�roverksarkivet nam.ne� 
honom 1721 i samband med en deI musikforhaIIanden.5 Han synes 
sa.Iedes ha varit kvar som dir. mus. da. Han eftertraddes av Gabriel 
Textrin, 6 som i nyss anforda proto�oIIsbok annu _ 1728 omnamnes 
som director cantus. Betraffande de· tre f6Ij ande inusikiararna :ar 
Hallman nagot utforligare. Det heter hos honom, s. 152: . 

>>Johan Wulff, fodd i Hyltinge·. . . Ar i 713 kom han pa Gymna.si�m
i Strengnas, 1722 reste at Upsala� 1731 blef Director Musices, men l�fde 
wid bestallningeri. intet mer, an en enda termin, ·dog i Febr. 1732 och 
begrofs samma dag, som war arnad till hans brolloppsdag. 
· Benedictus Nicolai Rehnstrom. Fodd ... den 29 Apr. 1707 .. Kom i
Strengnas Schole 1718, pa G:ymn. 1722 och res:te. till l:il.Caq.[e]m.i:en i
Upsala 1730. I Stockholm laste han sedermera for wackra mans barn,
och blef Direct.· Musices 1732, prest 1733 och foresfod· 'demi� sys?la,

1 Jfr Faik a. a. s. 140. :__ _I bandet>>Gie ·21: 168,> i Strangnas Iarove!ksarkiv, 
vilket band innehaller en hel del uppgift.er fran stiftet, finnes, s.168, en fi:irteck
ning pa >>Musices et .Cantus Directores vid kongl. Gymnasium ... ,>, i vilken aven 
Zacharias Kohler, >>F6rut vice Director och Org;:mist i Linkopingi nu-- Ordinarius,>, 
finnes, upptagen, tyvarr utan angivande av nagra artal. Forteckningen namner 
som »nuvarande,> .dir. mus. J. Gernandt, vilken enligt Falk; s •. 188, var dir.mus. 
fran borjan ·av perioden 1807-1850 och fram till 1819. 

2 Jfr skolordningens av ar 1724 formulering i Cap. IX § 4, se s. 35 ovan. 
3 Strengnas 1853:. Verket beskriver enl. Falk, a. a. s. 335, forhallandena i 

Strangnas pa 1760-talet. 
4 A. a. s. 152. 
5 Volymen >>Aia: 43,> ,>Cons. Gymn. Prot.ocoller fran 1718 ,till 1760,>., 
6 Hallman s. 108.

55 

tillika med de derwid forknippade, med allt besked till ar 1746,. da
han blef Kyrkoherde :wid Ardala och Forsa forsamlingar. Lefwer. 

Ericus W::i.llding fodd den 17 Jan. 1710 i Smalandsstugan och Barfwa
solrn . . . Ar 1723 kom han uti Sundby Schole. !bland 20 eller 30
Scholgossar war han den ende, · som der borjade lasa latin och led
derfore fortret af de andra, ty forfogade han sig till Trivial-Scholen i
Strengnas· 1725, satt i Classe prima till nasta midsommar, i Secunda
till foljande war, i .Tertia 3 Terminer och i Quarta 2 ar, da han midsom
maren 1729 transfererades till Gymnasium. Af sina swaga wilkor
nodgades han da straxt, att uppehalla sig med barns information,
hwarmed han holl uti hela dj ekne- och studenttiden igenom. Den forra
warade i 7 ar, da han reste at Upsala 1736 och wistades wid academien
hwarje wartermin till 1745. Men blef Director Musices den 28 Maji
1746. >> 

WaIIding ar den siste musiklarare i Strangnas, som HaIIman nam
ner nagot om. Han synes sa.Iedes ha statt kvar i tjaristen vid den 
tidpunkt, fran vilken Hallmans uppgifter stamma, d. v. s. pa 1760-
'talet. En deI avgangs-resp. tiIItradeise-data for de f6Ijande musik
lararna kunna vi hamta ur inventarteforteckningar i Iaroverkets arkiv.1 

WaIIding synes ha dott nagon gang under ar 1765, atminstone 
inventerades da, narmare bestamt den 13. november, musiksamlingarna 
>>efter afledne Sal H:r Director Waldings dad>>. Vid inventeringen
var aven Herr Carl Gustav Cederberg narvarande, vilken · hade fatt
forordnande som director musices ad interim. D. 5. okt. 1767 intygar
Axel Erik Melin, att han »utaf Vice Directorn Cederberg>> emottagit
samlingarna. Denne Melin sokte sig 1772 tiU Vasteras och utnamndes
.aven dar till dfr. mus. samma ar.2 KaIIstenius namner, att Melin
inte tiIItradde tj ansten under lasaret. Han synes i sj a.Iva verket ha
·biivit kvar i Strangnas tiII ar 1774, ty forst da avlamnade han, enligt
anteckning i Strangnas, >>d. 4 Maii>> inf6r rektor samlingarna tiII
>>Dir Wulf>>. Sjalva inventeringen >>ifran aftradande Director Musices
A. E. Meiin» agde rum d. 3. maj. Nasta inventering forrattades d:
15-. sept. 1798 efter Hans Wulf, som · da frantradde. tjansten. · Sam
�ingarna erkandes emottagna av Zach. Kohler. Som vi redan veta
(s. 53 f. ovan), namnes Kohler i febr. 1804 som tiIItradande _ dir. mus.
i Linkoping. Han stannade alltsa sex ar i Strangnas. Om den redan
(s. 54. anm. 1) namnde Getnandt omedelbart eftertradde Kohler,

1 De foljande uppgifterna aro. hamtade ur volymen >>F III a. 2: 90-,-92,>, som 

just innehaller en rad inventarieforteckningar pa musikalier och instrument.
2 Kallstenius a. a. s. 204. - Melin stannade till 1784 i Vasteras· for att · da

-flytta till Uppsala som domkyrkoorganist och dir. mus. vid universitetet. (Jfr

. Kallstenius s. 205 och Annerstedt: >>Upsala Universitets historia,> del III: 2, Upp-

sala 1914 s. 529.) Han dog 1788. 
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har jag inte kuimat konstatera. I haridlingarna namnes han soni 
qirektor med sakerhet ar 1808.1 Han kvarstannade ju, enligt Falk, i 
tjansten till ar 1819.2 

- Aven i Strangnas synes en bitradande musik
larare stundom ha utnamnts. Falk namner fran 1726 en Becker 
och fran 1734 en Lund.3 

En rikt dokumenterad forteckning pa alla de musiklarare, som 
under har avsedda period verkade i Vii.sterils, har Kallstenius givit 
i sitt har redan flerfaldiga ganger namnda arbete om >>lVIusiken vid 
allmanna laroverket i Vasteras fore 1850>>, varfor en sadan forteck..:. 
ning har ma utelamnas. 

Det aterstar salunda endast att saga nagra ord om musiklararna i 
Vii.xjo. Av brist pa tillgangliga uppgifter maste listan har bli mycket 
ofullstandig. 

Den aldste av de inom var period fallande musiklararna synes 
ha varit Ernst Zeidenzopf. Den matrikel over Vaxj 6 skola, som ut
givits av L. Larsson, uppraknar en rad directores cantus och har 
under ar 1685 d. 9. aug. folj ande: >>Directio Cantus commendata est 
D:no Ernesto Seidenzopff natione Germano>>.4 P. Wieselgren, som 
skriver Zeidenzopf, anger, att han skulle vara fran Holstein samt 
att han dog 1734. 5 Sa val matrikeln som ock Wieselgren namna nar
mast efter denne Zeidenzopf Gabriel Hook. Qm honom hamta vi 
ur i>Vaxjo stifts herdaminnem foljande data: 

>>Gabriel Hook . . . Fodd i Nobbele prastgard den 15 febr. 1698
Stud. i Lund 172i, magister 1726, prv. i Lund 2¼ 1730, bataljonspredi
kant vid Kronobergs regemente s. a., apologist och cantor figurativus 
i Vaxjo 1734, lektor i grekiska och domkapitelsledamot 1739, kh. har 
[i Virestad] 1742, preses vid prastmotet i Vaxjo 1751. Dad den 23 
jan. 1769. Hook ar for eftervarlden mest kand sasom Linnes informator 
och sedermera hans svager ... >>6 

Efter Hook star i matrikeln en Dybecker och efter denne Fridericus 
Zeidenzopff, >>Ernesti Zeidenzopffii filius>>. Wieselgren anger hans 
tilltrade till befattningen till ar 1744 och namner for ovrigt att han 

1 I volymen >>CV 116,> >>lnbentarium Gymnasii Strengensis,> under ar 1808. (De. 
i denna volym inforda inventarieforteckningarna uppgjordes av rektorerna.) 

2 Falk gor, a. a. s. 140 o. 188 en mycket summarisk och delvis ofullstandig 
upprakning av musiklararna. 

3 A. a. s. 140.
4 >>Vaxjo skolas matrikel for aren 1651-1751» Vaxjo 1921 s. 5.
5 >>Ny Smalands Beskrifning inskrankt till Wexio Stift», 2:a del., Wexio 1845

s. 970, dar bland tillaggen en rad dir. cantus uppraknas. - Denne Seidenzopf
var val samme man, som Norlind, bl. a. i >>Kult o. Konst» 1906 s. 94, namner
som sarskild instrumentallarare i Vaxjo fran 1600-talets slut.

6 G. Virdestam: ,>Vaxjo stifts herdaminne,> del II, Vaxjo 1927 s. 253. 
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tidig_are varit apologist i Jonkoping och att han dog ogift. Matrikeln 
upptar honom 1749 som apologist samt bland >>Infimae classis prae
ceptorum>>. Som nasta namn har Wieselgren Magn. Gronqwist, dock 
endast som vikarie och utan nagra artal. Denne Gronqwist var mag 
till prosten N. Lundeberg i Hovmanstorp.1 En nagon gang under 
aren 1761-68 likaledes vikarierande musiklarare var ingen mindre 
an Samuel Odmann.2 I sina >>Hagkomster fran Hembygden och 
Skolarn>3 sager han, s. 84: >>Jag hade den preference att flera ter
miner, wara Vice Capellmastare och bemodade mig att, wid alla 
musikaliska hogtidligheter, gora tj ensten wal». 

1767 mater sa i matrikeln ett nytt namn, Aberg: >>Infimae Classis 
Collegarum . . . 1767 D:nus Isaacus Aberg, simul Cant_or choralis, 
in hanc functionem introductus, die l:ma Maji, paullo post vero morbo 
correptus, in Junia ejusdem anni, diem obiit supremum>>.4 Efter denne 
sa hastigt avlidne Ab erg synes J. Chr. Zschotzscher ha blivit den nar
mast efterfoljande ordinarie innehavaren av musiklararplatsen. Her
daminnena namna om honom: 

>>Johan Christian Zschotzscher .. ; . Fodd i Vaxjo den 20 april 1741,
son av malaren Johan Christofer Zschotzscher. Student i Uppsala 
1762, kantor vid Vaxj5 skola 1768, prv. 1772., pastoralex; 1777, t. f. 
domkyrkokantor 1778, t. f. domkyrkosyssloman i dee. s. a., avsade 
sig kantorssysslan vid skolan och kyrkan 1779. Dad den 10 febr. 
1780>>.5 

Efter Zschotzscher namner matrikeln N. Holmdahl, vilken enligt 
Herdaminnena var 

>>Bondson fran Holma, Bergs forsamling, och fodd dar den 1 april
1751. Stud. i Lund 1772, prv. 18

/12 1776, vik. kantor i domkyrkan
och skolan i Vaxjo, komm. har [i Aringsas] 1780. Dod den 10 juni
1803>>.6 

Sedan foljer i matrikeln 1781 Zacharias Aberg utan nagra som helst 
ytterligare upplysningar. 1784 fanns det med sakerhet en ny musik
larare, S. Eldin. Denne upprattade namligen detta ar i oktober en 

1 Jfr aven >>Herdaminne>> del IV, Vaxjo 1930 s. 165 f. 
2 Jfr H. Wijkmark: ,>Samuel Odmanm, Uppsala 1923 s. 19. 
3 

_ Nytryck i >>Svenska Bygder i aldre beskrivningar .. ,> utg. av Joran Sahlgren 

Smaland I, Lund 1918. 
4 Larsson: >>Vaxjo skolas matrikel for aren 1752-1819,>, Vaxjo 1924 s. 6.

5 Bd II s. 23. - Matrikeln anger hans utnamningsar till dir. cantus till 

1767. 
6 Bd II s. 303. - Matrikeln anger honoro forst 1781 som komro. i Lekaryd & 

Aringsas. 
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forteckning pa gymnasiets noter och instrument.1 Wieselgren, som 
for ovrigt later Eklin folja direkt pa Zschotzscher, anger, att Eklin 
vore fodd 1756 och att han bleve konrektor 1800_. I den nyss namnda 
volymen med inventarieforteckningar star Eklin som avliden ar 
1802. I befattningeri som dir. cantus fick han till eftertradare J. 
Swensson, vilken enligt Wieselgren innehade befattningen1801 -
1844 och dog 1845. 

Den foregaende forteckningen · har trots sina manga luckor visat 
oss en brokig samling av de man, som hade musikun.dervisningen om 
hand vid en del av de svenska skolorna under 1700-talets tva sista 
tredjedelar och 1800-talets forsta artionde. De kanske allra flesta 
voro akade�iskt bildade. Manga voro teologer, som, ofta vi.d sidan 
av nagon annan lararbefattning, toga musiklarart}ansten som en 
genomgangsstation pa vagen mot nagot kyrkoherdebostalle ute i 
stiften. En del stego till mer aktade poster inom skolan, ja anda till 
rektor. Flere blevo hogt ansedq.a man i staten, andra slutade sina 
dagar i forfall och armod. Ett inte allt for start antal voro fack
musiker, som hade musiken ensam till yrke och som da i de allra flesta 
fallen forenade musiklararskapet med organistsysslan vid nagon 
kyrka. Sa framstar 1700-talet aven pa detta omrade som ett >>genom
gangs>>-arhundrade, . det dar bildar den egentliga upptakten till den 
>>modarna>> tiden. Det var har ett medeltida drag, nar musiklararen var
en akademiker och nar han utom musik aven hade undervisning i
nagot annat amne. Det visade han mot- den >>modarna>> tiden, nar han
var en fackmusiker med musiken som enda fodkalla.

Dessa mu�iklarare, som vi raknat -q.pp, de hade alltsa att under
visa narmast efter foreskrifterna i 1724 a.rs skolordning. Dessa stad
gade, som vi erinra oss (se s. 35 ovan), undervisning i koralsang 
och figuralmusik. Angaende den forsta undervisningen kan kn·appast 
nagon tvekan rada. Den gick ut pa att Iara ungdomarna att sjunga 
de psalmer, sorp. anvandes i kyrkan. Sa vitt jag har kunnat finna, 
ge nu skolhandlingarna ytterst knapphandiga uppgifter om hur just 
derina undervisning i kcralsang skottes. Att den inte over allt gav 
direkt lysande resultat, visa oss foljande protokollsanteckµingar fran 
Kalmar.2 >>1787 Dec. 10 Anstaltes forhor i Sangen, da det befans at 

1 I volymen ,>GI 1b,> >>Inventarium Gymnasii et Scholae.Wexionen,> i laroverkets 

arkiv .. - Eklin synes for ovrigt redan tidigare ha haft nagot med skolmusiken 

att gora. Enligt anteckning i samma volym kopte han namligen 1780 en del noter 

>>for kongl. Gymnasii til Instrumenter anslagne medeh.
2 Volymen >>A I a. Gymnasiikollegiets protokoll 1752-1821 jamte Diarium 

1752-1843,> i Kalmar Hogre allmanna laroverks arkiv. 
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ganska· fa Gymnasister och Scholares kunde intone:ra J ufopsalmen. 
'Rector Schole [P. Wijkstrom] narwarande anmalte ock at Schol
U ngdomen ganska daligt sjunger de wanliga·'morgon och Aftonpsal
merna. Cantor Nyman tilsades derfore, at nasta Termin laga sa, 
at hwar ock en Discons matte kanna Noterna, och sedan ofwa Ung
·domen afwen i Morgon och Aftonpsalmerna efter Choral-Boken .. · .>>
•Och .1788. d. 17. mars heter det vidare: >>Sedan Ungdomen pa tredje
·dagen blifwit ofwad i Paskepsalmerna afsjungande, anstaldes i
-Rectoris Scholae narwaro forhor, hwarvid befans, at endast twanne
·Gymnasister och . en Scholgosse kunde sjunga efter Noter. Cantor
tilsades an ytterligare, at ofwa ungdomen. efter Choral-boken, ·afwen
1aga- sa at ·scholan sasom Chorus swarar Prasten wid Gudstjensten,
-och. icke, som hittils skedt, haller sig stillatigande>>. -Och ytterligare
d. 7. maj s. a.: >>Skedde i Rectoris Scholae narwaro forhor med Gymilasii
·och Schol-Ungdomen, huruwida den hunnit Iara sig sjunga efter Noter;
da flera Roster la.to hora sig sarskildt genom afsjurrgande af N:o 18-5
·som stod pa Taflan skrefwen : Men'af Gymnasisterna kunde ingen mer
an Aberg felfritt folja efter Noterna, af Schol-Ungdomen endast
Linden. Derefter lat man nagra intonera andra Pingstpsa:lmer. Ganska
fa af, Gymnasisterna· hollo sin Vers riktigt ut. Men af Scholan ingen
:utom nysnamde Linden. Cantor tilsades derfote · at hadanefter i
sin Syssla wisa all mojelig flit.>> Cantor Nyman synes saledes .inte ha 
.varit sarskilt framstaende som la.rare, atminstone inte vad sjalva
.psalmsangen betraffar. Nagra manader efter det sistnamnda forhoret,
·narmare bestamt d. 6. okt., begarde han ocksa enligt protokollet, att
.>>fa afsta sin Syssla til Prastmannen Kinberg>>, vilket, som vi redan
veta, · aven beviljades honom.1 Kinberg synes ha varit dugligare.
Protokollet omtalar namligen aven i fortsattningen da och · da ov
ningar och forhor i koralsangen. och anmarker efter ett forhor d. 9. dee.
1796, att da >>wackra framsi_:eg funnos giorda · ...>>

Ga vi sa till det a11:dra >>musikslageb>, i .vilket undervisning stadge
·enligt skulle meddelas, figuralmusiken, ar det kanske inte fullt lika
klart, vad darmed menades .. Ursprungligen avsags med termem>musica
figurata>> en .konstmassig vokalmusik, vilken for sitt utforande ford
rade storre kunskaper an den rena >>musica choralis>> och i vilken val
endast de musikaliskt mer begavade undervisades. Men nu har
Norlind uppvisat, 2 hur redan under 1600-talet den· hogre rirnsikunder
Visningen vid skolorna i �,llt. storre utstrackning kom. att omfa�ta ov
_ningar· i_ instruinentalmusik? . trots det :att skolordningarna inte namna

1 Jfr ovan s .. 47. 
2 ,>Latinska skolsanger ... ,> s. 14 f., ,>Kult och Konst» 1906 s. 93.ff. o. 1907 s. 101. 
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ett ord om dylika ovningar utan endast om sada:ria in canto. figurali.1 

Det ar betecknande for skolordningens av a:r 1724 daliga anpassning 
efter en nyare tids krav, att �nte heller den namner nagot direkt om 
instrumentalmusiken, fastan denna alltsa torde ha varit av inte ringa 
betydelse redan vid tidpunkten for skolotdningens formulering. 2 Men 
musiklarare och skolmyndigheter synas dock ha tolkat termen >>mu
sica figurata>> sasom aven inbegripande instrumentalmusik. Hur iv
rigt de dessutom omhuldade denna musik _______: bl. a. genom att ombe
sorja inkop av instrument och noter-, skall den foljande framstall
ningen visa. Ett odlande av instrumentalmusik inom skolans vaggar 
var ju dessutom direkt nodvandigt, om man dar over huvud taget 
skulle kunna uppfora verk i en nyare stil. 1700-talet var ju, som all
mant bekant, framfor allt den rena instrumentalniusikens stora ge
nombrottstid, men aven den vokala (kyrko-)musiken fordrade sedan 
lang tid tillbaka i stor utstrackning medverkan av olika slags instru
inent.3 Bestammelser om instrumentalovningar vunno ocksa 1807, 
som redan ·antytts,4 insteg i sjalva skolordningen. 1724 a.rs bestam
melser om ovningar i musica figurata tolkas val salunda bast pa det 
viset, att darmed menades en pa ett mer konstnarligt plan staende 
hogre musikundervisning, som anpassades efter den musikstil, som 
for tillfallet var pa modet, antingen d�nna nu var vokal eller instru
mental. 

Det instrumentala i:rislaget i skolornas musikovningar synes nu, 
som redan papekats, under den har avsedda perioden ha varit ganska 
betydande. Atminston·e agnade man ett inte ringa intresse at instru
mentsamlingarna, och av de noter som inkoptes utgjordes det allra 
storsfa flertalet av rena instrumentalverk. N agra utdrag ur skol
handlingarna ma visa detta. 

Skolordningen av ar 1724 bestamde i sitt IV kap. § 9 foljande: 
>>\Vid alla Gymnasier, bor wara ett ordenteligen inrattad ock af 
Biskopen samt Lectoribus underskrifwit inventarium, eij allenast 
uppa fast agendom .... utan ock pa alt hwad lost ar, 1som Bocker 
Instrumenta Mathematica ock Musica ... >> Vid skolorna finnas nu 
ocksa talrika inventarieforteckningar - aven om de inte alla aro 
undertecknade av biskopen -, vari aven noter och instrument finnas 

1 Jfr ovan s. 38 anm. 5. 
2 Ett par av de yttranden, som avgavos i samband med arbetena pa den nya 

skolordningen, omnamnde ju dock aven instrumentalmusik, namligen konsi
storiets i Strangnas, borgarstandets och Hudiksvallsrektorns (se ovan ss. 34 o. 36). 

3 Jfr C.-A. Moberg: ,>Kyrkomusikens historia,>, Uppsala 1932. 
4 S. 41 ovan.
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upptagna. For dessa sistnamnda ansvarade for ovrigt i sista hand 
rektor. Enligt kap. XI § 2: 14 a.lag det honom namligen att >>hafwa 
upsicht . pa rectorem cantus, lagandes for all ting, att de publiqve 
Musicaliske Bockerne ock instrumenterne intet brukas wid private 
tilfallen, dar de snart forderwas kunna . .. >> Da forutom inventarie
foteckningar aven andra handlingar sasom rakenskapsbocker och 
protokoll ofta innehalla anteckningar om musikalier och instrument, 
kunna vi bilda oss en ganska god forestallning om de olika skolornas 
musiksamlingar och deras oden. Vi borj a med instrumenten. 

Ett _>>Inventarium uppa den fasta och losa Egendom, som Calmare
Gymnasio och Schola tillkommer» i Kalmar laroverksarkiv1 namner 
1754 bland den l6sa egendomen under mom: 7: >>Musicaliske Instru
menter, uppa hwilka Cantor H:r Salomon2 ingifwit foljande f6rteck
ning: 

1 Par Pukor och 2:ne Trompetter genom ett samman-. 
skott af stadsens [musik.?] wanner kopte och skankte 
till kyrkan och Gymnasium for . . . . . . . . . . 

1 Par Waldhorn med sine tillsattser och munstycken gifne 
af B.ruk.s Patronen herr Baltzar Hoppenstedt . . . . 

(1 Basfiol i forl. mahnad 'for Gymnasii medel inkopt for) 
[finnes ej upptagen i rak.enskaperna] . . . . . . . 

1 Fleut douce gifwen af Herr Probsten Mathias Silvius 
1 Violin af Hr Notarien Mag. Olof Svebilius 
1 dito af Handelsmannen Herr Engelund . 
1 d:to af hr vice haradshof ding en Ehreninark 
1 d:to af handelsmannen hr Saur . . .  
1 d:to af handelsmannen hr Schroder . . . . 

Calm. d. 13 Dec: 1754 Elias Salomon. >> 

174 dr sm 

26 )) )} 

10 )} )) 

4 )) 

6 )} )} 

·5 )) )) 

4 )} )} 

6 )) )) 

4 )) 

Skolmusiken i Kalmar synes ha kunnat gladja sig at ett ganska 
stort intresse aven fran den >>borgerliga>> varldens sida! Hur nara skolan 
och skolmusiken annu vid denna tid voro forbundna med kyrkan, 
visar uppgiften om pukorna och trumpeterna, som skanktes saval 
till kyrkan som till gymnasiet. Enligt anteckning av d. 25. mars 1771 
inl6stes >>enligt Collegii Gymnastici beslut» av ar 1769 1 par trum
peter och 1 par valthorn for 50 d:r. 1795 koptes aterigen trumpeter. 
Det heter darom i samma volym: >>Uppa Hogwordige Herr Ephori 
anmodan, inkopt 2:ne Trompeter med tilbehor, for 12 Rdr 25 s 6 rst, 
hwaraf halften blifwit arlagd af Calmare Domkyrkas ( !) Medel, 

1 Volymen >>F IV a,> >>Gymnasiets och Skolans rakenskapsbok 1749-1787,>. 
2 Jfr ovan s. 45 f. 
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den . andra halften, af Gymnasii och! Scholae Cassan betald_ .... >>}
Pa ett par stallen omnamnes vidare reparation av pukorna, valt.:. 
hornen och trumpeterna. 

Fran borjan av.1700-taletJanns det i Linkoping en rad instrument_ 
Ett pergamentsband i Stifts- och landsbiblioteket, pa framparmens 
innersida markt >>Hq Spegel 1700>>, innehaller forteckningar pa en 
del backer o. a., som tydligen tillhort gymnasiet, och raknar aven upp 
f 6lj ande instrument: 

>>En Regal eller Spinette, 2 st. discants violer, 1 st. Alt viol, 1 st.
Tenor viol Ny, 2 st. gamla och sonderbrackte Tenor Violer, 1 st. Bass 
Viol, 1 st. alt skalmaja, 1 st. Dulcian - god, 1 st. Dulcian gammel 
och ofardig, 4 sf. Bassuner fardige qch a.hr 1707 forbettrnde, 3 st. nye 
dusfloiter, 1 st. gammel Bass viol aldeles sonderfallen.>> 

Man far val antaga, att atminstone nagra av dessa instrument 
funnos kvar och voro i bruk aven vid borjan av var period. 

Under lappet av ar 1754 gjordes nu eri hel del nyanskaffningar for 
gymnasiets rakning. Det heter darom i den� ovan redan flera gan·ger 
namnda, memorialboken under ar 1754 foljande: >>Uppa Directoris 
Musices . ingifna memorialer- hafwa Ven:Consistorium resolverat d. 
27. febr. och d. 12 Martii, 2 at af Schol Cassan the ofardige Gymnasii
Musical:i'ska ·rnstrumenter skulle sattjas i brukbatt stand, samt nya
betingas ocJ;i kiopas, neml: En VioloI1celle, ett par Pukor, ett par
Waldthorn, Ett par Trompetter, Ett par Hautbois, Ett par Fleutes ·
Traversiers; hwilcket for then - skull efter han skedt, och warkstalt
blifwit thetta an> Allt detta instrument, som sedermera skulle komma
att inga i den· typiskt Wien-klassiska orkestern. Skill:riaden mot for
teckningen ovan fran 1700-talets borjan med dess rester av >>:ta.milje.:.
byggda>> instrument och dess >>dusfloiten>, vilket allt tillhorde barocken,
ar pafallande.

1794 mater· en ny instrumentforteckning.3 Den upptar: · 
>>Eii Coritra=--Bas, Tva Violonceller, af· Lundstedt, med foutral, En

Altviol; af Vickstrom: -(Kopt for de atta Rdr Dir. Grill betalt for Ca!.. 

pellets gamla Violoncelle), Tva gamla, Alt-violer, Tva Oboe med tn:. 
horige ror, Tva Fleutes traversieres, Tva Fagotter _:..:..._ omakar - med 
tilhorige ror, Tva Valdhorn med tilsatser utan munstycken, 'I'va gamla 
Trurnpeter med tilsatser och munstycken, Et par P,ukor med pinnar 
och Stamm-nyckel, En gammal Clavecin. · En St§.rrim-gaffel ... )> _ 

- . 

1 Enligt anteckning i volymen >>F IV c,> >>Verifikations_bok 1787-1806,> for ?r 
1795 vore ·_dessa trumpeter >>med munstycken och afsatfoingar, forfardigade af 
Instru:tnentmakar Hastrom i Linkoping : .. ,>. ·· -

2 Memorialerna synes saledes ha inlamnats av Knolcke. Han dog visserligeh 
1754 men inte f6rran·a;'·1t mars·(�e ovan s. if9}. 

3 Den har i annat sammanhang ovan redan omnamnts, s. ·53 anni. 1. 
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.Som ·redan antytts (s. 53 ovan) emottogos dessa instrument d. 4� 
sept. 1803 av S. Yckenberg och d. 21. febr. 1804 av S. Kohler. Fran 
nagot av dessa tillfallen ar det val som en del andringar i forteck
ningen harstamma. Salunda blev kontrabasen >>af en Capellets fordne 
Ledamot, H. A. Wetterberg, laqverad 1804>>; en >>fleute trav. sald 
med tillatelse ar 1801 for 2 rd och Noter derfore inkopte>>, likaledes 
saldes en trumpet for >>2 rd. 24 s. hvarfore Noter af Dir. Mus Mechlin 
blifvit inkopte>>, och foljande instrument blevo helt strukna, naml. 
oboerna, fagotterna, valthornen, trumpeterna, klavecinen och stam.:.. 
gaffeln. Den aterstaende flojten synes med tiden ocksa ha forsvunnit 
eller blivit oduglig. En instrumentforteckning f.ran 1814 namne:r 
endast stranginstrumenten och pukorna. 

Handlingarna i Str.angnii.s laroverksarkiv innehalla pa olika stallen 
en lang rad forteckningar pa skolans instrumentbestand. Det kan 
vara on6digt att har anfora dem alla, yarfor vi endast _gora ett par 
utdrag. D. 28. maj 1746 fanns enligt en av dessa forteckningar foljande 
instrument:1 

>>1. Dulcianer 2:ne st. gl. af hwilka ·then ene ar nasta:q. obrukelig,
och uppa then andra fattas klaft till F ·och D. · 2 .. Bass Fleut, 1 ··st. 
nastan obrukelig, samt F klafter borta. 3. Hautbois, 3:ne st. hwari.:. 
bland et ar forderfwat .. 4. Bassvioler 3:ne st., ·af hwilka en ar forderf
wad. 5. · Brassviolirier battre 2:he.2 6. 2:ne dito odugel. och obrukel:a.)> 

. . 

"Till. denua a� .1746 uppgjorda, forteckning ar fogat: 
>>Under the sednare aren inkopte: 1736 Dulcian 1 st. 1733 [-37?]

Bassviol 1 st. 1739 Hautbois 2:ne st. 1743 Walthorn 2:ne st. med sine 
tillsat-zer oc-h mundstycken. 1740 Glav Cymbal 1 st. 1749 Fleut traver� 
siers 2:ne st.. S:ar Dulcian 1 st. 1753 Bass viol hel ny 1 st. S.ar Haut
bois 1 st. 1754 Vi_olo:hcelle 1 st. hel ny. 1756 1 st dito hel ny>,. 

Aven i fortsattningen gjordes en hel del instrumentinkop.3 1766 :i.n
koptes salunda >> 1 Vio1o:ncell med sif fader Uis och nyckel samt strake. 

1 Den, s. 54 anm. 5 ovan, reda:q. namnda volymen >>Ala: 43,> s. 199. - Forteck-: 

ningen upptar_ i fo;rsta-hand de ip.strument som ,>h1:wr _E;r;ic W�lding ... wijd tiens
tens tilltradande tagit emot och sig reverseradt, at therom warda och tµ�rfore 
redo giora>>. (Jfr aven s. 55 ovan.) 

• .  _ 2 Dessa bada ,>brassvioliner» mojligen kvar sen 1726, da 2 nya sa,d.an� inkoptes.: 
Dei heter harom i protokollet: >>1726 d. 14 Junii,war collegium tillsammans ... 
da I:o Af Rectore proponerades, huru som Direct.or Cantus H:r Textrin hade an
gifwit, det 2:ne Brass-violer behofdes uti Musiqv�n till Gymnas_isternas tienst, 
em,edan de forre woro mycket gamble och till liud�t ganska lage. Wid hwilket 
tillfalle H:r Textrin upwijste 2:ne nya Brass-violer. Resol. det blef enhalligt 
samtyckt, at de bagge Brassvioler, som praesenterades, skulle kiopas och behallas 
for 9 dahl:r kopp:mt stycket.>> (,>Ala: 43,> under ar 1726.) 

3
• pet foljande ar hamtat ur v:olymen med inventarieforteckningar ,>FIIla 2:

90-92,> under de resp. artalen. 
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2:ne st. Walthorn, med 4 Zusatser och sina munstycken. 2:ne st. 
Hautbois utan stift och ror.>> 1767 tillkommo fran vice dir. mus. 
Cederberg1 

>>en nagorlunda behallen och en alldeles obrukbar Flute 
-Traversiere>>. 1768 inkoptes d. 19. jan. >>2:ne Hel-Ton_s Tilsatser til
de nya Waldhornen,. for 3 D:r contant, samt de gamla Hornen i
mellangift tagne til Sex D:r kmt. tilsammans 9 D:n>. Senare, pa hosten,
samma ar berikades samlingarna med >>1 p:r nagot sletne, men bruk
bare Waldhorn for 36 D:r kmt», samt >>Afwen 1 p:r aldeles nya Trom
peter med behorige tilsatser och gutne mundstycken for 108 D:r
kmb>. 1769 d. 14. febr. >>koptes 1 p:r gl:e men brukbare Kammar
Tons Pukor for 300 D:r kmt.>> 1780 tillkom >>en Alt-Vibl, forfardigad
af Callander>> och 1781 >>2:ne . Clarinetter».

D. 15. sept. 1798 var sa gymnasiets instrumentforrad beskaffat
som foljer:
>>1 st. Clave-Cymbal, pa hvilken 3:ne springare och strangar fattas.

NB Pulpeten dartil finns hos H:r Lector Hedin. 
1 st. gammal, aldeles obrukbar Bas-Flute staende i Rikssalen.
1 st. Hel Dulcian utan klaff; 2:ne halfvor af 2:ne andra Dito. } i Riks-
1 st. liten Octav-Dulcian gammal; sturten borta saln. 
2:ne st:n nagorlunda brukbara Hautbois, af hvilka det ena har klock-

stycket sprucket och forvaradt med en hornhalk. 
4 st. aldeles obrukbara Hautbois. NB et af dessa ar med silfverklaffar 

bland hvilka klaffar en af de mindre ar forlorad. 
1 st. nagorlunda duglig Bas-Viol; dock utan strangar och strake,

pa Rikssalen. 
2:ne st. aldeles sonderslagne Bas-Violer, insatte i Proban. 
2:ne st. sprackta Brats-Violer, af hvilka en ar utan skrufvar och strangar 

samt nedre strangbron; den andra afven utan strangar. 
1 st. battre Alt-Viol af Callander, halsen sondrig; hvartil lafvades 

strake af Director Wulf.2 

De 3:ne ofriga Brass-Violerna finnas ej pa Rikssalen; ej heller nagon 
strake. 

2:ne st. gamla Violonceller utan strakar, af hvilka en aldeles sondrig 
ar uppburen pa Rikssalen, och den andra utan strangar samt nedre 
strangbron. 

1 st. ny Violoncell med foder, las, nyckel och strake. 
2 st. Waldthorn, det ena obrukbart for myckenhet af boglor; det andra 

i nagorlunda godt stand med 1 st. Hornmunstycke, 4 hel och 5 halftons 
tilsatser uppslupne i lodningen och virade med trad. 

2 st. Waldthorn annu samre och aldeles obrukbara. 
2 st. Trompeter med gutna munstycken, forvaras af Rector Gymnasii 

uti Rikssalen. 
1 Jfr s. 55 ovan. 
2 Som ovan s. 55 redan antytts forrattades ifragav.arande inventering, da Wulf 

frantradde tjansten som dir. mus. 
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1 Par gamla, men brukbara Pukor med slaglar, nyckel och pall, et ha.I 
pa hvarje pukans skinn samt manga boglor, under Rector Gymnasii 
ward pa Rikssalen. 

1 st. obruklig Fleute-Traversiere. 
2 st. Clarinetter, gamla; dock brukbara, det ena munstycket sondrigt 

samt viradt med massingstrad. 
10 st. storre och mindre Spel-pulpeter, af hvilka en ar bristfallig.>> 

Av alla dessa instrument aterstod det tydligen till sist inte manga, 
som voro egentligen anvandbara. De allra flesta hade en eller annan 
skavank. 

Vad betraffar instrumentforhallandena i Vii.sterils, har Kallstenius 
redan publicerat det viktigaste angaende de instrumentkop, som 
gjordes under har till behandling upptagna period. Vi noja oss darfor 
med att ge endast ett par forteckningar over det samlade instrument
forradet vid skilda tidpunkter. 

Vid rektorsombytet d. 16. okt. 1776 >>befants Gymnasium med 
Dess Tillhorigheter som foljer: 

I Gamla Archivo ... 1.. omaladt langt Skap med 7 hyllor, facter, 
2 Dorar, gangjern, hake, las och nyckel, hvarest forvaras, jemte 13 
st. af 4 g. Basuner, 1 g. Dulcian, 4 losa stycken af ett g. Blasinstrument, 
foljande Bocker . . . Hos Director Musices Herr Er. Melin efter egen 
Upsats; utom 1 par Pukor af Massing, med sine Tacken, Stamnyckel 
och 1 par pinnar, 
1 par Trompetter med en half tons tillsatts och 2 Munstycken till 

hvardera 
1 par Waldhorn, med 2:ne par munstycken det ena af Massing, det 

andra .af horn. NB allena en heltons tillsatts tHI det ena. 
2 st. gl. Violonceller, af hvilka den ena ar mindre beqvam, sasom egentl. 

Bas Viol, hvilket alt och endast genom Herr Marelius ar lamnadt
efter afl. Dir. Romberg.1 

1 st. mindre Violoncelle, inkopt 1775 for 18·Dr Kmt. utan stall, Strang
ar och strake; men duger att goras brukbar till de smarre Incipienters 
Exercise. 

1 st. ny Alt Viol med sin strake, Kopt 177 4 for 42 Dr Kmt. 
2 st. gl. Fleut Traversierer, Kopte 1776 a 21 Dr. 
8 st. Spel Pulpeter med sine Ljuspipor af bleck. 
1 pr Puke Stolar. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ))2 

En forteckning fran rektorsombytet d. 12. nov. 1788 har foljande 
utseende:3 

>>En Violoncelle med Strake, kopt ny 1788
En gam_mal dito afven med Strake 

1 Romberg dog d. 19. juni 1772 (se Kallstenius a. a. s. 204). 
2 Forteckningen ar hamtad ur laroverksarkivet >>Bd 71». 
3 Ocksa den ur »Bd 71». 

5-388524. 
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En Alt Violin · med_ ·Strl"!,ke, · kopt, ny 1788 
En dito gamlllal, utan. Strangar och Strake, 
En Clavecin med sin Stamhammare, kopt 1778 
2:ne Puker af Massing. 
2:ne Pukpinnar. och.: en Stamnyckel 
2:ne gamle Puk Tack en [ ersattes senare av mya af blatt fris>>] 
2:ne Pukpallar .. - . : . 
2:ne Trompetter mastadelen obrukbara, k6pte 1769 
2:ne T:rompett - munstycken 
2:ne ·Waldhorn med behorige Sattstycken. 
1 vValdhorns munstycke af Horn. 
2:ne Fleut Traversiers [>>odugl. >> senare vidfogat].
7 st. Spel Pulpeter.>> · · 

Allt detta utom · den gamla altviolinen och clavecinen upptagei
iiven · i en instrui:nentforteckning fran 1808.1 

. 
.. ·:-

I Vaxjo drojde det anda till fram emot slutet av 1700-talet, innan· 
ma:ri fick en :riilgot rikare insfruinents�mling. Det in.strumentforritdf 

som N orlin_d2 anfo,r fran ar 172f5 - i basfioi, en familj flojter och 
nagra basuner -, blev under langa tide:r hogst obetydligt_ utokaL 
Salunda fanns det d. 8. okt. 1761 endast >>En Basse Viole gammal 
brukbar, En Basse fleu.te gamma!, af Basuner 3:ne ofwerlefwor»: 
samt nytillkommet >>En Dulcian efter Hessiske formen gord, En 
Regal».3 En inventering d. 9 .. sept. 178.0 har samma forteckning, utom 
det att regalen, >>som · skuHe efterfragas uti framlidne Zschotzsch�r� 
sterbhus, hwilket skedde straxt dareften>, var forsvunnen.4 M,en· 
darefter blev instrumentforradet tid efter annan forokat. D. 24. okt. 
1780 inkoptes pa atlktionen efter Zschotzscher en >>Bas-yiol med ·dess' 
stra:ke>>, -vilket instrument fick ett >>af snickaren Bergman ·rntfardigat 
fo_uteral» d .. 21. · aug. 1781. I febr. 1784 skankte orgariisten Munck
till-_ Gymna_siet >>sin Fiol med 2:ne satser str�ngar, s�mrdin, strake, 
foder ma.lat inuti, fordral med rod fris, las fore>>. 1785 - >>ar enligt 
Max. Ven. Gonsistorii beslut, for Kong!. Gymnasii · rakning, inkop� 
en Basfiol, med dartil horande foutral, so:i;n kostar 25 R:dr, el· 150 
D:r S:mb>. 1793 inkopfos e·n ny altviolin >>med sin �trake, strangar,' 
foute:r:al., las .och nyckel».. Denna .altviolin. synes ha varlt- det sista
instJ:'U:tn�n{k:op, s_om gjo;rdes under den, period vi har beh_andla. _Ar 

1 I volymen ,>Westeras K:l Gymnasii Inventarium 1808,> i arkivet. 
2 >>Kult och Konsb 1906 s. 95, >>Svensk musikhistoria» s. 121. 
3 Denna och fi:iljande instrumentuppgifter fran Vaxjo ur volymen ,>GI1 :6,> 

>>lnventarium Gymnasii et Scholae Wexionem i laroverksarkivet, vilken volym
innehaller fi:irteckningar. anda fram t. o .. m. 1809. 

4 Zschotzscher dog ju i febr. 1780 (se s. 57 ovan)� 
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1800 saldes den allra aldsta basfioien till >>GymnasISten Adolph Krif
berg -for Tre Rdr Specie i Riksgl. som war dess fulla warde>>. 

.Som redan antytts, innehalla de ·har till behandling upptagna sko
lornas inventaFieforteckningar ganska utforliga uppgifter aven- om 
notbestandet och om de nyanskaffningar, som har gj ordes. Med led
ning av dessa anteckningar vilja vi i all hast se, hur den musiklittera
tur var beskaffad, som man under har avsedda peri_od inkopte till 
de svenska skolorna. · 

Om: de nyforvarv av noter, som under 1700- och borjan av 1800:.. 
talen gjordes till Kalmar gymnasium,--har jag inga andra anteckningar 
an - att det 1756 inkoptes >>Musicalier till antalet 4 styckern>, och 1758 
tvenne konse:r:ter.1 

Uppgifterna fran· Linkoping aro, atminstone fr. o. m. 1700-talets 
slut, betydligt talrikare. I den redan (s. 53 anm. 1) namnda volymen 
me� inventariefotteckningar finnes namligen allifran ar- 1786 utforligt 
a:iitecknat, vilka noter som inkoptes. Borjan av dessa notanteckningat 
a:r· av ett visst intresse, da den i sin man belyser tidens smak. Det 
lieter: >>For ar 1786, da M. V. C._ beviljade penningar til et nytt musi
-taliskt Verk for hvar Term.in, agde Capellet inga Arbeten som fortjena 
rum bland den nyare Musiquen, utom foljande: 

1. · Corellis Concerter, op. 6: Violoncelle Stamman felas pappers
band VolL IV, 2. Corellis· Trios, o. 2. et 3 pb Voll VI, 3. Chorus a:l' 
Gra\ln: Lof - och pris ske Herren. Partituret i pappers-band, stam
morne oimbundne, 4. Chorus af Roman: Herre Gud, vi lofve tig -
Oinh., 5. Messa. · Kyrie Eleeson - med 13 stammer, af Pergolese -
Oinb., 6. Fem Anthem i partitur, af Roman, pb:, 7. Tva Choeurer i 
pa:rtitur, af Roman :__ Oinb.' (De obrukbare forvaras i en coffert; som 
ej tilho-;r cap.ellet. _:_ forvaras -sedan d. 4. sept .. 1803 i 2:ne Pack or· for
.segh� __ de: m�d G-ymnasii Sigill.)>>2 

_ .. S�m�a_ ar, __ �om detta skrevs, 1786, inkoptes >>Abels siinphonie:r, 
cip.''5:: pb IX VolL>> och >>Simphonier af Diverse Autelirs, Op 4 pb. IX 
Voll.».' U:rider de foljande aren och fram emot slutet av var period, 
ocikr: .. 1808-09, utokades gymnasiets notsamling med en lang rad 
verkav tidens omtyckta ma.stare. Utom en del samlingsverk upptaga 
·fo:rteckningarna s_ymfonier av Piehl; Greiner, Vanliall, Graaf, Haydn
(forsta gangen 1792), Pleyel, Wranitzky, Mozart (forsta gangen nagon
gang i:nellan 1794 o. 1803), Stamitz, van Maldere, Gyrowetz; trior,
·kva:r:t�tter och J.{v.intetter av Fiato, Bocherini, Pleyel, Fodor, Grill

1_ ·Voly�en: F . rv· a. 
2 Tyva:rr' hade jag inte tillfalle att narmare undersoka, huruvida dessa packo:r 

annu finnas kvar. · Det hade varit ytterst intressant att se, vilka verk som 1786 
inte fortjanade »rum bland den nyare Musiquem. 
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{!?), Piehl, Haydn, Mozart, symfonier av denne a;rrangerade ·som 
sextetter; solokonserter av Giardini, >>Sex Sonater Du,etter for Begyn
nare pa Violin, af Pleyel Liver 4>>, duetter for violin och altviolin 
av Mozart o. s. v. Av vokalmusik mater, utom nyss uppraknade 
fran aldre titler oc};l i annat sammanhang redan omnamnda sang
.styckena ur Gretry's >>Zemir och Azor>>, vilka ju skanktes av Waener
berg, >>Arier ur de Kongl. operorne: fyra Haften, tilsamman i et 
Valskt Band, med et violinaccompagnement j pb.>>, vidare >>Tolf 
,sangstycken af atskillige auctorer>>, >>Motetto af Pergolese for 2 Vio
.Jiner, Alt, Bas och 2:ne Roster>>, >>Diverse Sang Musik n:o 1 et. 2>>, 
>>Aria af Haydn, i C-dur>>, >>Diverse SangMusik ur Oratorium Skapelsern>,
>>Oratorium Skapelsen och · Arstiderne af J. Haydn Arrangerad til
Quintett af A. Wranitzky och A. E. Mueller>>. Verk av en del i Sverige
verksamma kompositorer ingick �ven i samlingarna. Roman ha vi
redan namnt. Utom honom upptar forteckningarna. aven Kraus:
•symfoni i c-moll, >>En Andante och Maestosm> i D-dur, >>K. Gustaf 3:s
Bisattnings Musik i Qvartetb>, >>Sorg Musik vid k. Gustaf 3:djes
Begrafning>> samt >> Intermeder pour Amphitrion», vidare Zander:
>>Uverturen till Kronofogdarne i Qvartetb>, Struve: >>Intrada och
Finale vid Kroningen», samt Haeffner: aria i C-dur.

En del av dessa noter emottog gymnasiet som gava fran olika hall. 
Meckli� skankte kvartetter av Fodor och symfonier av Stamitz; 
Graafs och van Malderes symfonier jamte en del andra verk, >>som 
forva;ras bland de obrukbare>> gavos >>pa H. H. Doctorns och Biskopens 
recommendation ... til Gymnasii-Capellet af H:r Banco-Bokh. Thun»; 
for sex kvintetter av Piehl · star >>Herr provincial-Medicus Doctor 
Lodin» som givare och de till sextetter arrangerade Mozart-symfoni
erna slutligen forarades >>till Gymnasii-Kapellet af Dess fordne Le
damot Herr Zach. Hulthin i London». 

Dir. mus. Kohler, som ju emottog skolans musiksamlingar i febr. 
1804 (jfr ovan s. 53), synes sjalv ha a.gt en inte obetydlig rilangd 
noter, som efter hans dad tillfoll gymnasiet. H�ns musikaliska smak, 
som val aven satte sin pra.gel pa hans undervisning, framgar i nagon 
man av den >>Fortekning pa afl. Director Kohlers 1814 efterlemnade 
Musikalien>, som finnes intagen bland gymnasiets ovriga musikaliska 
inventarieforteckningar. Den upptar bl. a. symfonier av Haydn, 
Ebers och Romberg, kvintetter av Mozart och Beethoven, 1 kvar
tetter av Haydn, Wikmanson, Pleyel, Wranitzky och Gyrowetz, 
trior av Wranitzky och Haydn, duetter av Pleyel, delar ur Haydns 

1 Detta ar, sa vitt jag har kunnat finna, forsta gangen Beethovens namn. fore

kommer i skolans handlingar. 
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>>Skapelsen» i partitur och stammor, oratorium av Graun i partitur
och stammor, ett ofullstandigt partitur och ett par stammor till Mo
zarts requiem samt nagra stycken i partitur av Bach ..

Skolhandlingarnas anteckningar om notsamlingarna i Striingniis

ange pa ett fortraffligt satt tidpunkten for en ny musiksmaks inbry--
tande i den svenska landsorten. Annu sa sent som d. 13. nov. · 1755 
funnos vid gymnasiet endast folj ande, en redan da forgangen tids
alder tillhorande musikalier1

: 

>>Bocker In F9lio:
Hammerschmiedens Musicaliska Wark 
Johan Casper Horns dito 
Rosenmiillers d:o 
Pezelii Opus Musicum 

In Qvarto: 
Carl Briegels Sonn-und Fast Tags Arbeit 

Hartill hora 4 skrifne Vocal stamor och 1 Bas 
Ejusdem Opus ofwer Bot-Psalmerne 
Erlebachs Zing stunden neye 
Hammerschmiedens Dialogi 
Ejusdem Kirke-und Tafel Musique 
Vierdanckens Geistliche Concerten 
Movii Triumphi- Musici 
Ejusdem Hymnodia Sacra 
Herbsts Musica Moderna Practica 
Speerens Musicalia 
He:rtil hora 3 st. skrefne Baaser 
En Baas-Bok af Atskilligas arbete utdragen 
Concerter med sina stammor 
Scherers Missae, Psalmi et Motetti 

10 st. 
9 
6 
6 

8 
5 
8 
8 
5 
8 
7 
6 
3 
1 
7 
3 
1 

16 
2 

---- . ----------------- )) 

Men snart blev det annorlunda. Redan aret darpa, 1766 anskaffades 
>>13 st. Trio, 7 st. Sinfonier, 1 Aria>>, om vilka tf. dir. mus., Cederberg,
intygar, att de allesammans voro >>skrefne af atskilligas stilar, och
redan nog slitne>>. 1769 >>hoste terminen inkoptes Graafs 6 Symphonier
och Pugnani 3 Quintetter ... i Kopparstick>>. Hostterminen 1771 kom
sa ett samlingsverk med symfonier av Kreiisser, Glaser, Abel Richter,
Meder och Piltz. 2 Och 1780 hade den >>nya>> smaken vunnit ett sadant
herravalde, att samtliga de ovan uppraknade aldre musikalierna detta
ar saldes som makulatur.3 1799 inkoptes symfonier av Haydn och

1 >>F III a. 2: 90: 92,>.
2 Uppgifterna om inkopen 1771 aro hamtade fran anteckningar i noterna sjalva.

Det mesta av de alltifran ar 17 69 inkopta noterna finnes alltj amt bevarat .i laro

ver kets nuvarande musiksal. 
3 Antecknat i >>F III a. 2: 90: 92,>. 
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Pleyel samt kvartetter :av Giornovichi, 1800 symfonier. av. Haydn 
och Eberz, 1803 dylika av Haydn, Mozart, ·Wranitzky 9ch Gyrowetz, 
1807 symfonier av Mozart; Gyrowetz och Witt samt ouverturer av 
Gluck o·ch Mozart, 1810 symfonier av Romberg, Beethoven; Wranitzky 
-och Haydn.1 1798- fanns dessutom >>1 st. Aria af Hasse>> samt->>16
.Sang Musiks stycken skankte af Director Wulf (jfr s-. 55 0van) sasom
.arsattning for et och a·nnat fel,ande stycke.>>2 Na.got senare fanns aven
Mozarts Requiem i partitur. 3 

Notsamlingarna i Viisterii.s ha utforligt fortecknats av- M0ler i 
hans redan namnda arbete. Han ·uppsatter verken i bokstavsordning 
efter komponistnamnen. Aven om nu Moler i en del fall anger, 
nai kompositionerna inkoptes till gymnasiet, blir det aiida pa.gmnd 
av · uppstallningen ganska besvarligt att plocka samman de ve:rk, 
som koptes ett och samma _ar. Men da vi i detta samma:cy.hang �ro all
deles sarskilt intresserade av just tidpunkten for de ·olika musikaliernas 
inforskaffande, skola vi for overskadlighetens skull ge n�gra· exempel 
pa notbestandets beskaffenhet vid ett par tillfallen under dt:n pet!od 
vi har syssla med. Vi folj a da p:dmarkallorna, nainligen de aut_eri-
tiska handlingarna i laroverkets ark�y. 

. . 

Den redan (s. 65 ovan) namnda inventarieforteckningen av d. 16. 
okt'. 1776 upptar efter instrumentforteckniiige:ri: 

>>Musicalier Kopte 1774. Graafs 6 Symph6nier, 1 D:o af Kloffler,
Gallizins et Chevadiers 6 Ouverturer af 4 sarskilde Mas�are, 4 Fatkens 
6 Quartetter, samt Toeschi 6 Dito, Toeschi ff Pieces Dfalogues, Sancto 
Lap is 6 Trios, for Clavier ocli Vfolon, Krebs 6 Dito, for Dito, Marpurgs 
Fugensammlung, Porpora, 3 Trios, for FL Tr. in manuscr. utan Band>>.5 

- Inventarieforteckningen av d. 12 .. nov. 1788 (jfr s. 65 ovan), anger
ave1� 6 symfonier av Kraft sasom inkopta ar 177 4. 6 Sas om inkopta 
1788 upptar den symfonier av C. ·Stamitz, kvartetter av Fiorillo, 
trios av Schmitt och duos av Gehot.7 Vid rektoratsombytet d. 10. 

1. Inkopen 1807 aro hamtade ur >>CV 116,>, de ovriga fran anteckningar i noterna
·sjalva.

2 >>F III a. 2: 90-92,>.
3 >>C V 116,>. 
4 Dessa voro Olxbaurg, Stamitz, Martini och Jomelly. (Jfr Moler a. a. s •. 28 

n:o 125). 
5 Moler upptar ej alls Marpurgs och Po�poras arbeten och namner ej inkops

fuet for verken av Kloffler eller for Toes chis kvartetter. Rakenskapsboken >>Bd 24,> 
anger, att ar 1774 musikalier inkoptes for 198 dlr 10 ore kmt, vilket ocksa enligt 
samma kalla anfores av Kallstenius, a. a. s. 205. Moler anger daremot, a.· a. s. 4, 
-summan till 174 dlr kmt.

6 Moler har inte heller har nagot inkopsar. 
7 Dessa sistnamnda duos upptas ej alls av Moler. - Denne upptar, s. 23 

n:is 38 o. 42, tva symfonier av Haydn, som tillhorde gymnasiet ar 1789. · 
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jun. 1793 hade tillk0mmit en rad symfo�ier av Vanhall, l?leyel, 
Piehl, Hanke, Hayq.n, Ro,setti sarrit d{verse kammarmusik av Pleyel, 
Fiorillo, Wranitzky, Hiller, Hiilshoff och Winter.1 Ar 1801 till sist 
-anskaffade·s ett · antal symfonier av Gyrowetz, M�ssoneau; Pleyel och
Brandl.

En bild, som· · gan·ska mycket liknat forhalla:ndena i Strangnas,
ge oss handlingarna i Viixjo laroverksarkiv. Den red.an (s. 66 ovan)
namnda invenfarieforteckningen av d. 9. sept. 1780" upptar endast
foljande, hogst. gammalinodiga, musikalier:

>>Dzscants-Bocker ..

In folio.
1. Henr. Albertens Arier 1638.
2. Andr. Hammerschmiedens musicalische Andachten ·2, 3, 4 och 5:te

Stim:man.
In Quarto. 

1. 19 st. skrefne, mer:endels odugelige.
2. 25 st. dito tryckte? obrukelige.>>2 

Men redan d. 4. okt. samma ar, 1780, inkopte dir. cantus Eklin >>for
kongl./ Gymnasii til Instrumenter anslagne medel» symfonier av Bach 
>>3:dje Operan, bestaende af Nijo deiar, i rodffammig Papper haftade>>.3 

Na.got sena:i;e i samma marn1d inkoptes pa auktionen efter Zschotz
scher, forutom den redan namnda basfiolen, aven en lada med diverse
musikalier. Den ci annat sammanhang redan (s. 57 f. ovan) namnda
inventarieforteckningen av ar 1784 innehaller -bl. a. en forteckning
pa de >>brukbare>> noter, som denna lada inneholl. Da denna forteck-
. ning i all si_n korthet ger ganska goda inblickar i skolans musikliv,
ma den har folja in extenso:

>>S'ang stycken.-
N: o 1. Canto Solo in Dominica 1:o Adventus. 

2. Aria Andante in D:o D:o
3. Passions Musiquen, bunden i brunt pappersband.
4. Adagio in Die Paschae.
5. Aria Andantino in D:o.
6. Andante, VIJ part. in Die Penticostes.
7. Aria Andantino, dell Pergolesi, in D:o.
8. Affectuoso, in Die bmnium Sanctorurri.
9. Canto Solo, in Dito.

10. Aria Andante in Die Mutation.is Rect.
11. Canto Solo, in Dito.

1 >>Bd 71». Moler anger inte inkopsaret for riktigt alla av dessa verk och upptar
inga trios av Winte,r. Orn anskaffningsaret for Haydnsymfonierna se foreg. 
sida anm. 7. 

2 Tyvarr fa vi inte heller har narmare reda pa vilka dessa >>obrukelige,> voro. 
3 Denna och foljande uppgifter om notsamlingarna i Vaxjo aro hamtade ur 

volymen ,>G I 1 b,> i laroverksarkivet. 
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N:o 12. Adagio Cantabile, wid Intra.des Orationer.
13. Affectuoso, v1id Kronings faster. 
14. Aria Allegro Assai, Store Gud och fader etc.
15. Aria Canto Solo, Sand Gud etc.} " . . .. 
16. Aria Moderato, Giut 01 Jesu etc. Pa Xsti h1mmelsfards-Dag.
17. Adagio Canto pa Trettondedagen. 
18. Canto Solo, Thet ar min Gladje. Dav. Ps. 73.
19. Allegro, Assai. Pris vare Gud etc. 
20. Aria Vivace, Canto Solo, Bort du langa etc.
21. Aria Canto, Jesu lar mig bedja etc. 
22. Chorus non Molto, Gjorer portarne vida etc.
23. Aff ectuoso, Walkommen La.nets Far etc.
24. Andante. Brudwigsel. Lat gladj as etc. 
25. Andante. Kroningsdagen. Walkommen etc.
26. Adagio Molto con Canto Choro } . . 27. Adagio Soprano etc. etc. Begrafnmgs Mus1que
28. Lamento. Wid Adolph. Fred. Begrafn.

Simphonier eller Concerter, utan Sang.
29. Allegro XII part. dell -Signore Cassali.
30. Andante Arioso. I F moll. 
31. Affectuoso Andantino. I Diss dur.· 
32. Simph. Allegro IX part. dell Oglio.
33. Allegro i D Dur, af okand Auctor. 
34. Allegro, XII part. dell S:r Charlatti (Scarlatti?).
35. Allegro, XII part. dell Cochi. 
36. Allegro Assai IX part. af obekant Auctor.
37. Allegro IX part. dell J. C. Z.
38. Simph. 4 part. deU Scheibe. 
39. Presto IX part. In quarto dell J. C. Z.
40. Presto XI part. D:o D:o.
41. Marche 6 part. D:o D:o. 
42. Presto ma non tanto IX part. D:o.
43. Simph. IV part. dell S:r Ditters. 
44. Trio, 1:mo 2:do & Basso, af Gallimberti. 
45. Simph. 1:mo, Sec. Alto & Basso af Camerlacher.
46. Allegro IX part .. dell J. C. Z. 
47. Simph. ex C:Dur dell Hoffman. 
48. Simph. VII part. af obekant Auctor.
49. Simphonia dell Signo:1'e Toeschi.
50. Allegro Assai IX part. af obek. Auctor.
51. Allegro 8 (?) part. af okand Auctor.
52. Epicedium i G molJ, med sang till.
53. Soprano Adagio, med sang till.
54. Adagio Soprano, utan Sang.
55. Lento Soprano D:o. 
56. Soprano Andantino D:o.
57. Siciliano Molto. D:o. 
58. Lika med foregaende, Psalmerne undantagne.59. Adagio Soprano, utan Sang.
60. Menuette af Zschotzscher.>>
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Da Zschotzscher, som ovan redan anforts, var dir. cantus 1768
-1779, sa visar denna forteckning, att betydligt fler musikalier voro
i bruk vid skolan, an vad den kortfattade inventarieforteckningen av
d. 9. sept. 1780 skulle kunna la.ta formoda.

Under de folj ande aren blevo sa notsamlingarna berikade med en
hel del verk. 1783 inkoptes fran Stockholm 3 symfonier av Haydn
>>bundne i Marmorerade band med affischen>, 1784 ocksa fran Stock
holm van Malderes, >>Legations Secreterarens i Berlin, 6 S1mphonier ...
Bu�dne i Gult band>>. 1785 och 1786 inforskaffades ytterligare sym
fonier av Haydn samt sistnamnda ar aven dylika av Piehl och Pleyel.
1788 koptes >>Symphonie Periodique N:o 13>> av Haydn och >>Symphonie
a Grande Orchester» av Vanhall, bada tillsammanbundna i >>roda band>>.
1790 »upkoptes i Stockholm, for Kongl. Gymnasii Rakning, Pleyels
Symphonier a Grand Orchester», vilka voro >>inbundne i morkbla band,
med skinnryggar och pasatte Afficher». For ar 1793 star foljande
antecknat: >>Ar 1793 inkoptes foljande Arier eller sangstycken:
1:o Andante i Diss Dur: Med tacksam sang och rost etc. 
2:o Andante i A Dur: Lofvad vare Herren Israels Gud etc. 3:o Larghetto con un poco di moto iB Dur: Sa kom var storsta gladje etc.
4:o Larghetto i D Dur: Ma J esu lif var hugnad vara etc.

Desse finnas tillsamman med sine behorige stammor uti en bok i
8:o Majori haftad. Deruti ar hwarje stamma for sig sjelf skrifwen pa
sarskildte papper till allmannare bruk och nytta for ungdomen. Stam
morne aro: Canto Solo, Violino Principale Primo, • Violino Secundo, 
Alto Viola, Duplette af Basso den ena utan, den andra med Ziffror pa 
forsta piecen blott for orgel el. Claver, Oboe P�imo och Oboe Secondo.
Alt skriwit pa Regalpapper och forwaras i ett omslag af Cardus
papper.i>

1795 inkoptes ater symfonier av Haydn. 1802 fick gymnasiet av
den da avlidne Eklin i donation emottaga en rad musikalier, be
staende av bl. a. kvartetter av Kommel, Haydn, Pergolese, Pugnani
och Agrell, trios av Boccherini, N oferi och Albertini, Martini,
Sirmen, Campione, Schuman, duetter av Guerini, Sirmen, Deglardini,
Gossec, Rafael, Franceschini, Kerult, solostycken av Benda, Lolli,
Muller och Kraus, ett band kontradanser samt en del kompositioner
av Eklin sjalv.

1805 inkoptes symfonier av Mozart och av Wranitzky och 1809
slutligen fran Stockholm 2 symfonier av Haydn och 2 av Massaou
neau ..

Sistnamnda ar gick davarande dir. cantus, J. Swensson, d.· 19. apr.
igenom musikalierna och gjorde darvid en del erinringar, som fortjana
anforas i detta sammanhang. Av de pa Zschotzscherska auktionen



7.4• 

:inkopta >>sa kallade>> sinfonierna och sangstyckena vore >>en del i det 
masta formultnade;. oduglige,. urmodige och obrukbare, hwarfore en 

· sarskil:dt hylla· i Mu·sique C.ontoret kundeinrattas till desse obrukbare
Musicalier; emedan ska.pet; hvari sa wal aldre som nyare Noter
·forwaras · ar · nu mera for trangt, at rymma desse saker>>. Om en del
·av d.e av Eklin mellari aren 1780 och 1795 inkopta musikalierna sager
· han, att ·de: behovde nya band, .>>emedan de genom nyttjandet borjar
. blifwa forslitne>,. N otsamlingen i Eklins donation vore daremot i
- samma skick, >>som da den gafs, emedan den icke ar nyttjad, af orsak,
. at de icke.aro tjenlige wid publike underwisningarne>>.

Den foregaende framstallningen av de har behandlade · skolornas

.instrument- och not-samlingar har pa grundvalen av skolhandling
: arnas egna uppgifter velat visa atminstone en del av de musikalier, 
, som inom dessa skol or lades till grund for den hogre musikundervis
· :riingen, samt de tekniska hjalpmedel i form av framfor allt instrument,
som skolorna sjalva anskaffade for att over huvud taget mojliggora 

denna undervisning. Nu ar det for visso farligt att med ledning endast
av uppgifter om inkop av instrument och noter draga slutsatser om
deras · anvandning. Visserligen · kan mari vaga det antagandet, att,
nar ett instrument eller en komposition �nkopes till en skola� veder
borande atmfostone _vid tidpunkten for ,sjalva affiir.en:·tanker sig, att 

: det, som kopes, 6cksa skall komma till arivandnirig, men det ar inte
omedelbart givet, �ttsa verkligen ocksa· blir f�llet; Det ar naturligtvis 

omojligt att exakt ange, i vilken utstrackning de ovan uppraknade
instru:rn'.enten anvants. De redan meddelade uppgifterna om repara-

. tioner och forslitningar tyda dock i fler'a fall pa en ganska flitig an-
vandning.1

Vad sa noterna betraffar, ar-det likaled'es dar: atminstone i viss ut
. strackning mojligt att konstatera, om de anvants eller ej. Ett not
. hafte med blyertsanteckningar och tummade horn har med sakerhet 

.varit i hruk, men om det ser alldeles »nytt» ut, kan man i varje fall 

,saga, att det inte ofta kommit till anvandning. Tyvarr har jag inte
. haft tillfalle att genomga alla de har .behandlade· skolornas notsam
lingar utan endast Strangnas och Vasteras .

I Strangnas synas sarskilt symfonierna av Graaf, Kreiisser, Glaser, 
·Abel, Richter, Meder, Filz, Haydn,. Pleyel, Ebers; Mozart, Wranitzky
· och Gyrowetz ha kommit till'· riklig anvandning, vilka verk ju alla

inkoptes mellan 1769 och borjan av 1800-talet. Noterna ha mycket 

1 Sarskilt handlingarna i Vastera� aro rika pa uppgifte� angftende utgifter 
for instrunientens istandhallande, sa t. ex. >>Bd 25>> '(hos Kallstenius >>Bd 36,>) for 

. · aren 1786; 87 och framat. 

'J5 

tummade horn. Na.got minctre slitet ar notniaterialet till de 1810 
inkopta symfonie:rna av Romberg; Beethoven, Wranitzky och Haydn. 
Av de redan uppraknade noterna fran Vasteras visa sarskilt symfoniet
·na av Graaf, Kloffler, Staniitz, Vanhall,, Haydn, Piehl, Gyrpwetz,
:Massoneau, Pleyel och Brandl mycket kraftiga spar av anvandning,
.framst i form av ilastan svarttummade horn. Damanga av de harfran
:Sa.val Strangnas som Vasteras uppraknade verken.s >>auktalitets>>-tid var
ganska kort, a;r det nog inte for djarvt att antaga att niarkena efter
anvandning -hanfora sig till tiden narmast ·efter inkopen,. att. de alltsa
spelats redan under den period vi har behandla. Fran Vaxj 6 slutligen
.ha vi ju redan (s. 74 ovan) anfort dir. cailtus eget yttrande om att
,atminstone en del av de mellan aren 1780 ,och 1795 till gymnasiet 

-inkopta musikalierna anvants. D.e behovde .nya band, >>medan de
genom nyttjandet borjar blifwa forslitne>>. De utgjordes, som redan
-angivits, framst av symfonier av Bach, Hay.dn�-. van ,Maldere, Piehl 

:Pleyel och Vanhall. Det ar val antagligt, att aven de sena:re.inkopta 

symfonierna av Haydn, Mozart, Wranitzky och Massoneau atminstone
nagon gang spelats.

Vi ,ha .alltsa atminstone i en delfall kunnat konstatera, att de till de 
·olika skolorna inkopta instrumenten och notetna verkligen ocksa
blivit anvanda, vilket val da skett vid musiklektionerna och vid de
tillt'allen, da skolorkestern uppforde musik Betraffande sarskilt no
:terna visar den narmast foregaende framstallningeri, att det radde en 
-nastan forbluffande likhet mellan notanskaffningarna pa olika hall.
Om, vi undantaga Kalmar, varifran ju sa g.ott som alla uppgifter i
detta avseende saknas, sa synes det .vid de andra skolorna till fram
emot 1770-80;..talen inte ha gjorts nag:ra storre_ nyanskaffningar av
noter, atminstone formala skolhahdlingarna intet darom. Detta far val 

narmast tydas sa, att in till dess· de respektive lararna i enlighet med
.en aldre tids praxis sjalva arrangerat och i en del fall kanske t. o. m.
komponerat den for skolans behov.nodvandiga musiken.1 Men efter den
nyss antydda tidsgransen borjade en hel rad i handlingarna narmare
p.ngivna notinkop, Strangnas redan 1769, Vasteras 17Z4, Vaxjo 1780
och Linkoping 1786. Och de kompositorer, vilkas verk man inforskaf
fade, voro nastan overallt desamma, Abel, Piehl, Vanhall, Haydn,
Pleyel� Stamitz, van Maldere, Mozart, Wranitzky, Gyrowetz o. s. v.,
allt storre och mindre ma.stare inom den nya . musikstil, som med
Wien-klassikerna nadde sin fullandning och efter dem fick sitt namn.
Denna likarfade spridning av den nya stilens verk till de svenska laro-

.1 Jfr den ovan s .. 71 f .. meddelade listan pa Zschotzschers musiksamling i 
Vaxjo. 
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satena mojliggj ordes framf6r allt darigenom, att dessa verk av skilda 
forlag, t. ex. J. J. Hummel i Amsterdam och Berlin, J. Andre i Of
fenbach, Pleyel i Paris, gjordes latt tillgarigliga i tryckta upplagor. 
De synas pa 1760-talet ha borjat f6rsaljas i storre skala i Sverige. I 
>>Stockholms Weckoblad>> d. 4. nov. 1769 annonseras om att diverse
>>Musicaliska Arb�ten f��n H_oiiancC finrrns til kops i Holmbergs Bok
lM9-i:-Forte�kii};;ge; ;ppt;:�· bl. a.-·>>Pugnani, 3 Quintets avec-Flutes
& Corn obligees, 27 dal.»1 samt >>Catalog des Sinfonie, 6 Part. & 2

Supplem. 21 dal., med flere helt nyligen inkomne, enligit tryckt
Forteckning>>. 1770 mota annonser i pressen om musikalier fran
Hummel2 och 1778 d. 20. juli en utf6rlig annons om symfonier av >>£61-
jande ber6mda Ma.stare, Van Hall, Ricci, Ditter, Smitt, Graff, Filtz,
Arne, J omelli, Toeschi, Witztumb, Comi, Haydn, Zingoni och Glaser»
samt valda sol� av Corelli och >>Pergoleses Arier och dess Motett ofwer
Dawids 113:de Psalml>.3 Och d. 16. _febr. 1779 anmaler Holmbergs
boklada i >>Stockholms Posten ». en Iin£rad JTIUsikaJier >l@,f B:ummels 
Gravure>} med bl. a. >>Graafs Simpl1.?.11t��� 6-af XI, xrv: xvr i 2 R:d 
16 s. hwarje. Kreussers dito Op:�vi( f:x: a 2 R�J��s-!, Ejuf�··r,?o
Simphonie Periodiques, 28 s. Diverses Auteurs Simph. Op·. I, V a 
2 R:d 16 s. Bachs Simphon. ,-QP�.-.UI, VI a 2 R:d 16 s. Ejusd. Op rx:✓

1 R:d 18 s. Schmidt�✓
,g��g�cip' VI 2 R:d 16 s. Stamitz dito Op IX�0

;:;;1,z? 2 R:d 16 s. Hupfeldts aito Op III 2 R:d 16 S; J)'Avaux dito Op rv,-"
1 R:d <26 s. Klofflers Simph. Periodique N:o 1'f;2, 3, 1 R:d 40 s ... >>,
allt namn, av vilka vi redan matt de flesta i de ovan meddelade in
ventarieforteckningarna. Man tar nog inte fel, om man antar, att 
atminstone en del av de namnda skolornas notinkop gjordes just med 
ledning av dessa annonser.4 

Bestod nu, i enlighet med vad skolhandlingarna otvetydigt visa, 
den hogre musikundervisningen sarskilt pa gymnasiet trots den 
gallande skolordningens tystnad pa den punkten atminstone delvis 
av undervisning i instrumentalmusik, och ha vi kunnat visa, fran 
vilka verk denna undervisning sarskilt under den har behandla_de
periodens sista artionden utgick, sa ar det betydligt svarare att ange, 
hur de musikaliska 6vningarna pa det hogre stadiet narmare litfor
mades och i vilken.omfattning de bedrevos. De meddelade instrument
forteckningarna namna sarskilt ofta stranginstrument, varf6r man val 

1 I Strangnas koptes ju just hostterminen 1769 bl. a. 3 kvintetter av Pugnani! 
(Jfr ovan s. 69.) 

2 >>§!2.�l{l:lqhns __ P9�t:J)dninga!"_>> 1770 n:i� 38 o. 65. 
3 I samma t:idning.
4 T. _ex. Vaxjo gymnasii redan omnamnda inkop 1780 av Bachs symfonier

>>3:d}e Operam (s. 71 ovan).
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-kan antaga, att uridervisning i forsta hand meddelades pa dylika.1 

Darjamte torde val en eller annan larjunge ha fatt ova sig pa valthorn,
trumpet, flojt, oboe eller i att sla pukor, kanske ocksa i att blasa
fagott och klarinett. 2 Om antalet av ·de i den hogre musikundervis
ningen deltagande ar det svart att bilda sig nagon bestamd uppfatt
ning, da handlingarna for det mesta tiga pa den punkten. Enligt
Kallstenius3 skulle Flensburg pa 1780-talet i Vasteras ha upparbetat
en >>ganska god stam orkestermusici>>, hur stor meddelas tyvarr inte.
Forhallandena i Linkoping pa Miklins tid voro dock sakerligen ett
gyllene undantag. Han :riamner i sitt kapell >>34 st. af den studerande
ungdomen, som spela instrumenter, hwaribland utom manga violister
jag har 2 trumpetare, 4 waldthornister, min lille son spelar orgorne,
2 hautb., 2 fleut trav., 2 violoncell och 2 pa stor basviol, och utom 

alla dessa 20 st. som sjunga i 4 stammorn.4 

For att uppmuntra musiken funnos vid skolorna en del stipendier,
som utdelades till dem, som flitigt deltogo i de musikaliska 6vningarna.
Dessa stipendier utgjord�s vanligen av vissa socknar, vilka sasom 

sockengangsomraden tilldelades musikanterna. Norlind sager i sin
Hiilphers-uppsats (s. 39), att >>en ny skolordning 1724 hade berovat
musiken en mangd underhallssocknan>. Det ar inte riktigt tydligt,
varpa Norlind stoder detta sitt pastaende. 1724 a.rs skolordning sager
.om larjungarnas sock�npenningar endast f6ljande, Cap. IIII §. 4.: 
>>Sochneganger sa wahl som dieknepenningar, skola tildelas ungdomen 
bade i Scholan och Gymnasia effter kongl. forordningar af ahren
1624 d:n 7 Apr: 1696 d:n 23 Jan: 1698 d:n 18 Apr. ock 1699 d:n 27 
Martii; dock sa att den wanlige proportion emellan the i Gymnasio
ock trivial Scholan warder salunda i acht tagen, att Sochneganger
eller dieknepenningar fordelas effter rum, flijt ock fattigdom ... >> och
bestammer salunda varken har eller, sa vitt jag har kunnat finna,
nagon annan stans, att medel, som .tidigare till aventyrs tillfallit
musiken, nu skulle frantagas densamma. Vare darmed hur som helst,

1 Hade det i den barocka orkestern ingatt kraftiga blasargrupper, sa bildades 
ju karnan i den Wien-klassiska orkestern av striikkvintetten violin 1 o. 2, viola,
cello och kontrabas, vilka bredvid sig hade endast solistiskt besatta blasare.
Som Norlind visat, >>Kult o. Konst» 1906 s. 94 f, sa torde blasinstrumenten ha
spelat den storsta rollen inom 1600-talets svenska skolorkestrar; under 1700-
talet forsiggick alltsa aven har en omsvangning, i enlighet med en nyare tids
fordringar. 

2 Enligt Miklins brev till Hiilphers av d. 31. VIII 1772 torde kl/:l.rinetten ha
borjat anvandas i Sverige pa 1760-talet (N orlind: Hiilphersuppsatsen s. 56).

3 A. a. s. 205.
4 Cit�rat efter Norlind a. a. s. 35.
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sa fanns det i v.arje fall alltjamt socknar kvar,'sorri tilldelades de musik,:;. 
utovande Iarjungarna. Fran Linkoping citerar Norlind sjalv (s'.. 35) 
Miklin, som sager, att han bland sina musikanter hade >>20 st., som 
aro ordinarii och . njuta . .- hwar sin socken». Fran Strangnas anfor 
Falk, 1 att >>de mer forsigkomna sangarna bland gymnasieungdomen 
samt instrumentalisterna>> brukade ·uppmuntras med premier, >}hu-=
vudsakligen av sockengangsmedel». KaIIstenius narriner2 Bjorksta 
och Dingtuna sasom »spelsocknan>, vilka i vanliga faII voro anslagna 
till beloning at instrumentalisterna.3

• Fran Vaxjo meddelar Odmann� 
att en deI socknar. voro anslagna· tiII sarskilda andamaI, >>saso:m, 
CoIIegers I6nef6rbattring, musiken o. s. w.>>4 I Kalmar synas forhal
Iandena atminstone tidvis . ha varit mindre tiIIfredsstaIIande. I ett 
koIIegieprotokoII av d. 9·. mars ;1771-·.heter det:5 

>>Sedan soknepenninga:rna pa satt som rakningarne derfore utwisa> 

wore utbetaJade} beswarar sig Can�or Herr H_ans Biorkman att han 
icke kan fa nagon hjelp till musiqvens underhallande, derest han 
icke �ar nagot understod for dem, som f9r musiqu� aro falne och hu.'.. 

gade. ·Men(?) ehuruwal jag6 sag af 2:ne ars rakenskaper for soknemed.:.. 
len, att nagot i detta a:ri:met blifwit utdelt; men forlidit ar intet, sa

fant jag dock icke ett enda ord i protocollerna, om denna bewillningen: 
hwarfore jag ock icke wiste om det skulle wara bestandigt, och forden-:

skul utdelade till ungdomen altsamman. Men sedan Biorkman pastod, 
att lionom blifwit lafwat detta understodet ·ad. och jag afwen fant> 

att det war nodigt, men ingen tilgang, utan af de 50 · daler, som for 
scholans ·rakning blifwit aftagne; · sa lemnade jag honom der af 24 
Dr, med tilsagelse att ingifwa. f orteckning pa dem, som dessa pgr fatt, 
samt att de tilhallas att_ sig i musiquen {litigt ofwa, _dock utan _att 
derigi;nom forsumma studjerna>>.7 

. . 

De storre eIIer·mindre musikutovande o'rgah; sorri kunde uppstallas 
inom -de olika skofo:rna,: hade i a.Idre titler i Iangt hogre grad an vad 
som ar fallet i vara · dagar, -tiilfaIIe och aven skyldighet att framtrada. 
Norlind har for 1600-ta.Iet och tideh darforut utf6rligt behandlat de 

1 A. a. s. 140.
2 A. a. s. 205-.
3 Jfr aven Hiilphers a. a. s. 116. anm. 3.7: >> ... Socknega:rigar aro wid en del

Gy:i:nnasier anslagne til Musik-idkares .understod, men ganska olika. l Linkoping 
aro 20 sma sa kallade Spelsoknar i Termin, i Westeras 2: dock sa, at ·nere .de:ri 
fa delar,>. 

4 A .. ?•- s. :,58. 
5 I volymen >>A I a,>. 

. 
6 ,>Jag,; ar ·val rektor, Johan Stagnel. 
7 A ven har sal_unda ett visst int:resse for musiken men. samtidigt den, typiska 

- jfr skolordningsforslaget av ar 1760 (s. 41 ovan) - radslan-for att _musiken
skulle hindra de egentliga studierna . 
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mangfaldiga tiIIfallen, da. den musikkunnige skolungdomen uppforde 
musik.1 Men aven under·1700-talet och Iangre·.medverkade skolorrias. 
musikanter ofta medelst musik, vid sarskilda hogtider i kyrkan, vid 
rektoratsorribyten, vid orationer, vid mi:rineshogtider, vid hoga besok 
och andra festliga tiIIfaIIen.2 Vi vilja i all hast ge ett par exempeI.: 

I Kalmar firade skolan d. 1. och 2. nov. 1793 sin 100-ariga jubelfest.· 
GymnasieprotokoIIet forma.Ier daroni bl. a., att >>Cantor Gymnasii & Sch: 
Triv. herr lac . .Kinberg. hoII ett Iatinskt obundet ta.I pa Gymn.>> samt 
att det bagge dagarna uppfordes. >>V ocaI- och Instrumental Music, 
forstarkt af 6 Musicanter ifran KongI. Calmare. Regementet, enkom 
dertiII efterskrefna ... >>3 Vilka instrument dessa >>Efterskrefna>> musi..:. 
kanter: spelade upplyser skolans verifikationsbok om. Det heter dar: 
>>For Musik pa Gymnasium i Calmar den 1 och 2:dra November sist
ledne med En Trompette Tva Waldhorn och Tre Ciarinetter af Kongl
Calmare Regements Musikanter, ar i Resepenningar och arfvode, af.
Rector Gymnasii Fjorton Richsdaler 32 s. betalte. J. Rosberg>}.�
Enligt samma verifikationsbok medverkade aven · en fj arde klaririet-:
tist, som for sitt arbete fick 32 s. specie. Sjalva festligheterna aro
nagot narmare beskrivna i kollegiep:rotokoIIet, varav det framgar, att
det bagge jubeldagarna avsjongs sangstycken >>under douce Accorri""'
pangering>>. Salunda sjongs fore jubeitaiet >>Aria Solo Du Giadj.ens
Dag! . . . Efter Talet Chorus Gudomlighet ! . . . Den 2 Nov. fore det
Latinska·. Talet Aria Solo Okom Dagens glada Fest . .. >> I juni 1795:
for kungen till Oland� varvid musik pa pukor och trumpeter samt sang
utfordes av de studerande fran en sarskild bat. D .. 18. okt. 1796 hoIIs
ett av _sorgemusik inramat aminneisetaI over· Iektor N. G. Sandberg;
och d. 3. apr.iI 1800 :slutligen firades Gustav IV Adolfs kroning med:
tal pa svenska och latin, varvid musik uppfordes >>och:verser afsongos:
af Cantor Sch. Kinberg, samt nagre· dess elever.>>5 

· I Linkoping synes bl. a. Gustav III:s kroning ha firats med en an..:.
slaende fest i gyrtmasiets storre IarosaI. Memorialboken omnamner,:
hu:r ·de fornama personligheterna intagade >mnder behageI. rriusique>f
och fortsatter: >>Vid datta hoga tiifaIIe upforde HafSecreteraren ok

1 Se fr. a. ,>Latinska skolsanger ... >> o. >>K1:1It och Konst» 1906 .. 
2 Jfr den i detta avseende ytterst .. upplysande, ovan s. 71 f.- :rheddelade; 

Zschotzscherska_ musiksamlingen, sarskilt· sangstyckena .. Se ocksa hos Norlind, 
Hiilphersuppsatsen ss. 30 o. 33 anm. 2. 

3 >>A I a,>. - Om regementsmusikens betydelse for sarskilt. stadernas musikliy 
se aven N orlind a. · a. s. 43 ff. 

· · · · - · 

4 >>F IV c,> µnder. 1793 fol. 19. 
6 Alla dessa uppgifter ur >>A I a,>. 
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musices Directeuren Johan Miklin en ganska ljuflig ok niuntrande 
instrumental och vocal-musique 6fver af honom forfattade sirine-rika 
Sang-stycken, som under acteh utdeldes ... >>1 

Till sist aven ett exempel fran Strangnas. Den redan namnda voly
men i laroverksbiblioteket med diverse uppgifter fran Strangnas stift, 2 

innehaller aven ett 'utdrag ur ett d. 24. maj 1804 daterat brev med 
beskrivning over den hogtidliga invigningen av domkyrkans, av J. 
Everhardt forfardigade, nya stora orgelverk.. Vid avsjungandet av 
psalm N:o 112 hordes verket for forsta gangen sasom fardigt offent
ligen >mnderstodt af Pukor, Trumpeter, j amte flere slags Blas Instru
menter, genom tillkallade musikanter fran Kongl. Sodermanlands 
Regemente, dem Regementets Chef benagit tillatit att ifran Motes
platsen vid Malmkoping har infinna. sig for att bidraga till Dagens 
Hogtidlighet. Efter Pradikan afsongs af nagre af Gymnasii Ungdomen, 
med bitrade af Instrumental Musique, under Con Rector Wulfs3 

anforande en femstammig Chor. Ahorarne till ovanlig myckenhet 
samlade, afven fran aflagsne bygder; hade utan tvifvel den fornojelse 
de vantat ... >> 

Utom" vid dylika mer eller mindre officiella hogtidligheter kunde 
skolans musikanter fa anvandning for sin talent aven vid tillsta.11-
ningar av mer privat natur. Kallstenius namner bl. a., hur krog
besokare stundom sande . efter gymnasister for att spela for. sig� och 
hur denna osed f 6ranledde kollegiet att utfarda for bud mot >>att 
gymnasister musicerade pa gastabud, kallare och dylika stallem.4 

Odmann namner i sina >>Hagkomsten> (s. 84), att de musikbegavade 
hos ungdomen >>woro utmarkt kanda och agde entre i de ·battre 
husen». Da de voro bjudna pa lektorernas baler, >>spelade 2 skifteswis, 
men de ofriga horde till sallskapet och deltogo i nojet». 

Elevernas deltagande i formliga konserter omtalas vid ett par till
fallen. I sin minnesteckning over P. Frigel anfor Beskow, hur Bjork
man i Kalmar med skolungdom och regementsmusiker uppfo:rde 
>>storre kyrkomusik av Handel, Graun, Hasse, Leo mi• fl. ma.stare i den
hoga, allvarliga, for templet passande stilem.5 ·Gymnasieprotokollet
meddelar under d. 7. mars 1765 en episod, som formodligen utgjorde
forspelet till dessa konserter. Denna dag halls >>Collegium Gymnas-

1 Jfr aven N orlind a. a. s. 33 anm. 2. 
2 Volymen >>G le 21: 168,>. Den skanktes 1837 till gymnasii biblioteket av 

bokhandlaren I. G. Bjornstahl f. Ljung och systerson >>till framl. Professorn J. J. 
Bjornstahl». Framparmens innersida bar bl. a. artalet 1789. 

3 Samme Wulf, som var dir. mus. 1774-98. (jfr ovan s. 55). 
A. a. s. 203 f. Jfr aven Norlind Hlilphersuppsatsen s. 37 f.
Citering efter Norlind, a. a. s. 36. 
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ticum ... i anledning deraf, att Rector Cantus H. Biorkman astun
dade att upfora Passions Musique pa Gymnasium emot betalning af 
ahorarena, till instrumenters anskaffande>>. Protokollet fortsatter: 
>>Sasom sattet war nog owanligit, att neml. for penningar anstalla
festiviteter pa Gymnasium, och man derjemte, sa wida Musiquen om
aftnorne skulle upforas, hade att befara oljud af ungdomen, som nu
en tid blifwit om aftnorne anfallen och illa handterad af ungt sjofolk,
sa anmodade Collegium Gymnasticum Biorkman, att anstalla denna
Musique pa Radhuset eller annorstades hwarest bast syntes, hwartill
han ock samtyckte>>. Att doma av foregaende Beskow-citatet fann
Bjorkman kyrkan vara den basta platsen for sina konserter.

A ven i Linkoping medverkade larjungarna vid konserter. I kol
legiet var, -enligt memorialbokens anteckningar av d. 23. nov. 1788, 
ett ma.I fore angaende nagot ova.sen ute i staden. En del gymnasister 
inkallades som vittnen. Dessa kunde dock inte ge nagra upplysningar. 
En del hade varit bortbjudna, andra hade >>sasom Musici till kl 11 
varit sysselsatta med en Concerts upforande ... >> En inventarie
forteckning upptar vidare bland instrumentinkopen ar 1809: >>En 
Violoncell med f qutral, kopt for de Medel som influto wid Amato rs 
Concerterne, hwarwid kapellisterne bitradde 1808, och skankt til k. 
Gymn. kapell» samt bland notinkopen for samma ar: >>For kapellis""'. 
ternas bitrade vid de Amators Concerter som gafs i Faste-tiden 1808, 
blef inkopte foljande Musicalier, och skankte til k: Gymn. kapell: 
neml: 5 st Uvertyrer, af satskildte Forfattare. 18 Band>>.1 

Det ar nu for visso svart att bilda sig nagon narmare uppfattning 
om hum denna av skolungdomen vid., sa skilda tillfallen uppforda
musik i verkligheten kan ha klingat. En del ovan (ss. 52 f. o. 80) redan 
meddelade citat fran Linkoping visa dock, att musikuppforandena 
kunde vara utmarkta. Som N orlind just betraffande Miklin i Lin
koping framhaller,2 sa torde den avgorande faktorn for den musi
kaliska standarden vid en skola ha varit den ledande personligheten, 
d. v. s. musiklararen. En skicklig sadan kunde astadkomma goda
resultat aven med de medel, om vilkas blygsamhet, .sarskilt vad

1 Dessa konse:rter finnas annonserade i >>Link6ping3 Bladeb> N:is 17, 18, 20, 
22, 24, 26 o. 28 for ar 1808. De voro abonnemangskonserter med ett pris for h_ela 
serien av 1 R:dr 24 s. R:gald och uppfordes i teatersalen med borjan ,>precis kl. 
6,>. Under dessa konserter uppfordes bl. a. symfonier o. ouvertyrer av van Maldere, 
Wranitzky, Gluck, Mozart, Gyrowetz, Haydn, A. Romberg o. Sacchini, diverse 
kammarmusik av Steibelt, Romberg, Berton, Raimondi, Haydn, Fodor, Ber-

. wald, Viotti o. Triklir, samt vokalmusik av Sacchini, Cimarosa, Martini,' Lemner, · 
Gluck o. Haydn. 

2 Hlilphersuppsatsen s. 35. 

6-388524. 
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orkestern angar, flera av de ovan meddelade inventarieforteckning
arna avgivit talande vittnesbord. 

Betraffande de har behandlade skolornas notsamlingar ha vi redan 
papekat den langt . gaende likformighet, som rad de mellan dessa,. 
inte endast med ·hansyn till de inkopta verkens art utan aven i fraga
om tidpunkten for ink6pen. En liknande iakttagelse kunna vi nu 
gora aven betraffande instrumenten. Forst under 1700-talets senare 
halft synas skolornas instrumentforrad ha genomgatt en fornyelse,. 
som i det narmaste utplanade de eventuella resterna fran barock�n 
och som betydde en anpassning efter en nyare tids smak.1 Av dessa 
nu antydda forhallanden samt av s¼-olhandlingarnas uppgifter i _ov
rigt far man nu det intrycket, att det pa den skolmusikaliska fronten 
i vart land .hande mycket litet allt ifran 1700-talets borjan och anda 
fram till 1760-70-talen. Efter 1600-talets och aldre tiders pa manga 
hall rika musikodling synes ha foljt en period, som i musikaliskt av
seeri.de val narmast kunde betecknas som en vagdal, vilken dock 
fram err.wt 1700-talets sista artionden avlostes av ett mer eller mindre 
starkt utpraglat vagberg. Det ar mycket troligt, att det i verkligheten 
aven forhallit sig pa det sattet, aven om det hittills framdragna mate
rialet inte ar nog omfattande for att man skall vaga yttra sig med 
bestamdhet.2 I Sverige liksom annorstades var skolmusiken till inemot 
baroc�ens slut framfor allt en kyrkans angelagenhet. Den uppmunt
rades till stor del darfor, att musiken ingick som ett viktigt moment 
i kyrkans kulthandlingar. For Sveriges del ha vi dessutom redan 
(s. 42 ovan) papekat, hur det dar aven var hogst materiella intressen, 
som dikterade kyrkans musikvanlighet. Musiken var ju i aldre titler 
ett · av de viktigaste medlen att skaffa penningar till de av kyrkari 
styrda skolorna. Vi ha ocksa redan antytt, hur t. ex. 1724 a.rs skol
ordning till storsta delen losgj orde skolorna fran den materiella bun
denheten. vid musiken och stallde deras ekonomi pa annan grund. 
Kyrkan sjalv hade alltsa inte langre alls samma intresse av att upp
muntra skolmusiken. Denna var inte langre av nagon egentlig positiv 
ekonomisk betydelse. Da nu de svenska kyrkomyndigheterna i gemen · 

1 Jfr ovan s. 77 anm. 1. 
.
2 Sasom ett av skfilen till det av myndigheterna ofta papekade urusla tillstand,. 

i vilket musiken pa 1740-talet befann sig i Uppsala angav davarande dir. mus. 
Engelhardt >>bristen pa tjanliga Subjecta af the Studerande, som theraf harrorer,. 

at the wid Gymnasierne ej hafwa then underwisning i Musiquen, som wara bor,>. 

. (Se M. B. Swederus excerptsamlingar om akademiska musiken i Uppsala i �Hdskr.
U 65 y,> i UB under ar 1746). - Odmann sager om lararna i Vaxjo, att diir inte 
funnes nagon, ,>som hade ora, om icke for glosori> samt att musiken endast vore 
>>tolererad,> (a. a. s. 85).
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unaer 1700-talet dessutom synas ha stallt sig helt likgiltiga infor 
musikens tidigare sa. h6gt skattade kultiska uppgift,1 sa ronte skol
musiken inte heller av kultiska hansyn annat an i undantagsfall 
nagon uppmuntran fran kyrkoha.11. Den miste med andra ord sitt 
dittills maktigaste stod, kyrkans. intresse. Om inte andra krafter fun
nos, som kunde ha.Ila den uppe, maste resultatet darfor bli en skol
musikalisk vagdal. 

Men det var_ inte endast musikens stallning i forhallande till kyrkan, 
som allt ifran 1600-talets slut genomgick en genomgripande forandring, 
utan aven manniskans stallning i forhallande till kyrkan. 1700-talet 
var ju sekulariseringens stora arhundrade, da t. o. m. >>folkeb> borjade 
slita sig los fran den tidigare kyrkliga bundenheten for att pa egen · 
hand leva sitt liv vid sidan om och oberoende av kyrkan. Intresset 
inriktades darvid, som ofta framhallits, 2 i overvagande grad pa denna 
varlden och pa ett utnyttjande av dess mojligheter. Det uppstod en 
rik av kyrkan inte langre praglad kultur. Hade musiken tidigare 
under kyrkans glansdagar sasom ett av de viktigaste kultmedlen spe
lat en stor och avgorande roll aven i lekmannens liv, sa nedsjonk den 
inom den nya forvarldsligade kulturen till att bli ett den enskildes 
forlustelsemedel. Man a.horde musik, inte langre for att finna vagen 
till himmelen, utan for att man av en ell er annan anledning tyckte 
det var roligt, for att roras av dess toner - eller ocksa for att visa 
graden .av sin bildning. Musiken blev namligen i inte ringa grad ett 
sallskapsnoj e, som odlades inom de hogsta kretsarna och som darifran 
spred sig till de skikt bland >>folkeb>, som gj orde ansprak pa att 
kallas bildade, da v. s .. i forsta hand borgarna. Musiken fick salunda 
en helt ny social uppgift. Den stod inte langre i kyrkans utan i den 
enskilda nojeslystnadens · och det enskilda skonhetsbegarets ·tjanst, 
vilket pa ett. genomgripande satt omgestaltade hela den vaster
landska musikkulturen.3 

De krafter, som frammanade denna nya inusikkultur, voro alltsa 
- den enskildes musikonskningar. Dar dessa onskningar tidigt voro star

ka, dar vaxte mycket snart det nya musiklivet fram. D�r de forst
senare gjorde sig gallande, dar_ drojde det langre, innan den nya
musiken vann insteg. I Sverige synes detta ha drojt till fram emot
1760-70-talen. Da.,Jorst hade svenskarnas· forvarldsligade musik
behov vuxit sig sa starkt, att det av Roman langt tidigare grundade

1 Jfr Morin a. a. s. 116 ff. 
2 Schuck ger ju, a. a. s. 1, hela frihetstiden slagordet >>utilism,> till beteckning. 
3 Se narmare de s. 37 anm. 1 namnda kapitlen i min avhandling. 
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svenska konsertvasendet kunde sla ut i full blom.1 De beromda s. k. 
Cavaljers-konserterna under sasongen 1769-70 aro ett utmarkt 
vittnesbord om, vilken spridning och styrka det nya musikintresset 
hade vunnit vid denna tid bland samhallets hogsta. 

Har inom detta »nya>> musikbehov ar det, som de krafter aro att 
soka, som atminstone d_elvis hjalpte skolmusiken upp ur den vagdal, i 
vilken den rakade, nar den plotsligt miste det kyrkliga stodet. Vi 
forsta da ocksa den i skolmusikaliskt hanseende doda period, som-vi 
med ledning av skolhandlingarna tyckte ass kunna konstatera fran 
1600-talets slut och fram till 1760-70-talen. Kyrkan hade till star 
del upphort att vara musikkonsument, och det droj de anda till se-' 

nare halften av 1700-talet, innan en ny konsument, den bildade lek
mannaklassen, i musikaliskt avseende vuxit sig sa stark, att den 
kunde pragla en ny musikkultur inom skolan. Att den till sist verk
ligen gjorde det, visas kanske allra bast av de notinkop, som vi ti
digare utforligt redogjort for och som ju nastan uteslutande om
fattade verk, avsedda att tiUfredsstalla denna nya konsuments musi
kaliska onskningar. 

Den nya roll, som musiken kom att spela i det svenska samhallet 
under framfor allt senare halften av har behandl�de period, framgar 
med all onskvard tydlighet av den propaganda, som fran intresserat 
hall gjordes .for att hoja musikint:resset bland den studerande ung
domen. Rektorn i Linkoping uppmanar ungdomen 1789, att >>Utan 
mistning for sine studier soka all moj elig forkofran i ett amne, som 
i allmanna lefnaden ar_ sa mycket recommenderande och som oftast 
kan bidraga til befotdran af hela deras timl. Lycka>>.2 Och Hiilphers 
undrar, om inte ungdomen skulle kunna uppmuntras till >>mera lust 
och tycke for Musikern> genom bl. a. sadana forestallningar som >>at 
manga gen om insigt deri gj ordt sin lycka, wunnit hederliga bekant
ska per, haft battre efter fordelagtige Conditioner, och ofta, fatt derfore 
syslor o. s. w.>>3 Ett pa grund av sadana forestallningar vackt musik
intresse fortjanar for visso beteckningen utilism och har kanske inte 
alltid sa mycket att skaffa med i egentlig mening djupare musikalitet. 

Antingen det inom skolan nyvaknande intresset for musiken till-sin 
innebord var utilistiskt eller hedonistiskt4 eller endast rent >>musika-

1 Jfr den av. Vretblad meddelade konsertforteckningen i >>Konsertlivet i 
Stockholm under 1700-talet», Sthlm 1918 s. 133 ff. 

2 Citerat ovan s. 52 f. 
3 A. a. 113 anm. 33.
4 Jfr Hiilphers a. a. s. 112, dar han pa tal om de svenska musikforhallandena

under Adolph Fredriks regering sager: >>Wid de AJl:n;ianna Larohusen, upl�om 
derfore nu storre lust ibland Studerande, _at jemte andra nyttige wetenskaper 
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liskt», sa bar det i varje fall frukt i form av ,en livligare musikodling. 
Men detta, att atminstone en del gymnasier, som N orlind uttrycker 
det,1 >>fortfarande med kraft arbetade for musikens forkovran» skedde 
inte, sasom denne forskare framstaller det, i k�mp mot en musik
fientlig skolordnings bestainmelser. Som vi redan visat, sa foretedde 
den for ass i detta sammanhang gallande skolordningen, den av ar 
1724, hogst obetydliga spar av den skolmusikaliska forslappning, 
som otvivelaktigt radde vid tidpunkten for dess tillkomst. Man kunde 
snarare tvartom framhalla som ett anmarkningsvart och aven be
klagligt faktum, att det trots en skolordning, som bestamde om 
nastan daglig undervisning for hela skolan, vaxte fram en mer mark
bart blomstrande musikodling vid endast en del av de svenska sko
lorna. Men det arbete pa musikens omrade, som bedrevs vid dessa 
skolor, var i gengald sakerligen av den allra storsta betydelse for 
landets musikliv i dess helhet. Det pafallande starka musikintresse, 
som man mot 1700-talets slut och 1800-talets borjan kan spara fram
forallt i Stockholm men aven annorstades, grundades nag till inte 
ringa del vid de gymnasier, dar musiken efter en period av svaghet 
ater hade vuxit sig stark och bedrevs med kraft.2 Sa blev det till sist, 
kansk_e mest pa grund av ett misstag - 1724 a.rs skolordnings obe
raknat langa giltighetstid - inte det nyttobetonade upplysningstide
varvet, som beskar den svenska skolan dess mojligheter att i enlighet 
med gamla traditioner verka som en musikkulturell faktor av rang. 
Detta var den begynnande romantiken forbehallet. 

lagga sig pa Musiken, for at derigenom kunna deltaga i de nojen och behaglig
heter som denna konsten meddelar sine alskare, sardeles i de samfund som lysa 
af insigt och ofning ... ,>. 

1 >>Svensk musikhistoria,> s. 159.
2 Bjorkman i Kalmar! Miklin i Linkoping! Jfr aven Norlind Hiilphersuppsat

sen s. 31, dar Miklin raknar upp en hel rad av sina elever, som sedermera blivit 
>>de fornamste pa CavaillersConcerterne i Stockholm ... >>. 
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