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MUSIKALISI{A AKADEMIENS LANEBIBLIOTEK 

ETT 150-ARS MINNE 

Av A. WIBERG (Stockholm) 

A
r.1788 startades i Stockholm ett originellt foretag i ·och med det
da grundade musikaliska lanebibliotekets inrattande. Mojligt 

a:r, att utlandska forebilder givit impulsen till biblioteket, men vida 
sannolikare ar, · att det varit de vid denna tid i full utveckling och 
blomstring var·ande lanebiblioteken for backer, som paverkat initiativ
tagaren. Sarskilt synes Swederi bibliotek, eller Stockholms lane
bibliotek, som det ocksa kallades, ha varit en av de narmaste fore
bilderna. Detta framgar bland arinat darav; att flera av de grund
laggande bestammelserna - sakerheter, laneavgifter · etc. - for 
musikbiblioteket blevo i huvudsak kopierade efter· dem, som tillam
pats av Swederus alltsedan 1784. Swederi bibliotek stod ocksa vid 
denna tid pa hoj dpunkten .ay sin utveckling och hade helt och fullt 
karaktaren av ett stadsbibliotek.1 Vad som med gott resultat kunnat 
ske med backer, det borde lika sa val kunna foretagas med nothaften, 
om man satte som sitt ma.I att astadkorrifua en allmannare musikalisk 
bildning .. I mbtiveringen till b1bii6tekets grundande angavs ocksa 
detta som det nya bibliotekets syfte. 

Lanebibliotekets uppkomst och historia synes i9ke hittills ha blivit 
foremal for nagon narmare historisk undersakning. Julius Rabe 
omnamner visserligen inrattningen i sin artikel om musikerfamiljen 
Berwald i Biografiskt Lexikon,2 men dels namnes den endast i forbi
gaende och dels tillskrives dar bibliotekets grundande Frans Berwalds 
fader, kammarmusikern Christian Friedrich Georg Berwald (1740-
1825). Denna sistnamnda uppgift ar emellertid icke riktig. Lane
bibliotekets grundare synes namligen ha varit den namndes halvbro-

1 Jfr Wiberg, A., Stockholms forsta stadsbibliotek. Bib1ioteksbladet 1938, sid-

101 ff. 
2 Biografiskt Lexikon, Bd IV, Stockholm 1924 s. v. Berwald. 

87 

der, · violinisten · i hovkapellet, Georg Johan Abraham Berwald. 
Atminstone ar det denne, som utat statt som initiativtagare och le-:

dare och som undertecknat uppropen och meddelandena· till all
manheten. _ Da saken salunda anmi icke blivit helt utredd, torde ett 
narmare klarlaggande nu infor 150-arsminnet aga ett visst allmant 
intresse. 

Georg Johan Abraham Berwald, som var fodd den 29 /s 1758, kom 
till Sverige redan 1782, tydligen hitlockad av den hagkonjunktur 
pa det musikaliska omradet, som har radde under Gustaf III:s rege
ring. Sedan han barjat som fagottist i hovkapellet, tillharde han detta 
som violinist under aren 1783-1800. Efter sistnamnda ar foretog 
han flera utlandska resor och hamnade -· sedan han rakat i strid 
med musikledningen i Stockholm - slutligen i S:t Petersburg, dar 
ha,n sedan 1803 var bosatt till sin dad den 27 /1 1825. Till Sverige var 
han dock fortfarande knuten med inanga band, framst genom sonen, 
den bekante kapellmastaren Johan Fredrik Berwald.1 

Ehuru han salunda var en framling i vart land, draj de de.t icke lange, 
forran Georg Johan Abraham Berwald sakte gara en insats for den 
svenska allmanhetens, framst huvudstadsbornas, uppfostran i musika.., 
liskt hanseende. I ett i dagspressen inf art upprop till allman�eten ar 
1788 framhall han, vilket utmarkt hjalpmedel i fraga om allmanhetens 
musikaliska uppfostran ett lanebibliotek for musikalier skulle vara,' 
varfarutom han ocksa framkastade en plan till en dylik inrattning 
och inbjod till deltagande.2 Detta upprop, som hittills icke synes ha_ 
blivit uppmarksammat i svensk musikhistoria, ar mycket klarlaggande 
och upplysande for det tillamnade bibliotekets uppgifter och avsedda 
verksamh�t. Det var av foljande lydelse: · 

Da tilgangen af goda Musicalier och de b·attre Ma.stares Compositio
ner onekeligen mast bidrager til den goda smakens tilwaxt i den wackra 
Musicaliska wettenskapen, tyckes anskaffandet af storre samlingar wara 
noawandigt for dess .Alskare och Idkare; men da afwen sadane Sam
lingar af utifran forskrefne dyrbare Noter, medfort ansenlige omkost
ningar, som ej oratt, skulle kunna anses for ofruktbara Capitaler, 
hwilket afskrackt de formognare och aldeles undandragit de ri:lindre 
fo:rmogna Amateurer qch Ynglingar den forman at af goda Arbeten i 
Musiquen winna fardighet, Execution och mera stadad smak; har 
undertecknad, som redan ager et w�ckert forrad af Musicalier, dels at 
befordra et sa godt andamal, medelst lattad tilgang emot obetydelig 
kostnad, dels ock til upmuntran och forman for Kongl. Musicaliska 
Academiens (under hwilkens beskydd denna Inrattning ko_mmer at

1. Jfr Olallo Morales, Franz Berwald. Forfaderna: Sv. Tidskr. f. Musikforskn. 

III, 1921, sid. 52 ff. 
2 Dagligt Allehanda N:o 252, Tisdag den 28 October 1788. 
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goras) Elever, ansedt for skyldighet och noje, at wara respective Musik
alskare til tjenst med opnandet af et Musicaliskt Lane-Bibliotheque 
hwarwid, da wilkoren for hwar och en blifwa sa formanlige, jag smickrar 
mig med hopp at blifwa encouragerad genom et tilrackeligt antal 
Subscribenter, i, synnerhet da afsigten ej ar at winna, utan endast at 
gagna. 

Af Catalogen N:o 1, hwaraf en stor del sa fort mojeligt ar skall 
dubb- och trippleras, kan walet af de Auctorer som genast aro at tilga, 
inhamtas. 

Til nastkommande War, skall Samlingen Completteras med nyare 
och efter smaken lampade Arbeten, utgorande Catalogen N:o 2, och· 
om Subscriptions-Summan tillater (ty ·pa modan hafwes ej afseende) 
ytterligare altsammans okas, hwartil det afwen torde bidraga, om 
nagon agare af et eller annat godt och icke allmant Wark, behagade 
mig sadant til afskrift lamna, emot samma forman eller erhallande af 
et lika stort Wark af min Samling ·til lans utan afgift. 

. Subscriptionen sker til en borjan pa 2:ne ar emot Fyra Riksdaler 
specie, hwaraf en · genast �rlagges, En i nastkommande April, En i 
October 1789 och En i April ma.natl 179-0. 

Emot denne erlagde Summa aga Subscribenterne rattighet, at utan 
pant. uttaga 3:ne Piecer i hwarje ma.natl och dem antingen en ma.natl 
behalla samt efter behag la.ta afskrifwa, eller ock efter 14 dagar ater 
ombyta. For dubhel Subscription erhalles dubbla formaner i anseende 
til tid och Piecer. 

De af respective Music-alskare, som icke wilja Subscribera pa sa 
lang-tid, tillatas Subscribera manads-wis pa lika antal Piecer, da pant 
af Warkets warde inlamnas och 16 ss. erlagges for hwarje ma.natl. 

· Til utlaning och ombyte aro 2:ne dagar i hwarje wecka, neml. Ons
dagar och Lordagar distinerade, formiddagen fran kl. 9 til 12 och efter
middagen fran 4 til 6. Hwarjamte om pa en afton nagot · Musicaliskt 
Sallskap astundar en eller flere Piecer, skola de afwen i Original eller 
Afskrifter sta til tjenst emot pant och 4 ss. for hwarje Wark, hwilket 
dagen darpa til Bibliothequet aterlamnas: For sadan utlaning ha.Iles 
Bibliothequet oppet alla eftermiddagar fran kl. 4 til 6. 

Hwarje Simphonie, _ Solo-Concert eller Arie raknas sarskildt for en 
Piece, af det ofrige raknas 3 a 4 Sonater pa hwarje Piece. 

Harwid forbehalles likwal, at om de utlanta Exemplaren goras de
fecte, sonderrifwas eller sa smutsas, at de blifwa otydliga, lantagaren 
da forbinder sig det skadade Exemplaret for asatt pris tilhandla, 
sedan en afskrift om sa behofwes pa min bekostnad blifwit tagen for 
Bibliothequets rakning. 

Skulle nagon af Subscribenterna astunda Afskrifter, antingen af 
hela Wark eller wissa Sonater, atager jag mig darom besorja, med for
sakran om billigt pris och correct Copiering. Afwensom om nagot 
Wark a.skas, som icke finnes pa Catalogen, skall sadant sa fort mojeligt 
ar anskaffas. 

Nyttan af denna lilla Inrattning ar for synbar at har behofwa wid
loftig detaille; om det blott considereras at man for 4 R:daler ager en 
tilgangelig Samling af flere Hundrade R:dalers warde, farer sadant 
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blifwa et talande ska.I for min afsigt och den moda, som darwid altid 
skaU · wara ospard. 

Prenumeration pa detta Lane-Bibliotheque emottages genast pa 
Engelska Kallaren wid Riddarhus-Torget och hos underteknad, boende 
uti Huset N:o 22 wid Regeringsgatan nastafwanfor Kallaren 3 Rem
mare 2:ne trappor up, pa hwilka stallen Catalogen ofwer Musique
forradet for alla Instrumenter jamte Harp- och Zitter-saker, kan beses. 

Dagen da med utlaningen borjas, och da tryckte Cataloger for 2 ss. 
stycket forsaljas, skall med det forsta i Tidningarne annonceras. 

Stockholm den 27 October 1788. 

G. J. A. Berwald 
Kgl. Cammar-Musicus. 

Som syn es ar uppropet undert,ecknat av Georg Johan Abraham 
Berwald. Sa ar, som vi fa se, aven fallet med flera av de i det foljande 
atergivna meddelandena fran aren 1788-1790. Detta forhallande 
torde vara avgorande for fragan, vem som varit bibliotekets grundare 
och ledare. Denne har icke, sasom Biografiskt Lexikon uppgiver, 
varit Christian Friedrich Georg Berwald utan ovanstaende upprops 
undertecknare. 

Under de narmaste aren kan man folja det nystartade bibliotekets 
verksamhet_ i de notiser om densamma, som Berwald lamnat i de 
dagliga tidningarna� Redan den 15. december, sedan biblioteket 
salunda varit i verksamhet under c:a en och en halv ma.natl, inforde 
han foljande oundertecknade meddelande i Dagligt Allehanda.1 · 

Som en del af resp. Subscribenterne pa det Musicaliske Lane-Biblio
theket annu icke uttagit nagre Musicalier och formodeligen ej obser
werat den sednare Annoncen om Bibliothekets opnande; sa far jag 
harniedelst a.ran gifwa tilkanna, at borjan med utlaningen skedde sist
ledne November och fortfar pa de i Dagligt Allehanda for den 28 
October utsatte dagar i hwarje wecka. Et Utdrag af den i namnde 
Dagblad staende underrattelse om Lane-Bibliothekets inrattning, 
ar tryckt framfor Cathalogen N:o 1, hwilken wal redan warit utgangen, 
men ar nu a nyo uplagd och saljes hos mig pa Engelska Kallaren for 
2 ss. Exemplaret haftad. Och da en och annan i Orterne boende Musik
alskare skrifteligen yttradt astundan at Subscribera, har jag afwen 
trodt mig skyldig avertera, at i brist af Commissionair til Noternes ut
tagande och ombyte, atager jag mig, efter i Bref erhallen anmodan, 
darom besorja, med forbehall at Orten ej ar langre aflagsen, an det 
utlante Exemplaret kan Post-wagen eller med resande til Bibliotheket 
innom en Ma.natl fran utlanings-dagen hinna aterkomma, och at om
kostningarne af postporto och transporten, blifwa for Lantagarens 
ralming. 

1 Dagligt Allehanda N:o 293, Mandag den 15 December 1788. 
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Den har lamnade uppgiften, att aven musikalskare ute i >>Orterne>> 
kunde fa vara med och njuta fordelarna av laneinrattningen, ar av 
start intresse, dels visar den, hum man tankt vidga sin folkpedago
giska verksamhet, dels kopieras ocksa hamtinnan den Iiknande verk
samhet, som boklanebiblioteken redan fomt pa detta satt bedrivit, 
och slutligen visar uppgiften, att den tryckta katalogen foregicks av 

. en tryckt >>plan»_ for inrattningen,1 hum bunden Berwald varit av 
foregangarnas exempel, ty Swederi lanbiblioteks kataloger inleddes 
just av en dylik >>plan>>, vilken inneholl de gmndlaggande bestammel
serna och villkoren for bibliotekets begagnande. 

Nara tva manader senare kommer ett nytt meddelande fran Ber
wald. Han har redan nu hunnit gora den erfarenhet, som val de flesta 
lanbibliotek bade forr och senare gjort, namligen att det visserligen 
gar Hitt att lana ut men att det ar langt svarare att fa tillbaka det 
utlanade inom rimlig tid. Meddelandet var av foljande 'lydelse:2 

Hos dem af Respective Subscribenterne pa det af undertecknad in
rattade Musicaliske Lane-Bibliotheket, som nu pa 2:ne Manader icke 
gjordt ombyte af de uttagne Piecerne, anhalles at sadant ju forr dess 
haldre matte ske; emedan en del af desse Musicalier warit sa begarlige, 
at Exemplaren, oaktadt quadruplerade, icke warit tilrackelige at be
tj ena alla, som de:m astundat; och i handelse de icke af Resp. nu wa
rande innehafware skulle wara afskrefne, skola de efter nagon tid ater 
sta til tjenst at af Bibliotheket utlanas: detta ar sa mycket nodwan
digare, som man onskar och wil bjuda til at sa mycket mojelighetert 
tillater, gora hwar och en af Resp. Subscribenternes astundan et noje. 
- Cathalogen N:o 2 blifwer nu snart tryckt, och utdelas gr�tis til de
Resp. Subscribenterne, som kopt den forre eller N:o 1, hwarom fram
deles ytterligare i dessa Blad skall averteras. Subscription emottages
pa wanlige .stfillen, neml. pa Engelske Ka.Haren och hos undertecknad
i Huset N:o 22 wid Regeringsgatan nastafwanfore Kallaren tre Rem
mare 2:ne trapper up.

Stockholm den 4 Fehr. 1789. 

G. J. A. Berwald. 

Trots anmaningen till ·lantagarna, att noggrannare iakttaga lane
bestammelserna, synas de dock icke ha la.tit ratta sig i nagon hogre 
grad; De svarigheter for biblioteket, som harigenom uppstatt, beror 
Berwald i en ny kungorelse till allmanheten den 1 april samma ar. 
Dessutom kan han nu meddela, att katalogen N:o 2 ar nastan fardig, 

1 Varken katalogen N:o 1 fran i oktober 1788 eller den i det foljande omnamnda 
katalogen N:o 2 har kun:riat patraffas. De ha med neg_ativt resultat efterfragats bade 
pa Kgl. Biblioteket och pa Musikaliska akademiens bibliotek i Stockholm. 

2 Dagligt Allehanda N:o 30, Fredagen den 6. Februari 1789. 
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och att ·denna ka:talog kommer att upptaga, vad manga subskribenter 
ivrigt 6nskat och yrkat pa, namligen lattare musiksaker, sasom trior, 
duetter, :rharscher, ouvertyrer o. d.· Tydligen i avsikt att ha.Ila in
tresset hos lantagar-na vid makt har han dock uppskjutit att upptaga 
andra lika ivrigt efterfragade saker, framst arior,.men satter i utsikt, 
att dessa skola inga i en katalog N:o 3 langre fram under aret. Kun
gorelsen lyder. i sin helhet:1 

Som annu nagre_,,af Respective Subscribenterne pa det Musicaliske
Lane-Bibliotheket, icke innom den tid Planen til denne Inrattning ut
stakar, ombytt flere Musicaliske Wark, hwilka warit sa begarlige af andre, 
at man nodgats daraf la.ta utskrifwa 3 a 4 Exemplar, som tilskyndat 
Bibliotheket en forut ej patankt kostnad; sa nodgas jag an ytterligare 
erhindra om innehallet af Annoncen i Dagligt Allehanda N:o 30 for den 
6 sistledne. Febrriarii, pa det samtelige Resp. Subscribe:nterne ma aga 
lika tilgang, at utan for langt uppehall· erhalla de Piecer som astundas, 

· samt sa mycket mojeligt ar blifwa til nojes betjente, hwara Inratt
ningen och Planen syftar. - Den utlafwade Catalogen N:o 2 utkom
mer i slutet af denna April. ma.natl, hwarom ytterligare i desse Blad
skall averteras'. Och da, jamte det, de flaste mangstammige Musicalier, .
Sasom Solo...:concerte:r for Claver, Fagott och Fleuttravers m. m. icke
blifwit uttagne, formodeligen af ordsak at tilf fille sallan gifwes, fa sa
sto_rt antal Musik-Alskare samlade, som til deras execution fordras,
afwen mange af Resp. Subscribenterne payrkat anskaffandet af latta

· Piecer, Solon och i synnerhet for Claver arrangerade o·uverturer,
Marscher och Balletter af de mast bifallne Operor;· har en skickelig 
Musik-kannare darwid .lafwat mig bitrade och redan ofwerlamnat
til Bibliotheket en samling af sadane saker; detta har forordsakat
drogsmal med Catalogens utgifwande, som troddes kunna ske i forsta·
dagarne af April. - Denne Catalog, kommer saledes, at efter astundan
bestil af lattare Trior, buetter, Soriater och forenamde detacherade
Piecer, da storre Wark for · denna gangen uteslutas. Med de afwen af 
flere astundade utdragne Arier, nodgas jag upskjuta, under formodan
at framdeles kunna upfylla, hwad af • Resp. Subscribenterne a.skas.
Catalogen N:o 2 utdelas til Prenumeranterne gratis, med anhallan at
sa s'nart. den utkon:imer, Subscriptions-Summan af En R:daler specie
blifwer erlagd for det andra halfwa aret, wid hwilkets slut, et storre
Bihang, eller ock ny Catalog ofwer den Musique, som i Sommar
kan anskaffas, skall meddelas, hwilken likwal blifwer passad efter
Subscribenternes antal, sasom den enda mattstack for Bibliothekets
penninge-utgifter.

Stockholm den 1 April 1789. 

G. J. A. Berwald. 

1 Dagligt Allehanda N:o 76, Torsdag den 2 April 1789. 
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I slutet av samma ma.natl kunde Berwald meddela, att katalogen 
nu blivit fiirdigtryckt, och dessutom paminde han annu en gang om 
inbetalningen av subskriptionsavgiften. Salunda hette det:1 

Catalogen N:o ,2 ofwer de for andra halfwa aret til Lane-Bibliotheket 
anskaffade Musicalier, ar fardig at utgifwas nasta Onsdag den 29 i 
denne manad, hwilket enligt Annoncen i Dagligt Allehanda N:o 76, 
harmedelst tilkanna gifwes, med anhallan at Respective Subscriben
terne wid dess uttagande, som kan ske alla eftermiddagar fran kl. 2 
til 4, behagade erlagga i Subscription 1 R:dal. specie for afwannamde 
Termin, i Bibliotheket wid Regeringsgatan och Huset N:o 22, 2:ne 
trappor up hos G. J. A. Berwald. 

Stockholm den 24 April 1789. 

Darmed drojde det nagra manader, innan Berwald .nasta gang lat 
hora av sig i pressen rorande sitt ·lanebibliotek. Under tiden tyckes 
dock verksamheten icke ha utvecklat sig i den gynnsamma riktning, 
som han tankt och vantat: Den 1. oktober kommer han namligen 
anyo med en langre .artikel, vari han klagar over de svarigheter, 
hans lanerorelse rakat ut for, och vari han formligen anklagar en del 
av subskribenterna for obstruktion mot inrattningen. Harvid soker 
han att helt rattfardiga sig sjalv och gar skarpt tillratta med de for
smglige:2 

Ehuru ogerna jag i allmanna Papperen welat beswara Resp. Sub
scribenterne pa mit Musicaliska · Lane-Bibliothek med erhindringar 
och paminnelser, ar jag likwal af oformodade omstandigheter och til 
·mit egit urskuldande for de oordningar en del Subscribenter forord-
sakat, dartil twungen.

Planen til denne Inrattning, kan sa mycket mindre for nagon Sub
scribent wara obekant, som dess fornamsta innehall blef infordt i
Cathalogen N:o 1, hwilken i October 1788 utkom, och som dessutom 8
sarskildte ganger i Tidningarne blifwit dels hel och hallen, dels ock til
nagon del forandraq., detaillerad.

Men -det oaktadt, ehuru forbindelserne a min sida med all mojelig
sorgfiillighet blifwit upfyllde, har jag med missnoje och forlust fatt
erfara, ·at en del Subscribenter aldeles a sido satt upfyllandet af de
emot desse for-bindelser swarande wilkor; man har icke innom den ut
stakade tiden -af hogst ·en Manad, inlamnat och ombytt de utlante
Musicalierne, utan til Bibliothekets skada och de ordentelige .Subscri
benternes saknad, qwarhallit atskillige Werk hela 6 a 7 manader, hwaraf
en del annu icke inkommit: Man har atersandt Muscialier med black
bestankte, fullplattrade och smutsade samt otydlige, at de icke utan i
afskrifter, och det pa Bibliothekets bekostnad, kunnat ater utlanas:

1 Dagligt Allehanda N:o 94, Lordag den 25 April 1789. Samma meddelande 

infordes sedermera ocksa i N:o 97, Onsdag den 29 April 1789. 
2 Dagligt Allehanda N:o 231, Tisdag den 6 October 1789. 
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Man har hos mig skrifteligen foregifwit, at uttagne Noter blifwit bort
tappade, och forbundit sig at ersatta den Bibliotheket darigenom skedde 
forlust, men pa langre tid an et halft ar har man likwal i sadan afsigt 
sig icke infunnit. Nar hartil kommer, at flere Subscribenter annu icke 
erlagdt betalning for forsta Terminen och en stor del afwen atersta 
med erlaggandet af Subscriptions-summan for· andra halfwa aret, sa 
blir min forlust for kanbar och den kostnad och moda jag anwandt, 
at medelst en Musicalisk Samling af minst 400 R:dalers warde, emot sa 
obetydelig afgift gagna Musik-alskare, befordra utofningen och latta 
den omkostnad, som med tilgangen pa goda Musicalier altid ar forenad, 
ganska illa lont. 

For en Inrattning i sa wacker afsigt, har jag aldrig kunnat forestalla 
mig annat an at fortjena upmuntran, atminstone medlidande, - be
loning och winst har icke warit mit foremal. 

Med stillatigande afwaktade jag lange den ordning, om hwilken jag 
sedermera foranlats i Dagligt Allehanda erhindra, och nu da jag redan 
fullgjordt mit lofte med Bib_liothekets completterande for den utsatte 
tiden, nodgas jag harmedelst pa det alfwarsammaste anhalla, at de 
utestaende Subscriptions-penningarne for forsta och andra halfwa aret 
matte blifwa innom innewarande October Manads slut til mig erlagde; 
och at betalningen for tredje Terminen afwen af samtelige mine Resp: 
Subscribenter, innom namde tid ma inflyta: At de pa sa lang tid ute
warande Musicalier til Bibliotheket med moj eligaste forsta ma blifwa 
insande, samt at forlusten for de forlorade, matte af wederborande 
Lantagare blifwa ersatt. Jag kunde i. annat fall mot min wilj a blifwa 
nodsakad at i dessa Blad tydligare eller directe paminna de Lantagare, 
hwilka jag forut darom munteligen erhindrat, hwilkas hemwist til en 
del aro mig okande och for beswarlige at upsoka. Och ehuru jag af 
afwan anmalte forfarande emot mig horde blifwa afskrackt at fortfara 
med anskaffandet af ny Musik, wil jag likwfil, af Gynnare understodd 
och i ofwertygelse at mine Resp. Subscribenter icke kunna forebra 
mig owilja och fortrutenhet, ytterligare til deras tjenst complettera 
Samlingen med nye Auctorers arbeten, hwarom munteligen i Biblio
theket eller genom Annonce i Dagbladen skall averteras. 

Under formodan at en hwar wore mftn om upfyllandet af de forbin:
delser han egenhandigt underskrifwit, har jag hittils utan pant (nagre 
for mig okande personer undantagne) utlant storre och mindre Wark; 
men hadanefter och til min sakerhet., kan jag, sa framt_ ej den onskade 
ordninge:i;i winnes, icke utlana nagra Noter utan emot pant af deras 
paskrefne warde, och antager ej Subscription pa langre tid an et Qwar
tal, hwarfore erlagges 24 Skill .. specie, samt Manads-wis a 12 Skill. i 
Manaden, dock blifwa de Subscriptioner som redan skedt, oforandrade; 

Til min onskan at ytterligare winna mine Resp. Subscrilienters och 
Musik-alskares bifall, skall sa lange Inrattningen continuerar, hwarken 
m6da eller kostnad sparas. 

Stockholm den 1 October 1789. 

G. J. A. Berwald. 
Boendes wid Regeringsgatan i Huset N:o 22, twa trappor up. 
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Da Berwald har kungor, att han for framtiden ser sig nodsakad 
att taga pant som sakerhet for varje utlant nothafte; sa kopierar han 
aven i detta. avseende _ en bestammelse, som f orut gallt for Ian fran 
Swederi boklane?ibliotek. Att han icke red:;tn .fra.n borjan i likhet 
med Swederus kravt pant i sakerhet for lanen,. torde ha berott pa, 
att han huvudsakligen haft sin uppmarksamhet riktad pa tvaars
subskribenterna, och da dessas insats var sa pass stor,_ att den borde 
tacka risken, sa har han _tydligen ansett, att kravandet av en saker
hetspant vore ett onodigt besvar, soin han kunde bespara sig. 

Efter sin missmodiga straffpredikan av den 1. oktober gick det 
nastan ett halvt a:i;, innan Berwald anyo lat sig avhora i spalterna. 
Detta skedde forst i ett meddelande av den 23. mars 1790, i vilket 
han underrattar sina subskribenter och ovriga intresserade, att biblio
teket skulle konima att f 6rflyttas _fran ·de g�mla lokalerna vid Rege
ringsgatan till annan plats:1

A verteras Respective Prenumeranterne pa Kongl. Musicaliska Lane
Bibliotheket, at detsamma i anseende til forestaende flyttning blifwer 
tilslutet fran den 29 Martii, til och med den 6 April. Den delen af Resp. 
Prenumeranterne, som redan sine Prenumerations-Billetter pa 4:de 
och- sista Termin uttagit, aro darigenom underrattade hwart Biblio
theket blifwer flyttat; de ofrige, som sig icke annu infunnit, skola 
framdeles uti Dageliga Tidningarne blifwa underrattade hwart flytt
ningen ar skedd. 

Stockholm d. 23 Martfr 1790. 
G. J. A. Berwald. 

Fj orton dagar senare meddelar han i en kort notis, vart biblioteket 
tagit vagen:2 

Kongl. Musicaliska Academiens Lane-Bibliothek ar flyttat ti_l S:t 
Clara Bergsgrand Huset N:o 5, hornet af Norra Kyrkogatan til hoger 
i portgangen, samt opnas i dag den 7 April wid wanlig tid. 

Redan foljande dag kom han emellertid med en ny kung6relse, i 
vilken han utf orligare gar in pa bibliotekets · verksamhet pa det nya 
stallet. Dessutom framforde han den nastan obligatoriska maningen 
till forsumliga abonnenter samt erinrade om den 4:de subskriptions
periodens intrade:3 

Kongl. Musicaliska Academiens Lane-l3ibliothek ar flyttat til S:t 
Clara Bergsgrand, Huset N:o 5 i_ hornet af Non;a Kyrkogatan til hoger 
i portgangen, och opnades. ater i gar den 7 April wid wan.Hg tid kl. 9 
f6rmiddagen, och blifwer til Hosten de wanlige dagar Onsdagar och 

1 Dagligt Allehanda N:o 70, Fredag den 26 Martii 1790. 
2 Dagligt Allehanda N:o 78, Onsdag den 7 AprH 1790. 
a Dagligt Allehanda N:o 79, 'I'orsdag __ den 8 -�pril 1790. 
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Lordagar fran 9 til 12 f6rmidd. och fran 3 til 5 eftermidd. Tillika 
utbeder jag mig hos dem af mina Resp. Prenumeranter, hwilka tilbaka 
ha.Hit Noter fl ere manader ofwer ti den, at innan kort infinna sig med 
dem, pa det jag ma slippa beswaras af ytterligare paminnelser i all
manna Tidningar darom. - De ofrige af mine Resp. Prenumeranter, 
som ej uttagit sine Prenumer�tions-Billetter for 4:de Termin, hoppas 
jag med det f6rsta pa wanlig tid o_ch dagar sig infinna at dem uttaga. 

G. J. A. Berwald. 

Under de narmaste rhanaderna. har biblioteksverksamheten tydli
gen gatt sin jamna gang. For Berwald installde sig emellertid nu 
den fragan, .om han vid · den stipulerade subskriptionstidens slut den 
31. oktober skulle fortsatta biblioteksverksamheten eller ej. Efter
langt 6vervagande kom han uppenbarligen till den slutsatsen, att han
borde upph6ra, ty detta sitt beslut kungor han i en artikel i Dag
ligt Allehanda den 2L September 1790:1 

Da den tid af 2:ne ar, som i Planen for det Musicaliske Lane-Biblio
theket war utsatt, nu med ingaende October ma.natl til anda lupit, 
nodgas jag avertera mine Respective Subscribenter, at Inrattningen 
afwen wid samma tid uphorer. 

Min forbindelse, hoppas jag sa mycket mojeligit warit, samt i f6r
hallande emot Subscribenternes antal och den daraf. Bibliotheket 
tilflutne inkomst, wara til alla delar upfyld. 

De Subscribenter, hwilka denne och de foregaende Terminerne icke 
aterstal9-t flere uttagne Musicalier, innom den tid Planen utstakar, 
oagtadt flere pam:innelser darom som oftast skedt; sa wfil som dem, 
hwilka annu atersta, med erlaggandet af Subscriptions-Summan, far 
jag an ytterligare harmedelst erhindra om fullg6randet af de wilkor, 
den af dem egenhandigt undertecknade Subscriptions-Listan inne
haller, och det innom den 4 instundande October, pa det jag matte 
undga den oangenama nodwandigheten, at i desse Blad utsatta deras 
namn och Caracterer, ha.1st de flastes wistande ar mig obekant, och jag 
icke formodat mig behofwa med beswar patruga nagon at honorera 
sit namn.· 

G. J. A. Berwald 
Kongl. Kammar-Musicus. 

1 Dagligt ,Allehanda N:o 218, Tisdag den 21 September 1790. Notisen ar -
tydligen genom ett tryckfe1, som har rattats · - undertecknad med namnet 
J. G. A. Berwald. Orsaken till att biblioteket i meddelandena under ar 1790 
kallas for Musikaliska Akademiens ·Ianebibliotek ar mig obekant. Vid en - visser
ligen flyktig - genomgang av akademiens protokolJ for aren 1788-90 har jag icke 
kunnat finna nagot som antyder, att akademien haft med inrattningen att skaffa. 
l\'Iojligt ar, att Berwald erhallit presidiets muntliga gillande av sin biblioteksplan 
utan att anteclming darom gjorts i protokollct, och att detta gillande givit honom 
anledning att saga som i de forsta meddelandena att inrattningen stode under 
akademiens beskydd och att sedan ge. densamma det pomposa namnet aY aka
demibibliotek. 
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Annu den 1. november, alltsa sedan subskriptionstiden utgatt 
hade Berwald en del besvar att fa in sina musikalier och sina ute
staende fordringar. Dessa forhallanden jamte en del fragor, som 
stodo i sambanµ med avvecklingen av lanerorelsen avspeglas pa ett 
mycket talande satt i den sista langre artikel rorande sitt lanebibliotek, 
Berwald hade inford i pressen. Han sager namligen dari:1 

Da den tid af 2:ne ar, som i Planen for det Muskaliska Lane-Biblio
theket war utsatt, nu med slutet af October ma.natl til anda lupit, 
nodgas jag avertera mine Respective Subscribenter at inrattningen 
afwen wid samma tid uphort, hwarfore de Subscribenter, hwilka denna 
och de foregaende Terminerne icke aterstaldt flere uttagne Musicalier, 
innom den tid Planen utstakar, oagtadt flere paminnelser darom oftast 
skjedt, far jag an ytterligare harmedelst arindra om fullgorandet af de 
wilkor, den af dem egenhandigt undertecknade Subscriptioris-listan 
innehaller, och det for mig sa mycket mer nodwandigt, som jag nu 
genast amnar forsfilja hela Samlingen. Saledes, om nagon skulle finnas 
hugad at tilhandla sig namde Musicalie-Samling for et ganska moderat 
och nedsatt pris, behagacfe han infinna sig i Huset N:o 5 wid Clara 
Bergsgrand, hos Banco-Waktmastaren Nystedt, hwarest en skriftelig 
Forteckning ar at bese; i annat fall, och om ej nagot sadant accord om 
hela Samlingen kan traffas innom media November, warder den pa 
samma stalle styckewis forsald, for det nedsatte pris, som uti forut
namde Forteckning pa hwarje wark finnes utsatt. 
-�Stockholm d. 1 November 1790.

G. J. A. Berwald, 
Kgl. Kammar-Musicus. 

Berwalds onskan att fa salja samlingen hel och slippa att se den 
skingrad gick icke i uppfyllelse. Detta framgar av ett kort medde
lande fran honom, infort i Dagligt Allehanda den 29 november, · dar 
det heter: 

Som Prenurrieration pa Musicaliska Lane-Bibliotheket nu aldeles 
uphort, sa averteras Musik-alskare och Idkare, at forsaljningen har 
tagit sin borjan pa Musikforradet .. For flere Instrumenter finnes Mu
siquen, jamte Claver, Harp- och Zittersaker, Werkwis och stycketals, 
for billigt pris, hos Barico-Waktmastaren Nystedt, uti Huset N:o 5 i 
Clara Bergsgrand. 

Av den har atergivna serien av meddelanden fran Berwald kan man 
fa en ganska god forestallning om huru biblioteksrorelsen var ordnad, 
och mot vilka mal den stravade. Ur meddelandena kan man ocksa, 
om blott antydningsvis, utlasa vad for slags musik, som framfor allt 
utlanades. Tyvarr ar det icke mojligt att nu komma at fragan om 

1 Dagligt Allehanda N:o 253, Mandag den 1 November 1790. 
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vilka samhallsskikt, som utgjorde bibliotekets. kundkrets. Alldeles 
otankbart ar val icke, att utlaningsjournalerna finnas nagonstades i 
behall, och att de, om de patraffas, kunna ge· ett deJaljerat svar pa 
fragan. Annu sannolikare ar, att nagot exemplar av biblioteks
katalogerna, som bora ha utgatt i tamligen stora upplagor, finnes i 
behall i nagon gammal boksamling. Fyndet av ett sadant exemplar 
skulle pa en gang i detalj klarlagga fragan om bibliotekets musik
forrad.1 Men trots det, Catt salunda atskilliga fragor i samband med 
det Berwaldska biblioteket atersta att 16sa, sa torde dock off entlig
gorandet av ovanstaende framstallning kunna forsvaras. Den torde 
lamna ett - visserligen ringa - bidrag till belysande av ett hittills 
dunkelt kapitel i svensk musikhistoria. 

Till slut ·kan man fraga sig, vilken orsaken varit till att det Ber
waldska biblioteket maste upphora. Orsakerna ha utan tvivel varit 
flera, och !Ilan torde kunna vaga n�gra sannolika gissningar. Framst 
har det val berott pa de svarigheter, som forsumliga subskribenter 
astadkommo, och over vilka Berwald upprepade ganger klagat. 
Laneverksamheten torde dessutom icke heller ekonomiskt ha ut
vecklat sig sa lysande som initiativtagaren en gang forestallt sig. 
Hartill kom, att flera musikaliska foretag startades vid denna tid, 
foretag, som maste bli arga konkurrenter till Berwalds inrattning. 
Harvid ar i forsta rummet att anteckna, att ·den bekante musik
entusiasten Olof Ahlstrom borjade utgiva dels >>Musikaliskt tidsf6r
driv>>, vilket verk utkom i seriefoljd under aren 1789-1834, dels ock 
>>Skaldestycken satta i musik>>, som utkom med tillsammans 18 band
aren 1790 till 1823. Denna musik, som utgavs fran vart lands f6rsta
nottryckeri, och som darf or redan i typografiskt hanseende maste
ha varit mera tilltalande an den som kom fran Berwalds Copiatur
Contoir for Musicalia, motsvarade helt sakert mera allmanhetens
musikaliska niva, an den som fanns pa det i musikaliskt hanseende
tydligen mycket hogtstaende och darfor relativt hog musikaiisk
bildning kravande lanebiblioteket. Slutligen ar det ocksa mycket

1 Biblioteket inneholl i varje fall ett verk for piano av Hemmerlein, Op. 3. 
Detta tramgar av ett meddelande fran Berwald i Dagligt Allehanda N:o 77 for 
fredagen den 3. april 1789. Under rubriken >>Bortstulne och forlorade saker,> var 
namligen foljande annons inford: 

I slutet af forledne wecka borttappades af en tjenstgasse pa wiigen emellan 
Clara Bergsgriind ofwer Hotorget at Stora Badstugugatan, forbi Adolph Fred
richs Kyrka, et Wark Claver-Noter, med Accomp. Stiimmor af Hemmerlein, 
Op. 3, Musicaliska Liine-Bibliotheket tilhorigt; den som uphittat desse Noter 
och afliimnar til mig pa Musicaliska Uine-Bibliotheket uti Huset N:o 22 wid 
Regeringsgatan 2:ne trappor up, far wedergiillning. G. J. A. Berwald. 

7-388524. 
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antagligt, attBerwa,ld blivif engageTa_d i: den imusikskofa, .som hans 
aldre halvbroder .. startade och �bedrev fran den. -1. septeinper 1790.1 

Han har darfor troligen ·_ej langre haft varken tid eller intresse for en 
fortsatt verksamhet ·me:d sitt rriycken tid och mycket talamod kra
.vande .. musikaliska lanebibliotek.2 

1 Denna musikskola synes ha varit etf": helt litet konservatorium i smatt, atmin
stone att doma av den kungorelse om densanii:na, som var inford i Stockholms 
Post�n N:o 193, ma:0:dagen den 2:s" augusti 1790 och folj��de dag aveii i Dagligt 
Allehanda N:o 194 samt i Stockholms Post-Tidningar N:o 67, Mandagen den 30 
augusti. Har averteras allmanheten om den nya skolan·pa foljande satt: 

Til _.de�as tje_nst, som astun�a at grundeligen Hira sig spela Violin, arnar, me<:l 
hogwederborlig approbation, undertecknad, d. 1_:ste instundande September opna 
en alman Musik-s_kola?. h�ilken kommer at. delas i 2:ne Classer. Hwarje Class er
haller underwisning trenne dagar i weckai1; naml. Forsta Classen, til hwilken hora 
sadarie Elever, som redan gjo·r·t borjan och aro nagot for sig komne i Violin-spel� 
ningen, alla · Mandagar, Tisdagar och To:tsdagar ifran kl. 9 til 12 fo�middagarne·; 
Andra Classen, til hwilken riilmas dem, som aldeles aro Nyborjare, Onsdagar, Fre:
dagar och Lordagar f�an kl. 2 tif 5 eftermiddagarne, Helgedagarne undantagn�. 

For den underwisning, som med mojligaste flit, upmarksamhet och noggranhet 
eft�r basta Meth.ode skall meddelas, betalas manatligen, det ar for 13 til 14 sadane 
3-timmars Lectioner, 1 R:dr 16 ss. specie.

De res.pective ·Forfildrar, s.om wilja la.ta sine barn af berorde underwi.sning pr�
fitera, sarnt _Musik-alska�e ocp. Ynglingar, som dertil aro hugade, :behagade anmala 
sig i_ Huset N:o 30 wid I)rottninggatan och hornet af Sqwalbanken, hw�rest afwen 
et Copiatur-Contoir for Musicalier blifwit inrattadt, der man med afskrifning af 
Noter, sa for Claver som andte Instrumenter, kan skyndesarrit och med all accura-
tesse, emot billigaste · pds betjent blifwa hos 

· · 

Berwald den Aldre., 
KongL HoFMusicus och Informations-Ma.stare wid Kongl. Musicaliska Academien. 

Da denna musikskola satte i gang den 1. september 1790, och Berwalds · kun
gorelse om bibliotekets upphorande kom den 21. september, ar antagandet mycket 
sannolik_t, att han, efter tre veckors verksamhet i den nystartad·e skolan, funnit sis
ha alltfor lilet tid for att tillb6r1igen kunna skota biblioteksverksamheten samtidigt 
med sin pedagogiska verksamhet. Stalld infor valet mellan dem bagge, har han da 
valt den senare sasom den ekonomiskt mera givande .. Det· har namnda Musicaliska 
Copiatur-Contoiret synes ha bestatt annu tio ar senare. Enligt Annonser i Dagligt 
Allehanda N:o 234 och 245 1799 befann det sig da i huset N:o 25 i hornet av >>Drott
ninge- och Kammakare-gatorne>>, dar man _kunde fa renskrivning utford av noter, 
>>Sa wfil for Claver, Zittra, Harpa, Partitur, Contradanser, Regements Musik och 
Coral-Bocker storre och mindre format, ifran 6 till 16 rader>>.

2 En kort framstallning av det Berwaldska lanebibliotekets oden (utan kall
hanvisningar) har forf. givit i >>Var Sang,> 1938, N:o 2, sid. 33 ff. 
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