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H. CHR. ENGELHARDT I KARLSKRONA

Av Bo ALAND ER (Stockholm) 

S
a.val samtidens som eftervarldens dom har i allmanhet fallit hard 

over Hinrich Christopher Engelhardt, den skanske musikern, vilken 
i bortat fyrtio ar, narmare bestamt 1727-64, var mer eller mindre 
aktiv som director musices, rector cantus och domkyrkoorganist i 
Uppsala.1 I likhet med pafallande manga andra tonkonstens tjanare 
.alltifran tidernas begynnelse hade han en olycklig bojelse for vini 
voluptas, vilket i hog grad torde ha bidragit till hans svara forsum
melser och den dekadens, som i flera decennier satte sin pragel pa 
fyrisstadens akademiska musikliv. Pa Engelhardts kreditsida kan 
man emellertid notera, .att han trots allt torde ha varit en skicklig 
organist och mangsidigt utrustad musiker av barockepokens gediget 
utbildade universaltyp.2 Hans kompositoriska kvarlatenskap vittnar 
om en habil teknik, dock genomgaende tidstypiska stilprov utan sar
skilt originella tendenser.3 

H. Chr. Engelhardts namn ar narmast forknippat med den aka
demiska musikodlingens odesdigra utveckling i Uppsala under hans 
mangariga egid. Hans antecedentia synas daremot hittills inte ha 
varit foremal for nagra efterforskningar. Har och dar i litteraturen 
antydes endast i forbigaende, att han var fodd i Halsingborg samt, 

1 Namnformen Engelhardt anvandes hiir i enlighet med vissa uppsalakallor 
och av dem foranledd gangse praxis, ehuru karlskronahandskrifterna uteslutande 
fiirete formerna Engelhard och, mera sfillan, Engelhart. 

3 Jfr C. A. Moberg: ,,Musik und Musikwissenschaft an den schwedischen Uni
versitaten», MIGM II: 1 (1930), s. 14 f. I ett brev fran J. Miklin i Linkoping till 
A. A. Hulphers av 16/3 1772 (hs. Cb2, Vasteras Liirov.-bibl.) jamstfilles Engelhardt 
med erkanda formagor som Roman, Zellbell och Pape (cit. av T. Norlind i Hiil
·phersuppsatsen, STM 1937, s. 47, och S. vValin i diss. »Beitrage zur Geschichte
der schwedischen Sinfonik>>, Sthlm 1941, s. 96).

3 Orkesterkompositioner i ,,Samling Engelhardt>>, Lunds Univ.-bibl. (E:s pri
vata musikaliesamling, bestaende av 748 nr av atskilliga samtida tonsattare och 
-donerad till Lund 1798 av en son till E.).
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i atminstone ett fall, att han omedelbart fore uppsalatiden varit 
verksam som organist i Karlskrona.1 

Foreliggande framstiillning avser blott att i all korthet ge en flyktig 
bild av den blivande director musices Engelhardts insatser i blekinge
metropolens musikliv under tre a.rs tid pa 1720-talet. En beaktansvard 
omstandighet ar den, att hans fader Johan Melchior Engelhardt sam
tidigt och atskilliga ar dessforinnan var anstalld som stadsmusikant i 
Karlskrona, vilket synes ha varit en atminstone bidragande orsak 
till sonens beslut att sjalv forflytta sina penater dit.2 Lat oss alltsa 
till att borja med taga Engelhardt senior och hans verksamhet i nar
mare skarskadande. 

Om J qhan Melchior Engelhardt uttalas i en skrivelse av 1713 till 
landshovdingen i Karlskrona att >>afledne Baron och Landz Hofdingen 
SL Hr Joran Adlersteen uppa Magistratens och Borgerskapets Be
ga.ran Co_nstituerat Hoboisten Engelhard til Stadzmusicant, 9ch ho_
nom p:riviligerat at fa upwackta wid Brolloper och andra Samman
J,;omster med l\!(usiql).e, jamval i Kyrkia11, med sina ad}unctis>>.3 Da 
>>obC>ist>> vid denna t1d i det allmanna sprakbruket vanligtvis var
liktydigt med >>militarmusiken> overhuvudtaget, fa v� amsa forutsatta,,
a� Engylhardt s:r tidigare varit anstalld vid krigsmakten. Enligt en
faststa.Jld. stat av ar 1693 hade han som stac;Ismusikant 30 daler silver
mynt i arslon av staden, och i ovannamnda bre-y helllstalles, att han
dissutom skulle _ fa uppbara ett lika �tort belopp av sta.dskyrkans. 
medel, penna ansokan bifolls med motivering, at,t stadsmusik�nten 
brukade uppvakta >>alla Hogtijdz- och iemwall under tijden andrl:). 
dagar u_ti Swenska Stadz Fqrsamlingen med Musiqu�>- Daremot 
ansag sig kyrkoradet bora avsla hans anhallan om tillstand att dess
utom fa presentera forsamlingen >>en Stambok, uthj hwilken hwar 
och en klmde teckna, hwad man behagar af et godt hierta ahrligen 
at contribllera til Musiqvens underhold i Kyrlpall)). Landshovdingen 
hade namllgen den uppfattningen, att Engelhardt borde vara belaten 

1 C. A. Moberg: a. a., s. 13.
2 l vad man den samtida domkyrkoorganisten och canto\ scholae i Kalmar 

Johan Engelhardt mojligen var beslaktad_ med karlskronamusikerna ar forf. 
obekant. Ett slaktskapsforhallande ar ju tankbart,_ inte minst _med hans_yn till 
att kalmar_iten, var ,,en treffelig musicus men benagen till dryckenskap och _slags
mah samt avskec:J.ades_ 1734 pa grund ay sina forsumIT,1elser :,_ en slaende parallell 
till II. Chr. Engelhardts uppsalabravader. (Jfr S._ Walin_: »Musiken vid skolorna 
i Sverige under upplysningstidevarvet,,, STM 1938, s. 4.5.) 

3 Brev_ fran kyrkoherden Joh. Petersson till vice l_andshovd. S. von Otterz 
fpre juni .J713. Karlskom<t stadsforsamlings kyrlrnradsprotokoll (hs. K III: 3} 
i Lunds Landsarkiv. Ka1ian citeras_ i fortsattningen: Krp. , 

'1.17 

med sina bagge·avloningar samt >>den fortienst honom for 0 des·betie
ning wid Brollop och andra Sammankomster tillfallandes warder>>.1 

Fem ar senare, i augusti 1718, faststallde kyrkoradet, att forsamlingen 
· >>i formago af Kyrckio Ordningell)) fortsattningsvis skuIIe· utbetala de

delar av kantorns, organistens och stadsmusikantens loher, ·som dess
forinnan utanordnats av staden.2 

>>Den allmanna mig tryckiande Nadell)) drev emellertid Engelhardt
s:r att nagra ar senare, i mars 1723, meddela kyrkoradet, att han
>>ingalunda kan uthkomma till mitt dagel. uppehalle, mindre derfore
halla nagon gesall, har for den skull den nodgatz at forafskieda, dess
utom ar beklageL ingen fortienst for mig nufortiden; utan iag mig
sa i · skuld fordiupat, at iag eij weet huru iag deruhr koni.ma skall,
till at fortijga hum min Nahring Afskiares igenom bonhasan>. Han
.anhaller darfor om Ionetillokning samt att fa >>allehanda Speleman af
wagen rogde, beder ·an widare, det mig ·en wiss Taxa ma forundt
warda, huru mycket iag bor hafwa · for Spelande pa Brollbp>>.3 Som
svar framholi kyrkoradet till att borja med endast; att betr. taxan
for privatmusik >>har·han att halla sig till Magistratell)),4 meii vid
en hostsession s. a. tog man verkligen upp till behandling >>de Lamenta
tion er, Stads-Musicanten Johan Melchior Engelhard sa otta ganger
tillforne, som i ·synnerhet nu nyl. ... anfordb> att · han >>maste· snart
.aldeles crevera, eller till foreko'.rninan·de der af, bortsallja alt det ringa
han ager, bade i lost och fast>>. Resultatet blev att Engelnardts arslon
okades till 100 dr smt >>for des upwacktning med Musique i Stads
Kyrkan samt till att sa mycket battre kunna ha.Ila en gesall sig till
hielp wid ·Musiquell)).5- · 

Hosten 1726; da.- ·Engelhardt junior redan avslutat sin organist� 
tjanst i stadskyrkan pa grund av orgelns defekter, proponerades i 
kyrkoradet, att aven >>Musicanten, som i mangel af Orgewark, ingen 
Musique uti Kyrkan ·-kan -gii:ira, synes bora dimitteras>>. Engelhardt 
senior fick dock stan:ria kvar, ty ordforanden var av.- den asikten, att 

1 Krp 1/, 1713. 
Krp 23/, 1719. 

•:. . 

3 Krp 1¼ 1723. Skrivelsen ar _undertecknad ,,Johann Malchio"r Engelhart,,� 
• Krp ¼ 1723, § 6.
6 Krp 23/ 8 1723, Denna :Ion ha:de stadsmusikanten i Karlskr<ina aven pa 1730-

talet. Kantorn i stadskyrkan S. H. Appelgren beklagade sig 1732 over dispropor
tionen i·fraga om ky.komusikernas inkomster med hansyn till deras arbetsb-orda: 
,,Kyrkian kan mackta gie a.th Stadzens Organist, for twa,gangars upwah-tning:om 
wekan, 300, och Stads -Musicanten for nagra gai:lgars upwaktning om ahret 100·, 
men mig, som twa gangar hwar·s9kn, och tre gangar hwar ·helig dag -maste passa 
upp, kan hon eij gie mer an ·50 dr-Smt.» (Krp 17/n 1732.) 
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>>Stads Musicanten lika fult (!) kan giora tjenst med Vocal lVIusique
uti Kyrkan, wid forefallande tilfallell)).1 

· · 

Vi finm alltsa i Johan Melchior Engelhardt, den beryktade Upp
salakapellmastarens fader, en typisk representant for det gamia · 
stadsmusikantskra som vanligtvis rekryterades ur militarmusikernas 
led. Enligt allman praxis stodo hans musikaliska prestationer till savhl 
stadens som kyrkans forfogande, medan det daremot horde till sall
syntheterna, att en stadsspelman togs i ansprak for vokalmusik, ett 
projekt som tydligen overvagdes for karlskronakyrkans vidkomman
de. Annars var J. lVI. Engelhardts kyrkomusikaliska huvuduppgift 
synbarligen en instrumental beledsagning av orgelspelet. For att 
dryga ut inkomsterna och ha rad att ha.Ila sig med gesall2 hade stads
musikanten Engelhardt, liksom hans kolleger i andra samhallen, 
dessutom privilegium pa all privatmusik vid gastabud i borgarhem
men. Av ovan atergivna citat fran Karlskrona framgar dock, att den 
stadsmusikaliska ensamratten aven dar brukade krankas av >>bon
hasars» olagliga intrang, ett forhallande som pa denna tid var ytterst 
signifikativt for det borgerliga musiklivet i atminstone Nord- och 
Centraleuropas stader.3 

Vi lamna nu den gamle Engelhardt at hans ode och vanda i 
stallet var uppmarksamhet at hans mera namnkunnige son, den bli
vande director musices Hinrich Christoph(er) Engelhardt, vars fore
havanden i detta sammanhang intressera oss mest. Hans entre pa 
den karlskronitiska arenan agde rum den 5 april 1723, da stadsfor
samlingens kyrkorad beslot att >>i anseende till des nogsamt bekante 
skickelighet och erfarenhet, antaga honom till organist har wid for
sa:inbl., som han ock nu der till antogs och constituerades;>.4 

1 Krp 13/ 8 1726. 
2 Att atminstone ..:'u- 1720 mer an en stadsmusikant var verksam i Karlskrona 

framgar av en da utfardad bestiiinmeise, att stadskyrkans orgellaktare skulle 
,,forbehallas Orgenisten, Cantoren och Musicanterne allena,,. (Krp "/12 1720, § 8.) 
- Under 1770- och 80-talen deltog stadsmusikanterna tamligen flitigt i Karls
kronas offentliga konsertliv. (Jfr Carlscrona Wekoblad fr. o. m. 1770.) 

3 Om stadsmusikens allmiinna karaktar, instrumentarium m. m. jfr min upp
sats ,,Stadsmusiken i Malmo under 1600- och 1700-talen>. (Malmo Fornminnes
foren. arsskr. 1942.) 

4 Krp 5 / 4 1723, § 3. - Engelliardts foretriidare i Kar lskrona stadskyrka var 
organisten Johan ·Torzell, som avled 1722 ,,nagra dagar for niistledne Juledag,,. 
Hans anka erholl den sedvanliga lonen for ett ,,nadar», och under interimstiden 
skottes organistsysslan av en »Studiosus Hr Winter,,. Denne ansag dock att orgel
verket var ,,sliitt och illa conditioneradt,,. (Krp 11/1 1723, § 1.) - I J. Bromes 
,,Karlskrona stads historia,, (K-a 1930, del I, s. 310 f.) niimnas Torzell och Engel
hardts eftertriidare Bengt Lidner m. fl. organister, diiremot inte Engelhardt. 
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H. Chr. Engelhardt hade sokt den ledigforklarade organisttjansten,
i vilken konst >>han sig uti Helsingborg hafft tillfalle sig att evertuera>>, 
detta ehuru han dar hade >>battre · formaner och inkomster an som 
wid denne forsambl. hit tills warib>. Han uppoffrade sig emellertid 
))Uppa sin faders Stads Musicanten Engelhards astundall)) for att 
kunna »wara sin fattige fader till nagon hielp och understod>>.1 

Av allt att doma blev H. Chr. Engelhardts kortvariga karlskronatid 
inte nagon sarskilt angenam sejour. Stadskyrkans i det narmaste 
fyrtioariga orgel var tydligen i ett bedrovligt tillstand, vilket redan 
foretradaren Winter framhallit, 2 och detta beklagliga forhallande 
fororsakade fortre ar framat en segsliten dragkamp mellan Engelhardt 
och kyrkoradet, en kraftmatning som slutade med snopligt fiasko, 
eftersom organisten till slut maste dra det kortaste straet infor radets 
missriktade sparsamhet och synbarligen allt overskuggande likgiltig
het for aven de rimligaste kyrkomusikaliska krav. 

Redan vid anstallningen >>paminte och begarte Organisten Engel
hard, att som han uti instundande Paskehalg tanker-antrada detta 
sitt updragne Embete, och musicera i Kyrkiall)) radet behagade 
sorja for att orgelverket >>matte blifwa besicktigat och ... inven
teradt, pa det han matte undfly alt har wid i framtiden yppande 
answar, ha.1st som nagre orgelpipor skola wara uttagne och nu saknas>>.3 

En dylik undersokning verkstalldes ocksa omedelbart av justitieborg-: 
mastaren lVI. Elers, som konstaterade >>att warcket befunnits tamn;iel. 
bristfalligt, som fornambligast harrorer der aff, att Wind-Ladorna, 
ofwer alt, aro odugelige och otata, sa att de icke kunna fournera 
Stammorne med nog wader; warandes ock sielfwa Orgepiporne fulla 
af damb och orenlighet forutom at :nagra fa Pipor aro sonder, lika
ledes aro balgorne ofardige>>, varfor orgelverket snarast horde >>genom 
en capabel Orgebyggare, blifwa reparerat och i standsatb>. Kyrkora
det, som da annu syntes ha haft ett visst intresse for saken, beslot 
med anledning av inventeringsberattelsen att uppdraga at politie
borgmastaren Ebbeltofft, vilken for tillfallet befann sig i Stockholm 

1 Krp 23/a 1723, § 2. - Vilken organistbefattning Engelliardt innehaft i Hiilsing
borg ar forf. obekant, da hans namn saknas i kyrkorakenskaperna diirstades at
minstone under tiden 1689-1715. (•Malmo Hus Liins Stiiders Kyrkio Scholae 
och Hospitals Book», hs. i Lunds Landsarkiv.) 

2 Jfr ovan not 4 s. 118. 
3 Krp 5/4 1723, § 4. J. Brome, a. a. s. 306 o. 310, anfor, att karlskronaorgeln 

byggdes av orgelbyggaren Magnus Ahrman ar 1685, samtidigt som stadskyrkan 
fullbordades; Ahrman synes diirvid ha sammanfogat delar av olika iildre orgelverk, 
bl. a. en fran Kristianopel stulen orgel, som befann sig i ett ,,mycket miserabelt 
skick,, med piporna »av ohyra uppiitna,, I 
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i egenskap av riksdagsman, att dernie skulle >>ta.la med Directeuren 
for Orgelbyggarne i Stockholm Cahm.an . . . och honom forma, att ... 
anting en sielf hit resa, eller ock hit nedsii.nda en af • sine ducktige 
gesii.ller, som sig en sadan reparation :Hager och forrii.ttar».1 

Resultatet av denna aktion torde emellertid ha varit magert ty 
nagra mariader senare ansag sig Engelhardt foranlaten erinra kyrko
radet om att behovet av den planerade reparationen var synnerligen 
overhii.nga:ride. Allvarlig risk forelag, att orgeln skulle >>sedermera 
foga kunna brukas>>, varfor organisten foreslog >>att antaga amm:ts
bilthuggaren Valentin Kolbe, som pa sadant arbete sig forstar,. att, 
jemte honom Engelhard, foretaga sig och wii.rkstalla ber:de Reparation 
pa basta satt, och emot betalning, der om med dem forut kunne ac:.. 
corderas>>.2 Innan kyrkoradsledamoterna vagade taga stii.llning till 
detta erbjridande, ansago de sig dock forsiktigtvis bora >moga besich
tiga>> orgeln for att sjalva konstatera dess kvalitet. Ehuru man darvid 
fann, att en omedelbar reparation var a:v behovet pakallad, var det 
emellertid svarare att komma till en uppgorelse med Engelhardt 
och den ovannamnde amiralitetsbildhuggaren. Dessa begarde nam
ligen :500 dr smti arvode, forebarande, att >>det larer blifwa for dem 
et gai:tska langsamt och · modosamt arbete, som torde pasta 2 a 3 
manader, i det hwar pipa maste sarskilt uttagas, ransas, stallas uthi 
sin ratta th.on, och en stor deel av dem med nya tungor :forsees>>. 
Trnts att de bagge herrarna · atogo sig att >>stalla hela orgewarket 
uti sadant godt och forswarligit stand, som det i forsta begynnelsen 
af des inratting war», forklarade dock kyrkoradet, att det ingalunda 
ii.mnade »la.ta gora nagon fullkomlig el. general Reparation af hela 
orgewerket ... utan allenast i ett nu provisionaliter och sa godt man 
det i hastighet kan, la.ta limma igev. Windladorna och beigorne, samt 
borsta af dammen ur piporne, att warket andel. ma kunna brukas>>. 
Det storsta honorar man overhuvudtaget kunde tanka sig bevilja 
Engelhardt och Kolbe var >>100 dr Smt for hela· wii.rkets forswarl. 
lagande>> jamte erforderlig materi=l, och for den J:iandelse de seriare 
inte kunde noja sig darmed >>sa will K. Radet hallre la.ta warket 
bli i det stand, sorri det ii.r, och betjii.na sig der af sa godt. man kan». 
Orsa.ken till detta· standpunktstagande var >>Kyrkians•ringa -inkomster 

_. 1 Krp '3/. 1723, § 1. Rad et syftade har pa den ansedde orgelbyggaren Johan 
Niclas Cahman. - Sa,mma protokoll, § 2, namner, att E.1gelhatdt_ omeq,elbar_t 
amnade gora ett kortare besok i HilsingbJrg for aEt d3finitivt overHytta sin,i. 
tillhorigheter till Karlskrona. 

' Krp 13/7 1723, § 1. 
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och Medel».1 Pa kyrkoradets ultimatum svarade emellertid Engel
hardt ·& Co., att aven om radet inte hall dem >>for capable och duck
tige nog, till att forratta denna Reparationen>>, sa erbjodo de sig likvii.l 
>>for kii.rlek skull till forsaml., samt for guds nambns ii.ra, att pataga
sig denna reparation efter ytterste flit att warkstii.lla; ... och skulle
det da . , . profwas, att de icke forswarl. giordt detta arbete, wilja
de hafwa gjordt detsamma for inteb>. Om daremot deras prestationer
befunnos tillfredsstii.llande, forbehollo de sig dii.remot >>Sadan betalning
som en erfaren Ma.stare det kunne skialigest praetendera».2 fate ens
detta onekligen generosa anbud formadde beveka radets hjartan.
Aberopande »Kyrkans inkomster, som knapt forsla till betjii.nternes
afloning>> samt att man ansag >>detta forfallne orgewii.rk icke meritera
en sa anseenlig depoose>>, . avboj de kyrkoradet Engelhard ts erbju
dande och beordrade honom att >>insattja de uttagne orgepiporne uti
sitt forra skick, och sedermera framgent der wid tienst gior, pa bii.sta
sii.tt han det forman>.3 

Under sadana forhallanden torde organistbefattningen vid Karls
krona stadskyrka knappast ha varit ii.gnad att skii.nka sin. innehavare 
nagon namnvard arbetsgladje, Slutfasen i orgeldramat utspelades tre 
ar senare, da Engelhardt i en promemoria till kyrkoradet framholl, att 
>>Orgewii.rket uti Stads Kyrkan ar nu mera genom Rattor och ohyra
sa forderfwadt, och en dehl Pipor af rattor ii.tne, at om det inte snart
blir tillborl. reparerat af en ducktig Orgebyggare, lii.rer det sedan
altz intet sta att reparera>>. Som en· event. Iosning av problemet
foreslog han, att Karlskrona; Karlshainn, Kalmar och Kristianstad,
>>hwarest orgewii.rk ii.fwen behofwa reparation», gemensamt skulle
overvii.ga mojligheten av att >>forskrifwa en orgelbyggare el. Gesall
fran utrikes orter», sdm »for en billig pennig>> ville ataga sig uppgifter
na.4 Darav blev dock intet. Efter anyo upp

i

-epad_ >>orgelbesik:tning>>
borjade radet en manad senare lii.nka in utvecklmgen pa en annan
bog, som bii.ttre stii.mde samman med forsamlingens >>Stora Medel
Iosheeb> i rikets andra · stad·.

Det framholls da, vid kyrkoradssammantrii.de i augusti 1726, att 
>>i fall Kyr,koradet skulle falla pa den tanken, att indraga Staten for
Organisten, det matte des Lon icke blifwa honom afskuren, inna.n
han pa nagot annat t1iinligt stii.lle blifwit befordrad; hwar til som ha'.n

1 Krp "/ 7 17·23, § 1. 
,. Krp "/ 7 1723, § 1. , 
3· Krp 10/ s 172-3·, ·§ 1. 
• Krp 1/7 1726. 
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:har i forslag en uti Upsala ledig blefwen Organist tjenst, eller annan 
,dylik Vacance i Stockholm, ty anhaIIer han om permission at pa en 
tid fa fara up til bem:te orter, att siika sin lycka wid nagot ledigt 
Organiststa.lle>>. Samtidigt fattade man beslut att la.ta riva och ned
packa stadskyrkoorgeln. Eftersom >>Orgenisten Engelhard ar en fattig 
Karl, samt har hustru och barn>>, faststallde kyrkoradet, att han skulle 
erhalla avliining till arets slut samt halv arsliin for 1727, ,>saframt 
han icke inom samma halfwa A.rs forlupp skuIIe blifwa pa nagot 
annat stfille employerad>>. Dessutom gav radet honom >>astundad re
·commendation till befordram> samt >>tilstand, att efter astundan til
Stockholm upresa>>.1 Den karlskronitiska epoken i H. Chr. Engel
hardts curriculum vitae var nu avslutad.

Intermezzots epilog fortjanar dock ett.omnamnande. Nagra kyrko
radsledamiiter jamte >>Rectoren Magister Jansonius, som kan tractera
,ett sadant warck>> togo sig for att an en gang syna den av dem sjalva
vid upprepade tillfallen underkanda orgeln i sommarna, varvid de
:pliitsligt upptackte >>det samma icke wara sa aldeles fordarfwat, att
det icke widare kan brukas, som och Rectoren sedermera pa en och
.annan hogtids dag spelt derpa, sa att Organisten Engelhards berattel
se ... i detta mal eij warit grundad eIIer richtig>>.2 Detta innebar
.alltsa en klar desavouering av Engelhardt, sa mycket mera marklig
;som orgeln i samband med en reparation nagra ar senare befanns i
•ett skick under all kritik.3 Forutom denna till synes orattvisa beskyll
ning mot H. Chr. Engelhardt hade kyrkoradet uppenbarligen aldrig
kunnat Iagga honom nagra sadana forsummelser till last, som ty-

1 Krp 13J 8 1726. Organistlonen i Karlskrona var vid denna tid 227: 16 dr smt 
arligen. - Nagra manader senare anholl Engelhardts hustru Greta Klynder att 
:i forskott fa uppbara den halva iirslon for 1728, som radet stallt i utsikt for •>hen
nes Man, om han innom nestl. Midsommars tid icke skulle komma till nagon 
bestallning,,. (Krp •J11 1727.) 

2 Krp 3J11 1727. 
3 Orgelbyggaren Swen Ofring, som forrattade undersokningen 1730, konstate

Tade da bl. a. foljande brister (Krp 30 J • 1730): Principal 8 fot - minst 2 pip or 
:Saknades. Superoctava 1 f. -3 pipor saknades och de ovriga var •>confunderade•. 
Gedact 8 f. -3 pipor saknades och de ovriga behovde repareras. Octava 2 f.-14 
pipor odugliga. Quinta 3 f. - horde renoveras. Trumpet 8 f. -stamde inte med 
-trumpet 16 f. i b asen. Cymbelstjarna -,,aldeles odugelig,. Basun 16 f. -,,temmel.
i olag,,. Tremulant -,,af intet warde•>. Cornetto 4 f. -,,then beswarligaste af hela
warcket at reparera•>. Octava 4 f. - maste delvis lagas. Dessutom fann Ofring
atskilliga andra skvanker i brostpositivet, och betr. pedalen tillade han i sin
berattelse: ,om Fedalen kan iag nu intet doma, aldenstund iag befinner en del
_ .. af piporna wara afskurna sa at allenast halfparten ar qwar.•>
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varr sa ofta blevo aktuella, sedan han >>pa ett besynnerl. satt kom till 
Upsala>>.1 

Episoder sa.dana som den ovan beskrivna torde vid denna tid ha 
intraffat i atskilliga forsamlingar, dii.r de kyrkliga myndigheternas 
finanser och intresse for liturgins musikaliska utsmyckning inte 
rackte till att varda och underhalla orgelverken. Att handelseforloppet 
i just detta fall blivit foremal for en sa utforlig skildring, beror pa att 
det kan anses ha varit av viss betydelse i det stora sammanhanget, 
aven med tanke pa den upsaliensiska musikkulturen. Om fiirhallan
dena i Karlskrona hade varit dragliga, ar det troligt, att Hinrich 
Christopher Engelhardt stannat kvar pa sin post dar. I sa fall hade 
det akademiska musiklivet i Uppsala formodligen besparats en lang-· 
varig fornedringsperiod och utan avbrott kunnat fortsatta att blomstra 
och utvecklas pa samma hoga niva som under Olof Rudbecks och 
Erik Burmans dagar. 

1 ))Denna Engelhardt har forut warit Organist i Helsingborg· i Skane, och pa 
et besynnerl. satt kom til Upsala•, skrev T. Westbladh i Orsa till A. A. Hiilphcrs 
d. 5J3 1772. (Hs. Cb2, Vasteras Larov.-bibl.)
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