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STOCKHOLMS FORSTA MUSIKHANDEL 

Av ALBERT WIBERG (Stockholm) 

J 
sin intressanta och givande framstallning >>Beitrage zur Geschichte
der schwedischen Sinfonilrn1 framhaller docent Stig.Walin, att en 

forsta bokhandel, som samtidigt ocksa kunde galla for speciell musik
handel, oppnades i Stockholm 1806, da Jacob Bjornstahl dar borjade. 
sin verksamhet. Bjornstahl, som varit overliggare i Uppsala, hade 
genom att anordna en illumination till konungens · ara vid dennes 
besok i Uppsala lyckats - trots akademiska konsistoriets avstyrkan
de - erhalla privilegium pa inrattandet av ett lanbibliotek i lardoms
staden ar 1800. Redan samma ar flyttade han emellertid med sin 
biblioteksverksamhet till Gavle, dar han vistades ett par ar. Sedan 
han darefter varit informator nagot ar och gift sig, begarde han 
hosten 1805 att fa flytta lanbiblioteket till Ullangers socken i Anger
manland, varifran hans maka var, och att dar fa bedriva boklane
rorelse pa landsbygden. Trots Harnosands domkapitels motstand 
bifolls Bjornstahls ansokan aven denna gang.2 Under tiden kom han 
emellertid pa andra tankar och flyttade 1806 till huvudstaden,- dar 
han agnade sig at boklaneverksamhet, bokhandel och forlagsrorelse. 
Mest bekant gjorde han sig darvid genom vis-forlaget, som drevs 
i stor skala. 3 Huruvida man skall rakna Bj ornstahls vishandel sasom 
musikhandel i egentlig mening, sasom Walin gor, darom torde mening
arna vara delade.4 I varje fall ar Bjornstahl icke, sasom Walin menar, 
den forste inom musikhandelsbranschen.5 Denna ara tillfaller andra, 
vilka icke nainnas av Walin och vilkas arbete pa detta omrade aven 
i. ovrigt synes ha blivit alldeles bortgloint. ·Vi skola darfor har agna
dessa pionjarer _en liten undersokning.

1 Stockholm 1941, sid.. 197 f. 
2 Bifallsresolution 16/11 1805.
3 Ifraga om Bjornstahls verksamhet stoder jag mig pa en annu icke publicerad 

und'ersokning rorande folkbibliotekens och bokbarernas historia i Sverige fore 

1809. Jfr Bonnier, I. A.-Hanell, A., Anteckningar- om svenska bokhand1are 

bd II, Sthlm 1935, sid. 87. Harrells uppgifter aro som synes delvis felaktiga. 
4

· Walins mening iir icke tillrackligt grundad i denna sak.
6 \Valins kiillforskning, soin for 1700-talet iir synnerligen grund1ig, synes ha 

blivit forsummad vad gfiller det begynnande 1800-talet. 
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Om det starka musikintresset under den gustavianska tideil tala 
som bekant manga forhallanden. Om intresset vid akaderhierna vittna 
bland annat de >>tal», som allt som oftast hallos inom nationerna. 
Redan under frihetstiden forekommo sadana. Salunda hem exempel
vis studeranden Abraham Falck av Smalands nation i Uppsala >>en 
wacker Oration pa obunden Latin o:rn Musiquem infor nationen vid 
sammankomsten den 12 mars 1755.1 Under gustavianska tiden fort
satte denna tradition. Den s.ederrriera sa bekante lakaren Daniel 
Erik Ncezen holl under sin studenttid, for att nu anfora ett exempel, 
tven:rie orationer, i vilka han behandJade musiken.2 Den forsfa, >>Ora
tion om Musikens Nytta och Berom>>, boll han infor sin nation (Vast
gota) i Uppsala den 14 dee. 1776, och de:ri andra, >>Oration om de Fria 
Konsternas Oden,- Prydlighet och Nytta for et Samhalle>>, boll han a 
de viktorianska · stipendiaternas vagnar i akademiens storre larosal 
den 8 _mars 1780.3 Om musikintresset i studentkretsar i borjan av 
1800-talet far ·man hora mycket i Erik Gustaf Geij ers brev och i 
Bernhard· vori Beskows minnesanteckningar. Sven Yckenbergs dis
sertation 1797 >>De fatis musicis in .Suecia>> bor ·darfor betraktas som 
ett uttryck for <let livliga · samtida musikintresset inom den akade
miska ·varlden. 
· Det dmkring sekelskiftet 1800 forefintliga musikintresset tog· sig

ocksa manga uttryck i dagspressen. I artikel efter artikel, notis efter
notis, tog's amnet upp till behandling. Bland de talrika exemplen
harpa under 1790-talet kan anforas, att Extra Posten ar 1793 inneholl
en skildring av den italienska sangen och presenterade ett flertal
sangare fran detta land for svensk publik. 4 Varen 1799 inneholl
Stockholms Posten ett flertal musikartiklar, bland vilka matkas
nagra,. som tydligen hade Georg Johan Abraham Berwald till for
fattare. Det var for.st en artikel >>0fwer Musik>> och sedan en insan
dare, >>Ufdrag af et Bref fran Wien til en Wan i Stockholm>>, i vilken

1 Liber Actorum, pag. 388: Smalands nations arkiv, sign. U 1220 b (DUB): 
2 N�zens, namn misshandlas konsekvent av doc. ,Valin, som kallar honorri. 

Nretzen. '\Valin har vilseletts av Wilhelm Paulis brev till Musikaliska akademiens 
pr::eses den 28/1 1788, i vilket brev namnet felstavats. ·wa1in har icke lagt marke 
till att Pauli skrivit namnet korrekt i brevet av den 15 juni 1789, och att N::e-zen 
sjalv aldrig anvant det vValinska skrivsattet N::etzen utan i alla bevarade han.d
skrivelser skrivit namnet .. 7\'cl'!zen.- (Koncept och Protokollsutdrag 1770-1795: 
MAA). Jfr Sacklen:, J. F., Sverige� Lakare-Historia bd I, Nykoping 1823, sid. 707. 

3 Jfr brev till C. C. Gjorwell 1800-1801, Ep G 7: 33 (KB). 
4 Extra Posten 238 18/10 1793: >>Den Italienska Sangen,�. Jfr notisen om lang

fre.dagsmusiken i r�ddarhussalen i samrna tidning nr 74 ¼ 1793 och de musikkri
tiska anmarkningarna i Dagligt Allehanda 12/4 sarnma ar. 
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forfattasen skildrar. sina intryck fran. uppforandet av Haydns· 1>Ska
pelsen>>.1 Langr:e £ram pa, aret kom en ny artikel, r>Om Musiken i 
Wien» (SP 30 /10 1799). Haydnintresset, som omvittnas gen om inlagg 
i den periodiska litteraturen redan i borjan av 1790�talet, f�ya 
uttryck i artiklar i samband med >>Skapelsens>> uppforande i Ladu
gardslandskyrkan 1 7/3 1802 (Jfr SP 15/3 1802). I en del tidningsartiklar
spekulerades ganska friskt om musikens _betydelse i olika avseenden. 
Man kan som exempel harpa anf6ra en artikel om >>Musikens werkan 
mot Convulsioner», inford aven i landsortspressen.2 ·Da man 10/ 8 1794
skulle inviga ett nytt orgelverk i Danderyds kyrka, meddelades detta 
at aven en storre allmanhet genom en notis i dagspressen, i vilken det 
bland annat hette, att >>Musiken darwid upf6res af Hr Kammereraren 
Ahlstrom>>. Olaf Ahlstrom, som var mycket litet trakterad av den of
fentlighet hans musik skulle fa, kungj orde darpa i tidningarna, att no
tisen inforts utan nagon hans vetskap och att han >>endast pa persva
siom> atagit sig- att spela orgelverket under invigningsgudstjansten.3 
Pa samma satt gick man tillyaga, da Strangnas domkyrkas nya orgel...: 
verk invigdes den 20 maj 1804, ty da celebrerades handelsen icke blott 
med en invigningsfestlighet i staden utan aven med en langre artikel 
i Stockholms Posten (SP = 5/6 1804). Sistnamnda tidning inneholl langre 

. fram under aret artikla� om >>En Musikalisk SkraddarE:>�, .innehallande 
en a:nekdot om sangaren Farinelli, >>Musikaliska Anekdoter» rorande 
Benda, Bach och Farinelli, och >>De Gamles Artister hade ocksa Nycker», 
vilken sistnamnda artikel sysslade med en flojtspelare i det gamla 
Rom (SP rn/7; 20/

11
; 8/12 04). Det foljande aret, 1805, kom en artikel

om >>Telemaque i Musik>> .. Uppsatsen gav ett exempel pa den av 
samtiden hogt skattade s. k. beskrivande musiken, · for vilken val 
Abbe Vogler var den framste representanten hos oss. Enligt uppsatsen 
bade Raimondi ar 1777 givit en konsert i Amsterdam, i vilken mu
siken skulle >>beskrivai> Teleinaques aventyr. Rollerna voro f6ljande: 
>>Telemaque, forsta Fiolen; Mentor, Violonce11; Calypso, Flojttraver;
Eucharis, en af Calypsos nymf er, Hoboe; de ofriga Nymferna, Blas
instnimenter». Stycket borjade med en symfoni, som skulle uttrycka
en storm. Darpa folj de en ackompagnerad duett mellan forste fiolen

J. Stockholrn.s Posten nr 91 2¼ och 92 �4
/4 1799. For korthetens skull anvandas 

har ned,an forkortningarna SP = Stockholms Posten; DA = Dagligt Allehanda. 
2 Se 't. ex. Weckoblad for Gefleborgs Lan 1801 nr 11.. 
3 ·Dagligt Allehanda 1794 nr 178 o. 179. Kungorelsen i sistnamnda nr ar under

tecknad: Sthlm 9/8 1794.· O. Ahlstrom. Stockholms konsistorium hade forbjudit, 
annonserande av musik i samband med gudstj ansterna, ett forbud, som- pa
grund av -i:ivertradelser (se t ex. DA, 31/12 1801) maste upprepas -ett flertal 
ganger. Jfr Konsist:s prot. 9/;-1802 § 14 (SSA). 



10 

och violoncellen, vilket betydde, att Telemaque och hans Mentor 
gladja sig over sin raddning. Innehallet var i ovrigt foljande: >>Flojt
traveren Calypso wisar sig, och forer ynglingen under en sakta lasp
ning i sin grotta. De qwarblifwande Nymferna gora Tutti, hwilket 
stundom afbrytes af Hoboens Solo, emedan Eucharis afwen blifwit 
kar i Telemaque. Detta fortsattes, tills slutligen hela Orchestern 
uttrycker Skeppsbranden. Blasinstrumenterna hafwa omsom Solo, 
for att forsinnliga Calypsos klagan och tarar. >> Artikelforfattaren slutar
sin uppsats med reflexionen, att han icke kande till nagon annan 
an Abbe Vogler, som gj ort liknande forsok. Han ville namligen icke 
rakna Haydns Skapelsen och Arstiderna till denna sorts musik, 
emedan forstaelsen for musiken i dessa kompositioner understoddes 
av texten. Kompositorerna horde dock, menade han, vara varsamma 
vid valet av amne, ty vissa saker sasom t. ex. en skeppsbrand horde 
icke dari fa forekomma (SP 6/ 6 05).1 

I en artikel ar 1806 underrattas allmanheten om att en forfattare 
i Paris utgivit >>et besynnerligt arbete under namn af Musiken betrak
tad sasom ett allmant sprak» (SP 25/9 06). Foljande ar kommo en hel 
rad artiklar om den nya koralboken (SP 221, 226, 233).2 Dessutom 
underrattades lasekretsen om artisten Kaufmanns nya musikupp
finningar, bl. �- hade han uppfunnit ett nytt instrument, en slags 
musikalisk maskin, vilken till lasarnas uppbyggelse beskrives_tiimligen 
ingaende (SP 27 /1 07). I sept. s. a. trakteras lasekretsen med nagra 
entusiastiska . reflexioner om Haydns Skapelsen (SP 23/9 07), vilka 
i november folj des av >>Harmoniens formaga. Sann hand else>>, i vilken 
artikel skildrades, hum en yngling pa ett underbart satt raddats fran 
doden genom musik (SP 5/1

1 
07). I borjan av 1808 meddelas, att en 

engelsman James Fifin utgivit ett musikarbete, >>Musical Calendar, 
or Vocal Year for one, too or three Voices, with introductory Sym
phonies expressive of the four ·seasons>>, vilket var markligt darfor, 
att kompositoren gj ort ett forsok att >>ma.la>> de tolv manadernas 
forandringar. >>lbland manaderne>>, heter det, »utmarka sig Februari, 
Mars och December med mycken musilrnlisk fortjensb> (SP 11/1 

08). 
Under sommaren 1808 atergives en lang artilrnl av en fransk lakare 
om >>Musikens Inflytelse pa Helsan» (SP. 11/ 7 08). Denna folj des av 

1 Rorande kritik av dylik ,>malande musik,> se t. ex. SP 1799 nr 91 (,>Ofwer 
l\-1usik,>), nr 109 (kung. av Vogler), nr 114 (f_orlojligande av Voglers musik), nr 127 
(en insandare forsvarar Vogler). Jfr amiralen gre:ve Ehrensvards roliga parodi 
pa Voglers orgelkonsertkungorelser. Sign. Saml. 20, nr 27 (LSLB). 

2 Koralboksfragan hade som bekant varit aktuell i tidningspressen vid flera 
tidigare tiilfallen. Se t. ex. SP 1799, nr 9, 14, 19 och 26. 
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,en artikel om >>Owanliga kunskaper hos en sexarig Gosse>>, v�en gav 
skribenten tillfalle att erinra om >>den namnkunnige Moz� som i 
samma alder genomreste Europa, och da redan wackte allman be
undran genom owanliga prof af sitt musikaliska snille, som han sedan
utwecklade till sina stora masterwerk» (SP 23/7 08). Liksom fore
gaende ar kunde tidningarna aven detta ar underratta lasarna om 
nya instrumentuppfinningar. En viss Polleau hade salunda >>inven
terat ett · nytt musikaliskt instrument, kalladt Orchestrino, hwilket 
·Conservatoire de Musique i Paris la.tit profwa>>, och funnit vardigt
att med berom omnamna (SP 1¼ 08).1 I 1809 a.rs tidningsargang
kom en lang artikel, handlande >>Om det Lifliga i Musil$'.>> (SP _15/4 

•09), och pa samma satt komma strodda musikartiklar argang efter
argang under 1800-talets andra artionde. 2 

Vi skola har icke ga narmare in pa konsertvasendet. Blott det skall
framhallas, att aven detta foljdes av ett levande intresse hos all
manheten. Sasom exempel kan anforas, att Abbe Voglers orgelkon
serter gavo upphov till en hel rad a_rtiklar i dagspressen, fyllda av
berom och goda rad. Efter en orgelkonsert sommaren 1786 inflot
salunda en artikel, i vilken forfattaren uppmanade Vogler att ge
noggrannare programanvisningar vid sina elj est sa beromvarda kon
serter (DA 8/7 1786). Abbe Voglers popularitet var for ovrigt sa
grundmurad, att landsortsbor, som besokte huvudstaden, garna ville.
hara en orgelkonsert, innan de atervande till sina hemorter. Aven
fran · huvudstadsbornas sida fick Vogler titt och tiitt uppmaningar
att ge nya konserter, varvid man som forevandning anforde, att
inkomsterna kunde ga till valgorande andamal. Belysande harvidlag
ar en- tidningsartikel fran i februari 1794:

Et resande Sa.llskap, jamte flere Musique-alskare, onskar, at Herr
Abboten Vogler behagade med det forsta fagna Allmanheten med en
Concert pa Orgor. •Da Herr Abbot.en, genom sin Musicaliska t.alang och
fortraffeliga konst, at fortjusande tract.era detta. Instrument, redan
gjordt sig sa namnkunnig, och da Herr Abbot.en nu ager tilfalle, at
widare f orwa'rfwa sig deras hogaktning af Swenska Allmanheten, som
kanna och .a.lska Musique, samt wara et medel til nodlidandes under
stod, larer ·denna. onskan icke wara forgafwes (DA 10/2 1794).

1. Ar det manne ett dylikt instrument, som dansmastaren A. Cedervaller 1814 
ville salja och som da gick under namnet Orchester mechanique? Se SP nr 75, 
81:.1814. 

2 Sa pupliceras artiklar om kompositoren Haydn, sangaren Farinelli, sanger
skorna Catalani och Gabrielli, vidare utredningar sad.ana som >>Na.got om den nya 
Smaken i Musik», >>Om Mnsicaliska Conservatorium i Paris,>· etc. och reflexioner sa
dana som »Musikalisk Dram,> etc. 
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_ Ressallskapets -och musikal�karnas onskan uppfylldes, men dar
med var icke musikbehovet mattat. · Redan i okt. s. a. kom en ny 
uppmaning till Vogler att la.ta hara sig pa orgel. Denna gang anforde 
tidningsinsandaren folj ande: 

Da Hufwudstadens Innewanare aldrig fattas nojen, lampade efter 
hwar och en �rstid, och da wi nu hafwe sa godt om Spectacler, Baler 
m. m. sakna.r man et det adlaste och oskyldigaste, at fa ho:ra en utwald
Concert. Herr Abboten Vogler har ofta fa.gnat oss med sine fortraffelige
6rgel-Concerter; men som wi pa lang tid icke haft den lyckan hara
honom, onska flere med mig, at Herr Abboten behagade med forsta
upfora en Concert pa Orgor; hwarwid herr Abbotens ypperliga Musique
pa Psalmen N:o 393 samt ofwer Rubens yttersta �Dom benagit torde
exequeras. Man hoppas sa mycket mera, at denna onskan blir upfyld,
som et nytt tillfalle gifwes for Herr Abboten, at af alla Musik.-kannare
och Amateurer blifwa beundrad, samt sjelf aga en ljnf tilfridsstallelse,
at ock kunna. bidraga til · de fattigas hjelp och understod. Musik
.L�Jskare (DA 21/10 1794).

Det inusikaliska intresset omvittnas ocksa av de manga musik
sallskapen, av vilka en del uppraknas av Norlind i hans musik
historia.1 Det mest bekanta av dessa sallskap ar det, som 1790 kom 
till stand i Abo och en tid framat blev ett centrum for ·musiklivet i 
Finland. Talrika notiser i tidningarna gj orde detta sailskaps verk
samhet bekant aven i Sverige.2 I Stockholm tillkommo dylika saliskap
redan i borjan av den gustavianska tiden. Det mest bekanta, det sa 
kallade·>>Musikaliska sallskapet», synes ha borjat sin verksamhet redan 
1775. Detta ar Histes namligen en kungorelse av foljande lydelse i 
i tidningarna: 

De Herrar lYiusique-alskare, som for ofning och noje aro hugade at 
twann.e ganger i weckan - deltaga uti Concerter, kunna danitinnan 
mot en ganska. billig afgift blifwa betjante af en som ej annu ar 
mycket bekant, men af sina wanner dartil encouragerad, hwarwid 
lofwas atminstone en Solo hwarje gang, afwen som at ingen far bi
wista Concerterne, hwilke:ri ej pranumererat. Billetter for en mft.n�d 
aro emot 24 daler K:mts arlaggande at undfa pa det sa kallade Sa,cken
hjelmska Coffeehuset wid Riddarhustorget, och sa snart et wisst antal 
a.ro forsalde, utiamnas inga flere; narmare underrattelse )1arom ar
halles pa be:rorde Co.ffeehus (DA 3/ 7 1775 under rubr. Div. lmng.). 

. 1 Norlind, T., Svensk musikhistoria, Sthlm 1918, sid. 211 ff. Nastan i varje
stad, som hade s. k. societetsinrattning, fanns ocksa ett musikaliskt sii.llskap. 
Jfr Wiberg, A., Till Orebro bibliotekskronika, Orebro 1941, sid. 26. 

2 SP 22/2 1793. Sallskapets verksamhet har utforligt skildrats av Otto Anders
son i Musikaliska sallsk�pet i .Abo 1790--18M: Svemka Litteratursallskapets i 
Finland Skrifter CCLXXXIII, Helsingfors 1940. 
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Moj ligen var det samma sallskap, som hasten 1784 aimonserade 
om sam1ing infor den nya vintersasongen, ·da en kungorelse av fol
jande innehall inf ordes i press en: 

Som nagre Musik-Xlskare astunda at ofwer Winter-Manaderna en 
gang i weckan kunna ntgora en Concert, och man til den andan wt� 
blifwa et choiseradt och s1utadt Salskap; sa gifwes sadant harinecl "fil 
kanna, med anwisning for dem, som haruti wilj a deltaga, at uti Direc
teur Fyrbergs Boklada om pla.nen hartil narmare underrattas och sig 
der antekna la.ta (SP 22

/10 1784; jfr \Valin s .. 141). 

Ar 1793 skankte Musikaliska sallskapet ett belopp av 326 rdr 
till huvudstadens fattiga. Beloppet overlamnades till overstathalla
re� greve Sparre samt borsdirektionen sasom ett tack. for att sa.11-
skapet avgiftsfritt fatt begagna mindre borssalen for sin.a konserter 
och ovningar (DA 12/2 1793).1 Omkring 1810 synes Musikaliska · sall
skapet av de annonserade konserterna att doma ha upplevt en verk
Iig storhetstid. 2 Da f orfogade sallskapet ocksa over. egen musik- och 
konsertsal i Sodeman.ska huset vid Vasterlanggatan. 

Om de musikaliska sallskapen narmast avsago musikintresserade i 
allmanhet, sa fanns det ocksa gott om musikskolor for ungdomens 
behov. Sadana funnos saval i huvudstaden som i landsortsstaderna. 
Sasom exempel pa hum musikundervisningen f �r ungdom i en lands
ortsstad kunde ta sig ut, dar den var som past, kan man anfora den 
undervi_sning, som lamnades eleverna i N orrkopings trivialskola. 
Denna musikundervisning hade kommit till stand genom den s. k. 
Nystromska donationen av ar 1793 och tog sin borjan 1797 under 
kantor Hellstroms ledning. Musiktimmarna voro tva i veckan, nam
ligen mellan klockan 11 och 12, mandagar och fredagar, och hand
ledning lamnades i violinspelning och sang. Undervisningens orga
nisation, ma.I och medel angivas pa foljande satt: 

Tir Musiqven admitteras hlott de aldre, som hafva god rost och godt 
gehor; de andre afradas darifran. For dem ater, som aga. naturlig 
fa.llenhet och utmarkt hug dartil, antagas pa forsok det sii_tl, at sedan 
de aHa lart Scalen och kanna, Noterna, ·spelas 3 stammigt, da de mera. 
ofvade omhyta imellan Prime och Base, och be.gynnare gjora lat.ta 
Secunder. - I borjan fortfares langre t.id med Psalmer och kand_a 
Sangstycken, Visor och Arier: sedan bekandta Marcher, Minu�tter och 
Contradansar; omsidor simpla Trior, Qvartetter och Symphonier, som 
am jamnfylligt sat.ta och cantabla. - Gossarne vanjas fran begynnel
sen, at sakta utsjunga Noterna och omsidor o:rd jamte och under det 

1 Gavoadressen var undertecknad a sallskapets vagnar av Abr. Alnoor, N. G. 
Eichste�t, M. D. Holmstrom och Sam. ,Vennberg. 

2 Se t. ex. SP 5/2, %, 10/2 1810. Vissa ar, t. ex. 1801 och 1802, voro lVIusika
liska sallskapets sammankomster synnerligen talrika. 
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de spela. -- De skickeligaste Sanggossar tagas afven frie fran sangen
,. 

ga up Musiqve timarna, Iara sig Noterna och sjunga dem jamte de 
andras spelande, hvilket icke blifver for dem svart, nar latta stycken 
utur rena och latta toner af ldi.nda Melodier nyttjas och de tillika hjelpa.s. 
af Violisterna, hvilke ·ock:sa haraf upofva sitt gehor at gripa. rent.1 

I Stockholm var Musikaliska akademiens skola den fornamsta. 
Da dess undervisning av fJera ska.I emeIIertid rnaste vara ganska 
bun den och den dessutom icke kunde racka tiII. for alla, uppstodo 
vid sidan av densamma ett flertal privata skolor med friare rnusik
undervisning. Mest bekant av dessa var val den 1786 av abbe ·G. J. 
Vogler grundade rnusikskolan, som bland Iararna raknade sa bekanta 
formagor pa omradet som H?.?.ffner och Berwald.2 I viss man sasom 
en fortsattning pa denna skola torde man fa rakna den forelasnings
verksamhet, sorn Vogler borjade 1794. Orn orsaken till dessa fore
Iasningars upptagande uttalar sig Vogler i ett medde1ande till aII
manheten i januari detta ar. Han sager: 

Som atskillige Musik-alskare for mig yttrat sin astundan, at Iara 
grunderne af Harmonien, och tragna goromal betaga mig tilfalle a.t 
fa Iamna hwar och en sarskildt underwisning, har jag beslutat at i 
detta amne ha.Ha almanna forelasningar, som komma at borjas i slu:tet 
af denna manad, och hwarom jag forbehaller mig at fa liimna nagon 
underrattelse at alla dem, som behaga infinna sig hos mig om hwar
dagarne fran kl. 8 til 1lJ formiddagen, boende pa Regeringsgatan hos 
Franske Tracteuren Robinot, Huset N:o 34, twa trappor up. Aboten 
Vogler (DA 10/1 1794). 

Det drojde emeIIertid anda. till slutet av februari, innan Vogler 
kunde meddela nagot om forelasningarnas borjan. Da kunde han 
emeIIertid faststa.Ila, att forelasnin"garna skuIIe begynna tisdagen den 
4 mars (DA 1/3 1794).3 Att forelasningarna blevo i hog grad uppskat
tade och populara framgar darav, att Vogler nasta ar maste fort
satta. I ett meddelande i borjan av ar 1795 sager Vogler salunda: 

Efter flere a.f de Herrar Musik-alskares astundan, hwilke antingen 
bewistat mine forledit ar hallne Forelasningar, eller genomliist min 
af Trycket utkomne Inledning til Harmoniens kannedom, arnar jag 
ater opna. Theoretiske och Practiske Co1legier ofv,rer mit System i Har
monien. - Forelasningarne, som komma at borjas med Februarii 

1 Sundelius, H. 0., Norrkopings Minne, Norrk. 1798, sid. 558 f. Om musikin
tresset i Norrk. se for ovrigt Norlind, T., a. a. sid. 213 f. 

2 Jfr Norlind, T., a. a. sid. 205. Walin, S., a. a, sid. 109 med not 4. 
3 Voglers meddelande har lyder: >>Nasta Tisdag den 4 lVIartii, borjar under

teknad sina Musicaliska Forelasningar. Stockholm den 28 Februarii 1794, Aboten 
Vogler, Kongl. Musik-Directeur». 
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manad och fortfara til Pask, ske alla Ons- och Lordagar ifran kl. 4 
til half 6 eftermiddagen, da h,varje Lection slutas med en Sonat eller 
Capricio pa Organo Chordium, som skall tjena til practisct exempel eller 
uplysa de forut gifne Theoretiske Explicationer ofwer grundsatserne. 
- At fa narmare underrattelse om denna Inra.ttning, behaga, de som
daraf wilja profitera,, anmala sig hos mig pa Drott:hinggatan, I:Iuset
N:o 3, twa trappor up (DA 29/1 1795).

Sedan anmalningarna under de narmaste dagarna instrommat; 
kunde Vogler meddela, att forelasningarna skulle borja onsdagen den 
11 februari 1795 (DA 1% 95).1 Ett uppehaII i forelasningarna gjordes 
sedermera under terminen i samband med att Vogler flyttade sin 
bostad fran ¼- A ven om detta uppeha.11 och om forelasningarnas 
aterupptagande underrattas vi genom en kungorelse av Vogler i tid
ningarna. Denna gang meddelade han salunda: 

De Respective Herrar Musik-Alskare, som d�.ltaga i mina lYiusi
caliska Forefasningar, far jag a.ran tilkanua · gifwa: at borjan med de 
aterstaende Lectionerne sker Onsdagen den 8 April kl. 4 eftermiddagen, 
uti Norellske Huset wid Regeringsgatan midtemot Fransyska vVards
huset, 2.ne trappor up, dit jag nu flyttar. I desse ForeJasningar komma 
sawal de i Enke-Cassans Concerter upforde bagge Sorg-Musikerne, 
Ouverturen och Miserere, som ock Grauens Passions-Musik, at analy
seras. - Om Forfattaren til Artickeln om Musik i Extra Posten N:o 68, 
beha,gar bewista· afwannamde Collegier, sa lafwar jag pa min heder, 
at han med all wanskap skall blifwa emottagen, utan at erfa,ra nagon 
!lnstotelig utlatelse, aldraminst med nagot uttryck, som kan rubriceras 
for owett; ty disputer aro stridande emot min Cara.cter och mina 
Forklaringar hwila. endast pa grundsa.tser (DA 1/.1 1795). 2 

Forutom Voglers musikskola och forelasningsanstalt vackte aven 
den musikskola stor uppmarksamhet, som 1790 upprattades av den 
aldre Berwald och som borjade sin verksamhet 1/ 9 detta ar.3 Att verk
samheten vid denna skola varit lyckosam framgar av ett meddelande, 
som Berwald publicerade i press en strax fore det nya >>lasarets>> 
borjan 1791. Han sager namligen dari, att >>De Herrar, som astunda, 
och de som aIIaredan anmalt sig hos undertecknad, at profitera af 
dess Violin-Schola; behagade infinna sig den lsta October uti Huset 
N:o 30 wid Drottningegatan och hornet af Sqwalbanken, da denne 
underwisning tager sin borjan>> (DA 27 / 9 1791). 

1 Meddelandet lod: I morgon Onsdag den 11 Februarii opnas mina Publique 
'I'heoretiska och Practiska Forelasningar ofwer Harmoniens i-:annedom. A. Vogler. 

2 Kungorelsen ar undertecknad: Stockholm den 31 Martii 1795. Ab. Vogler. 
Kgl. ·Musik-Direeteur. Jfr Extra Posten 1795 N:o 68, i vilket ett mot Vogler 
riktat inliigg finnes infort. Se aven N:o 79. 

3 Jfr Wiberg, A., Mus. ak:s lanebibliotek: STM 1938, sid. 98. Se aven Ber
waJ_ds kung. om >>Wacker Musik for Begynnare>> i DA 10/

4 1802. 
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Att elever i stora skaror strommade till musikskolorna, berodde 
val framst pa att musiken vid denna tid var en integrerande del av 
allmanbildningen. Alla, men framfor allt de unga kvinnorna, borde 
forsta sig pa och helst aven kunna utfora musik. I ett >>Prospektus 
till en ny Pensions-Inrattning till Unga Fruntimmers uppfostran» 
ar 1810 heter det, att varje ung kvinna maste kunna beharska varje 
slags instrument och kunna alla kontradanser, anglaser och valser 
samt alla nyare arior och salunda borde vara en _verklig >>Panhar
monica>>, vard sin omgivnings beundran.1 

Behovet av fri undervisning i musik och levande sprak blev i 
borjan av 1800-talet sa start, att man planerade ett slags borgarskola 
for undervisning i dessa amnen samt i en del andra allmanbildande 
discipliner. Det var alltsa i viss man fraga om att upptaga och �t
vidga abbe Voglers foredragsverksamhet fran 1790-talets mitt. 
Planen till den projekterade skolan publicerades sommaren 1804, 
och meningen var, att verksamheten skulle borja hasten samma ar. 
I vilken omfattning verksamheten kom i gang ar icke annu undersokt 
men planen ar i alla fall mycket betecknande for sin tid och ett 
intressant exempel pa de aktuella bildningsproblemen.Skolprospektet 
och undervisningsplanen hade foljande lydelse: 

Att en Nations anseende och walmaga till stor del beror af dess 
kunskap i frammande Sp:rak, samt kannedom af andra Landers For
fattninga.r, ar en sanning bestyrkt af erfarenheten. I synnerhet maste 
denna kannedom wara gagnelig for Inwanarne i de storre Stader, emedan 
deras industrie har behof af att stiga, sa till sagande, i proportion till 
dera.s mangd. 

Frankrike, Engla.nd och Tyskland, besokta af manga Nationer, med 
Handelsrelationer till dem alla, aga widstrackta fa.It for omtankan 
och industrien. Man kan med sakerhet pasta, att dessa Landers in
wanare till storre delen kanna andra Folk.slags litterara och borgeliga 
yrken; afwensom att de, jemte modersmalet, merendels kunna hwar
andras Sprak, emedan dessa aro for wettgirigheten lika.som n·ycklar 
till allt det wigtiga, nyttiga, och for:nojande, som menskliga forstandet 
kan framalstra. 

Swerige, mera sallan besokt af Utlanningen, ar derigenom i saknad 
af formaner, hwilka ofelbart skulle bidraga bade till allmant och en
skildt wal. Det ager likwal sadane kallor till allman walmaga, hwaraf 
de sodra Lander aro i saknad, och af hwilkas ratta begagnande det 
bor wanta den lyck.liga werkan, att kunna tafla i walstand med dem. 

Genom en naturlig fo1jd af ett bestandigt bemodande, finner den 
Larde och Naturforskaren med mindre ·swarighet anledningar till gag
nande foretag. Den largirige Swe:riske Medborgaren, som endast will 
inhamta nodiga kunskaper, eller blott ofning i redan forwarfwade, 

1 Journal for Litteraturen och Theatern 1810 nr 98. 
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moter ofta mangfa.ldiga hinder: stundom forbjuder en fragen Syssla, 
stundom Naringsomsorger, de flestes onskan att uppoffra en wiss tid 
at Wetenskaperna. Man kan kalla detta uppoffrande en adel hwila, 
och en lattnad under lifwets modor; ty: i Wetenskapernas skate lifwas 
tankan till adlare werksamhet. I de fleste Europeiska Hufwudstader 
finnas Instituter, ha.Una af Private, der hwar och en mot billig afgift 
ager intrade. Ofta hafwa dessa Wetenskapernas Slrnlor framfockat 
snillet och ur siri ·gomsla framdragit fortjensten. 

Man har derfore ofwerenskommit med ett tillrackligt antal kunnige 
Man, hwilka till stor del under resor forwarfwat sig kannedom af de 
flesta Europeiska Staters kommerciella och ekonomiska forhfillanden. 
Till folje af denna ofwerenskommelse, kan en hwar, under konversation 
med dem, winna fullkomlig fardighet uti Franska, Engelska och Tyska 
Sprakens lasande, skrifwande och talande, emot 12 Skilling i timmen 
for persone:J?.. Derjemte ha.Iles Forelasningar uti Historien, Geografien: 
Mat.ematiken, Algebra och Elementerne af Astronomien, samt meddela.s 
underwisning i Musik, Sang, Dans, Rita, och Fakta. 

Formiddagarne. 

Ifran kl. 6 till 7 Lastimma, Historien, Harpa, eller Sang for Herrar. 

¼.8 )) ¼9 Skriftimma, Geografi. Flojttraver, i> 
ll JO Lastimma, Historien, Zittra, > 

1/211 » 1/212 Skriftimma, Geografi. Harpa, )) 

)) 12 » 1 Konv.timme, Astronom. Klarinett, " 

Eftermiddagarne. 

Rita » 

Sang )) 

Rita )) 

Fakta ii 

Herrar. 
Fruntimmer. 
Fruntimmer. 
Herrar. 

Ifran kl. ¼2- 1/23 Lastimma, Matern., Violin, eller Italienska for Herrar. 
3- 4 Skriftimma, Algebra, Klawer, ii Dans ii Herrar. 

ii ½5- 1/26 Konv.timma, Italienska Klawer, » Dans for Fruntimmer. 
» 6- 7 Konversationstimma for bada konen af hwarje Sprak sarskilt. 

1/28-1/210 Konversationstimmar for bada konen af alla Sprak, Weten-
skaper och Talanger samffilt. 

Alla Helgedagar undantagne. 
Som det wackra Italienska Spraket nu for tiden af flere lases och talas, 

sa komma Forelasningar deruti att ha.llas pa ofwannamde 2:ne tim
mar, i atskilliga amnen, af en skicklig lta.lienare. 

Underwisningen i de ofriga Spraken och wackra Konsterna bestridas 
af sadane personer, for hwilkas skicklighet man afwen kan answara. 

_,.L\.fwen far man med tillatelse omnamna, att ett aktningswardt Frun
timmer behagat lafwa bitrada med underwisning pa Klawer. 

Af. nyssnamde Sprak, Wetenskaper och fria Konster for Herrar, 
kan en hwar walja, hwilka, som behaga,s, emedan Biljetterne blifwa 
gallande :f'.i.wilken timma som helst, for den dag de aro utgifna. 

Med de timma,r, som aro for Fruntimmer blifwer forha11andet lika. 
Sarskilta rum finnas for Franska, Engelska och Tyska Spraken. 

- Till lmgade Lasares tjenst komma Stockholms Dagblad, andra Staders
Tidningar och de nyaste Utlandska Awisor, att for denna Inrattning
anskaffa,s. De som haraf wilja begagna sig manadswis, erlagga 8 R:dr

2-438478. 

• • 
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i manaden for 2:ne timmar hwarje Socknedag. For en wecka raknad 
till 6 timmar, betala.s en R:dr 12 ss., och qwartalswis 18 R:dr i qwar
talet, allt R:Gssedlar, for 2:ne timmar om dagen, �om for 6 ss. per 

timma. Emot dessa billiga wilkor kommer Subskribenten allenast att 
uppgifwa, hwilket Sprak, hwilken Wetenskap eller Talang han i syn
nerhet astunda.r, hwarigenom hwars och ens largirighet sa mycket 
lattare kan · blifwa tiTifredsstalld. 

For att gora denna Inrattning i flera a.fseenden nyttig, i synnerhet 
for dem som walt handeln tm sitt yrke, har man afwen anskaffat at
skilliga Utlandska :Myntsorter, genom hwilka.s jemforande med wara 
Swenska, pa det tydligaste skall wisas ratta forhallandet dem emellan. 
De som framdeles uti denna Inrattning, i handelse af nagon La.rares 
afgang, pa ett eller annat satt wilja bitrada, och dertiU aga erforderlig 
skicklighet, bekomma en emot beswaret swarande rattwis be1oning. 
Deras Adresser lrnnna med det forsta inlemnas uti Hr Dire.kt. Fyrbergs 
Boklada. 

Kande och wo_rdade Snillen och Larde skola med sina besok i denna 
Inrattning gifwa densamma sitt tillborliga warde : 

Denna Ofnings- och Underwisnings-Anstalt, som man will gifwa, 
na.mn af Ifonversations-inrattning, kommer att taga sin borjan den 
forsta nastkommande Oktober, eller forr, om ett tillrackligt antal 
Subskribenter sig anteckna, antingen for wecka, manad eller qwartal. 
Till hwilken anda Subskriptions-Listor finnas pa de fleste Boklador 
har i Staden.1 

Hogst markligt och betecknande for tiden ar, att sadana amnen 
som harpa, flojt, cittra, klarinett, violin, klaver och sang jamstallas 
med matematik, geografi, historia, astronomi och levande sprak. 
Detta visar, vilken betydande plats s:fogen och musiken intogo i 
det allmanna bildningsmedvetandet. I sj a.Iva verket syftade inratt-
· ningen till att vara ett helt litet · musikkonservatorium med allman-
bildande program.

Man kan nu stalla den fragan, huru den genom det allmanna musik-
intresset alstrade efte�fragan pa instrument och musikalier tillfreds
stalldes. Ute i landsorten. och dar blott enklare krav stalldes, astad
kommos instrumenten · uppenbarligen av inh�mska instrument
makare. Da storre krav stalldes, maste man lita till import fran ut
landet. Denna import skottes emellertid icke av sarskilda musik
handlare utan bar helt och hallet tillfallighetens pragel. An var det
en bokhandlare, an en manufakturist eller annan affarsman, som
av nagon tillfallighet blivit innehavare av utlandska instrument,
vilka annonserade forsaljning darav. Hurn man darvid gick till vaga
och vad man hade att erbjuda �en koplystna allmanheten, det fram-

1 Prospektet var daterat: Stockholm 1/ 6 1804 (SP 1�/ 6 04). I vissa hanseenden 
. torcie Signoret de Villiers' dramatiska lyceum fa betraktas som en foregangare 
till konversationsinrattningen.
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gar med belysande tydlighet av en forsalj ningskungorelse redan fran 
ar 1727. Det heter salunda dari: 

Gifwes harmed tilkanna/ at hos Manufacturisten Herr Lucas van 
Breda, som bor pa Normalm/ wid begynnelsen af Nya Ko�gsholms
bron/ finnas atskillige Musicaliske Instrument.er til kiops/ sasom: 
Clavicordier, ClaveCimbaler, Spinetter, Regaler, Pandorer, Chitarrer, 
Zitrincher, Viol d' Amourer, _BratzVio1er enckla och dubbla/ Violiner, 
hwarunder ar en Steiners de A:o 1676, och .en Gerh. Menslagers de 

A:o 1647, Dulcianer, Bass-Fleuter, Hautboir, Fleute douce, Stock 
Fleut, med mera/samt ett partij atskUlige Musicaliske Compositioner.1 

Samma pragel av tillfallighet bar instrumenthandeln over sig 
under hela 1700-talet.2 

Behovet av noter tillfredsstalldes pa samma satt som betraffande 
inst.rumenten, vilka sistnamnda dock lmnde importeras blott enligt 
sarskilda forordningar, som utfardats av myndigheterna. Noter an
skaffades salunda dels genom import utifran, dels genom inhemsk 
framstallning. Vad betraffar den inhemska musikalieframsfallningen 
sa ar forst att erinra, att vart lands forsta nottryckeri ar 1788 star
tades i Stockholm av Olaf Ahlstrom,3 pa vilket tryckeri han erholl 
ett privilegium exclusivum pa vissa ar. Da detta privilegium utgick 
fick han det ytterligare forlangt till ar 1818, da det antligen upphorde, 
och konkurrensen slapptes 16s. Fran nottryckeriet utkom mycken 
god musik, sasom samlingen >>Musikaliskt tidsfordrif>>, tryckt i serie
foljd aren 1789-1834, och >>Skaldestycken satta i musil{)}, som ut
koin i 18 band fram till 1823. Ahlstrom a.tog sig aven tryckning av 
verk pa bestfillning och subskription. Sasom exempel harpa kan man 
anfora en kung6relse, som infordes i dagspressen ar 1794 och i vilken 
det hette: 

Et Wark Solo, af Major Henrie Bratt, Opera 1, underdanigst til
agnadt Hans Kongl. Maj:t, bestaende af 6 Sonater for Violin med 
Bas, ar fardigt at tryckas och hos Herr Kammereraren Ahlstrom. i 
detta andamal inlamnat; den som innom den 12 Februarii nastkom
mande harpa prenumererar med En R:daler 16 ss., har at darf6:re 

bekomma et complett Exemplar den 25 darpaf6ljande utaf Auctor, 
i Huset N:o 179 wid Kopmangatan 4 trappor up, hwarest Prenumera
tions-summan arlagges. Prenumerations-tiden uphorer den 12 Feb
ruarii (DA 31/1, 4/2, ½ 94).4 

1 Stockholmske Post Tidningar Anno 1727 31/7, sid. 4. Dovstumlarare Ernst 
Nylander, Ma,niUa, har fast min uppmarksamhet pa denna kungorelse. 

2 Jfr Walin, S., a. a., passim. 
3 Om .Ahlstrom och hans verksamhet se Norlind, T., i STM Bd VIII 1926. 
4 Jfr C. G. Kuhlaus kungi:irelse i DA 15/i 1801. 
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Trots de insatser, som Ahlstroms nottryckeri salunda gj orde dels

,genom framstallning av musikalier pa eget forlag dels genom tryck

ning pa bestallning och subskription, maste man dock saga, att Ahl

-stroms privilegium narmast fick en forkvavande verkan pa den

:svenska musikens utvec_kling. Anda fram till 1818 hindrades genom

privilegiet nyare metoder inom notframstallningens gebit att fa

gora sig gallande i vart land. Da handlanden Georg Heinrich Mahnke 

fran Hamburg ar 1799 ansokte om >>att har i Hufvudstaden fa anlagga 

,ett N ot-Tryckeri med Breitkopfske Stilar, samt att fritt och obehindradt

fa i Riket infora och till afsalu ha.Ha Musicalier och Instrumenter,

j amte de till sadan Handel vanligt-vis ho ran de Artiklar, namligen 

linieradt. eller olinieradt Papper, Kopparstick, Strangar af alla slag,

samt Bocker i synnerhet rorande Musikque>>,1 sa medgav Musikaliska 

akademien i sitt yttrande over ansokningen, att >>en sadan Inrattning

med de sa kallade Breitkopfske Stilar, skulle ... mycket bidraga till ut

bredande af Musiquens kannedom har i Landet, i det detta latt lasliga

och natta Stil-Tryck, som nu for tiden ar vid Breitkopfske Inrattningen 

i Leipzig bragt till sardeles fullkomlighet, faller sig lindrigare . i kost

naden an nottrycket ... med graverade Pia.tar, och hvarigenom Till

gang Iattare och snarare kunde vinnas pa Musikaliske Laro-Bocker och

andre Afhandlingar pa Svenska Spraket uti amnen rorande musiquen,

hvilka annu saknas, och formodeligen lange skola saknas, da sadane

Bocker tarfva till uplysning manga Exempel i noter, hvilka utan

Stil-Tryck icke garna kunna pa deras stalle i Texten inforas, och da

,de tryckas pa sarskillde Tabeller med graverade noter att inbindas

-efter sj elfva Boken eller Afhandlingen, gora den bade dyrare . . . och

,obequamare att lasa, samt saledes i betydelig man forsvara Afsatt

ningen af dylika Bocker». Da det Ahlstromska privilegiet emellertid

icke tillat nagot intrang, sa kunde Mahnkes ansokan icke Ljfallas.

Da ett enda och dartill ·relativt dyrt nottryckeri icke tillnarmelsevis 

kunde tillfredsstalla behovet av musikalier, maste man gripa till

andra medel att oka tillgangen. Viktigast var harvid musialiekopie

ringen, vilken forekom i allra storsta utstrackning under hela 1700-

talet. Sarskilda kontor harfor upprattades har och var. Det kanske 

mest bekanta torde vara det Berwaldska i Stockholm, vilket var i 

full verksamhet redan 1790. I ett meddelande i pressen detta ar hette 

det, att i huset N:o 30. vid Drottninggatan . och hornet av Sqwal-

l Bjorkbom, Carl, Sv. musiktryck, sid. 53 ff. tNordisk Boktryckarkonst 1937, 

Bd XXXVIII, Sthlm 1937). Mahnkes ansokan finnes i avskrift i KB under sign. 

U 79 a. Jfr Mus. ak. prot. 7 /8 1799. Aven andra utlan:ningar sokte vinna in

tra.de pa den svenska musikmarknaden. Se t. ex. E. F. J. Halys kung. i DA. 

-.9 /9 1801. 
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banken >>et Copiatur-Contoir for Musicalier blifwer i:ilratta.dt, der man 
med afskrifning af Noter, sa for Claver som andra . Instrumenter, 
kan skyndesamt och med all accuratesse, emot �illigaste pris betj ent 
blifwa>> (SP 23/ 8 90; DA 24/ 8 90; Sthlms Posttidn:r 30/ 8 90). Kungorelsen 

var undertecknad ay >>Berwald den Aldre. Kongl. Hof-Musicus och 
Informations-Ma.stare wid Kongl. Musicaliska Academien>>, bakom 

· vilken langa titel dolj er sig musikern Christian Friedrich Georg
Berwald (1740-1825), aldre halvbroder till Georg Johan Abraham
Berwald (1758-1825), bekant for sitt lanbibliotek for musikalier.
Foljande ar 1791 lamnade Christian Berwald ett nytt meddelande
om sitt kopiekontor i samband med att han kungjorde ateruppta
gandet i lokalerna nr 30 vid Drottninggatan av verksamheten vid
den foregaende ar startade musikskolan. Han kungj orde denna gang
salunda : >>Copiatur-Contoir for Musicalier ar pa samma stalle,ida:r, ;man 

med afskrifning af Noter,- sa wal for Claver, som andra Instmrnenter,
kan skyndesamt och med all accuratesse emot billigaste pris betje:ilt
blifwa>> (DA 27/ 9 91).1 Kopiekontorets verk.';,amhet var for: ovrigt mycket
mera omfattande, an man skulle kunna tro med anledning av de har 

meddelade notiserna. Detta framgar bl. a. av en kungorelse, som
utfardades varen 1793, i vilken Berwald meddelade:

Som jag arnar ifran mitt Muskaliska, Copia,tur-Contoir utgifwa en
Samling af utwalda Piecer, tagne ur Haydens Symphonier och Qwar
tetter, jamte Pieijels, forwandlade till Duetter for twa Violiner, for
en Violin och Alt-Viola, och en Violin och Violoncelle; sa far jag har
medelst odmjukeligen tilkanna · gifwa, at, sedan de redan Prenume
rerade Exemplaren med denne manads slut hunnit forfardigas, med
wida,re Pre.numeration hara fortfares, dock sa, a,t flere an 4 Prenume
ranter for hwa:rje ma.natl ej emotta,gas, ha.1st flere Exemplar, for andre
goromal, manadtligen ej kunna utgifwas. Contoiret ar belagit i Fabri
queuren Frestadii Hus wid Kongsbacken, tH hoger i portgangen.
{DA 9

/4 93.) 

Under de foljande aren flyttade kopiekontoret. flera ganger sina 

lokaler. Hosten 1798 flyttade det salunda till kryddkramaren Hassels
hus i hornet av Drottninggatan och Kammakaregatan (DA 11/10 98).
Av ett meddelande i pressen samma host framgar, att kontoret icke
blott kopierade musikalier utan aven arbetade sasom pappershandel
(DA 17 /10 98) .. 2 1799 befann sig kopiekontoret kvar i samma lokaler

1 Kungorelsen ar undertecknad: Berwald den .Aldre. Hof. Musicus och Infor
mations-Ma.stare.

2 Under rubriken Diverse Kungorelser meddelar Berwald: Den resande Herrn 
som pa Musicaliska Copiatur-Contoiret, i underteclrnads franwaro, i borjan af 
September manad inlamnade en 25 Riksdalers Sedel, med aftal, at fa til sig handfa. 
8 Ris Linieradt Notpapper, til accorderadt pris 12 Rd 24 sk. Riset, tiicktes inom 
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som foregaende ar och erbjod nu allmanheten, att man dar kunde 
fa renskrivning utford av noter >>sa wal for Claver, Zittra, Harpa, 
Partitur, Contradanser, Regements Musik och Coral-Bocker storre 
och mindre format, ifran 6 till 16 rader>> (DA nr 234,245). Verksamhe-· 
ten fortsatte under det foljande artiondet, sasom exempelvis framgar 
av en kungorelse 1803. Berwald meddelade nu: >>Det Musicaliska 
Copiatur-Contoiret, dar man skyndsamt och med all accuratess kan 
blifwa betjent med renskrifning af Noter, ar nu mera tilfinnandes 
wid Smalands granden i Huset N:o 9 til hoger fran Regeringsgatan; 
i portgangen hos undertecknad>> (DA 7 /10 03). 

Trots nottryckning och kopiering inom landet tillfredsstalldes de 
viktigaste behoven ifraga om musikalier dock genom import utifran. 
Da dessa musikalier emellertid blevo ganska dyra i inkop, utlanades 
redan .ganska tidigt musikalier 1:tr Musikaliska akademiens bibliotek,1 
men da dylik utlaning givetvis lmnde ske blott i begransad omfattning, 
gjordes under 1780-talets senare halft ett forsok att ff-i ett fristaende 
musikaliskt lanbibliotek i gang. Den som gjorde detta forsok, var den 
har forut namnde kopiekontorsforestandaren Christian Berwalds 
yngre halvbroder Georg Johan Abraham Berwald, som troligen fatt 
ideen fran sitt hemland Tyskland, aven om ocksa svenska foretag, 
sarskilt Swederi bok.lanebibliotek, givit uppslag till initiativet.2 

Ehuru musiklanebiblioteket upphorde efter ett par ar, fortsatte Ber
wald dock att pa olika satt forse allmanheten med musikalier fran 
utlandet. Han tog salunda hem noter bade pa bestallning och i kom
mission. 1797 underrattade ban allmanheten, for att nu anfora ett ex
empel pa hans verksamhet, om sin musikalieforsaljning pa foljande satt: 

En ansenlig tilokning af nya lVIusicalier for bade Roster och Instru
menter, ar nu ater inkommen, bestaende af de nyaste Ma.stares Arbeten, 
afwen Org-Musik och Dans-Musik, med och utan Tourer, hwilket 
Resp. Musik-alskare tilkanna gifwes, samt at forsaljningen daraf sker 
slut.et af nasta wecka afhamta namnde Papper. I annat tall kan sedermera i an
seende til brist, ej mera arhallas an de 2:ne Risen for hwilka betaldt blifwit. 
Stockh. d. 10 Oct: 1798. C. F.· Berwald. Jfr kung. i DA 20/3 1801 och 2/3 1802. 

1 Se Morales, O.-Norlind, T., Mus. Ak. 1771-1921. lVIinnesskrift, Sthlm 
1921, sid. 3,1. .Tfr "Walin, S., a. a. sid. 196. 

2 Om Berwaldarna och deras verksamhet i Sverige se Sv. biogr. lex. bd IV, 
Sthlm 192°1, sid. 26--29. Om Berwalds lanbibliotek se \Viberg, A., Mus. ak:s 
lanebibliotek: STlVI 1938, sid. 86 ff. Jfr Wiberg, A., Sthlms forsta stadsbibliotek: 
Biblioteksbladet 1938, sid. 101 ff. Markligt ar, att vi i Sverige sa tidigt fingo 
dylika biblioteksinrattningar. Enligt E. Hanslick (_ Geschichte des Concertwesens 
in "Wien bd I, Wien 1869, sid. 99) tillkommo sadana lanbibliotek i Tyskland forst i 
borj an av 1780-talet, och ungefar samtidigt fick \Vien dylika musikaliesamlingar. 
Jfr Pohl, C. F., .Joseph Haydn bd II, Lpzg 1882, sid. 154 f. 
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alla Soknedagar fran kl. 8 til 10 formiddagen /och fran 2 til 4 efter
middagen en trappa up i Huset N:o 87 wid Swartmangatan och Tyska 
Kyrkogarden. - Respective Musik-alskare i Orterne behagade i Bref 
til underteknad upgifwa hwad slags Musique, som astundas j amte 
rigtige adresser, sa skall genast fortekning pa tilganglige Piecer med 
utsatt moderat pris afsanda.s. Stockholm den 1 Augusti 1797. 

G .. J. A. Berwald. Kgl. Kammar-Musicus. (DA 2
/8, 

5
/8 97.)

Na.got langre fram under hasten meddelade _Berwald i samband med 
publicerandet av en ny liknande kungorelse, att >>Till Wintern, da 
alla Musicalier aro inkomne, som kunna for detta aret hos mig in
wantas, skall genast Fortekningen N:o 1 tryckas och utdelas, hwilket 
jag i Tidningarne skall tilkanna gifwa>> (DA 1/ 9 97).1 

Foljande ar hade Berwald atagit sig att soka sprida en underut
givning varande upplaga av Mozarts samlade verk i vart land. I en 
lang och utforlig artikel i dagspressen inbjod han allmanheten att 
subskribera. Da hans artikel i manga hanseenden ar belysande for 
musikhandelns svarigheter och forhallandena pa omradet vid denna 
tid, aterge vi den berwaldska artikeln har in extenso: 

Prospectus til en ny Uplaga af l\!Iozarts samteliga 1-Jf erk.

Mozart, den a.f Musicaliska werlden sa ododeligt fortjente Mozart, 
har, liksom alla store Forfattre och Konstnarer, skapat delarne, til 
sin wardigaste minnesward - i sina Werk. For oss aterstar blott at 
samla och forlJinda desse delar, at upresa dem i et Helt, och salunda 
mot forgangelsen sakrast skydda. l\fastarens minne. 

Man amnar fullgora, denne hans stoft och hans beundrare, skyldiga 
plikt. Man har beslutit, at i en fullstandig, correct och wacker Uplaga 
utgifwa alla hans Musicaliska \Verk, - hwilka dels i origtiga afskrifter, 
dels i strodde aftryck aro kringspridde, dels annu aldeles icke kande. 

Detta foi·etag skall utforas under flere kunnige Mans upsigt. Saledes 
har man ej at befara, at i denna Uplaga fa emottaga atskilli.ga under 
Mozarts namn understuckna Musicalier. Utgifwarne answara darfore, 
at inga andra Stycken daruti inflyta, an de som warkeligen aro af den 
store Componistens hand. For Swenska Musik-alskare har darfore 
undertecknad den a.ran at pa afwannamnde fullstandiga Samling opna 
Pren umeration. 

Pa hwarje Hafte daraf, som kornmer at best.a af Tjugufem til Trettio 
tryckte Ark godt papper med coloreradt omslag, prenumereras med En 
R:daler 32 ss. Riksg:mynt, et pris, hwartil inga Musicalier, hwarken 
skrefne eller tryckte, eljest mojeligen kunna erhallas. 

De forsta Haft.en innehalla Claver-compositioner, Concerter, Sonater 
o. s. w. - Quart.etter, Quintetter och smarre Instrumental-Musik; -

1 Kungorelsen ar undertecknad: ,,Stockholm den 29 Augusti 1797. G. J. A.
Berwald. Kongl. Kammar-Musicus.,> Kung. upprepades i DA ia/9 97.
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de· folja.nde: Operor, Cantater och andre Compositioner i pa_rtitur; 
Sta.rumor och Cla.vers-utdrag. 

Trenne Haften aro redan fardige, och skola tillika m�d det fj erde, 
som nu ar under Notprassen, til Respective Prenumeranter i Swerige 
ofwersandas med forsta Sjolagenhet nasta_ War. Pa dessa fyra Haften 
p-renumerera.s saledes pa en gang - OGh uphor prenumera_tionstiden
darpa med instunda.nde December manads slut. - Det star hwar och
en fritt, at prenumerera pa et eller flera af dessa, Haften samt pa et eller
flera Exemplar af hwa.rt Hafte; afwen at, nar som beha.gas, uphora
med prenumerationen pa de folja,nde, hwilken efter forutgangen til
kannagifwelse: emottages hwart fj erdedels ar fore Exemplarens hitkomst.
- Efter denna forsta och hwarje tid efter annan darpa foljande pre
numera.tions-termins slut, kostar hwa.rt oprenumereradt Hafte Tre
R:da_ler Riksgalds-mynt.

Respective Prenumera.nter i Hufwudstaden och Landsorterne beha
gade antingen sjelfwe eller genom Commissiona.irer, wanda sig til un
dertekna_d, for at inom utsatt tid och mot utsatt pris undfa Prenumera
tions-Sedla,r pa de forsta hitkommande fyra. Haften. Och som en For
tekning ofwer a.lla Nationers Prenumera.nter pa dessa arbeten, kommer 
at bifogas et af de folja_nde Haften; sa anhalles, det hwar och en Prenu
mer:mt matte upgifwa sitt -namn, sin ca_racter och sit hemwist. 

Forsta Haftet prydes med Mozarts Brostbild, stuck.en i Koppar af 
en hind Ma.stares hand. 

Sluteligen far jag tillagga_, a_t jag under mit nyliga wistande i Leipzig, 
haft tilfiHle at i Breitkopfs och Bartels Mnsicaliska Bokha.nde1, dar 
detta Werk utgifwes, sjelf se de trenne fardiga Haften. Ja_g wagar 
darfore med sa mycket fastare 6fwertyge1se forsakra., at Respective 
Prenumeranter skola finna denna Uplaga i skonhet, renhet och rigtighet 
swara mot den ododliga Harmonistens fortjenst och deras egen onskan. 
Stockholm den 23 October 1798. G. J. A. Berwald. (DA 31/10, 9 /11 98.)1 

I borjan av ar 1799 meddelade Berwald, att subskriptionstiden ut
strackts till 15/2 for de fyra forsta haftena av det mozartska verket 
(SP ¼ 99). Sedan han daretter i borjan av hasten aterkommit fran 
sin utlandska resa, lamnade han ett nytt meddelande till Mozart
subskribenterna samt underrattade allmanheten om att han nu ocksa 
upptog prenumeration pa Haydns arbeten. Han anforde salunda: 

Underteknad, som nu fran sin utlandska resa hemkommit, far har
medelst den a.ran gifwa. Respective Prenumeranterne p·a Mozarts sa.m
telige Werk tilkanna, at Fj erde Haftet ofordroj eligen inkommer, och 
tillika a_nmoda_s de Respective Prenumera.nter, som icke uttagit de tre 
foregaende naml. 1:sta, 2:dra och 3:dje Ha.net, at, til forekomma.nde af 
oordning dem med mojeliga_ste forsta la.ta afhanita: och far jag tillika 
a_nmoda de Herrar Musik.-alsk.are, som i min franwaro tinga.t forsta 

: Till n,�mnet ar fogad foljande titel: >>Kgl. Kammar-lVIusicus, boende pa Swart

mangatan inwid Tyska Kyrkogarden
? 

i huset N:o 87, en trapp_a up>,. 
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och a.ndra Haftet, om-·desse·-Ha:ftens snara a±11amtning; emeda_n de .eljest 
blifwa til andre k.opare forsalde. 
· Fortsattningen af Prenumeration pa 5:te och nastfolja.nde Haften,
tager nu gena.st sin borjan och ka.n i anseende til den sena arstiden icke
uppehallas langre an til slutet af innewarande eller de forsta daga_rne
af October ma.natl, hwarfore anhalles at de Respective Musik-alskare,
som aro hugade a_t prenumerera, beha_ga,de ju forr dess ha1dre sig an
mala_. Prenumeration blifwer nu tilokt til 2 R:dal. 16 ss. for hwarje
Hafte, i anseende til den hoga Coursen.

Nu genast opnas afwen prenumeration pa den namnkunnige Joseph 
Haydns samteliga Werk, i hopp at denne beromde och store Composi
teurens sa allmant kande och omtyckte arbeten ick.e skola sakna. Pre
numeranter. 

Sluteligen far ock hos hwarje Musik-alskare underteknad den iiraD 
recommendera sin i Commission ta.gne Musik handel, hwaraf forradet 
nu efterhand okas och complettera.s, sa for Roster som alla slags In
strumenter, med forsakran, at hwar och en, bade i Stockholm och 
Landsorterne, som beha.gar anlita honom nied bestallninga.r af aU slags 
Practisk och Theoretisk. Musik, skall ske behorigt noje. Stockholm den 
10 September 17�9. G . .J.-A. Berwald. Kongl. Kammar-Musicus,-boende 
wid Swa.rtmangatan inwid Tyska Kyrkogarden i Huset N:o 87, en 
trappa up. (DA 13/ 9 99.) 

Langre fram under hasten upprepades denna vadj an till allmanheten 
·nera ganger i nagot forandrade ordalag, da aven samtidigt erinrades
om Berwalds >>i Co;mmission tagne Musik handel» (DA 8/11 99). 1 Ber
wald hade �alunda mer och mer kommit att syssla med en verksamhet 

liknande en musikhandlares, och hans kommissionshandel skulle an
tagligen h� utveckla� sig till Stockholms forsta egentliga musikhandel,
om hans ombytliga kynp.e givit honom ro nog darfor. Hosten 1800
konserterade han med sin son, den sedermera hos oss sa bekante
kapellmastaren Johan i;:redrik Berwald, i Kopenhamn, och da han
harvid kom i strid med musikledningen i Stoc�holm, lamnade han
Sverige och bosatt .e sig i _ S:t Petersburg. Darmed upphorde ocksa
hans i sitt embryo varande musikhandel.2

Berwalds verksamhet for musikaliespridning fortsattes visserligen
snart av andra ehuru icke med samma framgang. Den som narmast 

upptog verksamhe�en var lararen Carl Nernst vid Tyska skolan.
Att denne icke hade samma framgang i egenskap av musikhandlare,
berodde val framst pi att harr splittrade sina krafter pa for·-manga
verksamhetsfalt. Jamsides med sin Iarartjanst i Tyska skolan grun
dade och drev han en privatskola samt inrattade en bokhandel for

i DA 8 /u, i2/i� 99. 28/9 meddelade han dessntom, att han upptog bestallning
pa vissa utlandska bocker.

2 Subskribenterna hos Berwald erhollo fortsattningeri pa sina bestallda verk
genom bokhandlaren G. A. Silve:rstolpe;. Se Iiarom t. ex. DA, 1/7 1801.
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utlandska b6cker1 och forband med denna en kommissions- och be

stallningsmusikhandel. Vad han hade att bjuda pa i den sistnamnda,

meddelar han exempelvis i en annons, i vilken det hette: >>I Tyska Skol

huset 3 trappor upp forsaljes: Musikalier af Mozart, Haydn, Himmel,

Struck, Hupka, Hoffmann, Bornhardt, Klingemann, Woelfl, Lut

gert, Wessely, Lauska, Naumann, Muller, Rausche, Schall och Schwen

ke; tillika med Ouverturer utur dem Dorfbarbier, Marche de Bonapar

te, Lied beym Siege Nelsons, Rule Brittania, Collection de tous les 

Airs patriotique, o. s. w.>> (SP 20/3 02). Nagon stor omfattning synes 

Nernsts musikalieforsaljning emellertid aldrig ha natt.

En viss roll for handeln med musikalier spelade aven bokhandlarna.

Sedan gammalt hade det ansetts hara till deras verksamhetsfalt att

upptaga bestallningar pa noter och >>inforskriva>> dem. Nagra av bok

handlarna i Stockholm, sasom Anton Adolph Fyrberg och Johan

Justander, hade aven i siha bokhandelsprivilegia uttryckligen stad

gat, att dem aven tillkom handel med musikalier.2 De ovriga abe

ropade gammal havd for sin rate till dylik fo;rndel.3 Aven om bok

handlarnas musikaliehandel fa vi en del upplysningar av deras an

nonser i tidningarna. Sa meddelar t. ex. bokhandlaren Gustaf Abra

ham Silverstolpe 1797, att han i sin boklada saljer >>Dictionnaire de 

Musique, par Rousseau, 3 Vol» for en riksdaler 24 skilling exemplaret'

(DA 2/10 97), och 1802 saijer -han ett flertal verk av Mozart, sasom

Oeuvres de Mozart pour Clavicin, 8 Cah., Concerts, 5 Cah. Ouverture 

aus der Zauberflote, Hymne: Gottheit i.iber alle machtig, Pieces 

d'Harmonie och Quattuors N:o 1-6 (SP 25/1 02). Bokhandlaren Utter

synes ha varit ·Ahlstroms specielle forsaljare. Salunda kunde man hos .

honom kopa >>Musikaliskt Tidsfordrif», och 1802 tog han dessutom

upp · subskriptioner for Ahlstroms rakning. I en annons av 'Utter 

heter det uamligen: >>Pa flere Musikalskares begaran utgifwes fran

Musikaliska Tryckeriet Haydns Oratorium Skapelsen med Svenska 

ord: Forsta Haftet deraf utkommer wid slutet af nasta wecka ... >>

(SP 29/1, 5/2, 12/2 02; jfr SP 10/1 02). Under 1810-talet bidrog aven upp

salabokhandlaren Emanuel Bruzelius till inforskaffandet av utlandska 

musikverk och till deras spridande i huvudstaden. I sistnamnda han-

i Se t. ex. SP 24/3 02. Jir kung. i DA 27 /5 och 9 /6 1801.
2 Fyrhergs privilegium var av 1.1;12 1776 och dari talas om hans ratt att driva

handel ,med >>In- och Utrikes Bocker samt Musikalier,>. Justanders priv. var av 

28/1.1800, och i detta talas om handel med in- och utlandska bock�r samt koppar

stick och musikalier. Dessa tva bokhandlare voro alltsa enligt sina privilegia aven

musikhandlare. 
3 Se i det foljande! Jfr t. ex. 'Librairie Franyaise's kung. i DA 15/9 1801 och 

Silverstolpes musikalieannons i DA 23/s 1802.
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:seende samarbetade han med Bjornstahl, som var hans ombud i 
Stockholm.1 Att Bjornstahl skulle ha intagit nagot slags sarstallning 
bland bokhandlarna som pionjar pa musikhandelns omrade, sasom 
Stig Walin menar, darav finnas inga spar. Vad landsorten betraffar, 
:synes forsaljningen av musikalier ha varit ordnad pa ungefar samma 

:satt som i huvudstaden. Bokhandlare och bokbindare voro formed
lare.2 

Ehuru bokhandlare, kopister m. fl. salunda kunde svara for till
gang pa musikalier, sa fanns ingenstades nagon rikt forsedd sortering, 
dar musikalskaren-koparen kunde fa gora sig hemmastadd och valja, 
vad som foll honom i smaken. Forhallandena voro foljaktligen val 
tillrattalagda for start av en verklig musikhandel, sarskilt sedan 
G. J. A. Berwald lamnat Stockholm och slagit sig ned i S:t Petersburg. 
Exemplen fran utlandet maste med nodvandighet framlocka initiativ 
i denna riktning. Initiativ togas ocksa snart av flera, forst av hovtrum
petaren Olaf Ornberg, sedan av Par Aron Borg och Ulric Emanuel 
Mannerhj erta. 

Musikaliehandel hade hovtrumpetaren Olaf Ornberg borjat be
driva redan pa 1790-talet. Den forsta kungorelsen om denna hans 

verksamhet, som jag patraffat, ar fran 1798 och lyder: 
Hos undertecknad, som bor i Huset N:o 10 pa Norrmalm och Kardu

.ansma,ka,re-Grand, midt emot Frimurare-Barnhuset, finnas a.Ila bruke-

i Se t. ex. SP 1815 nr 223 och 1816 nr 161. 
2 Se exempelvis Jonkopings Allehanda' nr 35, 30/

1! 1800, i vilket tidningsn:r 
bokbindare Nordstrom publicerar en Hing lista pa till salu varande musikalier. 
- Landsorten blev for det mesta ma lottad ifraga om konserter. I yanJiga fall
var ·aet endast andra rangens konstnarer, som hade tillfalle att gora besok. Erik 
Gustaf Borg ger i ett brev till sonen HJ a 1806 (Brev till Par Aron Borg KB sign .
Ep B 10: 1) en lustig skildring av en avsigkommen konstnars framtradande i
Vasteras. Han skriver: ,>Nu hafwa wi hort den bekanta Harponisten Nieme
zcick, som kom tillbaka ifran Berlin och Kopenhamn, och fortsatte sin resa till
Stockholm. Denne man spelade med mycken fermete och exsequerade de sw:5.raste
.saker. Men forst och framst hade han en den minsta och uslaste Harpa, som jag
na.gonsin sedt, sa at den icke gjor�.e den effect, som man wantade, och for det
.andra sjong han sa illa och med en sadan 01-ton, at ahorarna nastan allmant
folio in uti skratt. Mig forekom han som e.n kroghjelte, hwilken der skulle gjora
storsta lyckan, men at han hade mycken bade Theori och Praxis i Musiquen,
kan dock icke nekas. I lopningar och drillar gjorde han. werkel. underwerk pa
Harp an; men i mitt tycke spelade han for skarpt. Da han lade et kHide ofwer,
let det mera ljufUgit. Det war pa yttersta wippen, at han i stallet for att upfora
en concert skulle trada i arrest ocb residera pa Slottet, emedan han hade utfardat
sina afficher innan han upwist sitt pass samt upfort sig oanstandigt einot Lands
hofdingen ... ,>. 
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liga Contredanser och Walsar som nu nytjas, afwen fas Dansmusique,
da darom tilsages._ Ornberg. Hof-Trumpetare.1 

• 

Foljande aret hade Ornberg flyttat till Stortorget, dar han fort...,

satte att sta allmanheten till tjanst med tillfallighetsmusik, musi

kalier och, sonY det synes, ocksa med instrument. Nu kungjorde han:

Hos Underteclmad, som bor i Huset N:o 44 wid Stortorget, finnas

alla nya Contradanser med Tourer och Musik, samt Walser och Lang

danser, afwen finncs et par sma Pukor samt et par inventiosa sma

Walthorn, som kunna passa til Ju1klappar. Ornberg. Hof-Trumpe-

tare.2 
Ornbergs verksamhet torde ha varit framgangsrik och lovande,.

eftersom han ett par ar senare planerade att utvidga den till en full

standig musikhandelsrorelse. 30/4. 1802 ink.om han med en underdanig

ansokan harom till Kongl. Maj :t. Da skrivelsen ar mycket belysande 

for huru en ansokan om musikhandelsprivilegier vid denna tid lamp

ligen borde motiveras och den dessutom anger, vilka syften Ornberg

hade, aterge vi den har: 
Stormagtigste Allernadigste Konung ! 

Infor Eders Kongl. Maj:t, wagar jag i allerunderdanigaste odmiukhet 
fra.mf ora det, hwartill hogsta nod en mig krafwer. Jag far i Allerunder
danigste odmiukhet anmala foljande. 

Jag ar fodd 1751, och blef af min fader som war Tulllnspector i Boras. 
underhallen till studier tils 1763 da han dog, sedermera war jag tillika 
med 3:ne syskon hemma hos min mor tils 1766, da jag kom i han
delslara har i Stockholm hwarest jag forblef tils 1771, da latta Dra
gone Corpsen inrattades i Borgo. Som jag da forut la.rt mig musique, 
blef jag af framledne Hert General Sprengtport Engagerad som Trum:
pettare -w:id namde Corps hwarest jag mast ensam maste giora, tjenst 
i brist af Cammerater tils 1778, da jag af Hogstsalig Hans Maj:t 
Konung Gustaf Den 3:dje blef befalt att wara HofTrumpettare. Under 
sista kriget i Finland blef jag Comenderad till tj enstgioring hos Hogst
salig Hans Maj:t. Sedermera darifran och ifran Gefle Riksda.g blef jag 
ett asyna wittne och uptackare till den forhateliga konunga mordaren 
Ankarstrom, som pa masqveraden giorde det, for hwilket hela werlden 
bar afsky, ifran den tiden. har jag blifwit hatad och forfolgd af nagra 
wissa personer, hwilka pa ett nog nedrigt satt ifrantagi.t mig den lilla. 
fortjenst med dansspelning i OrdensSalskaper som jag fomt enligt 
Contract .med Orden innehade, och kunde da nagorlunda forsorja mig 
och de mina, nu har jag daremot sedan jag mistat all fortjenst, kommit 

1 Kung. ar inford i DA 28/ 9 98. Systematiska efterforskningar efter annonser

av Ornberg ha icke foretagits, varfor det ar sannolikt att ytterligare spar av hans

verksamhet kunna patraffas i tidningarna. 
2 Kung. ar inford i SP 23/12 99. Om Ornbergs strid med stadsmusikanten

Johan Kluth (Kluht?) se t. ex. DA 13/2 och 10/3 1801. Jfr Kluths ansokningar
i MAA. 
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i yttersta fattigdom, och skuld, i anseende till dryg hushyra och and:ra
lifwets nodwandiga behofwer. 

Jag har warit omtanckt pa alla moj elige satt, att for min ofriga lifstid 
nagorlunda kunna latta lifwets beswar, och sa1unda funnit pa ett, som 
torde handa kan tillika wara allmanheten nyttigt, ha.1st sadant forut 
ej finnes. Jag anropar Eder Kongl. Maj:t allerunderdanigst om nad 
for a_tt fa Privilegier att halla en oppen Bod till alla, handa Musicaliska 
Instrumers (!) och Musicaliers forsaljande. Da ingen sadan forut fins i 
Hufwudstaden wagar jag hoppas att Eder Kongl. Maj:t af nad, ta.ekes 
bewardiga en gamal trogen tjenare des anhallan. 

Med djupaste nnderdanighet framlefwer Eder Kongl. Maj :ts Aller
underdanigste och tropligtigste undersate cich tjena,re. Olof Ornberg. 
Hof-Trumpettare.1 

Pa M. Rosenb_lads foredragning remitterade Kongl. Maj: c ansok
ningen till kommerskoilegium for utlatande.2 Innan kollegium avgav 
sitt utlatande beslot det att inhamta Musikaliska akademiens mening 
i fragan, varfor ·utlatande i amnet infordrades fran akademien.3 

Akademien upptog remissen till behandling vid sin sammankomst 
den 2 juni 1802, da enligt protokollet foljande forekom: 

Foredrogs en af Kongl. Comrrierce-Collegio under den 17. nastledne 
Maji Academien communicerad Kongl. Maj:ts nadiga Remiss till be
malte Collegium, uppa Hof.:.Trumpetaren Olof Ornbergs underd. an
sokning om tillstand att ha.Ha open Bod till Musikalfers och a_llehanda 
Musikaliska Instrumenters forsaljande. Darvid forekom under ofver
laggningen foljande, namligen att till narvarande tid ingen egentelig 
Handel med musika.lier eller Musikaliske Instrumenter har eller annor:. 

stades i Riket annu blifvit opnad, vidare, iin a.t en eller annan Bokha_nff
lare� antingen i commission fran utiandske Musik-Handla_nde till for:.. 

salja,nde emottager; eller efter Requisition a,f Musik-.Alskare, infor
skrifver Musikaliske Bocker samt Musikalier, afvensom sadant stundom 
sker sarskildt a.f Musik-.Alskare, hvilka med utrikes Musik-Handla_nde 
aga bekandtskap, och af dem kunna_ anmodas, att har i Landet befordra, 
afsattningen af nagot dar utkommet Werk eller Arbete: At den Till
gang af Musik harigenom vinnes likval ar obetydelig - mot behofvet, 
sedan smaken for Tonkonsten i sedna,re titler blifvit allmannare, och 
att ofta inforskaffandet af hvad Musik-.Alskare pafordra, sker med langre 

tids utdragt: A tt darf ore en sarskild Hand els inrattande harstades med 
i fraga varande artiklar, i likhet med hvad pa de fleste utrikes orter, 
sardeles i Hufvud-Staderne sker, slrnlle, efter Academiens tanka, blifva_ 
for Musikaliska Wetenskapens odla.nde och fortkomst formanligt, da 
samma Handel drefves med kannedom och urskillning, och de a.rbete:tr 
som voro begarlige, kunde af en Mann, hvars egenteliga bade yrke och 
forman det·vore att sadane till .handa. halla, skyndsammare inforskaffas; 

1 Skrivelsen finnes sasom bi1. bland kommerskollegii skrivelser till K. lVI. 
J.802, vol. Aug.-Dec. (RA). 

2 Remissen skedde - 10/5 1802 (RA), 
3 Utlatandet infordr_ades genom skrivelse 17 /5 1802 (RA,). 
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Och ansag Kongl. Academien altsa for dess del, det af Ornberg nu sokta: 
Privilegium till hallande af ett opet Musik-Magazin, kunna i underda
nighet til1styrkas, sa vida det icke blifver ex(c)lusivt: Och vidkommande 
i ofrigt Ornbergs underd. anhallan, att det sokte Privilegium afven 
ma stracka sig till forsaljning af allehanda Musika.liske Instrumenter,. 

sa syntes ej darvid vara nagot vidare att erinra, an at.t sadane aro 
forbudne till inforsel utifran, och att saledes Handeln darmed larer 
bora inskrankas inom hvad .Forfattningarne medgifva. - HYilket sa
ledes skulle Kongl. Commerce-Collegium till svar meddelas, jamte det 
den communicerade Kongl. Remissen aterstaltes.1 

Sedan koncept till skrivelse i overensstammelse med protokollet 
utarbetats, justerades utJatandet vid sammankomsten 8/ 9 s. a.,2 var
efter det avgick till kommerskollegium. Den 18 darpa foljande no
vember var kommerskollegiet fardigt .med sitt svar pa den kimgl. 
remissen, men skrivelsen syn es ha inkommit till Kongl. Maj :ts kansli 
forst den 6 april 1803 .. Kollegiet anforde harvid bland annat: 

I anledning af Hof Trumpetaren Olof Ornbergs hos Eder KongL 
Maij:t i underdanighet gjorde och till Commerce Collegii underdaniga 
utlatande i Nader Remitterade ansokning om tilstand, at i oppen Bod 
fa forsalja allehanda l\!Iusicalier och lvlusicaliske Instrumenter, far Col
legium i und erdanighet anmala, at Musicaliska Academien, efter er
hallen del af Ornbergs underdaniga ansokning, gifvit Collegium til
kanna, at til narvarande tid ej nagon egentelig handel med Musicalier 
eller Musicaliske Instrument.er har eller annorstades i Riket annu 
bljfvit opna.d vidare an at en eller annan Bokhandlare

> 
antingen i 

Commission fran utlandske Musikhandlande til foryttrande emottager,. 

eller, efter Reqvisition af Music-alskare inforskrifver MusicaJiske Bc5cker 
och Musicalier; afven som at sadant skjer sarskildt af Musicalskare,. 

hvilka kunna anmodas at har i Landet befordra afsattningen af nagot 
utlandskt Musicaliskt verk eller arbete. Da den tilgang af Musik, som 
harigenom vinnes, likval vore ohetydelig emot behofvet, har Academien 
ansett sarskild handels inrattande med desse artiklar, i likhet med 
lwad pa de flaste utrikes orter skjer, blifva for Musicaliska Wetenslrnpens. 
odlande och fortkomst formonligt, da samma handel blefve drifven 
med kannedom och urskillning, samt de arbeten, som vore begarliga,. 

lrnnde skyndsammare inforskaffas af en person, hvars yrke och forman 
det blefve, at sadane til saJu halla. Af denna anledning och som nagot 
hinder icke synes foreko:inma emot Ombergs foresats at idka denna 
handels gren

) til hvilken 1734 a.rs allmanna Handels Ordnings foreskrif
ter icke aro lampelige, utan egenteligen ar af den beskaffenhet at den 
bor hanforas til Bokhandel; Sa hemstaller Collegium i underdanighet, 
om icke hans ansokning i denna del ma i Nader bifallas; afven som 
Collegium icke anser betankligt at i underdanighet tilstyrka, det 

1 Mus. akad. prot. 2/ 6 1802, § 2 (M.!Li\.). 
2 Mus. akad. prot. 8/ 9 1802, § 1 (MAA). Kone. finnes bevarat i volymen >>Hand

lingar, Concept. Prot. Utdr. 1795-1849 (MAA). 
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Ornberg ma tillika fa foryttra. Musicaliske Instrumenter, enar denna 
handel icke strackes til utlandske Instrument.er, som aro til inforsel 
forbudne eller til sa ka.llade Ba.rnfioler, hvilka vanligen af Kryddkra.m
handlare forsaljas och til deras handel hora.1 

Arendet avgjordes darpa vid konselj a Stockholms Slott 19/4 1803, 
da Kongl. Maj :t beslot att i allo bifalla komrnerskollegii hemstallan; 

Trots det att Ornberg salunda fatt sin ansoka:n bifallen, fortsatte 
han som forut utan att forverkliga musikhandelsplanerna. Annu 
1809 bade hari icke intratt nagon f6randring, vilket framgar av en 
detta ar publicerad kungorelse. I denna hette det namligen: 

Hos undertecknad, som bor i Huset N:o 134 pa Baggensgatan, finnas 
de nyaste Qvadriller, med Tourer, satte bade for Violin och Claver. 
Ornberg. Hof Trumpetare. 2 

Orsaken till att Ornberg aldrig forverkligade sina planer pa att 
grunda en egentlig musikhandel, torde framst ha varit den, att han 
fick konkurrenter pa omradet, vilka hade st6rre resurser an han 
och vilka darfor kunde utmanovrera honom.3 Dessa konkurrenter 
voro de ovan namnda, kanslisten Par Aron Borg och kornetten Ulrik 
Emanuel l\.fannerhjerta.4 Det var Borg, som blev initiativtagare och 
grundare av var forsta egentliga musikhandel. 

Par Aron Borg var fodd 4/7 1776 i Avesta i Dalarne, dar fadern 
Erik Gustaf Borg da var rektor schohe.5 Sedan han genomgatt skola 
och gymnasium i Vasteras, dit fadern befordrats sasom lektor, in
skrevs han vid Uppsala universitet 1% 1796. 6 Till en borjan syssla_de 
han med studier for magistergraden i syfte att efter dennas avlag
gande agna sig at prastkallet, men snart andrade han sig, overgick 

1 Kommerskollegii skrivelse till K. M. 1802, vol. Aug.-Dec. (RA). Jfr ror. den 
Ornbergska ansokningen 'Walin, S., a. a. sid. 193 f. 197. 

2 Kung. ar publicerad under rubr. >>Till salu finnes>> i ·SP 26/� 09. 
3 Stig vValins mening, att vi ingenting veta om huruvida Ornberg nagonsin 

ntn:yttjade det tillstand han fa.it, ar som synes_utan grund. Walin, S., a. a. sid. 197. 
4 Mannerhjerta, som var fodd 1775, hade kommit till Stockholm redan i borjan 

av ar 1794 (Se DA,N:o 11 15/1 1794 under rubriken: >>Ankomne Resande,>, dar bland 
anctra resande uppraknas aven >>Cornetten Ulric Mannerhjerta fran Skane, bo� 
i Schonbergska Huset»).· Han hade niycket sriart levt sig in i huvudstadens musik
varld, och synes i borjan av 1800-talet ha kommit over en storre samling musi:-
kalier, med vilka han ville borja en,musikhandel. Om Mannerhjertas oden i ovrigt 
se i det foljande samt Hanell, Au:g., Anteckningar om sv: bokhand1are, Sthlm 
1935, sid. 92 och Carlander, C. M., Sv. Bibliotek Bd I, Sthlm 1904, sid. 373. En 
samling brev till Mannerhjerfa fran hans musikvanner finnes i KB. 

6 E. G. Borg befordrades sederinera till historiarum 'et moralium lector i 
Vasteras. For sfoa fortjanster erholl hari professors namn, heder och vardighet. 

6 Uppsala univ:s mat.rikel 1782-1804 (DUA): Petrus Aron Borg, Vestmannus. 
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forst till medicinska och sedan till juricliska fakulteten och studerade 
juridik.1 Sedan han 13 /{2 1798 avlagt kansliexamen, 2 erholl han 25 /1 

1799 anstallning som e. o. kanslist vid kanslikollegii expedition.3 Da 
kanslikollegium upplostes ar 1801, forflyttades Borg till expeditionen 
for inrikes civile arenden, dar han befordrades till ·kopist 1/3 1803, 
kanslist 1806 och protokollssekreterare 1809, med vilken titel hans 
avancemang pa ambetsmannabanan stannade.4 Jamsides med den i 
huvudsak oavlonade kanslitjansten innehade Borg till en borjan en 
informatorsplats · samt gav sedermera dessutom lektioner i sprak 
och musik. 

En andring i Borgs forhallanden intraffade 1802, da han 8 / 8 gifte 
sig med landssekreterarens i Gavle Jacob l\tlarschells dcitter, Kristina 
Ulrika.5 For att fa ekonomiska forutsattningar att bilda familj arren
derade Borg fran den 1 april 1802 en puder- och starkelsefabrik i 
huvudstaden. Fadern, lektor Borg i Vasteras, varnade bade for 
aktenskapet, sa lange sonen saknade fast anstallning och sakra in
komster, och for det, som han menade forhastade arrendet.6 Faderns 
betankligheter vad fabriksarrendet betraffade, visade sig vara mer 
an fullt befogade.· 1 stallet for att bli den inkomstkalla, som Par Aron 
Borg beraknat, visade sig puder- och starkelsefabriken bli hogst for� 
lustbringande. Redan sommaren 1802 borjade Borg da:dor att skaffa 
sig biinkomster genom forsaljnimg av musikalier. Sa.val ifraga om 
starkelsen och pudret som ifraga om musikalierna: skaffade han sig 
ombud ocksa i landsorten. I Vasteras arbetade salunda fadern for 
hans rakning, sedan han mottagit musikkataloger och varuprover. 
I ett brev i juli 1802 meddelade han sonen bland annat: >>Den sanda 
Musicaliske Catalogen skall jag communicera med l\tlusique-AJskare 
har a Orten och bjuda till at skaffa dig nagon afsattning. Afwen som 
jag efter nriddag_en.skall ga ut och tala wid kjopmannen om starkelsen 
och pudret.>>7 I Stockholm propagerade Borg sjalv for sina musilrnlier 
bland annat genom annonser i tich1ingarna. Sa hette det i en annons: 

1 Jfr Prawitz, J., Manilla dovstumskola 1812-1912, Sthlm 1913, sid. 30. 
2 Jfr Tidningar fran och for Upsala. 5 hft 15/12 98. 
3 Jfr Sonden, Per, KongL Kansliets Ambets- och tjansteman 1714-1801,

bd IIb, sid. 184 (RA). 
4 Sonden, P., a. a. sid. 184 f. 
5 Jfr Biogr. lex. Bd V, Sthlm 1925 s. v. Borg. 
6 Brev fran Erik Gustaf Borg till Par Aron BoTg 13/,i. 1802, Ep. B 10: 1 (KB). 

Jfr vad. P.A. Borg sjalv yttrar·i sin sja1vbiografi om verksamheten i Sthlm de 
fo:-sta a�en av 1800�tal�t. P.: ·A·: ·Borgs Biographi�: ASU vol. 54-55, sid. 315.

7 Br. 8/7 1802, Ep. B 10: 1 (KB). 
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Nyss inkommen . och wald Musik af de namnkunnigaste Autorer 
for alla lnstrumenter finnes hos undertecknad, boende i garden N:o 4 
pa lilla Tragardsgatan i Stenhuset wid sjon, 1 trappa opp. Pehr Aron 
Borg. (SP 17 / 7 02; se aven 29 / 7, 7 / 8 02:)

Efter ·aktenskapets ingaende sokte Borg skaffa sig inkomster ocksa 
genom att taga pensionarer. Aven i denna sin verksamhet understoddes 
han effektivt av fadern.1 

Borg var en mycket habit sallskapsmanniska, musikalskare- och stor 
ordensbroder� 2 Med sin stora bekantskapskrets torde det ha legat nara 
till for Borg att utvidga musikaliehandeln till en verklig musikhandel, 
da fabriksrorelsen borjade att ga allt samre och samre. Snabbt fattade 
han sitt beslut i denna riktning, och den 20 / 6 1803 inkom han till
Kongl. l\tlaj:t med foljande ansokan: 

Stormagtigste Allernadigste Konung ! 
Da till alla inrattningar som kan medfora nytta och gagn Eder.Kong!. 

MaJjt stracker en hagnande och lifvande hand, vagar allerunderdanigst 
Jag hoppas at af Eder Kongl. Maijt arhalla. Dess Nadigste tilstand 
at till befriimjande af Musikens hastigare och mindre kostsamma fort
komst i Sverige, fa inratta. et Musika.liskt Magazin dar hvarj e Musikens 
Idkare, Alskare och Skyddare ma aga tillfalle at for mast mojliga. goda. 
pris kunna. forskaffa sig de beromdaste och hogst godkanda Auctorers 
for detta utgifne och framdeles utkommande a.rbeten. 

Lange har man harstades varit i behof af en sadan inrattning; Jag 
ha.:r da.rpa anvandt flere a.rs arbete, och genom en vidloftig correspon
da.nce och med en kostnad af nara. 16 000 Rdr anteligen hunnit bringa 
min Samling af Musikalier till den fullstandighet, at nastan intet verk 
som utkommit fran de storsta Tryckerier i Europa darstades nu saknas. 

Och om Eder Kongl. Maij st N adigst skulle tackas bifalla denna 
min underdanigste ansokan vagar jag i djupa.ste underdanighet an
halla. at med Eders Kongl. Mai,ists Nadigste Privilegium till et Musi
kaliskt Magazins Inrattande i nader varda hugnad. 

Med djupaste undersateliga vordnad Nit och trohet framhardar 
Stormagtigste Allernadigste Konung 

Eder Kongl. l\faijsts 
allerunderdantropligtigste Tjenare och Undersate 

Par Aron Borg. 3 

Samma dag som skrivelsen inkom, den 20/ 6, remitterades den pa
M.. Rosenblads foredragning till kommerskollegium for yttrande. 
Den 28/ 

6 var kollegium fardigt med sitt utlatande, ehuru det ink.om
till Kongl. Maj:t forst den 1 augusti. Kollegium, som fran den Orn-

1 Se t. ex. br. fr. E. G. Borg 1/11 1802, Ep. B 10: 1 (KB). 
2 Jfr br. fran E. G. Borg den 3/12 1802, diir det ar tal om en ordensparentation ! 
3 Finnes sasom bil. till hovkanslerns skr. i arendet tm K. M. Hovkanslerns 

skrivelser till K. M., vol. 1803--1805 lRA). 

3-438478.
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bergska inlagans behandling kan.de till Musikaliska akademiens stall
ning till musikhandelsfragan, hade denna gang icke ansett sig behova 
irihamta akademiens yttrande utan qvgav sj alvstandigt sitt utlatande. 
Kollegium anf6rde harvid: 

Till folje af Eder Kongl. Majestts Nadiga, Befallning uti Remiss af 
den 20:de i denne -manad, rorande Copistens i Eder Kongl. Majestts 
Cantzli Par Aron Borgs underdaniga ansokhing om Eder KongL 
Majestts Nadiga tilstand at fa inratta et lVfagazin til handels idkande 
med musicalier, far Commerce Collegium i underdanighet anmala, ·at 
som 1734 a.rs allmanna Handelsordning icke ar lampelig til i fraga wara.n
de handels rorelse, hvilken ar af den beskaffenhet at den egenteligen 
synes bora til Bokhandel hanfora.s, Co11egium saledes, sa widt frag�n 
harom horer til Collegii underdaniga utlatande, icke finner rn\got hinder 
i forfattningarne forekomma, at den rattighet, hvarom Sokanden an
hallit, ma honom i Nader heviljas. Collegium framhardar etc:1 

2 / 8 f6redrogs utlatandet av ·M. Rosenblad; varvid det remitterades 
till hovkanslern for ytt:rande. Da kommerskollegium ans·ett, att en 
musikhandel narmast var av samma natur som bokhandel, var det 
naturligt, att Kongl. Maj :t ville inhamta hovkanslerns mening, efter
som denne hade hogsta · inseendet over bokhandlarna i riket. Hov
kanslern C. B. Zibet utlat sig darpa 1 7/ 8 pa foljande satt: 

Vid Copistens uti Eders Maj :ts . Cantzli Par Aron Borgs aterfolj an.de 
underdaniga ansokning om . nadigt privilegium till inrattande af .ett 
musikaliskt_Handels-Magazin., kan jag icke hafva nagot att i underdariig
het arindra, da exc1usivt Privilegium af Borg icke begares och ingen 
annan med uteslutande ratt denna slags handel forut idkar. Chart.re 
Sigillahe afgiften foreslas i under<;lanighet till Tio Rdr utom den pl1.bud
ne forhojning. 2 

Resultatet blev, att Kongl. Maj:t den 23/ 8 1803 avlat eri bifalls
resolution, enligt vilken Borg erholl privilegium att inratta ett musi
kaliskt handelsmagasin.· Hovkanslern underrattades harom i ett nadigt 
brev av samma datum, i vilket det hette: 

Uppa Edert underdaniga, utlatande af den 17 i denna ma.natl angaende 
Copistens vid Inrikes Civile Expeditionen af Wart och Rikets Cantzli, 
Par Aron Borgs underdaniga ansokning, at fa inratta et Magazin till 
Handels idkande med Musikalier, vid hvilken begaran I icke haft nagot 
at i underdanighet arinra, lander Eder harmed till nadigt svar, det WI 

1 Finnes i nyssnamnda akt! 
2 Hovkanslerns skriv. till K. 1\1., vol. 1803-1805 (RA). Jfr Underd. utlatande 

ofver Copisten Par Aron Borgs underdaniga ansokning om nad. Priv. att inratta 
ett l\'1usikaliskt Magazin: Hovkansler.ns expeditioner 1803 (RA). 
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n,u 'lat.it for Borg utfarda Wart Nadiga Privilegium, at· ofvannamnde 
Musikaliska Handels Magazin inratta; Och af hvilket Privilegium en 
afskrift Eder ha.rhos tillsandes. WI befal1e Eder Gud Alsmagtig 
Nadeligen.1 

Nagon gang under septem�er_ har Borg sannolikt f�tt utlosa sitt 
privilegiebrev, och fran den f6rsta oktober lyckades han ordna ett 
forsta · sorterat lager av musikalier. Musikaliska magazinets forsta 
lokal var Borgs hem. Sin musikhandel kallade han enligt sin ansokan 
for >>Musikaliska Magazineb> eller · >>Magazin de Mus�que>>, ett firma
namn, som han troligen bildat efter monster av den stora samtida 
musikfirman >>Bureau de Musique>> i Leipzig. Om oppnandet av musik
handeln, Stockholms forsta i sitt slag, underrattade Borg allmanheten 
i ett par kungorelser i tidningspressen i november. Dari ·hette det: 

Med Konungens nadigste P:rivilegium har undertecknad har i Stock
holm inrattat ett Musikaliskt Magasin, hwa.rest finna1; alla godkande 
Auktorers aldre och nyare Arheten, fran flere storre Nottryckerier i 
Europa, sa wal for instrument.er som rost. Magasinet halles oppet 
emellan kl. 8 och 11 f. m. sa.mt emellan kl. 3 och 6 e. m. alla hwardagar 
och finnes i garden N:o 4 wid Lilla Tragardsgatan, en trappa opp i 
Stenhuset wid Sjon. Per Aron Borg. Kopi!',t i Konungens Kansli (SP 
5)n, 9 /11 03).

Knappt hade Borg emellertid kommit i gang med sin musikhandel,
forran en konkurrent. anmalde sig. Den ovan namnde kornetten 
Ulrik Emanuel Mannerhjerta inkom namligen 1

/12 1803 med en under
danig ansokan, att ocksa han matte fa tillstand att oppna en musik
handel i huvudstaden. Han anforde: 

Stormagtigste Allernadigste Konung ! 
Nagon tids wistande i Frammande Lander, har gifwit mig anledning, 

at arhalla bekantskap och fortroende, hos flere af de sto:rste Musik
handlare och saledes satt mig i stand att sjelf kunna i ordning bringa 
en sadan handel. 

For at kunIJ.a forena enskild nytta med det gagn, som en konstalskande 
Allmanhet haraf kan hamta, wagar jag i djupaste uriderdanighet hos 
Eders Maijstet bonfalla om Nadigst Privilegium pa en Musik Handels 
inrattande bar i Hufwudstaden forenad med de rattigheter och for-
rhoner som dermed atfolja. · 

Da jag forut under njo a.rs tid som Cornett tJent wid Eders Kongl. 
Maijstets Sodra Skanska Cawallerie Regemente, med fullkomlig under-

1 Hovkanlerns arkiv: Konungabrev 1801--1805 (RA). Resolutionen var i 
konungens franvaro utfardad av den tillf. regeringen, _som utgjordes av hrr 
'\Vachtmeister, af Ugglas, Ramel, Zibet och von Vegesack. 
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satelig trohet-'ochnit, sa wagar jag med desto mer trygghet 1ialkas Eders
Kongl. Maijstets Tron, under hopp om Eders Maijstets Nadigaste Bifall. 

Med djupaste undersatelig trohet och nit framhardar til dodsstunden 

Eders Kongl. Maijstets 
Allerunderdan tropligtigste Undersate och Tjenare 

UL Em. -Mannerhjerta.1 

Da regeringen nu kande- kommerskollegii mening, remitterade den 
Mannerhjertas skrivelse blott till hovkansler:h for utlatandea 2

/12 1803 
var Zibet klar med sitt yttrande, i vilket han anforde: 

Den 22 sistl. Aug. har val Eders Maj :t behagat for Copisten vid 
Inrikes Civil Expeditionen P. A. Borg utfarda nadigt Privilegium till 
inrattning af ett Musicaliskt Handels Magazin; men da icke harigenom 
nagon Exclusiv rattighet blifvit honom tilllagd och en ta.flan i samma 
yrke, sa i a.nseende till urval af Musicalier, som till priset dera, icke 
annal kan an landa till Allmanhetens fordel; sa vagar jag afven i un
derdanighet tillstyrka nadigt bifall a Cornetten U. E. Mannerhjertas 
harjemte bifoga_de och i lika aJsikt gjorde underdaniga ansokning, samt 
att han, lika med Borg, erlagger Chartae Sigillatae aJgiften med Tio 
Rdr, utom den van1iga forhojningen. 2 

13/12 avgjordes arendet av Kongl. Maj:t, som resolverade, att privi
legium skulle utfardas aven at Mannerhjerta. I skrivelsen harom till 
hovkanslern meddelade K. M.: 

Som \VI,_ .. i anledning af Eder uti Skrifvelse af den 2:dre i denne ma.
natl gjorde underdanige hemstallan af Nadigt bifa.11 a ·den ansokning, 
hvarmed Cornetten U. E. Mannerhjerta till Oss i underdanighet in
kommit om N adigt till stand, att har i Sta.den fa inratta ett Magazin 
till Handels idkande med Musicalier, i Nader godt funnit att hartill 
samtycka; sa hafve WI for Mannerhjerta la.tit utfarda ett. sadant 
Privilegium, som hosfoljande Afskrift daraf utvisar; Hvilket WI velat 
Eder harmed till Nadigt Svar tillkannagifva,. WI befalle etc. 3 

Bade Borg och Mannerhj erfa torde ha insett, att huvudstaden 
knappast kunde ge utrymme for tvenne musikmagasin, helst som 
saken var sa alldeles ny och oprovad. I stallet for att konkurrera med 
varandra kommo de da overens om att bilda kompanjo:nskap. Sam
tidigt -- i slutet av .1803 - synes Borg ocksa ha lyckats gora sig 

1 Bilaga .til1 Zibets underd. skriv. nr 76 bland hovk:s skriv:r till K. M. 1_803 

_:_180_5 (RA). 
2 Hovk:s skriv:r till K. M. 1803-1805 (.RA). Jfr koncept i hovkanslerns exp:r

1803 <_RA). 
- . 

3 Hovk:s arkiv: Konungabrev 1801-1805 (RA). Privilegieresolutionen var ut

fardad av den tillforordnande regeringen, vilken utgjordes av Wachtmeister,

af -i::Jgglas, Cederstrom, Fersen, Zibet, v. Vegesack, Ehrenheim och Rajalin.
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av med >>Det fatale Puder Bruket», som hans fader uttrycker sig�1 

varfor han kunde agna musikmagasinet sanit pensioharerna och deras 
undervisning alla de krafter, som voro till .overs efter tj anstgoringen 
i kungl. kansliet. Lektor Borg var mycket misstanksam mot sonens 
kompanjon _och hoppades, att hans Par Aron denna gang sett sig 
battre for, sa att han icke annu en gang bleve lurad2

• Infor allmanheten 
framtradde de bagge kompanjonerna bl. a. med en kungorelse 27/1 

1804, i vilken det hette: 
Det Musika,liska Maga.sin, som forut warit i Garden N:o 4 wid lilla 

Tragardsgatan, ar nu flyttadt till Drottninggatan i Huset N:o 43, 
nara Master Samuels Grand och innehaller, jemte det nya lager med 
hwilket detta blifwlt ±orenadt, en fullstandig samling af de aldsta och 
nyaste storre och mindre Arbeten for alla instrumenter sa,mt Engeis:k, 
Tysk, Fransk, Italiensk Sangmusik bade med·och utan a.ccompagnement� 
allt at de mest godkande Auktorer. Mari far afwen for resp. Kapa.re i 
Landsorterne, som astunda korrespondans, gifwa tilikanna, att man 
a,ntagit firma: Musikaliska Magasipet, undertecknad af Borg & Manner
hjerta (SP 27 /1_, 31/1, 3 /2 04). ·

Denna tamligen korta kungorelse, vilkens syite val narmast blott 
var att underratta allmanheten om adressforandringen och kompan
j onskapet, ersattes snart i tidningspressen av en virla u:tforligare, i 
vilken man redogjorde for Mus. inag:s sortering och resurser. Denna 
kungorelse 16d: 

Undertecknade hafwa aran harmed rekommendera sitt Musikaliska 
Maga.sin. Det Ln.nehaller ett fullkqmligt lager af alla godkanda, aldre 
och nyare Ma.stares Arbeten, sa wal for Orchester, Harmonie- och 
Concerterande Musik som for Soloinstrumenter och Sang. Da wi sta i 
relation er med de mest ansed de Europas Musikhandlare, aro wi i stand 
att gora Allmanheten bekant med alla nya utkommande Arbeten; 
hwilka ho,s oss alltid skola finnas, sa snart arstiden tillater kommunika
tion med Utrikes Orter. De af Landsorternas Inwanare, som ej hafwa 
Kommissionarer harstades, kunna med trygghet wanda sig till oss di
recte, och gora sig forsakrade om ett noggrant bemotande. - Man 
kan afwen hos oss anteckna sig for de flesta utkommende Prenumera
tionswe.rk, och i synnerhet hafwa wi aran gora Allmanheten uppmark.,. 
sam pa foljande Prakt-Upplagor: 

Collect10n des Oeuvres pour le Piano Forte par W. A. Mozart; grave 
et imprime au Bureau de Musique chez Hoffmeister & Kuhnel a 
Leipzig. Denna Kollektion graverad pa wackert Schweitzerpapper, ut
gifwes i haften fran 11 till 13 ark hwartdera. Prenumerationspriset ar 
1 R. 12 ss. Riksg. Sedlar for hwarje hafte. - Man ar icke forbunden att 
prenumerera pa hela Samlingen; utan erhalles sarskilt, Solos, Duos 
och Trios. 

1 Br. fr. E. G. Bor:g 30j1 1804, Ep. B 10: 1 (KB). 
2 Se nyssnamnda brev! 
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W. · A. Mozarts Orjgina.l und arrangirten Qua.rtetten und Quintetten,.
fur die Violin, Leipzig Bureau de Musique. I anseende till det ringa 
antal Quartetter, som Mozart i jemforelse med Klaver-musik kompo
nerat, kan det ej fela, att ju Violinspelaren med noje skall se de Sonater, 
hwari Mozarts hoga snille i synnerhet utwicklas, arrangerade for Violin, 
och derigenom i likhet med Kfaverspela:ren, fa tiUfalle att narmare 
gora sig fortrodd med hans tankar. Herr Kapellmastaren J. A. Hoff
meister i ·wien har foretagit sig detta arbete. Hans na,mn ar for mycket 
wal kandt, for att lemna, nagon twekan oni forehafwandets framgang. 
- Denna Samling utkommer i Haften fran ·25 till· 30 Ark, ufmarkt
genom en wacker och korrect gravure. Prenumerationspriset ar for
hwarje Hafte 3 R 6 ss. R:gssedlar.

Joseph Haydns samtliche Qua,rtetten fur zwei Violinen, Alt und Bass, 
in einer neuen Pra.cht-Ausgabe, Leipzig - Bureau de Musique. De ut
komma i Haften, hwaraf hwarj e hat sin egen titel, och innehaller 3 
Quartettcr. Prenumeration for hwarje Hafte ar R 1. 24 sk. Riksgalds
sedlar. - Editionen ager samma egenskaper som de foreagende. -
Prenumerationstiden upphor med Mars mana,ds slut; sedan betalas 
hwarje Hafte med dubbla priset. - De, som astunda begagna till
fallet, att till afwanstaencle lindriga pris forskaffa sig dessa utmarkta 
Arbeten, behagade ju forr dess heldre inkomma, med skrifteliga Re
quisitioner jemte betalning for forsta Hiiftet. Wid undfaendet och likwi
derandet af de redan utkomna, erlagges betalning for det nastfoljande. 

Utom afwanstaende Werk kan man afwen hos oss prenumerera pa 
. Suiterne af de hos Herrar Breitkopf och .Hartel utkommande kande 
editioner af Moza,rts, Haydns och Clementis samteliga Arbeten. 

Ma.gazin de Musique. Borg & Mannerhjerta. (SP 10;.2, i4;2 04.) 

Samtidigt med att denna kungorelse publicerades hade Borg skrivit 
till sin fader och redogjort for verksamheten cich framticlsplanerna. 
Den gamle Borg svarade omedelbart och uttryckte sina farhagor 
for att sonen utarbetade sig i fortid. I staIIet for de sex timmar varje 
eftermiddag, som det foII pa sonens Iott att vistas pa >>Not-Magazineb>, 
ansag han, att tre timmar kunde racka, ty, sager han, >>om din Com-: 

pagnon_wore 3 timmar for Midd. - och du 3 tim. efter Midd. sa tyckes 
det wara altfor tillrackligit tiII Noters forsaljande. Och detta kunde 
ju annonceras i Tidningarne, sa att aIIa wiste hwad timmar pa dagen 
Magazinet wore oppeb>. For ovrigt var gamle Borg fortfarande mycket 
misstanksam ·mot son ens kompanj on och tillradde grundlig inventering 
.varje halvar och ansag, att influtna medeI borde delas varje vecka 
meIIan de tva delagarna.1 

I mars utsande Mus. mag. nya kungorelser om verksamheten. Nar
maste orsaken till de nya meddelandena var att paminna om utgangen 
av prenumerationstiden for Mozarts och Haydns arbeten, vilka 

1 Br. fr. E. G. Borg 20/2 180,1, Ep. B 10: 1 (KB). 
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omriamnts i den tidigare kungorelsen. Kungorelsen Iydde denna 
gang: 

De af resp. :Allmiinheten, som annu skul1e astunda, att begagna, den 
forut i N:o 3-1 af detta Blad annoncera,de prenumeration a Haydns ocl:!. 
Mozarts Arbeten, .erinras att prenumerationstiden med denna manad 
upphorer, da hwarje Hafte sede.rmera komme.r att kosta dubb.elt. -
Bland nyligen inkomna vVerk finnas folja,nde: Skapelsen och Arstiderne 
i Claversutdrag, jemte detacherade Arier ur desse Arbeten. Arstiderne 
i Quattuor. Te Deum lauda,mus af Knecht. Hymne for dubbla Chorer, 
i anledning af sista allmanna Freden. vVranitzky Simphonie Caracte� 
ristique, komponerad af samma anledning. Haydns Simphonie Mili
taire. Beethoven grande Simphonie. Gli Amor{ marinari i Clavers ut
drag, jemte Ouverture for stor Orchester.. Don Juan for Claver och 
Violin, sa,mt Ouverture till namde Opera i Partitur. En fullstandig 
Samling af Viotti:::- Arbeten. Storre delen af Rodes, Kreutzers och 
Fraenzels Kompositioner, jemte manga andra warderade Arbeten, som 
Rummet ej tillater omnamna. - Man finner afwen hos oss en Samling 
storre och mindre Estamper, sa wal i Landskaps- som i Historiem�l
ningen, af godkande Ma.stares Arbeten. 

Maga.zin de Musique pa Drottninggatan Huset N:o 41 (SP H/3 04). 1 

Vid denna tid 6verenskommo de bada kompanj onerna, att Manner_. 
hjerta under sommaren skuIIe gora en utrikes resa och knyta person..: 
Iiga forbindelser med musikforlaggare och musikhandlare utomlands 
samt anskaffa en •allsjdigare sortering musikalier for Musikaliska 
magasinets rakning. Den gamle Borg i Vasteras, som onskat fa hem 
sonen med familj pa besok och soD1- fatt hora talas om Mannerhjertas 
utlandska res a, greps av onda aningar. Han f 6rstod, att svarigheter 
skulle uppsta, som kunde hindra sonens besok i hemmet, och att �en 
utlandska resan skuIIe komma att kosta bolaget avsevarda belopp.

Han undrade darfor om resan verkligen vore nodvandig. >>Nagon p.ar 
berattat mig>>, s�ger han i ett brev tiII sonen, >>at Mannerhjerta skaII 
resa ut i sommar for at skaffa Noter. Men om detta skaII ske for Com
pagniets Rakning satter det ett djupt hoi i Not Magazinets Cassa. 
Se· dig darfore waI fore med honom och war intet for godtrogen. 
Du har redan blifwit nog brand af dina wanner. >>2 I ett sen.are brev 
upptager Iektor Borg samma amne tiII behandling i det han beklagar, 
att sonen med familj blivit hindrad att komma hem till Vasteras 
under sommaren: >>Bade jag och Jeanette aro ganska ledsne darofwer 
at Ni intet kunna komma hem i sommar. Det skulle hafwa blifwit 
for oss my'cket tilifridsstaIIande. Din Compagnons utrikes resa larer 

1 Adr; nr 41 ar tryckfel. Den skall vara nr 43. Tryckfelet ar rattat i de folj. 
tidningsn:r, i vilka kung. infi:\rdes, namligen for 17/3, 27/3 04. 

2 Br. fr. E. G. Borg 23/3 1804, Ep. B 10: 1 (KB). 
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for dig wara det fornamsta hindret at ,komma· hem. Men denna resa 
syn es icke wara sardeles fordelagtig for dig; ty 1 :mo faIIer hela war
den och upsigten ofwer Not-lVIagazinet pa dig och 2:do torde resan 
upswalja hela winsten af handeln pa 1 ar, hwilket wore for dig nog 
kanbart. 'Jag tycker at sedan Ni har fadt Correspondance och kunder 
pa sa manga stfillen i Europa,. sa kunde wal Noter erhaIIas, utan en 
sa kastsam resa.>>1 

Aven under april utfardade Mus. mag. en kung. om sin verksamhet. 
Denna gang underrattades aIImanheten om foljande: 

I Musikaliska Magazinet N:o 43_ pa Drottninggatan finnes, jemte ett 
ansenligt assortiment af goda och nya Musikalier, afwen en utwald 
sa.mling HarmonieMusik, bestaende af Serenader; Sextetter, Quin
tetter etc. passande sa wal for stor Orkester, som for Amatorer, samt 
Divertissementer, Marcher� Dansar och arrangerade Operetter, tjen
lige for Regements HarmonilVIusik. Bland de sednare namnes i synner
het: Recueil de Pieces d'Harmonie, par Stumpf, tire de Operas du 
Zaube:rflote, l'Opera Coinique, les Visitandines, Oberon, Talisman, la 
Molinare, Axur, la Capriciosa. Coretta, Camilla, il Morto vivo, das 
unterbrochene Opferfest, der lustige Schuster. Hwa.rje af dessa Haften 
kostar fran Rd 1.12 till Rd 1.32 Riksgaldssedlar. Af Herr L. Vogels 
Kompositioner for Flojt finnas sa wal koncerter som Quartetter och 
Duetter. Uti war Kollection af Estamper finnes: Naufrage af Vernet: 
Le Soir & le Matin aJ Loutherbourg. La Bergere des Alpes a.f Grandat. 
E:rigone af Vallin. Vtier a.f Le Brun, Olivier, Ozane. Hjstorie-Malningar 
a.f Angelica Kauffmann, '1\T owerman, le Brun, Boixot etc. alla gra.verade 
a.f beromda Ma.stare. Magazin de Musique. (SP 4/4, 1¼ 04.)2 

Infor sommarens musiksasong hade Mus. mag. utarbetat nya pla
ner. Man skuIIe pa eget.forlag utge ett serieverk i musik, som mot
svarade tidens smak. Ett prospekt trycktes och utsandes tiII _ombud 
1 Iandsorten samtidigt som det aven infordes i dagspressen. Prospektet 
var av foljande innehaJI: 

1 Br. fr. E. G. Borg 2°1_4 1804, Ep. B 10: 1 (KB). 
2 Forutom at Mus. mag., sina pensionarers undervisning och tidtals tjanstgo

ring i K. M:s kansli agnade sig Borg ocksa at andra uppgifter. Harom talar bl. a. 
en notis i SP nr 107, 11/5 1804, inford ocksa i nr 119 o. 123, i vHken det heter: 
>>-En Akademisk La.rare uti Upsala, som uti 11agra och tjugu ar gjort till sitt yrke 
att underwisa ungdom, astundar, att antingen uti half pension, eller ock under 
blott inspektion, emottaga hederliga Mans Soner, hwilka annu ej pa egen hand 
kunna skickas till Akademien. Om wilkoren lemnas narmare underrattelse af 
Sekreter_ar�n Borg, so.m traffas alla eftermiddagar uti Musikaliska Magazinet pa 
Drottninggatan, Huset N:o 43,>. Notisen tyde� pa fortsatta forbindels·e� med 
Uppsala, forbindelser, som sedermera forde till att Borg sokte bli kanslerssekre
terare at Uppsala univ:s kansler och vid ett annat tillfalle borgmastare i lardoms-
staden. 
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I Sverige ager ma.n redan Arbeten i Musiken for Sang och Kla.ver,. 
hwars fra.mgang och begarlighet aro en borgen for deras godhet; man 
menar: Musikaliska Tidsfordri/lven och Skaldestycken satte i Musik.

Dessa skulle reda.n lrnnna, anses tillrackliga for att roa. och gagna, och 
ett forsok a,tt utgifwa nagot mera, onodigt; men da wi sett huru sma.ken
for detta roande yrke tilltagit, och huru fort godkanda. Ma.stares Ar
beten fran wart MusikaJiska. Magasi:n gatt ut, hafwa wi waga.t fore:

satta oss att atminstone gora. forsok till ett dylikt Musikaliskt Werk. 
Hartill kommer, att da man hitintills alldeles saknat lamplig Musik 

for Harpa, ett Instrument hwars ansprak pa uppmarksamhet nu blifwit 
starka.re an tillforene, hafwe wi trott oss gora. detta Instruments alska.re 
en tjenst, da wi afwen utgifwe lycklige Kompositiorers Arbeten, dels 
sa.tte, dels ofwersatte derfore. -. Man far likwal harwid anmarka. att 
de saker, som aro for Harpa, alltid blifwa sa arrangera.de att de ej for-
lora. sitt warde for Klaveret. 

Af den blifwande Titeln: Collection pour le Piano Forte et la Harpe,
contenant Ouuertures, .Ariettes, Bandeaux et petites Pieces choisies, kan 
man sluta till \Verkets innehall; wi fa endast tillagga, det wart bem67 
da.nde skall blifwa. att a.f Solosaker infora de mest godkande Auktorers 
k,ompositioner, och for Sangen, Scener, Arietter och Rondeaux ur de 
nyaste och mest omtyckte sa wal Swenske som Franske Operetter: 

Smarre Romancer och Wisor blifwa ofwersatte pa Swenska; storre 
Arier och Sangstycken komma, utom en dylik ofwers�tttning, att bi
behalla, sin grundtext. 

Werket utgifwes i Haften, innehallande hwart och ett tolf ark, i 
folio format; kommandes hwart Hafte att, tid efter a,nna.n, styckewis, 
i numror utgora.nde 1 a. 2 ark hwardera, utlemnas. 

Forsta och andra. arken aro redan lagde under pressen och innehalla
Ouverture du Calif de Bagdad par Boieldieu. 

· · · 

Till att Lefordra. detta. Arbetes skyndesammare utgifwande, torde 
de, som wilja, gynna detta. foretagande, hos undertecknade Utgifware 
prenumerera. pa forsta, cahiern haraf med 2 R:d R:g:mynt. - Pre
numerationstiden pa denna. forsta ca.bier ar oppen till den 1 Augusti 
nastkommande, hwarefter Haft.et kommer a.tt beta.las med 3 R:d och 
hwarje Nummer sarskilt efter 14 ss. arket.-:- Fullkomlig frihet ar ofwer
laten Prenumeranten att sluta. sin prenumeration nar ban behaga.r;' 
i annat fall kan wid tolfte Nummerns erhallande a.f det sluta.nde haft.et, 
prenumeration erlaggas for det nastfoljande. 

Hwarj e utkommande Nummer med dess innehall skall i Allmanna. 
Tidninga.rne, sa snart den blir fardig, tillkannagifwa.s. 

Man hoppas att innan · September manads slut kunna utlemna forsta. 
Haftet belt och ballet. Stockholm d. 28 Maj 1804,. Magazin de Musique. 
Borg & Mannerhjerta. (SP 29/5 04.)· 

Bland de ombud i Ja:ridsorten, som fingo mottaga prospektet, var 
naturligtvis ocksa Borgs fader. I ett brev Iovade aven denne att _gora 
aIIt-vad han. kunde gora: >>Den ofwersanda. prospectus har jag riktig 
undfatt och skaII sa mycket hos mig star befordra dess afsattning. 
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Et Eksemplar lemnade jag till · Dahlman, som i sommar reser till 
Hallqued, Hinsberg och flera lVIusicaliske stallen, det andra har jag 
behallit. Har i staden Iar icke mycken afsattning kunna wantas, men 
wid Sattra Brunn torde det waI kunna ga nagot battre.>>1 Lek:tor Borg 
ansag sig darf6r behova ytterligare nagra exemplar. Musikintresset 
i Vasteras var emellertid icke sa ringa, som man skulle kunna tro 
av Borgs brev. Den har namnde Dahlman och e� annan framstaende 
vasterasare, Arosenius, hade sc:\Junda under varvintern 1804 rest in 
till Stockholm for att hora >>Skapelsen» sista gangen den denna sasong 
uppf6rdes. 2 

Det reklamerade musikverket utkom i juni 1804. Detta framgar 
av en av Borg g'jord anteckning, enligt vilken han vid denna tid 
utgivit Collection pour le Piano Forte et Ia Harpe, f6rsta haftet.3 

Uppgiften bekraftas av en i borjan av juli ma.natl publicerad kung., 
i vilken aIImanheten underrattades, att prenumeration kunde goras 
a verket anda till september manads borjan och att de f6rsta arken 
redan utkommit. Det hette sa.Iunda: 

I Musikaliska Magasinet emottages, till September manads borjan 
prenumeration a det i detta blad forut annoncerade Arbete, under 
titel Collection pour le Piano Forte et la Harpe etc. med 2 Rd. Riksg. 
- Forsta och andra arken deraf, innehallande Ouverturen till Califen
i Bagdad, aro af trycket utkomne, och saljas utom prenumeration till
28 ss. N:o 3 och 4 aro afwen lagde under pressen och komma att inne
halla Aria och Rondos af Une Folie (Malaren och Modellerna) med
Franska och Swenska ord. Da fem exemplar requireras medfoljer det
6:te fritt. Efter Prenumerationstidens slut kommer Haftet att kosta
3 R. och hwarje Nummer sarskildt 14 ss. De af resp. Subskribenterne
pa Haydns Oratorium La Creation, arrangerad i Quintuor af Wranitzky,
som ej annu uttagit sine exemplar, torde benaget detsamma fullgora;
Musikaliska Magasinet N:o 143 Drottninggatan. (SP 9 / 7 04.)4 

Vid reklamerandet av sitt verk nojde sig lVIus. mag. icke blott 
med att skaffa ombud i Iandsorten. Man vande sig aven till den stora 

1 Br. fr. E. G. Borg 15/ 13 1804, Ep. B 10: 1 (KB). 
2 Br. fr. E. G. Borg 30/4 1804, sign. Ep. B 10: 1 (J{B).
3 P. A. Borgs Concept Biografi: 1804 Juni ,>Utgaf pa trycket Collection pour 

le Piano Forte et la Harpe,>. (Manilla dovstumskolas arkiv). Medd. av dovstum
larare Ernst Nylander, Manilla. 

4 Det uppgivna husnumret ar naturligtvis tryckfel. Det skall vara nr 43. En
ligt medd. fr. bibliotekarien vid Mus. ak:s bibl., Gosta Morin, finnes den av Borg 
och Mannerhjerta utgivna kollektionen icke komplett i ak:s bibl. Det enda patriif
.fade hiiftet ar: Boieldieu, Ouverture de l'opera Le Calif de Bagdad. Rorande for
lag och tryckort finnes a haftet angivet. Au Magazin de Milsique de Borg et 1\llan

nerhjerla Editeurs de la Collection. Stockholm de L' Imprimerie de Ivlusique priuilerJiee 

du Roi. Trots den fransk.a texten var kollektionen salunda ett Ahlstrom-tryck. 
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allmanheten genom landsortstidningarna. Ett exempel harpa erbjuder 
en notis, som var inf6rd i Upsala Tidning: 

Pa det Arbete som af Musikaliska Magazinet, Borg & Mannerhjerta, 
utgifwes, under Tittel: Collection pour le Piano-Forte et la Harpe, 
kan pa forsta Cahiern till Borjan af Augusti Manad med 2 R:d Riksg. 
Pranumereras, pa Magist. Wiborgs Boklada, da 1:a och 2:a Arket 
4-eraf, som red an utkommit, far wid Pranumerationens arlaggande ge
nast afhamtas, afwen som: de, hwilka r.edan pa forenamnda Arbete 
Pramimererat, kun;na nar som ha.1st uttaga de ·2:ne forsta Ar ken. deraf.l 

Da j borjan av augusti redan tre ark av CoIIection pour le Piano 
Forte et Ia Harpe utkommit, underrattades aIImanheten omedelbart 
darom genom nya kung.: 
· '.Fran trycket ar utkommit 3:ne ark af Collection pour le Piano-Forte
·& la Harp_e, innehallande foljande Piecer: Air d'Une Folie, sans te
connoitre etc. Rondeau, On ne sauroit etc. Entre Acte d'Une Folie.
Gavotte de la Dansomanie. Under Augusti manad emottages annu
Prenumeration pa forsta H:aftet med 2 R:dr R.G.S .. Utom P1;enumera
tion saljes hwarje Ark sarskildt till 14 s:s. Musikaliska Magazinet N:o
43 Drottningagatan. (SP 2/�, 11/8 04.) ,

Vid hastens intra.de kunde musikhandeln kungora ankomsten av

en stor mangd nya musilrnlier. Det var val resultaten av Mannerhjertas

ar:bete pa hans utlandsresa, som pa detta_ satt visade sig. Man kunde

salunda meddela: 
I Musikaliska .J\llagazinet .pa Drottninggatan N:o 43 finnes ett nylige:n: 

ankommit assortiment af Musikalier, som i ar hos de bekantaste For
laggare utkommit. Daribland aro Haydns, Mozarts och Clementis sam
lade Arbet_en. Respective Prenumeranterne a dessa Werk behagade 
derfore med det snaraste uttaga sina Exemplar. _:__ Af Collection pour 
le PianoForte etc. hafwa 5 ark utkommit, innehallande: >>Ouverture 
du Calif de Bagdad; Ai:i; & Rondeau d'Une Folie; Entre Acte d'Une 
Folie; Gavotte de la Dansomanie>>._ - Prenumeration a Forsta Cahiern 
af detta Arbete ar med. Augusti manads slut forfluten (SP 1/ 9 04). 

Om ankomsten av ytterligare musikalier underrattades kunderna 
i ett nytt meddelande 19/9, da man aven kungjorde, att sjatte arket 
av Collection pour le Piano Forte et Ia Harpe utkommit: 

Af Trycket har utkommit och saljes i Musikaliska Magasinet: Sjette

Arket af Collection pour le Piano Forte et la Harpe, innehallande Aria
ur Operetten Torparen af Hr Doktor Struwe. Derstades finnes afwen

ett nyligen ankommit Assortiment af de nyaste Musikalier. (SP 19 / 9, 

22; 9, 1/10 04.) 

1 Upsala Tidning. 12 bft N:o 14, 14/7 1804.
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Nasta ark i samlingsv:erket lat icke lange vanta pa sig. Redan i 
slutet av oktober kunde Mus. mag. meddela, att sjunde . arket 
utkommit och att man nu aven kunde sta till tjanst med violinstrangar 
och violiner. Mus. mag .. hade darmed utvecklat sig till at.t utova 
ocksa . en instrumenthandels funktioner: 

Af Trycket har utkommit och finnes i Musikaliska Magasinet 7:de 
Arket af Collection pour le Piano Forte & la Harpe, innehallande Ro
mance ur Chateau de Montenero, samt Barcarole ur Michel Ange. 
Derstades finnes afwen Romanska Violinstrangar samt nagra goda 
Violiner. (SP 26/10 04.) 

Nastan samtidigt med denna kungorelse publicerade musikhandeln 
aven en lang annons om nyutkomna musikalier och om att man nu 
icke hara salde violinstrangar och violiner utan aven flojter m. m. 
och att Mus. mag. saledes allt mer och mer kunde raknas som musi
kalie- och instrumenthandel: 

Ibland Musikalier, som nyligen ankommit finnas foljande: Partitioner 
cich separerade partier till Operorne Une Folie af Mehul. Helena af 
Mehul. Aline af Berton. La Romance af Berton. Le Medicin Turc af 
Nicolo Isouard. La Jeune Prude af Daleyrac. L' Amant Statue af 
Daleyrac och La Raison l'Hymne & l' Amour af M:r Tair. - Klavers 
Utdrag af Clemenza de Tito; 11 Flauto Magico; Idomeneo och Don 
Giavani af Maza.rt. Les deux Journees (Wattendragaren) och Medea 
af Cherubini. Une Folie och Le Tresor suppose af Mehul. Le Prisonnier 
och l'Oncle Valet af Della Maria. La maison a Vendre af Daleyrac. 
Chapitre Seconde af Solie. Herman von Unna af Abbe Vogler. (Le 
Prisonnier och Le deux Journees aro afwen a.rrangerade i Quintette). -
Ouverturer och detacherade Arier, sa wal af desse, som af de fleste 
nyare Franska Piecer jemte de nyaste Franska Romancer med accom
pagnement af Harpa eller Piano Forte, af Berton, Pradere, Martin, 
Kreube, Jadin, Plantade etc. - Ibland Etuder finnes: Clementi In
troduction a l'art de toucher le Piano Forte. Pleyel Clavierschule. 
Dussek Clavierschule. Backhof en Anleitung zum Barf enspiel. Mozart 
(Leopold) Violinschule. Rode, Kreutzer und Baillot Violinschule. 
Schall Exercices de l'Archet et du doigter. Waldemar Exercices pour 
le Violon. Benda Etude de Violon. Pontneuf Etude pour 2 Violons a 
l'Usage des Commen�an·s. Righini Exercices pour se perfectioner dans 
l'art de Chant .. Solfeges d'Italie par Leo, Durant, Scarlatti, Hasse; 
Porpora, Mazzoni, Caffaro, David, Pezes etc. Solfege. ou nouvelle 
Methode de Musique par Rodolph. Das Wohltemperierte Clavier, oder 
Praludien und Fugen durch alle Tone von Joh. Seb. Bach. Dessutom 
aro wi forsedde med ett ansenligt forrad af fildre och riyare komposi
tioner, sa wal for Orchester, koncerterande och soloinstnimenter, som 
for sang;. hwarofwer Kataloger hos oss aro att tillga. Afwen finnes Ro
manska Violinstrangar samt nagra goda Violiner och Flojter m. m. 
Musikaliska Magasinet N:o 44 Drottninggatan. (SP 27/10 04.)1 

1 Husnumret bar som synes ater blivit utsatt for ett spratt av tryckfelsnisse. 
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Det attonde · arket av Mus. mag:s Collection utkom i borjan av 
november och harom underattades allnianheten i ett nytt medde
lande, varjamte pamindes om vad de foregaende arken i serien inne
hallit. Attonde arket inne.holl Ouvertu:re · de I' Opera le· Delire par 
Berton (SP 9/11 04). I december erinrade mag. for sista gangen for aret 
om sin Collection. Da hade namligen a·nnu ett hafte utkommit, som 
,det gallde att gora bekant till julkommersen. Man meddelade darfor: 

Af Collection pour le Piano Forte et la Harpe har fran trycket ut
kommit: Air de Chateau de Montenero: >>Je m'unis a ce que j'aime>>. etc. 
och saljes i Musikaliska Magazinet (utan prenumeration) for 20 ss. 
De forut utkomne Numror innehalla Ouverture du Calife de Bagdad. 
Air & Rondeau d'Une Folie (Malarn och Modellerne) >>Sans te connoitre 
-etc.>> Aria ur Torparen: >>I Broder, som mig radda ·kunnen>>. Romance
-du Chateau de Montenero: >>Oui je dois encore esperen> etc. - Barca-
r.ole de Michel Ange:. >>A Venise j eune fillette etc.>> Ouverture de l' Opera
le Delire par H. Berton (SP 15 /12 04).

Julen 1804 fi;rade Par Aron Borg med familj i Uppsala, dit aven. 
lektor Borg med dott�rn Jeanette kom. I julfirandet spelade musiken 
en mycket viktig roll. Den ·gamle Borg, som tydligen mycket glatt 
:Sig at motet, skrev salun.da strax fore jul till sonen bland annat: 
:>!Tag da med dig de arken, som ytterligare aro utkomne af Coliection 
du 1\/(agazin de Musique, samt nagra andra wackra noter, som ni 
kunna fa roa Eder med i Upsala. Jeanette har spelt igenom de forsta 
6 arken, sa at hon mast kan dem. >>1 Huiuvida Musikaliska magasinet 
varit stangt under julen eller om det da forestatts a:v kompanji:men 
Mannerhjerta, darom har ingen uppgift statt att fa. 

Det nya aret inledde Mus. mag. med en lang kungo:r:else, som in
:fordes i saval DA som i SP: >>Fran Trycket har utkommit 10:de Arket 
.af Collection pour le piano Forte et la Harpe, innehallande: Romance 
-de l'Opera Michel Ange par Nicolo Isouard: En me jurant d'etre
fidele>>. Kungorelsen fortsatter darpa med att upprakna de olika
musikstycken, som ingatt i de foregaende arken, samt slutar med
foljande tillkannagivande: >>J emte de nyare Kompositorers fleste
Arbeten finnas afwen hos oss nedanstaende Klassiska Werk: Haydn
·Collection des Quattuors origin. Cah. 1 a 8 R. 24 ss. Haydn Oeuvres
,Complettes pour le Piano Forte Cah. 1 a 9 a 3 R. 3_6 ss. Mozart Collec
tion Complette de. tous les Quartets & Quintets pour Violon Cah.
1. a 5 a 5 R. Mozart Collection des Oeuvres pour le Piano Forte,
gravee etc. Cah. 1 a 7 a 2 R. 24 ss. Clementi Oeuvres Complettes! 

· pour le Piano F9_rte Cah� � a 4 a 3 R. 36 ss. R:gd. >> Till sist meddelas:·
1 Br. fr. E. G. Borg 14/12 1804, sign. Ep. B 10: 1 (KB). 
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att >>veritabla: Ita:lienska Violihstrangar, samt nagra goda och akta 
Violinen> ·aro till salu (DA · 11/1 05).1 Sedan elfte och tolfte arken av 
magasinets Collection utkommit i borjan av februari, utfardades en 
ny kung., i vilken man bl. a. meddelade: >>Af Collection pour le Piano 
Forte et la Harpe hafwa 11:te och 12:te Arken utkommit, ihnehallan:-: 
de Air de l'Opera l'Iratd par Mehul; hwarmed forsta Cahieren af denna 
Collection ar fardig. - Da den wordade Allmanheten behagat gynna 
wart forsta foretag harmed·, hafwa wi trott oss kunna fortsatta dettaAr
bete,. och emottaga derfore prenumeration a 2:dra Cahiern af: namde 
Collection med 2 R. R:g. Den kommer, afwen som den forsta, att inne
halla 12 Ark, och att likna denna i genren af de Piecer som blifwa in
forde. Prenumeration · emottages ej langre an till April manads sJut. · 
Priset ar sedan 3 R. >> Sedan kungorelsen darefter upptagit en for
teckning over innehallet i de forut utkomna arken av·forsta bandet, 
meddelas att det nyutkomna haftets opera-air ar >>J'ai de la raison>/ 
och att det betingar ett separatpris av 20 skilling. Bela forsta bandet, 
haft.at >>och med kulort omslagspappen> kunde erhallas i >>lVfagazin
de Musique de Borg & Mannerhj erta>> till ett pris av 3 rdr rgd (SP 
9 /2, 12/2; _DA 19 /2 05). 

Att Borg och Mannerhj erta hetraktade utgivandet av sin kollektion 
som en betydande framgang, synes darav, att de efter avslutandet av 
forsta delen omedelbart besloto att utge ett nytt hand. Den i forst� 
bandet ingaende musiken for harpa hade dock uppenbarligen icke,
blivit sardeles efterfragad, och kompanj onerna besloto darfor att. 
i andra bandet utesluta harpomusiken. OIIl prenumerationen pa det 
1:1ya bandet och om den forandrade utgivningsplanen underrattades-· 
allmanheten i en -u.tforlig kungorelse i mitten av mars, i vilken kun
gorelse bl. a. anfordes: 

Undertecknade emottaga, till Aprill manads slut, Prenumera,tion med. 
2 R:d Rgds a Andra Cahiern af Collection Pour le Piano Forte, con tenant 
Ouvertures, Ariettes, Rondeaux et petites pieces choisies. Denna Sam
ling, hwaraf hwarje Cahier eller Hafte bestar af 12 ark, ar bestamd 
for att tid efter annan kunna lemna at Allmanheten sadane Piecer· ur 
de nyare Franska Operetter, som harstades pa Scenen blifwa uppforde 
och winna bifall. - De respective Inwanare i Landsorterne, som be-
framja framgangen af detta Werk och till afwentyrs ej aga Kommissio-

1 Kung. ar undertecknad )>Magazin de Musique de Borg & Mannerhjerta.,r 
Dovstumlarare Ernst Nylander har fast min uppmarksamhet pa denna kung. 
och ett par andra i Alleh. Kung. finnes ave11 inford i SP 28/1 05: I .det namnda 
Allahanda-numret annonserar troligen vederborande forlaggare om ))Musik till. 
Korsfararne»-, komponerad och lamparl. for klaver av C. A. Slieler, vilken musik 
kunde kopas bl. a. i Mus. mag. for 12 sk. ex. 
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narer harstades, lninna med sina Requisitioner wanda _sig directe till 
Oss. Da fem Exempler reqvireras, erhalles det 6:te fritt. Forsta Cahiern. 
af namnde Kollektion �ostar haftad 3 R. R:gd. 

· · · 

Sedan darefter innehallet i den forsta delen refererats, overgick 
kung. till att meddela den foretagna andringen av utgivningsplanen; 

Ehilru forsta Planen till war Kollektion war att afwen lemna Musik 
for Harpa, sa, sedan wi funnit antalat af Amatorer pa detta Instrument 
wara. ganska ringa emot ClaverSpelare, hafwa wi trott oss bora andra 
detta for de foljande Haftena, som endast komma att innehalla Piecer· 
for Sang och Ciaver ensanit. 

Magazin de Musique de Borg & Mannerhjerta (SP 16/3 05). 
I april var in.an klar att utge det forsta arket av andra bandet, 

vilket nu pa gr�nd av den andrade planen blott kallades >>Collection 
pour Le Piano Forte>>. Att arket utkommit av trycket meddelades i 
en annons, i vilken det omtalades, att haftet· inneholl >>Ouverture 
de l'Opera Le Chateau de Montenero par Dalayrac>>. Vidare omtala
des, att haft.et saldes i l\:iusikaliska magasinet till aven icke prenu
meranter, och att priset da var 28 skilling. Till sist meddelades att 
prenumeration pa kollektionens · andra del lrnnde fortsatta till april 
manads slut och att dessutom en mangd musikalisk litteratur fanns 
till salu. Om denna heter det: >>Bland nyaste Franska Operetter firi
nas Partitionerne och Parties Separees till La Jeune Prude, af Dalay
rac; Aline ou la Reine de Golconde, af Berton; La "Romance, af Ber
ton m. fl. >> (SP 4/4, 6/4 05). 

F6r att allmanheten icke skulle glomma, att Mus. mag. ocksa 
var instrumenthandel, infordes flera ganger under april och maj an
nonser, som klargj orde detta forhallande. Man hade salunda bl. a. 
till salu italienska violinstrangar och alla sorters strangar for Harpa 
samt diverse violiner, flojter, flagelotter och klarinetter. Mag. for
klani.de sig ocksa vid denna handel garna taga emot rekvisitioner fran 
landsorten och utlovade att lamna: rabatt, da storre parti_er rekvirera
des (SP 26/4, 2 ¼, 1/5 05). Annonseringen fortsatte i maj, da man sar
skilt v�lle fasta allrnanhetens uppmarksamhet pa att att mari kunde 
salja >>Partition, Parties separees och detacherade Airer ur Operan 
La Romance af Berton>> samt dessutom att man nyss fatt in fran 
utlandet en del musiknyheter, sasom >>ban Iuan af Mozart och Das 
Opforfest af Winter, arrangerade i Quartett; Rode Violin Quartett; 
Trios och Duos af Viotti; Claver-Co_ncert af Fodor, Op. 12; Sonater af 
Beethoven, Himmel och Dupuis, etc. >> Till sist erinrades aterigen om 
lagret av italienska v_iolin- och harpstrangar samt om det lager av 
olika musikinstrument, som magasinet innehade (SP 10 / 5, 14/ 5 05). 

I juli bade anrn1 ett nytt hafte av Collection pour le Piano Forte 
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u.tkommit. Vad detta inneholl, meddelades i tidningsannonserna, av 
vilka det framgar; att haftet inneholl >>Ouverture de l'Opera Le 
Chateau de Montenero par Dallayrac. La Romance et Vaudeville 
du rneme Opera par H. Berton». Musikaliska magasinet meddelade 
vidare, att diverse ny musiklitteratur inkommit, over vilken en for
teckning· snart skulle utkomma. Till sist erinrades, att mag. till salu 
hade >>Flojter, Fioliner, Strangar, Conphonium i stanger och lador, 
samt Fiolinstrakar efter nu brukliga fa9om> (SP 10/7 05). 

Av allt att doma gick avsattningen icke lika bra av andra delen av 
mag:s >>Collection>> som den f6rsta. Man torde kunna utlasa detta av den 
betydligt _ langsammare utgivningstakten. Enligt en kungorelse i okt. 
hade man da, forutom de redan i juli omtalade verken av Dalayrac 
och.Berton icke utgivit mera av andra >>Cahiern» an >>Melodrame d'Ario
dant par Mehul: Plus de doute>> etc. och >>Air de ma Tante Aurore 
par Boieldieu: Je ne Vous vois jamais reveuse>> etc. Fortfarande an
nonserade man daremot ivrigt om forsta delen, av vilken man tydligen 
lagt upp en mycket stor upplaga. Den saldes fortfarande for 3 Rdr 
Rgs eller ocksa varje ark for sig. Till sist meddelades, att magasinets 

musiklager >>wunnit en betydlig tillwaxt af sadane Nyheter, som i 
ar lemnat prassen hos de mest kande Utlandske Editeurer», over 
vilken musik kataloger funnos att tillga i musikhandeln. Som vanligt 
gjordes darefter en erinran om instrumenthandeln (SP 8/10 05). 

Inemot jul annonserade nian till salu en pedalharpa, zittror, vio
ler samt romanska_ strangar bade for harpa och violin (SP 30/11 05). 
Dessutom kom man med en tamligen utforlig kungorelse, som visser
ligen icke erbjuder mer an ett par nyheter, namligen ett verk av 
Beethoven och ett meddelande om musikkataloger, men som ar av 
stort intresse, darfor att den innehaller uppgifter pa vad varje sar
skilt ark i Collection-serien kostade (SP 18/12 05). 

A ven detta ar hade Par Aron Borg for sitt mag:s rakning haft 

god hjalp av sin fader, lektor Borg i Vasteras . Da Par Arons broder, 
Herman, i borjan av maj skulle fara fran Stockholm till Vasteras, 
skrev fadern och rekvirerade 10 exemplar av alla de ark av andra 
Collection-Cahiern; som ditills utkoinmit. Visserligen hade han dit
tills i staden blott lyckats fa fyra prenumeranter pa denna andra del, 
men han hade >>sandt borb> nftgra prenumerationssedlar, tydligen till 
bekanta ute pa landsbygden, och han hade sina f6rh6ppningar, att 

sedlarna skulle behallas.1 Under._. sommaren lag rektor Borg vid 
Satra brunn, och. aven dar sokte. han verka for son ens sak, eh uni 
han i brev till sonen maste med beklagande konstatera, att han 

1 Br. fr. E. G. Borg 2B/4 1805, Ep. B 10: � (�B).
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.blivit· av med blott en enda prenumerationssedel, vilket bevisade, 
menade han, >>at nu warande Brunsgaster aro gariska omusikaliske>>. 
I samma brev ombads Par Aron Borg, att vid sitt k6mmande besok 
i h,emmet i Vasteras hava med sig >>nagra wackra sangstycken och 
nya N oten>, som Jeanette anting en kunde kopa ell er fa lana >>emot 
wissa procents afgift, som jag hart at Fru Conradi skall gjora>>.1 Sist
namnda u_ppgift ar av utomordentligt intresse, emedan den visar, 
Mus. mag. redan vid denna tid borjat ga i det Berwaldska musik
.lanebibliotekets fotspar att etablera sig sasom musiklanebibliotek.2 

Offentligt erkand blev denna verksamhetsgren emellertid forst nara 
ett artionde senare. 3 

I borjan av ar 1806 gjorde sig Mus. mag. pa.mint hos · allmanheten 
genom ett par kungorelser, som for ovanlighetens skull voro korta 
och icke gingo in pa detaljer. Det hette salunda: >>Till Musikaliska 
Magasinet har i dessa dagar utkommit nya Musikalier af sa wal 
aldre som nyare Kompositorers mest warderade Arbeten. Da rummet 
ej tillater att anmarka de manga werk af utmarkt fortjenst, som deri
bland finnas, Ht wi hanwis::i. till de flere Cataloger som pa stallet aro 
att tillga. -Af de forut kande Oeuvres Complettes af Haydn, Mozart 
och Clementi, hwara _wi emottagit prenumeration, hafwa fortsatt
ningar inkommit. - Da hela Suiten af nagot af dessa Werk tages, 
lemnas dera betydlig rabatb> (SP 3/1, 9/1 06). 

Av atskilligt att doma rakade Mus. mag. under forsta halften av 
ar 1806 in i en kris. Det hade icke Iangre som forut nyhetens behag 
for kundkretsen, tiderna hade blivit hardare, och koplusten mindre, 
varfor inkomsterna av musikhandeln minskade. Dessutom voro bade 
Borg och Mannerhj erta man med hog musikalisk bildning och ambi
tion, och de synas darfor ha hallit den musikaliska nivan pa en sa 
hog standpunkt, att de icke kunde na den stora massan musikamatorer. 
Situationen belrses pa ett troligen traffande satt av lektor Borg i 
ett brev till son en, i vilket han yttrar: >>Hurn gar det med afsattningen 
af dina Collec�ioner. Intet har jag fatt salja en Not, sedan du war hem
ma i hostas. Formodel. Jigger trogheten i sjelfwa Noternas beskaffen
het. Ahlstrom har utan twifwel battre studerat Nations smak, an 

1 Br. fr. E. G. Borg 21/7 1805, ihid. (KB). 
Jfr Wiberg, A., Mus. ak:s lanebibl. STM 1938, passim. 

3 I forbigaende kan hiir niimnas, att Par Aron Borg var en framstaende harp
spelare. Hans kiirlek till harpan framgar icke minst av att forsta delen av maga
sinets Collection aven upptog stycken for harpa. I dee. 1805 hade han fatt upp
triida med sip. harp a inf or hovet och detta med stor framgang enligt hans egen 
mening. Jfr br. fr. E. G, Borg 27/12 1805, Ep. B 10: 1 (KB). 

4-438478. 
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Interessenterrie i ·det Musikaliske Magazinet. Det ar intet det wid
lyftiga, det konstiga och swara, som allmanheten tycker om, utan 
det muntra, det g!ada och latta. Swenskan ar ock dessutom for Swenskar 
mycket lasbarare, an Franskan. Om nagra enda wis-stumpar, som 
woro nya och behagliga, infordes i Edra Collectioner, sa tilltror jag 
mig innom Westerait TullPortar salja atminst6ne 20 Exemplar, ty 
da wille sakert alla Elever hafwa dem, som altid utgjara nastan 
pa alla orter det starsta antalet; Men nu ar det som de skulle gripa 
till Algebra eller Methaphysiquen. Det gar ock langt ut med tryck
ningen, som man icke eller ar nagd med. >>1 Par Aron Borg har tyd
ligen varit missnajd med sin stallning. Ar 1806 blev han befordrad 
till kanslist i K. M:s kansli, och han torde harigenom ha fatt en akad 
arbetsbarda.2 Den myckna tid, som Mus. mag. kravde av honom, 
torde han mer och mer ha ansett bortkastad ju mer inkomsterna fran 
detta hall sinade. Han barjade darfor underhandla med Manner
hjerta om att bli fri fran bestyren med Mus. mag.� vilket salunda 
skulle avertagas av kompanjonen mot att denne arligen betalade 
Borg en summa av 50 Rdr banko. Dessa sina planer delgav Borg sin 
fader i ett brev 17 /.?., och genom faderns svar, som ar bevarat, fa vi 
en overblick av situationen. Fadern skriver: >>Ditt bref af d. 17 sistl. 
har jag rigtigt bekommet. Daraf finner jag at du ar in procinctu at 
skiljas vid Not-Magazinet, emot 50 rdrs Banco arl. och at Mannerhjerta 
blifwer answarig for alla Compagniets skulder, Detta anser jag wara 
formonligit for dig, sa wida du da blifwer fri for all risque, som du 
eljest bestandigt wore underkasfad, da du af andra Sysslor ofwer
hopad, altid maste lita pa en annans accuratesse eller redlighet. 
Men Mannerhjerta bar nadwandigt stalla Caution for de 50 Riks
dalernes arl. utbetalande; ty eljest kan du fa intet, och fragan ar, 
om icke Contractet bar extenderas till din Fru, sa at om du folle 
snart ifran, hon da kunde hafwa nagon styfwer at winka pa. Fragan 

1 Br. fr. E. G. Borg 5/2 1806, Ep. B 10: 1 (KB). 
2 Borg utforde salunda kommissionarsarbete vid K. M:s kansli. I ett upprop 

Westeras Stifts-Tidningar (nr 72, 31/12 1805, sid. 295) erbjuder han sig att mot 
mattligt arvode ombestyra handlingars inlamnande, forfattande och utlosande. 
Han sager bland annat: >>Som ofta hant, att atskillige for Sak-egare magt
paliggande Documenter och i synnerhet Nadars-Ansokningar ligga uti Konungens 
Cancellie outloste, fJere Manader, stundom annu langre; Har Kongl. Secreteraren 
P.A. Borg benaget lofwat, att de som hos Kongl. Maj:t cga nagon ansokning, fa 
directe wanda sig til honom, i handelse de icke hafwa nagon annan bekant, som 
deras angelagenhet med accuratesse oc� skyndsamhet bewaka kan.,> Det var sa
lunda narinast landsortsprasterskapet Borg erbjod sina tjanster. I varje fall 
torde dylikt arbete ha kravt icke ringa andel av hans tid. 
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ar ock om icke alla Utlandska Not-Handlare bara averteias och du 
fa Decharge, om du skall wara fri for deras kraf, afwen som at Com
pagniets. uplosning bar inforas i allmanna Tidningarne. Jag wan.fade 
at du skulle kunna fa 100 Rdr arl. for ditt aftrade. - Hum snart 
kommer de aterstaende arken ut af din 2:dra Collection. Alla Pne
numeranterne har fraga mig darom. Huru Hinge blifwer Didron hos 
dig, och hwad skall ban betala for Runi och kosthallning? afwen 
Mannerhjerta?>>1 Lektor Borg an.sag salunda icke oklokt; · att son.en 
tradde ifran affarsrorelsen, men han ville att det skulle ske sa, att 
in.gen risk kunde folja. Den i brevets slut namnde Didron var troligen 
J. H. Didron, en kusin till Par Aron Borg. Sa.val Didron somManner
hjerta syn.as vid denna tid ha bott helinackorderade hos Borg.2 

Det blev emellertid forst Hingre fram, som Borg skilde sig £ran 
bestyren med Mus. mag. Underhandlingarna med lVIannerhjerta om 
mag:s overtagande uppskats tills vidare. Orsaken hartill var, att man 
forst ville gora ett forsak att fa magasinet mera vinstgivande genom 
att forvarva at detsamma privilegium exclusivum pa musikhandeln 
i huvudstaden, eller, om detta ej lyckades, skaffa detsamma bok
handelsrattigheter, sa att det skulle bli en kombinerad bok- och 
musikhandel. 

¼, 1806 inkommo Borg och Mannerhjerta till hovkanslersai.nbetet 
med e·n ansakning i det namnda syftet. De anforde harvid: 

Da vi for omkring tvanne ar sedan, forsedde med Kongl. Maijs:ts 
Allernadigste Privilegium inrattade en Musikalisk handel har i Hufvud
sta.den under na.mn a.f Musika.liskt Magazin, var vart hopp, at jamte 
nyttan for det allmanna, vinna en onska.d utkomst. Wi tyckte oss, med 
ska.I kunna van.ta · detta, da harstades f orut saknats en sad an Inratt
ning, och da likval smaken. for denna delen af de Skona Konsterne i 
sednare aren, ansenligen tiltagit. - Ehuru en del af harvarande 
Herrar Bokhandlare fore vart Etablissement handlat med Musikalier, 
inskrankte de sig hufvudsakeligen, til de mera allmant kande Prre
·numerations Wark af Haydns och Mozarts · Arbeten, samt til det af
Herr Krigs Radet 0. Ahlstrom utgifne Periodiska Wark under namn
af Musikaliska, Tidsfordrifvet. Den mangd af nya.re Auctorers Arbeten,
som bestandigt utkomma. i Tyskla.nd och Frankrike, voro a.ntingen
·okande, eller maste de, af Musik alskare med mycken kostnad infor
skrifva.s. - Da vi borja.de var ha.ndel var vart Musikaliska. Lager redan
nog assorterat, for at afhjelpa. denna brist och under lappet af dessa

1 Br. fr. E. G. Borg 7/3 1806,. Ep. B 1Q: 1 (KB). 
2 Sedan lektor Borg Iangre fram narmare fatt reda pa f6rha1Jandena, uttalade 

han i ett brev, daternt ar.nandag pask 1806, att han tyckte, att ·de bada inackor-
- deringarna betalade »beskedligt» for sig, och att de sfilund·a erhallria fokomsterha 
vore et.t gott bidrag till den dryga hyr�n, aven om anordningen asainkade Borgs 
unga hustru mycket hart arbete. 
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tvanne arens handel, hafva vara bekantskaper och forbindelser med 
utlandska Editeurer:. sa tiltagit, at intet felats a var sida, for at up
fylla de fordringar allmanheten kari. hafva pa vart Etablissement. 
Da vi endast omfattat denna handelsgren och dervid anvandt betydelig 
kostna,d, smickrade vi ass, at ensamma fa draga fordelen deraJ, i syn
nerhet af det omnamde ska.I, at Herrar Bokhandlare, forut idkat 
denna handel blott som en Bis�k. - Vi finna likval motsatsen, och 
ehuru en del af Herrar Bokhandlare mera stracka sin omtanka at 
vart yrke, och nu inforskrifva storre forrader af Musikalier an forr. 

Da kretsen for var handel ar sa inskrankt, dels derfore, att vi sjelfve 
ej aga rattighet at trycka Musikalier formedelst Kongl. Maijs:ts nadigste 
Privilegium for Herr Krigsradet 6. Ahlstrom, som dertil ager uteslu
tande ratt; - dels emedan. vi ej kunna handla med Musikaliska Instru:
menter, da Utrikes tilvarkade aro til inforsel forbudne; och de hvilka 
har fa,'briceras, i anseende til dess ringa antal, altid forut aro bestalte 
eller borttingade - sa aro vi i betydelig saknad af de medel en musik
handlare kan anvanda til sin fordel. · 

Va.rt hopp ar derfore endast fastadt vid en onskad afsattning af de 
Musikalier vi inforskrifva fran Utrikes Orter, och med betydeliga af
gifter arhalla. 

Denna afsattning ar ej nag betydelig har i Landet for at kunna 
delas pil flera hander, om et ordenteligen inrattadt Musikaliskt Magazin 
skall aga bestand. Ofvertygade ha.ram associera.de sig undertecknade 
(som hvardera enskildt aga Kongl. Maijs:ts Nadigste Privilegium pa 
Musikhandels idkande,) for at ej med lika interesse, arbeta emot hvar-
annan, och derigenom forfela det asyftade andamalet. · 

Da vi likval med bekymmer finna at var forsallgning af Musikalier 
mins_kas derigenom at flera dela densamma med ass, tro vi · ass med 
fullkomligt skfil vaga hos Hogvfilborne Herr Baron, HofCautzlern, 
Riddaren och Commendeuren odmjukast anhalla, at i et motsatt for
hallande fa njuta samma formaner och rattigheter som Herrar Bok
handlare, oeh saledes jamte var Musikaliska handel afven fa idka handel 
med Ut och Inlandska Bocker. Skulle likvfil dessa i 6dmjukhet anforde 
ska.I ej vara nag gallande, for bevilljandet af den onskan vi vaga hysa, 
hoppas vi dock at til var upmuntran vinna Hogvalborne Herr Barons 
och HofCantzlerens ynnest i nagot afseende, och vaga i denna han-:

delse odmjukast forandra var begaran med anhallan, at til vid magt 
hallande af vart Musikaliska Magazin, fa mera uteslutande begagna 
de privilegier, hvarmed vi genom Kongl. Maijs:ts Nad, forut aro forsedde. 

. Med djup vordnad tramharda Hogvalborne Herr Barons, HofCantz
lerens, Riddarens och Commendeurens odmjukaste tjenare 

Borg & Mannerhjerta.1 

Redan foljande dag 22/4 remitterade hovkanslern denna ansokan till 
bokhandelssocieteten med befallning att >>ofo:rdrojligen med dess · ut-
1atande harofver till Hof Kanslers .Ambetet inkomma>>.2 21/ 6 inkom 
societeten med sitt utlatande, i vilket det bl. a. anfordes: 

1 Hovkanslerns arkiv: Inkomna skt:r 1806 nr 20 (RA). 
2 Remissen var pa befallning undert. av A. C. Ku1lberg. 
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I an9e_ende _til ·"'e,en forsta fragan, torde i h�ggunstigt ofwervagande
komma: at Hoglotliga Kongl. HofCanzlers Ambetet, redan ar 1802 
uppa Secreteraren Bryggers ansokning om Bokhandels rattighet, funnit, 
det antalet af Bokhandlare i Stockholm war sa start, at det, utan detas 
skada, icke kunde forokas: at detta anta,l sedan den tiden icke for
rninskats, men deremot Bokhandelen, genom de utfardade N adigste 
Forfattningar angaende Fransyska och :pa,nska Bocker, til en ganska 
star del blifwit inskrankt: at Bokhandlarne i betydelig man. dela sin 
rorels_e med Boktryckare och Bokbinda,re, af hwilka de forre aga ratt
tighet at antingen sjelfwe eller genom Commissionairer sfilja sine for
la,ger, och_ de sedna:re, at forsalja de Bocker, som af dem bindas; obe
raknadt, det Stadens Tobakshandlare, kladmakleri-Idkare, me·d flere, 
som hafwa Salu-bodar, efter sin formaga, enligt hwa,d Dageliga Tidning
arne utwisa, soka at Bokhandlarne forfordela.: at man des·sutom, 
under afwagtan af det i Nader utlofwade Bokhandels-Reglementet, 
icke kanner de wilkor och omstandigheter, som wid ny Bokhandels 
inrattande hadanefter bora iagttagas; och sluteligen, at Bokhandels 
Societeten wagar gjora sig den odmjukaste forhoppning, at, darast 
nagon tilokning af Bokhandlare i framtiden skulle kunna profwas 
nyttig eller forenlig med de nu warande Bokladors bestand, en slik 
forman torde hoggunstigt forunnas och forwaras dem, som af Bokhand
Iarne til bitrade antagne, anwandt sin basta tid wid ett yrke, deraJ 
de ·wantat sin framtida utkomst; hwadan Societen uppa desse ska.I 
i djupaste odmjukhet waga_r anhalla, at den. af Herrar Borg och Manne:r
hjerta nu sokte Bokhandels-rattighet icke matte bewiljas. 

Vidkommande ater den andra delen af ansokningen, eller sa widt 
den rarer ett mera Exclusivt Priwilegium pa Handel med Musicalier; 
sa forekominer derwid a ena sidan, at ifran de aldste titler tilbaka 
denna Handelsgren icke allenast warit ifran Bokhandeln oskiljagtig 
och deraf utgjort en wasendtelig del, hwadan ock de Bokhandlare, som 
�erom specielt anhallit, fatt afwen den rattigheten at handla med 
Musicalier sig uttryckeligen forwarad, (Bilaga A, B), utan ock at Sta
dernes Handlande Borgerskap i allmanhet samma slags handel opataldt 
idka; men a andra sidan, at forfattningarne, hwaribland ma namnas 
Hogstsalig Konung Gustaf den IIIdjes for Rikets Borgerskap och Sta
derne i allmanhet· utfardade Nadiga forsakran, af d. 23 Fehr. 1789, 
§ 2, bjuda, at all sadan handel, som forut ar kand, idkad och i allmanhet
idkas kan, icke. skall til nagon sarskildt uplatas under Exclusiua Pri
uilegier eller Monopolier, m. m.; hwarfore ock Societeten wagq.r i dju
paste odmjukhet yrka, at afwen denna del af Sokandernes anhallan
sasom emot Hoga Forfattningarne och forut gifne Privilegier stridande,
matte hograttwisligen afslas.1 

1 Hovk:s arkiv. Inkomna skriv:r 1806 nr 20 (RA). Skriv. var undertecknad 
av bokhandlarna Fyrberg, Holmlerg, Utter, Justander, Wikfors och kontrasig
nerad av Peter Joh. Lindelof. Sasom bilagor tm skrivelsen foljde avskrifter av 
l?orgs och Mannerhjertas priv:r samt av handelspriv:rna for Fyrberg och Justan
der, av vilka framgick, att dessa bokhandlare hade rattighet ocksa till musi

kaliehan deJ. 
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Hovkanslern lag da:refter pa arendet mer an ett ar anda till i nov. 
1807, innan vederborlig resolution i amnet utfardades. Resolutionen 
var av · foljande lydelse: 

Konurigens Hof Ca.ntzlers Ambetes Resolution · uppa den af Inne
ha.fva.rne af Musicaliska Magazinet har i Staden Cornet Mannerhjerta. 
och Cantzlisten Borg gjorda a.nhalla.n a.tt pa anforde ska.I antingen 
j emte deras handel med Music::Jlier afven fa idka, en sada.n med ut
och inlandska Bocker, eller i vidrigt fall erhalla, en mera uteslutande 
rattighet uti begagnandet af de Privilegier pa Musikhandel, som dem 
i nader blifvit forundte. Gifven Stockholm d. 10 Nov. 1807. 

I forra a.fseendet rora.nde tillstand till bokha.ndels idkande forekom
mer att redan ar 1802 en dylik a.nsokan pa den grund ·blifvit a.fslagen, 
a.tt Bokladornes antal i Stockholm vore sa stort, a.tt det icke, utan 
inneha.fvarens skada., kunde forokas, samt att detta yrke sedermera, 
genom utfardade forbud emot vissa utlandska backers inforande blifvit 
annu mera. inskrankt, och som hva.d angar andra delen af ansokningen 
eller uteslutande ratt a.tt till salu ha.Ila. Musicalier, · det befinnes att 
handeln med dessa. fran aldre titler atfoljt den med Bocker, och rattig
heten hara ar fl ere Bokhandla.re i deras Privilegier uttryckJigen for
va.ra.d, samt dessutom Kongl. Maj :ts for Rikets Borgerskap utfardade 
nad. Forsakran a.f den 23 Febr. 1789, bjuder, att all sddan handel,
som t orut tir kand, idkad ell er i allmenhet idkas kan, icke skall till nag on 
stirskilt upldtas under exclusiua Priuilegier eller Monopolier, sa finner 
jag icke ska.I, a.tt till livarken den ena. el:r andra. af Sokandene gjorda. 
anhallan bifall lamna.1 

Resolutionen :innebar alltsa ett avslag, och forhoppningarna om 
okade · inkomster av Musikaliska magasinet voro darmed grusade. 
Resultatet blev, att Borg gjorde allvar av sina planer att frantrada 
de dagliga bestyren p:1 magasinet. Daremot synes han icke i overens
stammelse med faderns rad ha gjort sig ansvarsfri gentemot maga
sinet, ett f orhallande, vilket sedermera fick konsekvenser for honom, 
som vi skola se. 

Verksamheten vid Mus. mag. fortsatte emellertid som forut under 
den tid privilegieansokan behandlades av myndigheterna. Under juli 
och · augusti 1806 meddelades gen om annonser i tidningarna, att >>nya 
Musikalier ankominit, sa wal f6r Sololnstrumenter och Sang, som for 
Harmoni, flerstammiga Instrumenter och Orchestre, hwaraf storre 
delen sedan sistlidne ar blifwit af de bast kande Musik Editeurer ut
gifne>>. Jamte Haydns, Mozarts och Clementis kompositioner fun.nos 
av,en sadana av Beethoven, Cherubini, iar, Mehul, Dussek, Steibelt, 
Cramer, Himmel, Romberg, Eberl, m. fl., varover en siirskild forteck
ning snart skulle utkomma av trycket. Vidate forsakrades som van-

1 Hovk:s arkiv: F.xp:r 1807 (RA). 
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ligt, .att rekvisitioner aven fran landsorten skulle behandlas med 
storsta redlighet, och rabatt Iamnas, da storre partier uttogos (SP 
23/7

, 26/7; DA 5/8 06). I oktober kommo ett par ytterligare medde
landen. Just da hade >>ett betydande forrad af nya musicalier an
kommit». Mag. kungjorde darfor, att bl. a. foljande musik fanns till 
salu: >>Trios, Duetter och Sonater for Claver, af Louis Prince de 
Prusse, Himmel, Reichardt, Romberg, Stryck, lY.(:me W estenholz, 
Cramer, Lauska, m. fl. Potpourri for. Claver af Jadin, Wiederkehr 
och \Voetz. Harpmusik af Pollet, Plane, Desargus, Demar, Dalvimar 
och M:me de Genlis. Sang-Musik, hwaribland sa wal mindre Franska 
Romancer af Cherubini, Boieldieu, Dalayrac, Himmel, Jadin, m. fl., 
som storre Italienska Scener och Arier af Par, Guglielmi, Cimarqsa. 
Mayr, Azioli och- Fiocchi. - Simphonier, Concerter och ofrig Instru
mentalmusik af bekante och mest warderade Auctorer. - Dessutom, 
mindre Piecer, sasom Rondos, Variationer, Walzer, Ecossaiser och 
Angloiser i modern smak, for olika Instrumenter». Aven i detta fall 
utlovades, att tryckt forteckning snart skulle utkomma (SP 14/10, 
17/10 06)� I nov. trycktes en ny paminnels'e i tidningarna for allman
hetens rakning. Nu hade Mus. mag. fatt in flera musikaliska verk av 
Louis Ferdinand, Prince de Prusse, och bland dessa uppraknades: 
Quintetto pour le Piano Forte avec accompagnement de 2 Violons 
Alto & Violoncelle, dedie a M. Himmel; Trio pour Piano Forte, 
Violon & Violoncelle N:o 1, 2, 3; Quatuor pour Piano Forte, Violon 
Alto & Violoncelle Op. 5; Quatuor pour Piano Forte, Violon Alto 
& Violoncelle, Op. 6, dedie a Mr Rode (SP 29

/11 06). 
l mitten av dee. publicerades ett flertal kung. rorande Mus. mag:s

musikalier, kungorelser,. som tydligen avsago att paverka den jub 
klappskopande allmanheten. Forst kom en kung. om musikundervis
ningslitteratur, enligt vilken kung. foljande musikverk rekommende
rades: >>Piano -Forte Schule des Conservatorium der Musik in Paris; 
in 3 Abtheilungen. Edition af Breitkopf och Hartei i Leipzig>>. Oni 
detta verk heter det, att det begagnades vid undervisningen i musik
konservatorium och att det var utgivet under inseende och medver
kaI?, av Gossec, Mehul,. Cherubini,. Adam, Catel, Gobert, Jadin och 
Eler. 1. avd. om klaviaturens kannedom avhandlade kroppens och 
handernas stallning, fingersattningen i skalorna, allmanna grund
satser for applikaturen med forekommande exempel. 2. avd. om
fattade behandlingen och sattet att fa en god ton ur instrumentet, 
tonernas bindning, och de tre olika slagen staccato, drillar och £6:r'slag, 
takt

,. 
tempo och uttryck,' pedalernas bruk och ackompanjemang ur 

partitur. 3. avd. inneholl ett urval av storre ovningsstycken av Bach, 
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Clementi, Handel, Mozart, Scarlatti, alla med utf6rd fingersattning 
(SP 12/12, 13/12 06). Nasta kungorelse rorde ocksa musikalier for under
visning, namligen sangundervisning. Det verk m·a.n erbjod allmanheten 
att fa kopa var >>Methode de Chant du Conservatoire de Musique a
Paris, en 3 parties, contenant: 1. Les principes du Chant et des Exer
c.ices pour la voix, 2. Des Solfeges tires des meilleurs Ouvrages: an
ciens et modernes, 3. Airs dans tous les mouvements et Jes differens 
caracteres>>. Om detta undervisningsverk, vars .pris var 8 rdr rgd, 
meddelades, att en kommitte, bestaende av herrar Richer, Garat, 
Gossec, Mehul, Guinguene, Langle, Plantade, Guichard och Cherubini, 
utarbetat denna >>Methode>> och att den blivit antagen vid musik
konservatorium sasom grund for undervisningen vid sangen.- Det 
vore overflodigt, sages det i kung., att saga nagot v.idare till berom 
for detta arbete, da de har- anforda namn voro en sa saker borgen for 
dess utmarkta varde. Sasom bihang till sangskolan saldes bland annat: 
>>Solfeges pour servir a l'Etude dans le Conservatoire de Musique
a Paris par M:r Agus, Catel, Cherubini, Gossec, Langle, Lesueur,
Martini, Mehul. Arbetet bestod av 4 delar: 1 & 2 Solfeges pour Le
Soprano, 3. Solfeges pour Le Tenor, och 4. Solfeges pour le Concordant ·
et la Basse (SP 15

/12 06).
Till julen 1806 utgav Mus. mag. antligen den katalog over de 

viktigaste arbetena i musiklagret, vilken i ett flertal av de ovan 
anforda kungorelserna omnamnts och utlovats. Forteckningen ar ut
omordentligt intressant, da den ofortydbart v.isar, vilka kompositorer 
och vilken musik, som vid denna tid var bekant och mest efterfragad 
i var huvudstad. Katalogen, som upptager verken med pris i riks
daler riksgalds, var av f61jande utseende: 

Nya Musikalier, hvilka finnas i 1liusikaliska Magasinet, N:o :43 uid 
Drottninggatan hos Borg &: Mannerhjerta, Stockholm, tryckt hos. C. F. 
Marquard, 1806. 

Mozart, Oeuvres Complettes pour le Piano forte, Cah. 1 a 17. 
Hvarje Hafte ................. : ......................... 3: 3 6  

Haydn, Oeuvres Complettes pour le Piano forte, Cah. 1 a 11. 
Hvarje Hafte ........................................... 3 :  3 6  

Clementi, Oeuvres Complettes pour le Piano forte, Cah .. 1 a 6. 
Hvarje Hafte ........................................ · ... 3 :  3 6  
(D� hela_ s"tjten af nagot af de har anforde verk kopes, lemnas dera 

en betydlig rabatt.) 
Haydn, La Creation, klaversutdrag af A. E. Mi.i.ller, italiensk text 4: -

Les Saisons, kla,versutdrag a,f A. E. Muller, fransk text 6: 24 

0 p e r o r i k l a v e r s - u t d r a g.

Musik af ·Mozart. 

Clemenza de Tito, Italiensk text . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 
Don Giovani . d:o 
Cosi Fan tutte d:o . 
Idomeneo d:o 
Flauto Magico d�o 
Schauspiel-Director, Tysk text 
Hochzeit des Figaro d:o 
Entfiihrung aus den Serail d:o 

. . . . . � . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
. . . �. . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 

. . �. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . � 
........................... 

. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 
. .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . 

. . .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. 

Reghini . 

Armida Italiensk text ......................... . 
La Selva incatata 
Gerusalemme liberata 

d:o ......................... . 

d:o . . .. . . .. . . - ................. . 

Par. 

Sa.rgino Ita,liensk text , ...................... . 
.I Fuoruscitti 
Camilla, 
Griselda 

d:o ......................... . 

Fransk och Italiensk text ................... . 
d:o ................. . 

Cherubini. 
Faniska _Italiensk text ....................... : ........... . 
Les Deux Journees (Vattendraga.ren) Fransk text .......... . 
Medea d:o ........... . 
Eliza, ou le Voyage aux Glaciers d:o ........... . 
ber Portugisische Gasthof Tysk text ............. . 
;Lodoiska ....................... _ ....................... - .. 

Mehul. 

Une Folie (Malaren och Modellerna) Fransk text ........... . 
Le Tresor suppose (Fotegifna, Skatten) d:o ........... . 
Irato d:o ........... . 

Cimarosa. 
II Matrimonio per Raggiro ................................ . 
Olimpia.de ............................................ . 

Della Maria. 
Oncle Valet ............................................ . 
Le Prisonnier (Unge Arrestanten) ......................... . 

Berton. 

:57 

2:32 
4:-
6:24 
6:-

3 :-
1:16 
1:32 
5:-

6:24 
2:32 
2:32 

6:24 
6:24 
6:24 
6:24 

3 :16 
4:-

1:16 
4:-

1:16 
9:--

6:-
2:-
1: 40 

4:3 6 
6:24 

3:-
3 :12 

Aline Fransk text (Pertition) .................... : .... 10: -
La Romance d:o d:o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: -

(Alla Arier _af dess Piecer finna.s afven deta,cherade) 
Le Grand Deuil Fransk text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 2: 40 

Paesiello. 
Proserpine. Fransk text .......................... . 6:-
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Gluck. 
Armide Fransk text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 32 

Fanchon. 
Die Sylphen 

Tysk text 
.d:o 

Himmel. 

' 
' ....... . ·-· ......... - ..... - . - ....... .. ...... . 

2:32 
3:36 

Utom · de ·har anforda Musikalier, finne& hos oss et stort assorterat 
Lager af · sa val fildre beromde arbeten, som af de modernaste och 
senast utkomne Kompositioner, hvarofver Kataloger hos oss aro at 
til_ga. 

Stockholm den 23 December 1806.1 

I borjan av ar 1807 umgicks Par Aron Borg med stora planer. 
Han hade forhoppningar pa att erhalla platsen som kanslerssekrete
rare hos Uppsala univ:s kansler, och sasom reserv, i handelse han 
skulle misslyckas i detta, sokte han borgmastartjansten i Uppsala. 
Borgs fader, som tyckte, att det lag for litet malmedvetenhet och all
var over sonens arbete - han ville, att sonen helt skulle ga in for att 
gora karriar inom kansliet, dar han redan var anstalld - forutspadde 
honom redan ·pa ·forhand, att han icke skulle fa nagon av de efter
traktade tjansterna. >>Sannolikt lar det icke mera lyckas for dig>>, 
skrev hah, >>at · fora spiran i den Borgeliga an i den larda werlden 
och du lar lika sa litet blifwa Borgmastare, som Cancellers Sider i 
Upsala>>.2 Fadern fick ocksa ratt. Sekreteraretjansten ·gick honom 
forbi, och vid borgmastarevalet i Uppsala varen 1807 fick han blott 
6 roster.3 Hartill kom under hasten den· avslagna privilegieansokan. 

Efter misslyckandena vande Borg icke tillbaka till Mus. mag., 
utan han kastade sig med sa mycket storre iver in pa sin undervis
ningsverksamhet. Under arets senare halft borjade han sin blind
undervisning, under 1808 tog han. darpa aven upp undervisning av 
dovstumma, och darmed kom han in pa det omrade, dar han skulle 
gora sin stora insats och na europeisk ryktbarhet. Mus. mag. lamnade 
han dock icke helt at sitt ode. Han understodde dess verksamhet i 
flera avseenden, och synes sarskilt ha hjalpt till att halla den labila 
ekonomiska stallningen i jamvikt.4 Annu lange sedan han lamnat 

1 Katalogen, som utgores av ett ett-blads-tryck, finnes icke pa K. B. annat 
an sasom bil. till DA 24

/12 06. 
2 Br. fr. E. G. Borg 31/3 1807, Ep. B 10: 1 (KB). 
3 Jfr Upsala Tidning. 15. hft 4/4 o. 1¼ 1807.
4 Just 1807, da Borg borjade intressera sig for blindundervisning, innehollo tid

ningarna flera artiklar i det amnet, vi1ka kunna ha fast hans uppmarksamhet just 
da pa saken. Se artiklarna >>Twenne Markwarclige Blinde,> i Stockholms Posten 
1807 N:o 17 (22/1) och ,>F6rs6k att undervisa en Blind,> SP 4/4 07. Sasom jag pa annat
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mag. synes han ha statt bakom Mannerhj erta sasom dennes ekono
miske garant.1 

Att Par Aron Borgs intressen riktade sig at annat hall, innebar icke 
som.namnt, att han helt Iamnade de till Mus. mag. knutna intressena. 
Sa riktar lektor Borg i Vasteras sina klagomal fortfarande till honom, 
da musikalieleveranserna fran mag. icke ske punktligt efter avtal, 
-och dylikt synes ha intraffat mer an eljest ar 1807.2 Aven en.del
•enskilda uppdrag fick Borg fortfarande utfora at sina musikvanner.
Salunda hade han mottagit en zittra av fru Ribbing till forsaljning,3 

men da ingen kopare anmalde sig, Hit Borg hyra ut den mot en avgift,
:som tillstalldes agarinnan.4 Aven denna notis ar av icke ringa intresse, 
da den visar, att man vid Mus. mag. icke blott lanade ut noter utan 
:aven instrument och saledes utvidgat laneverksamheten utover fore
gangarens, det Berwaldska musiklanebibliotekets exempel. 

De manga och befogade klagomalen varen och sommaren 1807 
over skotseln av Mus. mag. torde ha overtygat de bagge kompanjo
nerna omatt Mannerhj erta icke Iampligen kundeforesta de dagliga prak
tiska goromalen i musikhandeln. Man var darf or nodsakad att skaffa 
en medhjalpare, som ombesorjde det lopande arbetet med expedie
ring, orderupptagning etc. pa magasinet. Ehuru inga direkta bevis 
patraffats darfor, sa framgar det dock indirekt med stor sannolikhet, 
att man som medhjalpare £ran 1

/10 1807 lyckats anstalla ynglingen
Gustaf Adolf Ostergren. Framsta beviset harfor ar, att klagomalen 
tystna under arets sista del, vilket tyder pa anstallande av ett dugligt 
bit:rade. Det framgar vidare av det forhallandet, att Ostergren. £61-
jande ar 1808 var sa inne i mag:s affarer och sa ombetrodcl, att han 
fick i uppdrag att skota vaxelomsattningar o. d., vilket tyder pa att 
han da varit i firmans tjanst ganska lang tid. 

Mus. mag. fortsatte under 1807 sin verksamhet efter samma plan 
som tidigare. T,_Tnder forra halften av februari publicerade man sa
lunda ett par kung. om nyutkomna noter. Bland annat ville man 
salja: Duo qe l'Opera le Tresor Suppose de Mehul, arrange en Ron
deau pour - le Piano Forte par J. Liparsky; Deux Romances avec 
accompagnement de Piano Forte par Cherubini; Romance ou Andante 
stfille utvecklat, sysslade Borg under sommaren och hasten detta ar aven med att 
framstalla sina pedagogiska ideer i programmatisk form. Jfr 'Wiberg; A., Till skol
slojdens for�istoria, Lund 1939, kommentaren sid. 74. 

1 Se i det foljande! Mannerhjerta synes under hela sitt liv ha h}'-st stark van-
skap for Borg. Se t. ex. hans brev till Borg 12

/10 1829, Ep. B 10: 2 (KB).
2 Se ·br. fr. E. G. Borg 31

/3, 
8

/6, 
4

/9 o. 11
/9• 

3 Jfr br; fr. E. G. Borg 23/10 1807, Ep. B 10: 1 (KB).· 
4 Jfr br. fr. E. G. Borg 5/11 1807. 
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pour le Piano Forte par J. Liparsky. Dessa uppraknade verk angivas 
vara sluthaftena av 2:dra Cahiern av Collection pour le Piano Forte. 
I samband med detta meddelande passade magasinet pa att gora 
reklam for en del forut utkomna verk, sasom Ouverture de Chateau 
de Montenero; Romance & Vaudeville de l'Opera la Romance; 
Melodrame de l'Opera Ariodant: .>>Plus de doute>>; Polonaise Favorite 
de Beethoven etc. (SP 9 /2, 14/2 07). 

Under mars och april underrattade magasinet allmanheten om for
saljning av bl. a. en del musikalier fran Ahlstroms nottryckeri. Man · 
salde salunda Musikaliskt Tidsfordrif, argangarna fran 1800 till och 
med de senast utkomna numren for 6 skilling riksgald for varj e num
mer, samt vidare Skaldestycken satte i Musik N:ris 1 till 14 for 36 
sk. for varje hafte. Till salu hade man ytterligare >>Skapelsem, Sar
gines, De begge Crispinerne och Herman von Unna i klaversutdrag� 
Arior ur Tanddoktorn, Coupletter ur Hemligheten, Intermeder till 
Amfitrion av Kraus samt Helena, Elegie, .och >>de flera fran harwaran
de Kongl. Privilegierade NotTryckeri utkomne arbetem (SP 11

/3, 

1 ¼, 2¼ 07). I maj hade :fyiusikaliska magasinet mottagit en storre 
laddning musikalier fran utlandet, innehallande bland annat sadana 
verk som Louis Ferdinand, Quintette pour le Piano Forte avec ac
compagnement de 2 Viol. Alto & Violoncelle, d:o, Quattuor pour le 
Piano Forte avec Viol. Alto & Violoncelle, d:o, Trio pour le Piano 
Forte Viol. & Violoncelle, d:o, Larghetto varie pour le Piano Forte 
avec accompagnement; Romberg, 3 Sonates avec accompagnement 
de Violon Op. 9; Beethoven, 6 Grands Sonates avec Violon & Violon
celle.ad lib. Op. 60 nr 1 & 2, d:o, 2:me grande Simfonie arrangee en 
Trio pour le Piano Forte Violon & Violoncelle; Steibelt, 3 Sonates 
avec Viol. Op. 56, d:o, Sonates avec Violon Op. 59, d:o 6 Bacchanales 
pour le Piano Forte; Lauska, Sonate pour le Piano Forte Op. 20� 
d:o Sonate Op. 21; W estenholz, Sonate a Quatre l\fains, d:o, Rondo 
pour le Piano Forte; Reichardt, Rondeau pour le. J;iano Forte; Kreut-:
zer, Etudes ou divers Positions et demanches pour le Violon; Barman� 
3 Duos pour 2 Violons fo:rmes des idees de M:r Rode; Olivier Aubert, 
4 Duos pour 2 Violons ·sur diff erents eris de Paris; Himmel, Les 
Sylphes Opera en 3 Actes arrange en Quattuor pour 2 Viol. Alto & 
Violoncelle; Romberg, Nouveau Melange d'airs choisis des Operas 
Franc;ois & Italiens arranges pour 2 Violons, nr 1 & 2; Barman, 3 
Quat. pour Flute, Violon, Viola & Violoncelle Op. 13; Adam, 12 Var. 
pour 2 flutes; Fiirstenau, 12 pieces pour 2 flutes, nr 1 & 2; Schneider, 
Airs favorites de l'Opera les Sylphes· par Himmel �rra�g�s pour 2 
flutes, nr 1 & 2 (SP 26/5, 5/6 07). 
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·Efter publicerandet av denna langa forteckning holl sig Mus. mag.
tyst borta fran tidningsspalterna anda till i september, da ett kort 
nieddelande. underrattade allmanheten om att ett nytt forrad av 
strangar. for violin, harpa och zittra inkommit (SP 18/ 9 07). Forst i 
slutet av oktober borjade kampanjen for vintersasongen med en kun,
gorelse om nyinkomna musikalier. Bland >>de flera nyheter af warde>>, 
som man nu hade att bjuda pa, uppraknades >>Simfonier och Ouver
turer for Orchestre af Cherubini, Nicolo, Isouard, Fleischmann� Mayr, 
\Vitt och Elsner; Concerter, Quartetter, Trios och Duetter af Haydn, 
Beethoven, Viotti, Rode, Kreutzer och Franzel>>. Vidare hade man 
klavermusik, med och utan ackompagnemang', av Beethoven, Dussek, 
.. Woelfle, ·.Eberl,. Hummel och flera andra kompositorer. Utf6rligare 
forteckningar over tillganglig musik funnos att tillga pa magasinet 
(SP 27 

/10 07). 
Under de foljande tva manaderna fram till arsskiftet publicerades 

ett flertal korta annonser, i vilka meddelades, att man hade till salu 
>>Claver-Utdrag af Sargines, Opera i 2 Acter, Musiken af Par (Edition '
af Breitkopf & Hartel) a 6 R. 24 ss. R:gds>> (SP 4

/11, 
5

/11, 
1

3/11, 
4

/1�, 

7 /12 07).
Ar 1808 moter man icke sa ofta meddelanden i tidningspressen om 

Mus. mag. Detta kan bero pa att ynglingen Ostergren, som nu helt 
visst i huvudsak skott det praktiska arbetet i magasinet, skotte ocksa 
reklamen i staden med lopsedla:r enligt tidens sed och personlig order-

. upptagning, varfor man kunde uraktlata att annonsera sa· mycket 
som forut. Dessutom synes man nu ha la.tit trycka musika1ief6rteck
ni:ngar, vilka i viss man gj orde utforligare kungorelser i tidningarna 
overflodiga. Betecknande ar, att de annonser i tidningspressen, vilka 

. publicerades i jan. och febr. 1808, blott innehalla en kort hanvisning 
till de tryckta forteckniilgar over i november manad inkommen 
musiklitteratur, -som voro att tillga i Mus. mag. (SP 22/

1 08).1 Av ett 
par bevarade brev fran Par Aron Borg i september fa vi-veta, ·att 
denne da befann sig i Hallkved i Uppland och att >>Gustaf Ostergren 
pa Magazineb>, till vilken breven voro riktade, hade Borgs hela £6:r
troende. Ostergren fick namligen i uppdrag att taga emot en vaxel 
fran lektor Borg i Vasteras; da den ankom, samt att overbringa den 
till den andre borgensmannen, Hedman, for paskrift. Ostergren skulle 
darefter ·ombestyra vaxelns omsattning med de 11 rdr b., som Borg 

1 Magashlets tryckta forteckningar synas vara forlorade, om man undantager 

den ovan namnda fran julen 1806. 
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.sande i brevet.1 Det Ian, det var fraga om$ synes ha varit f6rlagska1Jital 
for Mus. mag:s rakning. 

Under ar 1809, da Borg borjade fa full sysselsattning med sitt 
blind- och dovstuminstitut, torde han ha frantratt all befattning 
med Mus. mag., om man undantager, att han av allt att doma fort
farande stod som ekonomisk garant at Mannerhje:rta.2 Denne, som 
var en man med vittsvavande ideer, gjorde detta ar en ny fram
stot for att fa utvidga mag:s verksamhetsomrade. Det var salunda 
planerna £ran 1806, fast i ny avfattning, som han anyo sokte bringa 
i verkstallighet. Han inlamnade namligen till Mus. akad. en skri
velse, i vilken han meddelade, att han amnade hos K. M. anhalla 
om tillstand till info ran de och anvandande av de f orbattringar och 
uppfinningar_, som vid noters tryckning pa flera utrikes orter voro 
gjorda, men liar okande och obegagnade. Han ville darfor ha en 
avskrift av Mus. ak:s utlatande over den ovan namnde Mahnkes 
ansokan ar 1799 for att bifoga det sasom bilaga till sin underdaniga 
ansokning om tillstand att fa anlagga ett litografiskt nottryckeri.3 

Mannerhje:rtas- ansokan vackte ett visst uppseende. Yttranden in
fordrades £ran olika myndigheter samt fran den priv. nottryckeri-
innehavaren Olof Ahlstrom. Med all tydlighet framgick det ·av ut
latandena, att vagande anmarkningar kunde riktas mot Ahlstroms 
nottryckeri och att ett start behov av ett sadant tryckeri, soin Man
nerhjerta planerade, forelag. Trots detta stod sig g'ivetvis Ahlstroins 
privilegium exclusivum, och l\!Iannerhj ertas ansokan led de till intet. 

Pa grund av de oroliga forhallandena under kriget fick Mus. mag. 
vara i >>sakriad af Utlandska nya Musikalien> under hela forra delen 
av ar · 1809. Forst under hastens lopp ankommo rekvirerade not
sand:hingar. Om de nya musikaliernas ankomst underrattades all-
manheteri genom ett flertal kungorelser i tidningarna: Man kunde 
nu sta till tjanst med symfonier och ouvertyrer for orkester av Beet
hoven, Woelfl, Paer, Winter, Sterkel m. fl. Vidare hade man -fatt 
in konserter for violin av Kreutzer ·och Viotti, for blasinstrument av 
Dietter, Hugot, Backhofen, Krummer, Lefevre och Fischer. Kvar-

. 1 Br. fr. P. A. Borg 5/9 och 13/9 1808: Ep. B 11 (KB). Gustaf Adolf Ostergren 
var fodd 1791 och alltsa blott en 16-ars yngling, da harr 1807 kom i Borgs och 
Manrrerhjertas tjanst. Om Ostergren i ovrigt se Harrell, Aug., a. a. sid. 92 ff. Ha
rrell vet dock ingentirrg om Ostergrens arrstallnirrg hos Borg och Musikaliska 
magasinet. 

2 Huruvida Borg ocksa i juridisk mening frarrtratt all befattning med magasinet · 
sa att verklig overlatelse till Marrrrerhjerta skett, har ej urrdersokts. 

3 Mus. ak. prot. 25/10 1809, § 3 (MAA). Jfr'Bjorkbom, C., ·a. a. sid. 62 f. \Valin, 
S., a. a. sid. 191. 
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tetter och kvintetter for violin hade man av Romberg, Kreutzer, 
Viotti o·ch Eberwein liksom duetter for violin av. Rode, Romberg, 
Demar, Jerome Duval, Dotzauer, Bonnet, Martin m. fl. Trios och 
duetter for flojt hade inan av ·Dietter, :Puval, Gebauer, Krasinsky 
och VogeI.·For fortepiano bjod man pa trios, duetter och solostycken 
av Beethoven, · Romberg, Eberl, Prins .Louis Ferdinand, Dussek, 
Steibelt och Cramer. Slutligen fanns aven sangmusik av kanda 
italienska och franska kompositorer, ouvertyrer ur bekanta och nya 
operor, arrangerade for fortepiano, etuder och klaverstycken. for 
elever av goda ma.stare samt smarre arrangerade arior, romanser, 
-valser och marscher for olika instrument (SP 13/10, 

18/10 09).1 

I ett par kung. i nov. fick Mus. mag. ytterligare tillfalle att betona 
musikforradets omfattning. I den ena av kung. uppraknades _de 
musikstycken av prins Louis l-"i'erdinand av Preussen, som man hade 
till salu. Till dessa kompositioner horde bland annat Quintuor pour 
le Piano Forte avec accomp. de 2 Violons, Alto & Violoncelle; Quatuor 
pour le Piano Forte, Violon Alto & Violoncelle Op. 5; Trio pour le 
Piano Forte, Violon & Violoncelle; Larghetto varie pour le Piano 
Forte avec accomp. de Violon, Alto, Violoncelle & Basse; Notturno 
pour le Piano Forte, Flute, Violon, Viola Violoncelle oblige & 2 
Cors ad libitum Op. 8; Rondeau pour le Piano Forte, 2 Violons; Flute, 
2 Clarinettes, 2 Cors, Viola, Violoncelle & Basse Op. 9; Ottotto pour 
le Piano Forte, 1 Clarinette, 2 Cors, · 2 Viol es & 2 Violoncelles, m. fl. 
(SP 6/11, 7/11 09). Prins Louis Ferdinand synes ha hart till en av de 
rriusihaliska modeforfattarna vid depna tid. Samtidigt som man pro
pagerade for dylik underhallningsmusik reklamerade man aven for 
musikalier for ovning och undervisning. Hit horde t. ex. Etude pour 
le Piano Forte en quarante deux Exercices, doigtes dans Jes differents 
tons, calcuJes pour faciliter les progres de ceux qui se proposent 
d'etudier cet instrument a fond, par J. B. Cramer, Livre l. & 2 
chaque 2 Rdr 12- ss. Dessutom salde man EtG.de pour le Piano Forte 
contenant 50 Exercices de differents genres var D. Steibelt, Livre 
1 & 2 for 3 Rdr och Six Sonates doigtes d'une difficulte graduee pour 
le .Piano Forte par D. Steibelt, Livre 1 & 2. Sistnamnda verks forsta 
hafte kostade 1 rdr .24 ss. men andra haftet 2 rdr 12 ss., ant i riks
galdsmynt (SP 8 /m 9 /11 09). 

Ungefar samtidigt med att Mus. mag. publicerade dessa kungorelser 
meddelade ocksa Olof Ahlstrom, att han £ran sitt tryckeri utgivit ett 
musikarbete med titel >>Swensk National-Melodie med Variationer for 

1 I en anrrons i SP 11/10 1809 meddelade Musikaliska mag. att dar :fauns till salu 
,>en efter Errgelska sattet wal arbetad och god Flygel-Fortepiano,>. 
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Claver eller Fortepiano af Askergrem> och att detta verk kunde kopas 
bl. a. i Mus. mag. (SP 16

/11 09).1 Uppgiften tyder pa att ett visst sam
arbete a.gt rum mellan Ahlstrom och mag. trots de angrepp Manner
hjerta gjort mot Ahlstroms tryckeri och privilegium. 

I december publicerades ett · flertal musikalieforteckriingar i tid
ningarna, i vilka Mus. mag. lamnade en oversikt over vad som kunde 
fas i musikalievag till julen. Den forsta forteckningen upptog koriser
ter for fortepiano med ackompanj emang av orkester, av vilken 
musik mag. da nyligen fatt hem sadana verk som Beethoven, Con
certo Op. 19, Concerto Op� 37, Grand Concerto Concertant pour 
Pianoforte, Violon & Violoncelle Op. 56; Danz, Concerto Op. 4; 
Dussek, Concerto Op. 26, Grand Concerto militaire Op. 40, Con
certo pour· 2 PianoFortes Op. 63; Maschek, Concertina a quatre 
mains; Mozart, Concertos nr 1 a 20, Mozart, Concerto a quatre mains 
Op.· 83; Steibelt, Premier Concerto, Steibelt, 5:me Concerto; Wilms, 
Concerto Op. 3; Woelfl, 3:me Concerto Op. 32 m. fl. (SP 9

/12, 12/12 09). Den
andra musikforteckningen upptog tysk sangmusik med ackompanj e
mang av fortepiano, varvid bl. a. aven folj ande verk uppraknades: 
Beethoven, Sechs. Lieder von Gellert; Bergt, Terzette fur drei Sing
stimmen; Barnhardt, 12 Lieder; Brandt, Drei Gedichte von Franz 
Schuff; Haeuser, 6 Gedichte Op. 18; Himmel, Die Sylphen, Eine 
Zauber Oper in drei Akten: Himmel, Fanchon, Oper in drei Akten; 
Himmel, Weihnachts Geschenk bestehend in drei Liedern; Hoff
meister, Das Madchen am Gestade; Kanne, Die ·Erwarnung, Gedicht 
vori Schiller; Kanne, Die stille Geist; Kauer, Die Sternen-Konigin, 
Oper in drei Akten; Muller, Die Teufelsmuhle, Oper in ein Akt; Nau:.. 

mann, Cantalina an die Tonkunst; Riel, Drei Gesange; Romberg, 
Selmar · und_ Selma, Elegie von Klopstock; Sterkel, Sechs Gesange;
Weber, Die Wette, Singspiel in ein Akt; Weber, Gesange 1 :te & 2:te 
Samlung; W estenholz, z,volf Lieder; Zelter, Die Gunst des Augen
blickes von Schiller (SP 18 

/12, 19 /12 09). Dagen fore julafton meddelade
Mus. mag., att det >>i dessa dagar» fatt hem nya musikalier, varibland 
det sarskilt ville erinra om· foljande: >>Simfonier och Ouverturer for 
Orchester af Beethoven, Romberg, Kunzen och Neukomm. - Quar
tetter, Trios och Duetter for Violin af Romberg, Spohr, Baillot, 
Viotti, Kreutzer; j emte fortsattning af den forut kande Edition en af 
Haydns Quartetter. - Concerter for Clarinette, af Backhoven, 
Lefevre· och Beer. Dubbel Concerter for Clarinette och Basson, af 
Bergt, Fischer och Schubert. - Concerter for Flojt af ·Furstenau och 
Muller, jemte Quartetter, Duetter och Variationer for samma Instru-

1 Nationalmelodien kunde ocksa ki:ipas i Utters & Cornpanis boklada. 
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ment af Schubert, Schneider, Kreith och Kohler. - Musik for .Forte
piano med accomp. af Eberl, Himmel, Wilms, Fredr. Schneider, jemte 
Sonater, Fantaisier och Rondeaux af Eberl, Field, A. E. Muller, 
Romberg, Woelfl och Riem. Italiensk Sangmusik af Ferrari, Par, 
Righini, Sterkel och Zumsteeg. - Tysk Sang-Musik af de mest 
godkande Forfattare. - Atskillige Methoder och Exercicer for Violin, 
Fortepiano, Guitarre etc.>> (SP 23/12, 27/12 09). Det ar att formoda,att
a.en papassliga annonseringen mitt under julkommersen fick goda 
kassaresultat. 

Foljande ar 1810 borjade Mus. mag. en star reklamkampanj i juli 
ma.natl. Nya musikalier hade da inkommit, och man kunde darfor 
sta allmanheten till tjanst med >>Simphonier och Ouverturer for Or
chester». Vidare hade man till salu kvintetter, kvartetter, trios och 
duetter for violiner och blasinstrumenter, konserter for violin, forte
piano, flojt m .. fl. instrument. Dessutom fanns musikalier for forte
piano med och utan ackompanj emang, varibland flera av de mest 
omtyckta fantasier, de nyaste ko:r;npositionerna for harpa, italienska 
scener, arior och canzonetter, franska romans er m. m. For musikunder
visningen erbj od man franska musikkonservatoriets >>methodern. och 

· >>skolorn samt latta musikstycken for yngre elever. Till salu fanns aven
>>graverade Portraiter af beromde Compositeurern (SP 17/7, 18/7, 20/7 

10). En mera specificerad upprakning foljde sedermera. Salunda kunde
man bl. a. fa kopa foljande kompositioner for klaver: La Grande
Bataille d' Austerlitz .par Jadin, Fantaisie sur la Pete. de S. M. I.
Napoleon apres son re.tour de Tilsit par Steibelt, Fantaisie Militaire 
avec un Marche Triomphale de Haydn par Steibelt, Fantaisie avec 
Variations sur la Romance de Richard Coeur deLion, de.die a Gretry 
par Steibelt (SP 23 / 7, 24 / 7 10}. 

Vid arets· slut kom en ny reklamkampanj. Forst offentliggjordes 
.darvid en kungorelse, som · upptog en mangd verk for musikunder
visning, varvid varje .verk forsetts med prisuppgift. Da det har ett 
icke ringa intresse att veta, vilken undervisningslitteratur .som da 
var ,aktuell, skola vi har upprakna de viktigaste verken. De voro: 
Etude pour le Piano Forte, contenant 50 Exercices de differens 
genres par D. Steibelt; Va_riations Instructives, servant a apprendre 
d'une maniere facile la valeur des Notes & Pauses et Agrements du 
Chant; Petits Etudes de difficulte progressive par Riem;. Vierhandige 
Uebungs Stucke, oder Elementar-Cursus. fiit das Fortepiano von 
Hering; Nouvelle Methode de Harpe par M:me de Genlis; Etudes pour 
la Harpe sur les Folies d'Esp_agne. par Desargues; .Methode de Chant 
du Cons.ervatoire de Musique 3 .parties; Solfeges pour le Soprano, 

5-438478. 
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servant. a l'etude dans le Conservatoire de Musique, d:o . pour le 
T_enor, d:o pour le Concordant & la Basse; Exercices pour se perfec
tionner. dans I'art du Chant par Righini; Methode de Violon. par A. 
Andre; Violin Schule von Leopold Mozart; Etudes ou Caprices pour le 
Violin par Kreutzer; Methode de ·Violon par Rode; Supplement de 
la Methode de Violon; Etude de Violon par Rodolph; Etude en taus 
les differens tons pour la Flute par Pettersen; Methode pour le Cor, 
suivie de Duos & Trios p_our cet Instrument par F. Duvernoy; Et;udes
pour le Cor faisant suite a la Methode, suivies de trois Sonates par 
Duvernoy; Fagot-Schule von Ozi, Methode pour le Flageolet par 
Demar; Vollstandige Anleitung die Guitarre zu erlernen; Anweisung 
fiir die Mandoline von Bertolozzi. Jamte dessa >>metoden> och >>skolor», 
vilka alla ansagos vara av ett erkant varde, funnos ovningsstycken, 
som for unga elever voro av sarskilt �tor nytta, emedan de med en 
progressiv larogang forenade manga vackra melodier. Ett flertal av 
dessa latta ovningsstycken uppraknades darefter till ledning for mu
siklarare och deras elever (SP 30/10, 

1/11 10). 
Samtidigt med att denna undervisningslitteratur inkommit, hade 

Mus. mag. aven fatt hem en mangd vardefulla musikalier for piano 
och andra instrument. Hit horde sadana verk som Cramer, Quatrieme 
grand Concerto Op. 38; Eberl, Grand Concerto Op. 32; Himmel, 
Concerto Op. 25; Riotte, Grand Concerto Op. 8; Schneider, Grande 
Fantaisie avec Orchestre Op. 2; Steibelt, Premier Concerto; Wilms, 
Concerto Op. 12; Woelfl, Troisieme Concerto Op. 32; Cantzler, Quatuor 
pour Piano avec Violon, ·Alto & Violoncelle; Cramer, Quatour pour 
Piano avec Violon, Alto & Violoncelle; Dahlberg, Quatuor pour Piano 
avec Oboe, Cor & Basson; Ebers, Neuf Variations pour Piano avec 
2 Clarinettes, 2 Bassons et 2 Cors Op. 14; Louis, Prince du Prusse, 
Andante avec Variations pour Piano avec Violon, Alto & Violoncelle 
Op. 4; Triebensee, Grand Quintuor pour Piano, Violon, 2 Altos & 
Violoncelle; Witt, Grand Quintuor pour Piano, Hautbois, Clarinette, 
Cor & Basson Op. 6; Amon, Trois Sonates avec .Flute & Violoncelle 
Op. 48; Beethoven, Six grandes Sortates avec Violon & Violoncelle 
Op. 60;. Cramer, Notturno avec Violon et Violoncelle Op. 32; Danzi, 
Sonate avec Cor ou Violoncelle Op. 28; Dumoncheau, Trois Sonates 
avec Flute ou Violon Op. 3; Eberl, Grand Trio pour Piano; Clarinette 
ou Violon & Violoncelle Op. 36; Hoffmeister, Trois Sonates avec 
Violon Op. 11; Jadin, Trois Fantaisies pour Piano & Cor ou Violon 
nr 1, 2; Muller, Grandes Sonat�s avec Violon & Violoncelle Op. 17; 
Schmid, Polonaise avec Cor ou Viola; Schneider, Trio pour Piano, 
Clarinette, Basson ou_ Violon & Violoncelle Op. 10; Steibelt, Trois 
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Sonetes avec Violon Op. 68; Widerkehr, Sonates avec Violon Op. 3; 
Wilnis, Sonate avec Violon Op. 11; Woelfl, Trois Sonates avec Flute 
Op. 35 m .. fl. (SP 14/11, 

19
/11 10). · 

.. 

For harpa; ett instrument at vilket Mus. mag. anda fran sin till'
komst a.gnat star uppmarksamhet, ha.de nian aven fatt hem en m�ngd 
musikalier, vilka uppralmades i en kung. i borjan av dee. Bland de7: 
uppraknade musiklitteraturen funnos sadana verk som Bedard, 
Deuxieme Sonate· avec 2 Violons Op. 43; Bochsa, Fantaisie avec 6 -
Variations; Casimir, Rondeau Op. 2; Clem·enti, Sonate Op� 22, arrange 
pour la Harpe avec Violon & Violoncelle par Guillaume; ciery, 
Pr·emier & Seconde Potpourri; Clery, Air Allemand varie; Air Varie; 
Desargues, Gra:ird Sonate avec Violon & Basse Op. 5; Desargues, 
Troisieme Potpourri Op. 7; Desargues, La Tempete, po-tpourri avec 
Violon & Basse Op. 8 m. fl. av samme kompositor, Duinoricheau, 
Trois Sonates avec Flute ou Violon & Basse ad libitum Op. 2°2; 
Giorgis, Grand Duo pour Harpe· & Cor Op. 2; Guillaume, Ouverture 
delle Cantatrice Villane avec Violon; Gyrovetz, Trio ou Nocturne, 
arrange pour Harpe avec Violon & Basse par Clery; · Haydn, Le soi..: 
xante-dixseptieme Quatuor, arrange & varie pour Harpe avec Violon 
par Guillaume; Mozart, Sonate, arrange pour la Harpe par Desargues; 
Plane & Papillon, Air des Misteres d'Isis, varie en Duo pour Harpe 
& Piano Op. 29; Zenner, Variations;· arranges pour la Harpe par 

Desargues (SP ·s;12, 
6/rn 

10/12 10). 
Mus: mag. intresserade sig emellertid icke blott for· instrumental..: 

musik. Star uppmarksamhet agnades aven at sangen� Till julen 1810 
hade man salunda anskaffat ocksa en mangd nya sarigstycken. En 
forteckning over dessa, vilka tydligen ansagos sasom hogst lampliga 
julgavor, publicerades · den 22 december .samt pa julafton. Sangmusik-= 
listan upptog bland annat: >>Italienska Arier ur Operorna Prova d'mi 
Opera ·Seria, Moglie coretta, Erede di Belprato, Due Gemelli, La 
Locandiera, Podesta di Chioggia, Credulo, Nemici Generosi, Mat:ri
monio per Raggiro, Poeta Calculista, Nozze di Figaro etc. - Can
zonetter, jemte mindre Arier och Duetter ·af Isabel Colbran, Dussek; 
Cherubini, Par, Righini, Reichardt, Sterkel, Nicolo Isouard, Winter. 
- Fra·nska Arier ur Operorna Maris Gan;o:ris, Ponce de Leoii, Delia et
Verdikan, Ecole de la J eunesse, Isabelle & Gertrude, Fra:iu;oise de
Foix, Ninon chez M:me de Sevigne, Tancrede, Foret de Nicobar,
Noces de Dorine. - Romancer, dels i haften, dels detacherade, af
Boieldieu, Cherubini, Jadin, Lamparelli, Pradere, Berton, Herman,
Balo chi, Kreube>>. I slutet av kungorelsen paminde Mus .. mag. om att
det innehade >>nyare Musik af bekanta Auctorer for Forte . Piano,
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Ha;rpa, Violin och Blas Instrumentet (SP 22/12, 24/12 10). Kungorelsen

upprepades sedermera i borjan av ar 1811 flera ganger (SP 24/{, 26/1 11).

For ovrigt inleddes reklamkampanjen 1811 av ett medd.elande om

att Mus. mag. kunde sta. till tjanst med ett musikarbete for under

visningsbruk, benanmt >>Etude pour le Piano Forte, contenant 50

Exercices de differens genres, divise en 2 Livraisons, par D. Steibelt».

Arbetet, som kostade 6 Rdr riksgaldsmynt per hafte, rekommende

rades i hoga tonarter sasom ett i allo utomordentligt verk i sitt slag.

))Dessa Etuder», heter det, >>kunna med all ratt jemforas med de sa

beromda af Cramer och MiiJler. Da de ej ensamt hafva konstrika

fingerofningar till foremal, utan i sig sjelfwe aro behaglige och in

teressante Claverstycken, hafwa de i det sangbara ett utmarkt fore

trade. Den instructiva delen ar ofwerallt beromward, och wisar· ge

nom applicaturens sorgfalliga och ratta bestamma:q.de den erfarne 

Lara,rep. och beromde Executorn. Den Poetiska Delen ar rikare an

hwad man wanligen finner den i Steibelts Compositioner, och man blir

ej sallan ofvrerrask_ad af Satser i eri Styl, hwari denne Ma.stare ej forut

warit kand. I af seen de pa Harmonien innehalla dessa Etuder mycket 

godt, och till en del fortraffligt. I· ofrigt skall man i dem finna allt,

som leder till ett sakert bildande af en bri11ant och angenam Claver-

spelare>> (SP 25/1, 
28/1 11). 

Under sommarsasongen samma ar propagerade- Musikaliska ma-

gasinet for en del violon- och pianomusikalier och hade dessutom

till salu aven musik for harpa, guitarr, horn och sang. Kung. upptogo 

bl. a. foljande verk: Rode, Methode de Violon; Andre, Methode de 

Violon; :Mozart, Violin-Schule; Rodolphe., Etude de Violon; Fiorillo,

Etude de Violon; Steibelt, Etude pour le Piano Forte Op. 78. Livraison

premier & seconde; J. Seb. Bach, Grandes Suites pour le Clavecin;

Solfeges .pour le Soprano pour servir a l'etude dans le Conservatoire 

de Musique :\ P_ar�s. · Livraison premier_ & seconde; Solf eges pour le 

Tenor etc. Livr. troisieme; Solfeges pour le Concertant et la Basse 

etc. Livr. 4:me; Solfeges d'Italie avec la Basse chiffree composes 

par Leo, Durante, Scarlatti, Hasse, Porpora, Mazzoni, Caffaro, D.

:perez etc.; Righini, E)(ercices pour le Chant; M:me de Genlis, Nouvelle 

Methode pour la Harpe; Guitarre-Schule; Ozi, Fagott-Schule; Duver

noy, Methode pour le Cor; Duvernqy, Etudes pour le Cor (SP 19 / 7, 

22;7 11). 
Infor hostsasongen 181J hade ett. nytt verk dansmusil{ inkommit

till Mus. mag. Om forsaljningen a:v detta.arbete, Recueil de different.es 

Danses _ po,ur le Pianoforte par Charlotte Carlblom, nee Lithander

(a S:t Petersbourg N:o 1, 2, 3 till en Rdr riksgalds for varje hafte),
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underrattades allmanheten i ett par kungorelser i slutet av sept.ember 
(SP 26/9, 

28/9 11). Ett par manader senare reklamerade mag. for inkom
me:h italiensk sangmusik, varibland befann sig sadana -verk som Col
bran, C::i.nzonette; Dussek, Canzonette; Jadin, Canzonette; Lampa
relli, Scena; Mozart, Aria: No che non sei capace etc.� Mozart, Scena: 
Ma, che vi f ece, o Stelle etc.; Paer, L:amor Timi do, Cantata; 
Reichardt, Canzonette; Sterkel, Arietta; Sterkel, Canzonette; Winter, 
Cantatine; Winter, Canzonette. Darjamte funnos arior, duetter 
Och trior ur operorna La Prova d'une Opera Seda, La Moglie 
Coretta, L'Erede di Belprato, I Due Gemelli, La Locandiera, I1 
Podesta di Chioggia, II Credulo, I Nemeci Generbsi, II Matrinionio 

per Raggiro, II Poeta Calculisfa, Le Nozze di Figaro etc. (SP 
19/11, 21/11 11). I slut.et av nov. annonserades om forsaljning av 
detacherade arior, duos och trios ur de franska operorna Le Ponce 
de Leon, Delia et Verdikan, L' ecole de la J eunesse, Isabelle et 

Gertrude, Fran�oise de Faix, Ninon chez M:me Sevigne, Tancrede·, 
Le Foret de Nicobar, Les Noces de Dorine etc. Dessutom funnos till 
salu >>Romancer, dels i Haft.en, dels detacherade, af Boieldieu, Cheru
bini, Jadin, Lamparelli, Pradere, Berton, Herman, Balochi, Kreube 

etc>>. (SP 27
/11 11). 

I dee., da julen narmade sig, borjade Mus. mag. en inycket intensiv 
annonsering. Forst erbjods den musikalskande allmanheten en serie 

konserter, bland vilka uppraknade.s Beethoven, Concerto Op. 19 och 
Concerto Op. 37; Dussek, Grand Concerto Op. 18 och Concerto pour 
2 Pianofortes Op. 63; Ebert, Grand Concerto . Op. 32; Himmel, Con:... 

.certo Op .. 25; Louis, Prince de Prusse, Larghetto varie; Mozart, Collec
ti9n de Concertos N:o 1 a 20; Riotte, Grand Concerto Op. 8; Schneider, 
Grande Fantaisie Op. 2; Steibelt, Nouvelle Concerto Op. 35 samt 
Woelfl, Troisieme Concerto _Op. 32 (SP 5/12, 9/12). Na.got langre fram 
under manadeil erbjods allmanheten att fa kopa studieverket >>Me
thode de Violon, par Rode>> (SP 14/12 11). I juldagarne annonsera·des 
om nyinko:rima symfonier och ouverturer for orkster, varvid upprak
nades sadana som Beethoven, Ouverture Op. 43, samt Sinfonie Op-.

21; Cherubini, Ouverture de I' Opera Faniska samt Ouverture de I' Ope- _ 
ra Anacreon; Danzi, Sinfonie Op. 19 et 20; Eberl, Grande Sinfonie 
Op .. _33 samt Sinfonie Op. 34; Heine, Sinfonie Op. 10 och Ouverture 
Op. 12; Himmel, 0uverture de I' Oper-a Les Sylphes; Neukomm, 
Fantaisie Op. 9; Paer, 0uverture de Sargine; Romberg, Sinfonie Op_

6; Reicha, Sinfonie Op. 41; Schneider, Sinfonie Op. 6; Sterkel, Sinfonie 
N:o 6; Weber, Ouverture de Guillaume Tell; Wilms, Sinfonie Op·. 9; 
\Vitt, Sinfonie N:o 4 etc. (SP 11/12, 

21
/12, 

21
/12 11). I en sarskild tillaggs-
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-kungorelse upptogs en del operor och liknande musik, sasom Cheru

bini, Medee opera en trois Actes, arrange en Quintuor pour 2 Violons,

.2 Violes et Violoncelle par Spengel, samt av samme kompositor

Faniska-opera en 2 Actes, arrange en Quatuor pour 2 Violon� Alto &

Violoncelle par Fischer; Haydn, Les S.aisons, arrange en Quatuors

pour 2 Violons, Alto et Basse par Neukomm; Mozart, Dom Giovani

grand Opera, arrap.ge pour le Pianoforte avec un Violon oblige par 

Charles Zulehner, Livr. l:er & 2:de, samt slutligen Cherubini, Achille

· a Scyros, Ballet Pantomime en trois Actes, arrange pour le Piano avec

accompagnement de Violon ad libitum par !'Auteur, l:er, 2:de &

3:me Acte (SP 20/12 ll).
Ulrik Emanuel Mannerhjerta utarbetade under senare delen av

1811 ett storre musikarbete, som utkom i borjan av 1812 under titel

>>Om Violinens Ursprung, jemte Biographiska Anteckningar ofwer 

Corelli, Tartini, Gavinies, Pugnani och Viotti med ( deras i Crayon

maniere graverade) Portraiter>>. Verket kostade 2 rdr 24 ss. banko,

och i annonserna framholls, att man, om man sa ville, kunde fa por

tratten separat for 24 skilling banko stycket (SP 11/3, 4/4, ¼ 12).

Sedan man darpa i mars fatt in nya musikalier, framholls i en sarskild

annons, att de verk, som man framfor allt ville fasta allmanhetens

uppmarksamhet pa, voro: >>En ny correct samling af Haydns Sym

fonier. Ouverturer for Orchester af Mozart, Beethoven och Spohr.

Flere sasom Violin Quartette arrangerade Operor af Mozart, Cima

rosa, Paer, Salieri; jemte Originale Quartetter af Beethoven, Krom

mer, Spohr och Titz. Violin Trior och Duetter af godkande Auctorer 

dels Concertante dels tjenlige till ofning for Elever. Flere bekante

Operor arrangerade for Flojt, j emte Duetter for detta Instrument af

-godkande Auctorer. Partitioner for Pianoforte eller ClaversUtdrag

af Operorna Matrimonio Segreto, Achilles, Gli Amori _Marinari,

Idomenes, Die Schweizer Familie, Adrian von Ostade; j emte annan

Sang Musik i detacherade Haften. Quartetter, Trior, Duetter och Solo

Sonater for Pianoforte af Beethoven, Ferdinand Ries, Weber,. Steibelt,

Eberl, _Gyrovetz, Kohler, Struck. Ouverturer ur bekanta Operor,

arrangerade dels for 2:ne dels for 4 hander. En complett Collection

af Mozarts Arbeten for Pianoforte. Smarre Sonater for Nybegynnare -

och Elever af Clementi, Dussek, Kohler, Ries och Wanhall, dels Solo 

dels med accompagnement af Violim (SP 26/
3, 28/3, ¼ 12).

I m�j hade ater nya musikalier inkommit och aven .harom under

rattades de intresserade genom en utforlig redogorelse i Stockholms

Posten. Denna gang hade man bl. a. fatt in en· hel mangd verk av

.Beet):l�)Ven samt dessutom musikalier av Dussek, Franzel, Ha_ensel,
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Krammer, Spohr m. fL (SP 12 
/ 5, 19 

/ 5 12r I dee. forekom aven detta ar 

liksom tidigare sarskild julreklam av Mus. - mag. Annonseringen bor
j ade i SP 9/12·, da man kungjorde att >>i dessa dagar inkommit nya
Musikalier», varibland man sarskilt ville fasta. uppmarksa:µiheten pa 
>>nya saker for Sang och Piano Forte>> .. ·Bland dessa nya saker an
fordes: >>Claversutdrag till Operorna La Vestale & Fernand Cortez,
af Spontini. Telemaque & Rien de trop ou Dix J ours de Mari.age,. 

af Boieldieu. Partition till 1:ragedien Fingal, med Ryska Original
Texten· och Franska Ofwersattningen, af Dalmas. Detacherade Arier

,. 

Duetter och Trios af Operorna Condrillon, Les Deux J ournees, Mee.:.
decin Turc, La Maison a V endre, Ma Tante Aurore, Maris Gar9ons,
Outhal, Vaisseau Amiral,- Le Petit Page, Romeo & Juliette etc.
En Journal af Italiensk Sangmusik, innehallande Arier och Duetter
af Nassolini, Farinelli, Pavesi, Generali, Ruggi,. Mayr, Federici,
Nicolini och Cimarosa. En Journal af Franska Romancer med
Musil{ af Gretry, Blangini, Pacini, Plantade, Spontini, Paer, Dalvimar 

Garat etc. Cantate i Clavers Utdrag af Giuliani. Cantique de la St.
Jean de la Palestine, af Boieldieu. Derjemte Ouverturer for Piano
Forte af forutnamnde och flere andre bekante Operor. Rondos och
Polonoiser af Steibelt, N otturner af Field, flera af Herr Louis Bergers
composition er; en Journal innehallande Ryska militairiska Marcher 

af Doerfeld. Flera Haften Polonoiser af Koslowsky (SP 9/m· 11
/12 12).

Sedan ytterligare musik inkommit strax fore jul, publicerades nya 
kungorelser om nyheterna. Denna gang hade man att bjuda pa fol
jande klaversutdrag eller partitioner for fortepiano : Telemaque, grand 
Opera en trois Actes par Boieldieu; Rien de Trop ou Dix-J ours de 
Ma:riage, Opera en un Acte par Boieldieu; II l\!Iatrimonio Segreto par 

-Cimarosa; Achilles, Opera en 2 Actes par Paer; La Vestale, Opera en
trois Actes par Spontini; Fernand Cortez, Opera en trois Actes par 

Spontini; darja.mte funnos till salu arior och duetter av de mest om
tyckta franska · operetter avensom romanser av Blangini, Boieldieu,
Pacini, Garat, Lafont, Raderman etG. samt italienska arior, ·cava
tirier, duetter och trios av Guglielmi,. Mayr, Paer, Zingarelli, Nasso
lini,. Trento, Antolini, Leon, Jerome Bravoura m. fl. (SP 17 

/12, 19 
/12 12).

-I en sarskild tillaggskungorelse dag·en fore julafton meddelades, att
man aven ville salja Journal de Musique Italienne pour le Chant avec
accompagnement de Piano. Denna journal utgjordes av 25 nummer 

eller omkring · 70 ·ark, innehallande arior, cavatiner, scener,- duetter
och terzetter av de nyaste och mest omtyckta kompositorer och for
fattare, v.aribla:rid sarskilt namndes Nassolini, Farinelli, Mayr, Gene
rali, Pavesi, Nicolini, Cimarosa. Forutom for journalen reklamera-
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des �ven for Etude pour le Piano Forte en Quarante deux Exercices 
dans les differents Tons calcules pour faciliter les progres · de ceux 
qui se proposent d'etudier cet .Instrument a fond, par J� B. Cramer 
(SP 23/12, 

2
�/12, 

31/12 12). 
Under 1813 fort�atte Mus .. mag:s verksamhet pa samma satt som 

forut. Sedan en laddning musikalier inkommit, publicerades i borjan 
av mars foljande tillkannagivande: >>I Musikaliska Magasinet wid 
Drottninggatan finnes bland de i dessa dagar inkomne.Nya· Musi
kalier: Sonater, Variationer, Duetter och Trios for Fortepiano af 
Beethoven, Ries, Eberl, Steibelt, Gelineck, Koehler m. fl. - Haydns 
Simfonier arrangerade for Fortepiano, afwensom Ouverturer u.r be
kante Operar. - Mozart, Oeuvres Complettes pour Pianoforte, 24 
Cah. Sonater, Rondos och Ouverturer a Quatre Mains, af Beethoven, 
Clementi, Mozart, Koehler. - Latta Sonater for unga Elever af 
Clementi, Ries, Weber, Wanhall etc. - Musik for Sang af Paer, 
Righini, "Winter, afwen som Arier, Duetter m. m. ur bekanta Franska 
Operetter. En ny Collection af Haydns Symfonier for Orchester. Con
cerfer for Violin af Franzel, Spohr, Romberg, Hennig. Quintetter och 
Quartetter for Violin af Beethoven, Krammer, Spohr. Trio.r for 
Violin af Franzel, Haydn, Hoffmeister. Duetter for 2 Violiner af 
Krammer, Romberg, Pleyel m. fl.>> (SP 4/3, 

6/3 13). Utforligare och mera 
detaljerade kungorelser foljde senare under samma manad. Darvid 
uppraknades kompositorerna och deras verk och gavs prisuppgifter 
(SP 9/3, 

15/3 13). Bland verk, som tidigare icke omnamnts, men nu 
erbjodos till salu, kan namnas: Journal de Romances Choisies 50 
N:o, Detacherade Duetter, Arier och Romancer ur foljande Operar: 
Adolphe & Clara, Les Amazones, Les Amans Prothees, Atala, Les 
Confidences:, Le Calif de Bag dad, La Dame invisible, Les deux A veug
les, La Jeune Femme Col ere, La Jeune Mere, La Maison a· Vendre, 
Le Petit Page, Romeo & · Juliette, La Ruse inutile, Taliana, Le 
Tresor Suppose och Les Voitures Versees (SP 18h, 23/3 13). 

.r sept. hade an mera ny musiklitteratur inkommit, och resultatet 
harav blev nya kungorelser i tidningarna. Emedan kung. aro mycket 
detaljerade, kan man se va·d for slags musik, som vid denna tid ansags 
saljbar, och man·far av forteckningarna en uppfattning om den sam
tida musiksmaken och musikintresset. Denna gang forekommer ocksa 
bl. a. en del religios musik sasom Beethoven, Christus am Oelberge, 
Oratorium i Partition och J enisch, Das Gebet Christi i Partition (SP 

9
, 13/ 

9 13). Av forteckningarna framgar, att den erbjudna musiken 
utgjordes icke blott av nya saker utan aven av en del, som ater-
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funnits pa de forut publicerade forteckningania (SP 18/�,
. 22/ 9 13 

m. fl.). ·
Aven detta ar utsande Mus. mag. till julen sarskilda rneddelanden

om sina musikalier. Denna gang underlat man emellertid att detaJ-:. 
jerat angiva verk och priser. I stallet · gav man en oversikt av de 
frarnsta representerade kompositorerna och noj de sjg med att angiva 
de olika arter av musik, som fanns i .. musikforradet. Man salde sa
lunda bland annat: >>Sinfonier och Quverturer for Qrchester_ af · Beet
hoven, Paer, Winter, Mehul, Cherubini, Woelfl. .--:- Coricerter for 
Violin af Rode, Kreutzer, Baillot, Franzel, Lafont, Campagnoli. -
Quintetter och Quartetter for Violiner af Krammer, Rode, Kreutz�r, 
Romberg, Beethoven, Boccher�ini, Rielll, Eberwein, Benincori, Schnei
der. -. Trios och Duetter for Violin af Viotti, Krammer, Rode, 
Eberwein, Lacroix, Martin och Campagnoli. - Concerter for Piano 
af Beethoven, Cramer; Dussek, Steibelt, Woelfl, Mozart. - Quar
tetter, Trios och Duetter for Fortepiano af Eberl, Himmel,. Beet
hoven, Louis, Prince· de Prusse, Steibelt, Cramer, Dussek, Romberg, 
Paer, Sterkel, Hassler, Danzi, Weber, Woelfl, D_umonchau. - Solo 
Sonater for Fortepiano af Cramer, Dussek, Beethoven; Steibelt, 
Kuhlau, Woelfl,• Hassler, Lauska, Dumonchau, Riotte. � Sonater 
for 4 Hander af Dussek, Cramer, Beethoven, Pollini, Riott�� Wiede
bein m. fl. - Steibelts nyaste Fantaisier for Forte Piano. -- Mili-:
t:airiska Marcher ar:rangerade for Fortepiano. - Method�r och Etuder 
for Fortepiano ·af Steibelt, Cramer pch Dussek. _:__ Oeuvres Completfes 
ior Pianoforte af. Haydn, Mo�art och Clementi. � Partitioner for 
Fortepiano och Sang af Boieldieu, Spontini, Paer, Mozart, Righini, 
Winter, Cherubini, Cimarasa. Sangmusik af Farinelli, Na�olini, Nico-:

lini, Mayr, Cimarosa, Ruggi, Pavesi, Feqerici, Generali m. fl. - der
j emte detacherade Arier, Duetter och Trios af de nyaste Franska 
-Operetter. - Franska Romancer af Boieldieu, Garat, Paer, Lafont,
_Leon, Gontscharaw, Princesse Kourakin, Prjnce Galizin etc. � M�sik
_for Blas-Instrumenter af Muller, Devienne, Dietter, Stumpf, Hugot,
D�nzi, Witt, Fiirstenau, Schneider, Hoffmeister, Ozi, Fischer, Amon,
Andre, Duvernoy m. fl. >> (SP 22/12, 

24/12 13).
Aret 1814 blev ett betydelsefullt ar i Mus. mag:s historia. Vhks,am:... 

heten utvidgades namligen detta ar med en musikalielanerbt�l.�te; ) 
vilken saval backer ·som rnusikalier forniedlades. En >>Anmalan>>· om 
det nya lanbiblioteket _·publicerades i tidni11gam� i m;lj ma'nact,' · �ch 
bok-. och musikalieutlaningen synes da i huvudsak ha tagi� sin bortan, 
aven om utlaning, sasom vi i det foregaef!.de. sett, forekommit red.an 
:langt tidigar·e, ehuru da i tamligen ringa omfattrting.- Det i maj 1814 
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startade lanbiblioteket for backer och musikalier torde emellertid fa 
anses sasom ett resultat och en konsekvens av den tidigare forekom
mande utlaningsverksamheten. Om lanbibliotekets organisation ger 
oss· den nyssnamnda i tidningarna publicerade . >>Anmalan>> en god 
forestallning. Dari hette -det: 

Anmalan. 

I Musicaliska Magazinet wid Drottninggatan ar inrattadt ett Bib
liothek af Litterara och Musicaliska Arbeten, som, . enligt_ derofwer 
·:utkommen Plan, hwilken pa ofwannamnde stalle erhalles, ar till All
manhetens begagnande upplatet.

Den Musicaliska Afdelningen utgores af de mest godkanda Compo
siteurers arbeten; och bildar en Samling i Haften eller · Cahieer af
Symfonier for Orchester; af Concerter, Septuors, Sextuors, QU:intuors,
Quatuors, Trios och Duos for Violiner, Blas Instrumenter, Piano Forte
m. m.; af Sonater, Variationer, Rondeaux, Ouverturer, Marcher och
Dans Musik for Piano Forte, med och utan accompagnement; af Par
'titurer for Piano Forte med Sang, _eller Clavers Utdrag till Oratorier,
Operor och Operetter; af detacherade Scener, Arier, Canzonetter, Ro
mancer· och Sanger. Derjemte af Etuder, Methoder, Ofningsstycken, 
och la.ta.re Musik, tjenlig for Elever 'Och mindre ava.ncerade Diletanter. 

Flera Werk av olika Forfattare. utgora e�t Hafte. Anordningen af 
hwarje sadant har ma.n sokt traffa pa det satt, att Musikalskare,, 

af olika smak och framsteg .i kon·sten, kunna blifwa tillfredsstallde. 
- Da Arbeten for Instrumental Musiken af Haydn, Mo.zart, Clementi,
Beethoven, Krommer:, Romberg, Kreutzer, Rode, Dussek, Cramer, 
Steibelt, Woelfle, och for Sangen af Cimmarosa, Par, Winter, Cheru
bini, Spontini och Boieldieu utgora storsta del�n af Musicaliska Sam
lingen, tror man det wa.ra en tillracklig borgen for densammas godhet, 
och for den nytta man af dess begagnand�· kan hamta. Man hoppas 

af:wen, att genom nya utkomrria.nde arbeten arligen kunna gifwa den 
ett okadt intresse och ga.gn. 

Bibliothekets Litterara. Afdelning innehaller goda Auctorers arbeten 
pa Swenska, Franska, ·Tyska och Engelska Spraken, i Philosophi och 
Moral, Theologi, Wetenskapliga Amnen, Sta.tistik och Geographi, 
Historien; Witterheten och i de Skona. konsterna; afwensom producter 
tillhora.nde Dagens Lectur, hwilka afwen framgent skola finnas . i for
hallande som denna Inrattning af Allmanhetens Bifall emottages. 

Gransorna af en Anmalan tillata ej att anmarka de flera nyttiga och 
erkandt goda arbeten, som afwen denna Biblioth.ekets. Af del11ing inne
haller. Man tror sig likwal· ej bora forbiga att i Franska Litteraturen icke 
sakna.s namnen af en Corneille, Racine, Moliere, . Regna.rd, Pompignan, 
Volta.ire, Rousseau, Desforges, P·allisot, Marmontel etc. I den Tyska 
icke en Gothe, Schiller, Wieland, Schlegel, Joh. von Muller, Kosegarten 
m. fl., och att man i Swenska Litteraturen ager sa wal de arbeten, som
sedan en langre tid pryda densamma, som de hwilka nu utmarka sig; 
Af wensom storre delen af det, hwilket i Ofwersattning utkommit i 
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Witterheten eller i Statistiska och Wetenskapliga Amnen (SP 18/
5

, 

20/s 14).1 

Den har i >>Anmalan>> omtalade Plan, enligt vilken biblioteket 
skulle arbeta och vilken enligt kungorelsens ordalydelse blivit tryckt 
redan fore tidningsmeddelandena, utkom pa A. Gadelius' tryckeri 
och inneholl ett blott i stilistiskt avseende oversett avtryck av nyss
namnda anmfilan i tid-ningarna, samt dessutom Plan for verksamheten. 
Da den sistnamnda aven ar av- ett mycket stort intresse, aterge vi 
den har: 

Pl a n  
for begagnandet af Litterara och Musikaliska Lan-Bibliotheket. 

1:mo 
Man subscriberar for att till Lan erhalla Musik och Litteratur, 

pa et Ar, ett halft ar, och 3 Manader; afvensom man for samma te.r
miner kan ensamt subscribera pa Bibliothekets · Litterara Afdelning. 
I forra fallet erhalles, 2, 3 a 4 Volumer af Litteratur eller Ca.hieer 
Musikalier, hvilka fa ombytas sa ofta man det behagar, i senare fallet 
endast detta. Antal Bocker. 

· 2:do
Betalningsvilkoren aro foljande: 

Ett Ats Subscription for Musik och 
Ett halft Ars d:o d:o 
Ett Quartal ell. 3 Manad. for d:o 

Eller 

Litteratur B:co R:·d 15: -
d:o 9:-
d:o 5:_:_ 

Ett Ars Subscription for Ensa.mt Lecture B:co R:d 
Ett halft Ars d:o d:o 

10:-
6:-
3:16 Ett Quartal eller 3 · Manader d:o 

3:o 
Afgiften erlagges vid Subscriptionens teckna.nde, och i borjan a.f 

hvarje ny termin om fortsattning gores. 

4:o 

Subscribe:i;iten, sedan han uppgifvit sin adresse, erhiller ett Kort, 
som bevisa.r Rattigheten till Bibliothekets bega.gnande. Om sa skulle 
fordra.s, bor ha.n ej neka a.tt deponera vardet i penningax af de lantagne 
bockerna. 

5:o 

Om nagon Bok eller nagot Musikaliskt Verk ostridigt blifvit skadadt, 
ersattes detsa.mma· med· det pris, som Ca.taloguen innehaller eller som 
i Verket finnes annoteradt. 

1 Anmalan ar underteclmad >>Litterara och Musicaliska Bibliothekeb. Anmalan

infordes sederm�ra ocksa 21/� 1814, men denna sistnamnda var till skillnad fran

de foregaende icke undertecknad. 
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6:o 
Om nagon Bok .eller nagot Verk MusikaJier qvarhalles langre an 6 

Veckor ·efter Subscriptionstidens slut, anses tiden prolongerad for ett 
Qvartal, .och blifver. Subscribenten derfore debiterad. 

7:o 

Bibliotheket ar -oppet ftan kl. 10 f. m. till half till 2 e. m., samt fran 
kl. 4 till 6 e. m. 

.Litterara och Musikaliska Bibliotheket.1 

Litterara och Musikaliska Bibliotheket stod trots de gemensamma 
lokalerna icke i juridiskt avseende i nagot narmare forhallande till 
Mus. mag. Det sistnamnda agdes fortfarande av Mannerhjerta ensam, 
under det att det nystartade biblioteket agdes av honom och Gustaf 
Adolf Ostergren gemensamt. Forhallandet torde ha varit, att Manner
hjerta hade for litet ro och uthallighet for att deltaga i det vardagliga 
kravande arbetet pa mag., 2 och att detta darfor helt och hallet ut
fordes av_ Ostergren. Denne torde i viss utstrackning ha la.tit sin Ion 
innesta i foretaget, varfor han snart blev en av dess fordringsagare. 
Da Mannerhjerta icke haft medel att gottgora honom, fick han med 
sina fordringar sasom kapitalinsats inga sasom delagare i det upprat
tade Litterara och musikaliska biblioteket. 

Att mag. och biblioteket icke voro ett och samma foretag, framgar 
me� �il onskvard tydlighet av den skrivelse till magistraten, :i vilken 
bolag�ina:µnen anmalde sitt foretag till registrering. Skrivelsen, som 
inlamnades den 10 augusti 1814, vat av foljande lydelse: 

· Odmjukt Memorial!
Enligt foregangen Anmalan sa val hos Kongl. OfverStathallare Em

betet som Kongl. HofCanzlers Expeditionen, om inratta.ndet af ett 
Litterart och Musikaliskt LanBibliothek, har undertecknad derom 
ingadt ·Bola.g med Herr Gust. Ad. Ostergren, och till Allmanhetens 
begagnande opnadt detsam;ma, enligt i Tidningarne derom inford 
annonce i medio af Maji ma.natl detta ar, som utvisar at detta Bolag 
hvilket antagit Firma· af Litterart och Musikalisk(t) Bibliothek ej 
ingat i · den handel af Musikalier, som jag under Firma Musikaliska. 
Magazinet sedan langre tid ensam idkat, ehuru bada dessa Etablisse
menter for det narvara:nde hafva en gemensam Locale, hvilket alt 
jag enligt Forfattningarne har aran hos Herr Justitie Borg- Mastaren 
och Hogadle Radhusratten odmjukeligen anmala. Stockholm den 10 
Aug. 1814. 

0-- A. Ostergren . U. Em. Mannerh_jerta. 3 

-----

1 Anmfilan med Plan utkommo 1814 sep. pa· A. Gadelius fr. med fyra opag.
sidor. Inford aven i DA 27 /5, 2/6 och 14/12 1814. 

2 Jfr vad ovan sagts om klagomalen mot mag. under den tid., som foregick 
Ostergrens anstallning. 

· -

3 Bil. i Prot. och Handl:r ang. Bolag och Firtnor, vol. 1811--1825 (SSA). 
Jfr Ostergrens och Mannerhjertas kung. i DA 18/5, �6/5 och 1/6 1814.
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Skrivelsen behandlades den 15 augusti 1814, da heslut fattades, 
att bolagsmannen skulle genom protokollsutdrag erhalla bevis om 
firmans inregistrering.1 

Sedan verksamheten utvidgats med lanebiblioteksrorelse, firigo
kung. i pressen ett nagot olika utseende mot forut. Sasom exempel
pa vad man nu hade att erbjuda den musikintresserade allmanheten,
kan man taga de kungorelser, som offentliggjordes i slutet av decerri-
her 1814: 

I MusikaJiska Magazinet wid Drottninggatan finnes till salu, utom 
aldre och kanda Musicalier, ett nyligen ankommet Lager af de senast 
i Leipzig utkomna Musikaliska Arbeten, hwarofwer tryckte Cataloguer
pa. stallet aro att tillga. 

Derjemte, en Samling Gravurer efter beromda Mastare, innehallande 
Figurer -efter Antiken, Historiska Amnen, Paysager, Architecture- och 
Ornament Ritningar� Principer och Etuder, MilitaireCostumer samt nya 
Portraiter a.f nu lefwande namnkunniga personer. 

Derjemte ar i ofwannamnde Locale ett Litterart och Musikaliskt 
Lan Bibliothek, hwilket genom Subscription kan begagnas, enligt i
Tidningarna tillkannagifna willkor; utgorande den Musicaliska Afdel
ningen en i Haften eller Cahieer anbragt Samling Compositioner af 
,olika Forfattare, i alla brukliga genrer, for Violiner, Blasinstrume.nter
PianoForte, Harpa och Sang; och innehaller den Litterara Afdeln.ingen;
:som uppgar till 3000 Volumer, goda och beromda Werk pa flera Sp.rak 
i Philosophie och Moral, Theologi, Scientifika Amnen, Statistik och
Geographi, Historien, Witterheten och de fria Konsterna (SP 21

/12, 

23/12, 2
9/12 14).

Markligt ar, att biblioteket redan vid denna tid sa snart efter starten 
uppnatt en sa stor omfattning som 3 000 volymer. Lagger man hartill 
den _musikaliska avdelningen, som tydligen ocksa varit hogst bety
dande, sa finner man att Litterara och musikaliska biblioteket redan 
vid starte:ri varit en mycket omfattande institution. 

Under 1815 avtrycktes lanevillkoren och utlaningsplanen ett par 
ganger i press�n, tydligen i syfte att na och intressera aven sadana, 
som anrni icke gjort besok pa Mus. mag. och dar erhallit den ovan 
namnda tryckta planen. Den i stilistiskt avseende omarbetade ut
laningsplanen ger en del roande upplysningar om utlaningens organi
sation, men erbjuder for ovrigt icke nagra egentliga nyheter ut6ver 
den ovan atergivna >>Anmalan» med Plan (SP 22/6, 13/12 15).

Vad Mus. mag. verksamhet under ar 1815 betraffar, sa fortsatte 
den efter ungefar samma plan som de foregaende aren. I borjan av 
aret kunde lVIannerhjerta inkassera ett storre belopp for en leverans 
till Mus. ak:s bibliotek. Enligt ak:s protokoll utanordnade;; namligen 

1 Prot. i nyssnamnda vol. av 15/ s 1814 (SSA). 
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till Ma:nnerhjerta en likvid pa 34 Rdr 36 skilling banko for under 
f6regaende ar av akad. rekvirerade musikalier, vilka inforskrivits 
fran L.eipzig.1 I okt. publicerades i pressen ett par forteckningar Over 
nyinkommen musi_klitteratur. I den forsta kung. gjordes reklam 'for 
nagra Concerter for violin, sasom Bohrer, Second Concerto; Franzel,. 
Le neuvieme Concerto; Kreutzer, Le dix-septieme Concerto; Krammer,. 
Concerto Op. 64; Rod�, Le neuvieme Concerto; Rode, Air Varie' Op.

19; Spohr, Second Concerto; Spohr, Troisieme Concerto; Viotti, Le 
Vingt-cinquieme Concerto · samt Le Vingt-sixieme Concerto (SP 24

/10 

15). 2 I den andra kungorelsen reklamerades for sadana violinsaker som 
Beethoven: Grand Trio Op. 3 samt Quintetto Op. 4; Bohrer, Theme 
Varie en Quatuor Op. 7; Della Maria, Le Prisonnier arrangee en Quin
tets; Haydn, Collection des Quatuors, Cah. 1 a 15; Dotzauer, 3 Qua
tuors Op. 19; Gyrovetz, 3 Quatuors Op. 21; Fauvel, .3 Quatuors Op. 
6; Math&i, Quatuor brillant; Maucourt, Quatuor brillant; Mozart� 
Quintuor N:o 1 a ·7; Romberg, Quatuor brillant; och Airs Varies en 
Quatuor Op. 17 N:o 1 a 3; Schneider, 3 Quatuors Op. 14; Spohr, Qua.:. 
tuors Op. 4, 8, 15; Wilms, 2 Quatuors Op. 25 (SP 31/10 15). 

Dagarna fore jul publicerades en kung. rorande en samling sym
fonier. Samlingen, som bestod av fem nummer vart och ett till ett 
pris av 4 Rdr, hade titeln >>Collection de Sinfonies de divers Auteurs,. 
arrangees pour 2 Violons, 2 Altos, Basse; 2 Clarinettes & 2 Cors,. 
par C. J. Ebers>>. Om innehallet hete:r det, att N:o 1 utgores av Haydn 
Ess Dur, N:o 2 Haydn D Dur, N:o 3 Mozart G Moll, N:o 4 Beethoven 
C _Dur och N:o 5 Beethoven D Dur (SP 21

/12 15; 18/1 16). 
Under hela forra foilften av ar 1816 annonserade Mus. mag. mycket 

livligt, under det att Litterara och musikaliska biblioteket icke lat 
sig avhora i pressen. Detta var sa till vida naturligt, som biblioteket 
med sin tryckta >>Plan» snart torde ha haft sin trogna publik, medan 
musikhandeln tid efter an.nan maste underratta allmanheten om ny
inkomna nyheter. Annonseringen borjade i mitten av jan. med ett 
meddelande, att man ha.de nya musikalier, >>hwilka i medio af sistl� 
December inkommit, bestaende sa wal a�. forut kanda· 'efterso.kta 
Auctorers Arbeten; som af de nyaste och mest interessanta artiklar; 
som i Leipzig woro utgifne wid derwarande Messan .i sistl. Ocfobet 
manad>>. Dessutom meddelades, att det narmare innehallet i den nyan
skaffade musikaliesamlingen kunde >>inham�as>> av kataloger, som voro 

1 Mus. ak. prot. 14/1 1815, § 6 (MAA). 
2 Kung. fanns inford ocksa 7 /

11 o. 2/12 1815. I sistri. fall dock med den andring, 
atl man av Viotti hade till salu 25:me och 26:me Concerto, chaqu'un 5 Rdr. Jfr 
19/12 1.815. 

79· 

att tillga pa mag. (SP 17
/1, 20

/1, 26/1 16). ';rrots detta infordes i tidning
arna.i slutet av januari en deta)jerad forteckning over den viktigaste 

musiken i sa�lingen for flojt.. Pa forteckningen upptagas sadana 
kompositorer som Danzi, Dressler, Du-Puy, Hugot, Muller, Riotte, 
Schneider, Dfotter, Barman, Berbiguier, Fiirstenau, Koehld, Schweg
ler, Gebauer, Seydler, Wunderlich (SP 27

/1 16). 
I nara sammanhang med de har namnda kung. -kom aven en for

teckning etuder och metoder, som inkommit, alltsa undervisnings
litteratur. Av sadan musik hade man anskaffat: Methode de Chant 
du Conservatoire de Musique, 3 Parties; Solfeges pour servir a l'Etude 

dans le Conservatoire de Musique a Paris, Livr. 1 & 2; Crescentine, 
Recueil d'Exercices pour la Vocalisation Musicale; Righini, Exercices 
pour le Chant; Piano-Forte-Schule des Conservatorium der Musik in 
Paris; Cramer, Piano-Forte-Schule; Molino, Methode pour la Guitarre; 
Carulli, Guitarre-Schule; Rode-Kreutzer-Baillot, Violin-Schule; Kreut
zer, 40 Etudes pour le Violon; Campagnoli, L' Art d'inventer a l'im
proviste des Fantaisies et Cadences pour le Violon Op. 17; Baillot-Le
vasseur-Catel-Baudiot, Methode de Viloncelle, samt Exercices pour 
le Violoncelle; Hugot, 25 G:randes Etudes pour la Flute Op .. 13; 
Seydler, 24 Grands Caprices pour une Flute; Dressler, Caprices ou 
Etudes pour la Flute; Duvernoy, Methode pour le Cor, samt Etudes 
pour le Cor; Ozi, Fagott Schule; m. m. (SP 31

/1, 6
/2 16). 

Februa:d kung. voro betydligt kortare. Den forsta av dem reklame
rade for violinkonserter av Bohrer, Gerke, Kreutzer, Krammer, Pol
ledro, Rode och Viotti (SP 15/2, 16

/2, 16
/4, 18

/4 16). I den darpa publicerade
kung. meddelades forsaljning av Oeuvres Complettes de J. L. Dussek 
Pour le Piano Forte, ett verk, som utkommit i atta band, och vilket 
betingade ett pris av 5 Rdr bandet. Innehallet i de olika banden an,.. 
gavs_ utforligt (SP 1 ¼ 16). Denna kungorelse foljdes i slutet av febr. 
av en forteckning, upptagande religios musik och verk for orgel. 
Salunda salde man: Danzi, J.\'1issa fur vier Singstimmen mit Orchester
Begleitung (J?artitur); Dahlberg, Jesus auf Golgata, eine Declamation 
aus Klopstocks Messias (Claver Utdrag); Haydn, Dreystimmige Ge'

sange mit Begleitung des Pianoforte; Hermann, 12 Pradudien fur 
die Orgel, och Kittel, 24 Chorale mit acht verschiedenen Bassen iiber 
eine Melodie (SP 24/2 16). 

l mars annonserade musikhandeln om forsaljning till vaxlande pri
ser av en del framstaende personers portrait (SP 8/3 16)1 samt av 

1 Portratten hade utgivits. av firman Schiaponetti i Beriin. Bland portratten 
marktes preussiska konungen, Osterrikiske l;ejsaren, kejsaren och k ejsarinnah 
av Ryssland samt generalerna Schwartzenberg, Blucher, ,Vellington, Bennigsen, 
Bulow m. fl. 
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>>Claver Utdraget till Operan Don . Juan med Italiensk och Tysk
Texb> till ett pris av 8 Rdr b. (SP 30/3 16). Aven denna ma.natl kom
dock en utf6rligare musikaliekungorelse, upptagande nyinkomna so
nater for piano . . Bland dessa sonater marktes Beethoven, Sonate & 
Fantaisie Op. 27, samt Les Adieux, l'Ab.sence et le Retour, Sonate 
Op. 81; Dussek, Sonate & trois Airs Varies Op. 23, Grande Sonate 
Op. 35 N:o 1, 2, 3, Trois Sonates Op. 39, Grand Sonate Op. 44, Trois 
Graiides Sonates Op. 45 N:o 1, 2, 3, Grande Sonate Op. 75; Ferrari, 
Trois Sonates Op. 31; Kuhlau, Sonate; Steibelt, Sonate Op. 60 samt 
dessutom ett flertal sonater av Cramer (SP 14/3 16). 

Aven i april kom ett utforligare meddelande fran Mus. mag., den
na gang rorande konserter for flojt. Dylika musikve:rk hade man av 
D.a:nzi, Dressler, Du Puy, Hugot, Muller och Schneider (SP 8/4 16).
Forutom denna musikforteckning inf6rde mag. ocksa ett par kortare
meddelanden rorande. forsaljning av enstaka musikverk. Det gallde
Steibelt, Methode de Piano ou l'art d'enseigner cet Instrument, vilket
verk saldes for 6 Rdr 24 skilling banko (SP 13 / 4 16), samt >>Claver
Utdraget till Musikens Walde, Cant.ate af Winter» med italiensk och
tysk text, vilken komposition saldes for 5 Rdr (SP 10/4 16).

I. shitet av maj kommo ater ett par utforligare meddelanden om
notfon;aljning fran Mus. mag. Vad man nu hade att erbjuda var: 
Dussek, Sonate pour Piano Forte & Violon- Op. 69;, Steibelt, Sonat.es· 
pour Piano & Violon Op. 27, N:o 4, Trois Sonat.es pour Piano & Violon 
-Op. 74 N:o 1, 2, 3, Grande Sonate pour Piano & Violon Op. 80,
Trois Sonates pour Piano & Flute Op. 73; Cramer, Trois Sonat.es
pour Piano & Flute Op. 28; Ferrari, Sonate pour Piano & Flute
Op. 32; Woelfl, Trois Sonates pour Piano & Flute Op. 34; Dussek,
Grande Sonate a 4 mains Op. 48, Grande Sonate a· 4 mains Op: 72,
Gra·nde Sonate a 4 mains Op. 73, Grande Sonate a 4 mains Op. 74;
Gabler, Variations sur un Air Russe a 4 mains; Steibelt, Sonate a

.4 mains N:o 6; Riem, Trois Polonaises a 4 mains och Danzi, Sonate
pour 2 Piano-Fortes et Violon oblige (SP 29/5 16). Nagra dagar senare
-annonserade magasinet · anyo om sonater for piano. Vad man nu
hade att sta till tjanst med var: Dussek, Grande Sonate Op. 44,
Trois Grandes Sonat.es Op. 45 N:o 1, 2, 3, Sonate Op. 61, Grande So-.
nate Op. 75; Cramer, Trois Sonat.es Op. 23, Trois Sonat.es Op. 34,
Trois Sonat.es Op. 37, Grande Sonate Op. 42; Steib.elt, Sonate Op. '60;
Kuhlau, Sonate och Dumonchau, Six Bagatelles Op. 36 (SP 31/0 16).

Under hasten 1816 kommo Mus. mag:s sista. meddelanden. Den 9
august{ underrattades allmanheten salunda om att magasinet hade
m1.1.sikalier. for piano av Cramer, Dumonchau, Dussek, Gabler, Stei-
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belt och Woelfl, varvid utforliga upplysningar lamnades rorande vad 
som fanns av var och en av dessa kompositorer (SP 9/ 8 16). 

1/10 1816 •flyttade musikhandeln och lanbiblioteket fran de gamla 
lokalerna vid Drottninggatan och till Sto.ra Nygatan · >>6:te huset till 
hoger fran Riddarhustorget». I samband darmed pagingo forhand:.. 
lingar mellan Mannerhj erta och Ostergren om den sistnainndes over
tagande av hela rorelsen. Av a]lt att doma har Mannerhjertas ekonomi 
varit hogst tilltrasslad, under det att den sparsamme och skotsamme 
Ostergren haft resurser, som gjorde det mojligt for honom att utlosa 
sin kompanjon ur lanbiblioteket och att kopa musikhandeln. I april 
ma.natl 1816 hade Mannerhjerta blivit kravd pa en skuld av 500 Rdr 
banko, och da han icke kunde betala, blev hans borgensrrian Par 
Aron Borg instamd att betala skulden inom en tid av fyra veckor.1 

Borg betalaq.e visserligen, men da han var i trailgande behov av medel 
for sin versamhet som dovstumpedagog, maste Mannerhjerta tyd
ligen s;ilja Mus. mag. for att atminstone till nagon del gottgora Borg.2 

Hum tilltrasslade Mannerhjertas affarer voro, framgar aven darav, 
att Borg folj. ar aterigen blev kravd av en av Mamierhjertas ford
ringsagare. Det belopp, som Borg denna gang fick punga. ut med, 
utgjorde 1 000 Rdr.3 I varje fall blev resultatet av underhandlingarna 
mellan Mannerhjerta och Ostergren, att den sistnamnde overtog ·hela 
affarsrorelsen den 18 oktober 1816.4 Samtidigt darmed bortlade 
Ostergren· ocksa det gamla firmanamnet och kallade sin rorelse for 
Ostergrens bokhandel, ehuru handeln med musikalier alltfort synes 
ha varit ganska omfatt?-nde.5 

1 Borg, P. A., Min Lefnads Fatosophie: ASU 54--55, sid. 323. 
2 For att betala skulden maste Borg taga i bruk en donation· till d.ovshim

institutet pa 750 Rdr. Institutets styrelse synes ha betraktat detta egenmaktiga 
f6:rfarande som ett slags forskingring. Borg daremot ansag, att institutet var hans 

och att han drev detsamma med hjalp av understod. fran olika hall, och att han 
darfor hade full frihet att skota ekonomien sasom han ansag bast vara. En schism 
uppstod vid institutet, varav resultatet blev, att Borg avgick som forestandare 
och la.rare. Borg kravdes darpa pa de 750 rdr, vilka han foljande ar tydligen 
aterbetalat. Jfr Borg, P. A., a. a. sid. 323 f. 

3 Borg, P. A., a. a. ·sid. 324. 
4 Jfr Harrell, Aug., Antedmingar om sv. bokliandlare; .Sthlm ·1935, sid. 92. 

Carlander, C� lVI., Sv. Bibliotek bd I, Sthlin 1901, sid. 373. 
5 Sedan Mannerhjerta lamnat ledningen for niusikhandeln, brats icke alldeles 

allt samarbete med Ostergren .. Ar 1817 upptog t .. ex. Ostergrens bokhandel samt 
Utters och W"iborgs boklado:r preriumeration pa.ett verk rorande en riksdagsfraga, 
vilket verk utgavs av Mannerhjerta. Se kung. utfardad· av Mannerhjerta i SP 
20

/12 1817. Av�n i fortsattningen verkade Mannerhjerta ivrigt for utbredande av 

musikintresset. Nagra exempel pa hans ofta vittsvavande verksamhet ma har 

6-438478.
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Om Ostergrens verksamhet pa de nya lokalerna upplyser oss fort
farande tidningspressen. I en kungorelse under hosten meddelade 
Ostergren salunda, att han oppnat ett lanbibliotek >>af musikalier 
och backer» forenat med bokhandel vid Stora Nygatan >>6:te huset 
till hoger fran Riddarhustorgeb> (SP 19

/11, 21
/11 16). Handeln med

musikalier berores titt och tatt i annonserna, aven om det ar den 
egentliga bokhandeln, som oftast gor sig pa.mint i tidningsspalterna.1 

I borjan av december 1816 infordes i pressen en musikalieannons av 
den fran Mus. mag:s tid sa vanliga typen. Dari hette det, att i G. A. 
Ostergrens bokhandel vid Stora Nygatan saldes bland annat: Viotti, 
25:me Concerto pour le Violon, samt 26:me Concerto; Kreutzer, 17:me 
· Concerto; Bohrer, Second Concerto_ Op. 12; Rode, 9:me Concerto;
Du Puy, Une Folie, arrangee pour 2 Violons; vVanhall, 3 Duos faciles
et chantant pour 2 Violons (SP 6

/12, 11/12 16). Samtidigt var aven en
annan annons inford, i vilken omtalades, att >>P!'emier Concerto pour 
la Flute ·par Du Puy>> och >>Deux Duos pour 2 Flutes par Braum>· 
funnos till salu i G. A. Ostergrens bokhandel vid Stora Nygatan (SP 
7/12, 16/12 16). Liknande meddelanden om musikalier till salu fortsatte
att floda i tidningarnas annonsavdelningar ocksa under den foljande 
tiden.2 

Forutom bokhandel och musikhandel hade Ostergren, som vi sett, 
ocksa det 1814 grundade lanbiblioteket att styra med. Biblioteket 
·ordnades och katalogiserades under hostmanaderna 1816, och i slutet
av aret var man fardig att utlamna katalogerna till allmanheten.
Detta framgar av ett kart meddelande strax fore jul, i vilket det hette:
>>Forteckning ofwer Musikalier och Bocker, hwilka utlanas uti G. A.
Ostergrens Bibliothek wid Stora Nygatan, 6:te huset till hoger fran
Riddarhustorget, saljes h. for 16 ss. B:co>> (SP 20

/12, 
27

/12 16; 2/1, 
8/1 17).

Den namnda forteckningen ar en tamligen omfattande katalog pa 

anforas. I SP 1819 nr 147 inforde han en skildring om Haydn. Ar 1821 anmalde 
han till hovkanslern, att han amnade uppratta ett litografiskt. tryckeri. Nagra 
ar senare (1824) anmfilde han hos samma ambete, att han amnade utgiva en tid
skrift med titel »Konstvannen eller Blandade amnen i de vackra Konsterna,> 
Jfr Harrell, Aug., a. a. sid. 92. Fran 1824 var Mannerhjerta kostymmastare 
vid Xongl. teatern. Till ledamot av Mus. ak. kallades han 1844, fem ar fore sin 
dod, vilken intraffade 1849. Jfr Morales-Norlind, K. Mus. ak. 1771_._1921, Sthlm 
1921, sid. 218. 

1 Se t.· ex. bokannonser i SP 1816 nr 271, 273� 276, 277, 279, 283, 284, 287, 
288, 291 (Eng. litt.), 292, 295, 298. 

2 Se t. ex. SP 1817 nr 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 (musikalier for harpa), 19, 25, 
_35, 4,0, 62, 64, 107 etc. 

83 

88 sidor.1 Katalogen, som salunda fick kopas av dem, som tankte
bli lantagare, inleddes av en redogorelse for bibliotekets och lane
rorelsens organisation, vilken redogorelse ar av start intresse. Den 
var av foljande inneha.11: 

Plan. 

1:o 
De som Subskribera · a Musikalier och Bocker, erhalla hvarje gang 

2 a 3 Cahieer Musikalier och 1 a 2 Bocker. - Da Bocker ensamt tages, 
erhalles vitl Dubbel Lasning 4, och vitl Enkel Lasning 2:ne Volumer 
for hvarj e gang. 

2:o 
For Musikalier och Bocker betalas i Subskription for Ett ar 15. R:d 

for 6 manatler 9 H:tl, for 3 manatler 5 R:tl och for En ma.natl 2 R:tl 
Banko. 

3:o 
For Bocker ensamt, tla 2:ne Volumer erhalles hvarje gang, betalas 

for Ett ar, · 4 R:tl, for 6 manatler 2 R:tl, for 3 manatler 1 R:tl 16 sk. 
och for en ma.natl 24 sk. B:ko. For dubbelt antal Volumer betalas 
Dubbelt emot sistnamnde priser. 

4:o 
Afgiften erlagges vitl Subskriptionens tecknantle och i borjan af 

hvarje ny Termin, om fortsattning gores. 

5:o 
Om nagra Bocker eller Musikalier behfillas ofver Subskriptions-titlen, 

betalas for detta tlrojsmfil i forhallantle till den ofverskjutna titlen. 

6:o 

Da nagon Bok eller Musikaliskt Verk ostridigt blifvit skatlatlt, ersattes 
detsamma efter da gallande pris; den tid som atgar innan tletta vilkor 
uppfylles, berfilmas lika som vanlig Subskriptions-tid. 

7:o 

Till sakerhet, tla Musikalier och Bocker lanas, deponeras 6 R:d 32 
sk. Banko·. For Bocker ensamt, tla 2me erhalles hvarje gang, 3 R:d, 
da 4:ra Volumer- erhallas deponeras 6 R:d. - Guld och Silfver af samma 

• varde emottages afven sasom sakerhet i stalle for penningar.

8:o 

De som onska att bekomma storre antal Bocker eller Musikalier, 
kunna afven erhalla det samma, tla priserne skola blifva motlereratle 

proportion efter antalet af de lante Verken. 

1 Fort. ofver l\.fusikalier och Bocker, hvilka Utlanas uti G.A. Ostergrens Biblio
thek, i Stockholm vid Stora Nygatan, 6:te huset till hoger fran Riddarhus-Torget, 
Sthlm (Elmens och Granbergs tr.) 1816. 
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9:o 

Da 6 manader 6fverskridit Subspriptions-tiden, och Musikalierne eller: 
Bockerne annu qvarhalles, tillfaller den deponerade pa,nten Biblio
theket. 

10:o 
Ombyte ager Rum alla dagar fran kl. 10 f. m. till 1 e. m., sa,mt fran 

kl. 4 till 6 e. m.1 

Ehuru. hiir icke ar platsen att niirmare inga pa saken, sa bar dock 
erinras darom, att man far mycket belysande paralleller till denna 
biblioteksplan, om man jiimfor den med utlaningsplanen av ar 1814 
och med Georg Johan Abraham Berwalds utlaningsplan av ar 1788. 2 

Forutom utlaningsplanen upptog >>Forteckningem> a sidorna 6-
29 en avdelning, benamnd Catalogue de. Musique, ordnad under 18 
sarskilda rubriker, av vilka man far en tamligen god uppfattning 
om den musikaliska avdelningens omfattning oeh innehall.3 I slutet 
av katalogens musikaliska avdelnihg meddelades, att en handskriven 
forteckning over musikalier for flojt, alt-viola och violoncelle funnes 
att tillga pa biblioteket for den, som sarskilt intresserade sig for dessa 
musikalier. 4 

Efter musikavdelningen kom i katalogen lanbibliotekets bokav
delning pa sidorna 30-87. Nummeri 1-1548 upptogo svenska 
backer, 1549-2064 franska, 2065-2313- tyska samt 2314-2356 de 
svenska backer, som kommit till biblioteket, sedan katalogen borjat 
tryckas. Bela boksamlingen, som saledes bestod av 2 356 nummer, 
var uppstalld i alfabetisk ordning. 5 

1 >>Forteckning,> sid. 3 f. Planen avtrycktes sedermera sep. i SP 21/3 o. 2n/3 1817. 
2 Jfr "\Viberg, a. a. passim. 
3 Rubrikerna voro: I. Symphonies & Ouvertures pour l'Orchestre (26 nummer) , 

II. Concertos pour le Violin (20 nummer), III. Septuors, Sextuors & Quintuors 
(13 nummer), IV. Quatuors pour 2 Violons, Alto & Violoncelle (i 7 nummer),
V. Trios pour 2 Violons & Basse (6 nummer), VI. Duos pour 2 Violons (11 nummer),
VII. Concertos pour le Piano Forte (4 _nummer), VIII .. Quintuors & · Quatuors
pour le Piano Forte (9 nummer), IX. Trios_ pour le Piano Forte (23 nummer), X. 
Duos pour le Piano Forte et Violon ou Flute (25 nummer), XI. Sonates pour le
Piano Forte (17 nummer), XII. Sonates a Quatres Mains (12 nummer), XIII . 
Rondeaux & Variations pour le Piano Forte (19 nummer), XIV. Ouvertures ar
rangees pour le Piano Forte (12 nummer), XV. 1':iarches & Danses pour le Piano
Forte (11 mimmer), XVI. Sonates pour le Piano Forte a l'Usage des Commenyans
(6 nummer), XVII. Musique pour la Harpe (7 nummer), XVlII. Musique pour
le Chant (57 nummer). 

4 >>Forteckning», sid. 29. 
5 Bokforteckningen avslutades med folj. medd. av Ostergren: >>Utom. de har 

anforda Musikalier och Bocker som till Lans bekommas, finnas afven till Salu de 
nyaste och modernaste Musikalier, Bocker och Skrifter i atskilliga Amnen, Not:
papper m. m. enligt Forteclrningan. 
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Det skulle fora for langt att har narmare inga pa Ostergrens verk
samhet inom lanbiblioteks-, musikhandels-. och bokhandelsbranscher
na under de foljande aren. Detar ocksa sa till vida mindre nodvandigt, 
som denna verksamhet redan ar kand till sina huvudkonturer. Affa
ren uppdrevs, sa att den av samtiden ansags vara en av de mest bety
dande. 

Sedan Ostergren den 3 september 1825 avlidit, drevs verksamheten 
av hans anka Johanna Lovisa Ostergren, fodd-Enholm, in till ar 1829, 
da den .6vertogs av Abraham Salmonson. Salmonson drev rorelsen 
under firmanamnet Ostergrenska Bok- och Musikhandeln intill den 
2 maj 1837, da den overlamnades till den unge Abraham Hirsch,. 

som alltsedan 1830 varit anstiilld i firman.1 Hirsch borjade salunda 
hos Salmonson pa ungefar samma satt som Ostergren tidigare borjat 
hos Borg och Mannerhjerta. Hirsch drev darefter firman i eget namn 
i huset nr 12 Stora Nygatan och utvidgade den med musikforlag och 
instrumenthandel, till vilka verksamhetsgrena:r ansatser dock, som 
vi sett, funnits Tedan pa Borgs och l\!Iannerhj ertas tid. Liksom sin 
foregangare Mannerhj erta belonades ocksa Hirsch for sina insatser 
pa musikens omrade med ledamotskap i Musikaliska akademien 
(1864). Pa gamla dagar avvecklade Hirsch sa smaningom sin om
fattande verksamhet. Musikhandeln och musil<lanebiblioteket over
lamnades till Julius Bagge den 1 augusti_ 1874.2 Instrumenthandeln 
overtogs med 1880 a.rs ingang av sonen Ivar Hirsch och musikf6rlaget 
den 1 december 1884 av sonen Otto Hirsch.3 I sina skilda grenar 
bestar den hirschska av Par Aron Borg grundade firman annu den 
dag i dag ar. 

Den har givna framstallningen har icke blott asyftat att visa, att 
den· hirschska firman, en av vart lands mest betydande inom musik
branschen, raknar sina anor redan fran ar 1802, och icke som man 
hittills trott fran ar 1814, utan aven att den har ingen mindre an den 

1 Abraham Hirsch 15/ 8 1815-23/2 1900. 
2 Lanbiblioteksverksamheten stimulerade till dylikt arbete ocksa pa andra hall. 

Musikhandlaren - Carl Wilhelm Albrecht (1839-1897), som gatt i Iara hos Hirsch 
1863-1865, organiserade sedermera musiklanerorelse, da han blivit delagare i 
Albrecht & Dahls bokhandel i. Jonkoping. Se t. ex. annons i Jorikopings Tidning 
2/3 1866. Andra bokhandlare tvingades harigenom att folja exemplet. Salunda _ 
upprattade aven firman J. H. Nordstrom & Sons bokhandel i Jonkopings musik
lanebibliotek. Se t. ex. Jonkopings Tidning 0/1 o. 22/1 1868. Jonkopi_ngsfallen aro ej 
cnsamstaende. Musiklanebiblioteket i Stockholm synes ha inspirerat till anlag
gande av lilmande litet varstades i vart land. 

3 Se harom Harrell, Aug., a. a. sid. 131 f. 



86 

banbrytande och beromde dovstumpedagogeri Par Aron Borg till 
initiativtagare och grundare. Denna musikhandel ar Stockholms forsta 
och aven av allt att doma hela vart lands forsta egentliga musik
handel. Den av docent Stig Walin forfaktade meningen, att denna ara 
.skulle tillkomma Bjornstahls vis- och bokhandel ar fullkomligt grund-:
los. Framstallningen har vidare velat visa musikintressets omfang och 
inriktning i det begynnande 1800-talets Sverige. En analys av det 
datida musikintresset kan icke utga blott fran en undersokning av 
konsertliv, operaverksamhet och memoarlitteratur, om man vill na 
det i dess yttersta konturer, analysen maste omfatta uppfostran; 
sallskapsliv, skolundervisning etc. Under sadana forhallanden ge de 
har refererade kungorelserna fran vart lands forsta musikhandel en 
god spegelbild av det samtida musikintresset i dess olika skiftningar. 
Vi gora bekantskap med musikundervisningslitteraturen, den gang
hara dansmusiken, hemmens musik for guitarr, violin, harpa �- s. v.; 
vi gora bekantskap med konsert- och operamusi�en i dess skilda arter. 
Att bidraga till okad klarhet pa .dessa omraden har varit var fram"
stallnings huvudsyfte, da vi spa.rat och foljt Musikaliska magasinets 
utvecklingshistoria .1 

1 Det bor kanske betonas, att da i det foregaende kungorelser av Mus. mag'. 
citerats fran huvudsakligen Stockholms Posten, sa innebar detta icke, att kun
gorelserna skulle saknas i den ovriga pressen. Kungorelserna finnas inforda i 
storsta utstrackning ocksa i atminstone Dagligt .AJlehanda. 
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