


CARL XIII:s NOTSAMLING 

Meddelad, kommenterad och försedd med en inledning 

av C.-G. STELLAN MÖRNER 

ar Carl X I I I  musikalisk i större utsträckning än brodern Gustav V III,  och intresserade han sig i så fall även för den del av den 
samtida tonkonsten som icke hade direkt samband med dramatisk 
framställning? 

I den föga omfattande litteraturen om Carl X I I I  är det svårt a t t  
f å  någon uppfattning om hans uppfostran på det musikaliska om- 
rådet, men man kan förmoda, a t t  såväl Gustav I I I  som hans syskon 
fingo någon undervisning i både praktisk och teoretisk musik av ka- 
pellmästaren H. Ph. Johnsen, som 1743 följde med Adolf Fredriks 
kapell över till Sverige och bl. a. blev Lovisa Ulrikas musiklärare 
(jfr NoLex). I varje fall var de kungliga syskonens andliga fostran 
mycket gedigen, och såväl teater- som musikintresset omhuldades av  
drottningen. Måhända lärde sig prins Carl a t t  hjälpligt traktera 
cembalo, och i varje fall läste han väl utan svårighet noter, kanske 
t. o. m. i partitur. Alla syskonen voro från ungdomen synnerligen 
roade av teater och dans, och förutom Gustav I I I  spelade särskilt 
gärna prins Carl och systern Sofia Albertina med i hovets teater- 
föreställningar (se Personne, Svenska teatern, 1, s. 123 ff.). Prins 
Carl var en utmärkt dansör, som ofta själv arrangerade hovets 
balettföreställningar. Sedan han efter revolutionen 1772 som tack 
för visad solidaritet få t t  titeln hertig av Södermanland, blev han en 
av konungens förtrogna vid utarbetandet av  diverse opera- och ba- 
lettprogram, och ganska snart kom hertigen som bekant a t t  hysa e t t  
ofta alltför stort personligt intresse för unga och vackra premiär- 
sångerskor och -dansöser. I slutet av 90-talet stiftade hertig Carl 
en särskild teaterakademi, vars verksamhet dock snart rann u t  i 
sanden (Personne, 2, s. 184 f.). Efter revolutionen 1809 skyndade sig 
Carl X I I I  a t t  låta iordningställa det av  Gustav IV Adolf till rivning 
dömda operahuset och fastställde själv »Gustav Vasa)) som åter- 
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invigningsnummer (Personne, 2, s. 207), och hans avsikt var, a t t  så 
snart kapabla sångkrafter funnos, återinföra den högre operastilen 
och begränsa den av  Gustav IV Adolf så omhuldade operettgenren 
(ibid., s. 215). 

I viss utsträckning bidrog givetvis hertig Carls gemål, Hedvig 
Elisabeth Charlotta, till a t t  stimulera hans teater- och musikintresse, 
På hennes kärlek till musik kan man ej missta sig; den skymtar på 
åtskilliga ställen i hennes dagboksanteckningar. Där får man däremot 
knappast någon klar föreställning om hertigens inställning till musik 
i vidare bemärkelse. Inom sitt eget lilla kungarike, frimureriet, vi- 
sade hertigen e t t  ganska tydligt musikintresse, och det mest påtag- 
bara exemplet därpå utgjorde hans personliga insatser för a t t  åstad- 
komma e t t  uppförande av Skapelsen år  1801 (se närmare STM 1921). 
Som faktum kvarstår, a t t  Carl XII I ,  framför allt under sin tid som 
hertig, visat e t t  mera utpräglat musikintresse än Gustav I I I  och 
tydligen haft större förståelse än denne för musik av  vitt skilda slag. 
Denna uppfattning kan på sät t  och vis bekräftas, när man får veta 
vilka musikalier Carl X I I I  samlat. 

* 
I K B  förfaras e t t  stort praktband (hdskr. U 224) i formatet 33,5 

x 23 x 7,5 cm. Det är ett  röt t  skinnband med guldsnitt och guld- 
ornament samt på frampärmens utsida försett med Carl XIV Johans 
namnchiffer. Volymen omfattar 900 handskrivna foliosidor och på 
titelbladet står: 

Catalogue des Livres Imprimés & Manuscrits, des Notes à Musique, 
Cartes Geographiques . . . dans la Bibliothéque du feu Le Roi Charles 
X I I I .  . . redigé par suite d’ordres superieurs par L. Hammarsköld 1818. 

Allt som allt förtecknar denna katalog över 12.000 volymer. I 
början finns en systematisk översikt och i slutet e t t  alfabetiskt 
författarregister. Boken är av det slag som kommer det a t t  vattnas 
i munnen på en bibliofil, och det är nästan beklagligt a t t  här vara 
tvungen a t t  hålla sig till endast några få avsnitt i katalogen. Enligt 
en anteckning i början kom den i katalogen förtecknade samlingen 
1849, d. v. s. efter Carl XIV Johans död, delvis till KB, och 1873 
följde ytterligare en del i samband med förflyttningen av Carl XV:s 
bibliotek, men i stor utsträckning ha själva böckerna försålts genom 
bokhandlarna Ahlstrand och Klemming. Det ä r  också endast i be- 
gränsad utsträckning som de förtecknade verken kunna återfinnas 
i KB, och på grund därav torde de flesta av samlingens dyrgripar nu- 
mera vara förkomna eller befinna sig på okänd ort. Detta gäller 
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tyvärr även de i musikförteckningen upptagna verken, och det ä r  
endast i enstaka fall som man i K B  kan återfinna de mera intres- 
santa nottrycken eller -manuskripterna. Musikförteckningen åter- 
finnes i katalogen på sid. 706-756 och omfattar nära 700 volymer 
noter i tryck eller handskrift. 

När man synar denna katalog litet närmare, förstår man snart 
a t t  Carl X I I I  varit en verklig bokälskare och samlare av bibliofila 
rariterer. Tack vare sin ställning kunde han ju också lä t t  skaffa sig 
alla de dyrgripar han fick höra talas om, och naturligtvis kände den 
tidens svenska författare inom olika områden till hertigens samlar- 
vurm och skänkte honom e t t  exemplar med underdånig dedikation. 
Att  hertigen - t y  så gott som hela samlingen tycks ha tillkommit 
under hans tid som hertig - icke köpt eller få t t  alla verken i sin 
samling för att läsa dem, det förstår man också när man bläddrar i 
förteckningen. Han samlade alltså böcker delvis som hobby, han 
förde själv förteckningar på sitt bibliotek och var tydligen noga 
med a t t  äga en tillförlitlig katalog över sitt bokbestånd (detta fram- 
går av tidigare kataloger i KB). 

Men när han nu samlade och köpte böcker på detta sätt,  kan man 
då förmoda a t t  hans notsamling tillkommit i andra och mera speciella 
avsikter? Nej, naturligtvis inte, och man får därför e j  utan vidare 
betrakta nedanstående utdrag ur förteckningen som e t t  belägg för 
vad slags musik hertig Carl själv tyckte om. Naturligtvis kan han 
också vid Gustav 111:s död ha försäkrat sig om åtskilliga dyrgripar 
ur dennes bibliotek. Men trots allt detta har hela katalogen e t t  
mycket stort kulturhistoriskt värde. Själva samlandet skedde säker- 
ligen efter vissa metoder och urvalsprinciper, och i den mån det icke 
gällde att skaffa sällsynta specialtryck och upplagor, så var det 
nog meningen att även förse sig med verk a v  tidens stora författare 
och kompositörer. 

Boksamlingen sammanbragtes genom köp och gåvor från de mest 
skilda länder och människor. I brevsamlingar från den tiden kan man 
råka på uppgifter om, a t t  de utländska svenska sändebuden skaffade 
eller fingo i uppdrag a t t  skaffa hertig Carl värdefulla bidrag till 
hans olika samlingar och givetvis då även till biblioteket. Endast 
detta kan också förklara förekomsten av en del synnerligen rara 
tryck och manuskript i katalogen. På liknande sät t  har väl notsam- 
lingen tillkommit, och givetvis köpte eller fick hertigen i gåva åt- 
skilligt på sina egna utlandsresor, Sålunda hände det också, a t t  han 
till Sverige tog hem musikverk i manuskript, som förblivit okända 
och tydligen varit det enda existerande exemplaret. Som god bibliofil 
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köpte sig väl hertigen i en del fall ensamrätten och förbjöd verkets 
publicering eller spridande genom avskrifter. - E n  särställning intar 
samlingen a v  dramatisk musik, och man får en känsla av a t t  hertig 
Carl faktiskt varit den verklige “kontaktmannen” med utlandets 
teaterliv. Han har tydligen ständigt varit på jakt efter nya verk, och 
de som ansetts vara goda ha översatts och musiken anpassats till 
den svenska texten. Detta framgår tydligt av de i kommentarerna 
meddelade årtalen för de utländska resp. svenska premiärerna. 

Innan vi övergå till själva musikförteckningen, skall först en del 
axplock göras från katalogens övriga avdelningar, i den mån där 
finnes något av musikaliskt intresse. - I avd. över böcker om d e  
sköna konsterna finner man sålunda Hülphers berömda ))Historisk 
Afhandling)) från 1773 och vidare J. C. Hinrichs’ ))Entstehung, Fort- 
gang und jetzige Beschaffenheit der russischen Jagdmusik)) (jfr 
STM 1946, s. 133 not i) ,  tryckt i Petersburg 1796. I själva musik- 
förteckningens 12:e avsnitt finner man också en del musikböcker, 
bl. a. Envallssons musiklexikon från 1802, vidare Rousseaus ))Diction- 
naire de musique)) i originaluppl. från 1768 samt slutligen Chr. Kalk- 
brenners ))Kurzer Abriss der Gesch. der Tonkunst)), Berlin 1792. 

I en förteckning över manuskript i allmänhet finner man bl. a. 
Gustav 111:s autografkoncept till »Gustaf Adolph och Ebba Brahe)) 
samt ))Drottning Christina och Gref Magnus de la Gardie)). Där näm- 
nes också J. D. Wallerius’ operatext ))Björn Järnsida)) samt åtskilliga 
teatertexter av den då så populäre Kotzebue. Av speciellt intresse är 
följande, som hör till det som räddats till KB:s samlingar: 
Trollflöjten. Operette i 2 Acter af Schikaneder; i 4 Acter förbättrad 

af Schröder, i relaterande Utdrag. 

I samma avd. förtecknas också ))Catalogue de la Musique de Son 
Altesse Royale le Prince Charles)). 

I förteckningen över skönlitteratur fastnar man för bl. a. följande: 
Metastasio, Opere. Tom 1-12. Londra 1784. 
Wielands Oberon, Berlin 1784. 
Klopstocks Messias, Bd 1, Halle 1751 (samt en övers. därav av Chr. 

Humble). 

Under rubriken )>Dramatique)) förtecknas icke mindre än 718 voly- 
mer, därav e t t  stort antal svenska teaterpjäser från hela 1700-talet. 
Intressant är t. ex. följande: 
Fegejo, L’Isola disabitata. Dramma giocosa per Musica. Ital. & Fr. 

Dresda 1767. 

Det är tydligen P. A. Fegeios text  till Gius. Scarlattis (1712-77, 
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brorson till A. Scarlatti) bästa opera, som hade urpr. i Venedig 1757. 
(COL, L.) - Ur samma avd. må för övrigt följande meddelas: 
Deutsches Stockholmisches Gesangsbuch. Stockholm 1801. 
Maure och Josephsson. Ord afsungne uti Judiska Synagogan den 25 

Augusti 1782. Sved. Hebr. & Franc. Sthlm 1782. 
Förslag till förbättrade Kyrko-Sånger. Sthlm 1814. 
Hymnes, Pseaumes e t  Cantiques spirituels, à l’usage de la Chapelle 

Royale de Suède à Paris. Strasbourg 1758. 
Ord til Musiken i St. FrimurarLogen, den 9:de Martii 1787, Stockholm. 
Jesus vid Oljoberget. Oratorium. Sthlm 1814. 

Den första uppl. av  den svenska texten till Beethovens oratorium Christus 
am Oelberge, som uppfördes i Sthlm f.  f. g. just 1814. 

Cantate utfört i Vor Frelsers Kirke i Christiania. Söndagen den 27:e 

Stenborg, (Carl) Vid Concerten den 27 Febr. 1808. Sthlm 1808. 
Ord att  sjungas vid Concerten den 15 Nov. 1793. Sthlm. 
Då Kronprinsen bivistade Concerten i Stora RiddarhusSalen den 26 

För de tre sistnämnda konserttexterna se: i) C.-A. Mobergs konsertstatistik 
i STM 1925, s. 108. - 2) Vretblad, Konsertlivet (denna musik var av Frigel). 
- 3) Ibid. 

Aug. 1815. 

Oct. 1783. Sthlm 1783. 

Ord till Haydns Oratorium Årstiderna. Sthlm 1817. 
Divertissement donné à Drottningholm le 7 d’octobre 1796. Sthlm 

Gavs vid konungens återkomst från Ryssland, “prosa med sång af J. G. 
Oxenstierna. (Klemming, s. 169.) 

1796. 

Gyllenborg, (G. Fr.) Sveas Högtid. Opera-Ballet. Sthlm 1774. 
Fyra scener på vers med musik av F. Zellbell (d. y.). (Om uppforandet jfr 
Klemming, Vretblad och Nisser.) 

Hallman (J. Chr.) Casper och Dorothea. Heroisk Djurgårds Ballet. 

Pr. 1775 som parodi på Händels Acis och Galathea (pr. 1773). (Klemming, s. 
103 f.)  

Stockh. s. a. 

Zoroastre, e t t  musikaliskt Sorgespel i tre Acter. Sthlm 1778. 
Till denna text skrev som bekant Frigel musiken (jfr även Klemming). 

Eftersom man kan utgå ifrån, a t t  Carl XIII:s musiksamling var 
en av landets största under 1700-talet och säkerligen den dyrbaraste, 
så är det ur musikhistorisk synpunkt motiverat a t t  publicera e t t  så 
rikt urval som möjligt ur denna värdefulla förteckning. Man måste 
vara Hammarsköld ytterst tacksam för a t t  han särskilt i fråga om 
den dramatiska musiken lämnat så pass fullständiga titlar och årtal. 
Därigenom har det varit möjligt a t t  fastställa, att åtskilliga av de 
förtecknade verken, framför allt de dramatiska, numera förvaras i 
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MAB. Dit ha de dock kommit på omvägar, närmare bestämt från 
greve Gustaf Oxenstiernas donation (1860).1 Eftersom hertig Carl i 
regel ej satt  exlibris på musikalierna och de ej varit försedda med 
något annat tydligt tecken på sitt ursprung, är det först nu möjligt 
a t t  avgöra, a t t  en del verk i den oxenstiernska donationen tidigare 
tillhört Carl XIII.2 

Partiturets titelsida till »Pirame et  Thisbé, 1726, med hertig Carls 
namn- och anteckning. (Oxenstierska donationen i MAB.) 

Orienterande upplysn ingar .  
Den följande musikförteckningen är uppställd på samma sätt som 

den i katalogen och med samma stavning (dock ha i de franska titlarna 
för undvikande av otydlighet accenter i enlighet med nutida språk- 
bruk utsatts). Här har även en sträng bokstavsföljd tillämpats med 

1 Gustaf Oxenstierna (1793-1860) var son till skalden och hade goda förbin- 
delser med kungliga familjen. Han ägde själv åtskilliga av  bernadottarnas egna 
kompositioner och har tydligen efter 1819 varit i tillfälle a t t  köpa en del av no- 
terna i Carl XIII:s samling. (Jfr C. RI. Carlander, Svenska bibliotek och ex-libris, 
2 .  uppl., 1, Sthlm 1904, s. 70.) - Som exempel på dylika verk som uppenbarligen 
kommit till Oxenstierna från Carl XIII må nämnas: La Barre, Le Triomphe des 
Arts (se nedan under avd. 11), Naumann, La  Reggia del fato (ibid.), Aline - 
med egenhändig dedikation av Uttini till hertiginnan av  Södermanland - samt 
framför allt Rebel & Francoeur, Pirame e t  Thisbé, med 0:s  exlibris på pärmen 
men hertig Carls egen namnteckning på titelbladet. 

2 Om hertig Carls bibliotek samt Hedv. Elis. Charlottas läses hos Carlander, 
a. a., 1, s. 28 If. 
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avseende på tonsättarna och - i fråga om anonyma verk - titlarna. 
Alla smärre tillägg i själva förteckningen ha satts inom [ ] och ute- 
lämnade ord markeras av . . . Ur varje avd. har ett så rikt och repre- 
sentativt urval som möjligt gjorts.1 - Kommentarerna för varje av- 
delning i förteckningen ha samlats i gemensamma fotnoter, där i första 
hand mindre vanliga tonsättare och verk blivit omnämnda. Då efter- 
namnet på tonsättaren ej avviker i stavningssättet från det i förteck- 
ningen förekommande, utskrives efter förnamnen i fotnoten endast efter- 
namnets begynnelsebokstav. 

I avd. för de anonyma operorna har för vinnande av överskådlighet 
det vid alfabetiseringen använda ordningsordet kursiverats, och kom- 
mentarerna ha skrivits i anslutning till varje verk. 

Rådfrågad litteratur och använda förkortningar: 
COL Washington: Library of Congress. Catalogue of Opera 

Librettos printed before 1800. 1-2. Washington 1914. - 
Dramatic Music. Catalogue of full scores. Washington 
1918. 

D. Dahlgren, F. A., Förteckning öfver svenska skådespel . , . 
Sthlm 1866. 

Eit. Eitner, R., Biogr.-bibliogr. Quellen-Lexikon . . . Lpz. 

Fs 
Klemming Klemming, G. E., Sveriges dramatiska litteratur . . . Sthlm 

L. Loewenberg, A., Annals of Opera 1597-1940. Cambridge 

Nisser Kisser, C., Svensk instrumentalkomposition . . . Sthlm 1943. 
NoLex Norlind, T., Allmänt musiklexikon. 1-2. 2. uppl. Sthlm 

Personne Personne, N., Svenska teatern. 1-2. Sthlm 1913-14. 
SoLex Sohlmans musiklexikon. 1. Sthlm 1948. 

1900-04. 
Fétis, F. J., Biogr. universelle . . . 2 .  uppl. 1860-65. 

1863-79. 

1943. 

1927-[30]. 

Walin, S. ,  Beiträge zur Geschichte der schwedischen Sinfo- 

Vretblad, P., Konsertlivet i Stockholm under 1700-talet. 

Övriga förkortningar: KB - Kungl. Biblioteket; MAB - Musika- 
liska Akademiens Bibliotek; pr. - premiär; STM - Svensk Tidskrift 
för musikforskning; urpr. - urpremiär; UUB - Uppsala universitets- 
bibliotek. - De i förteckningen återkommande Msct och Cah. betyda 
givetvis manuscrit, resp. cahier. 

1 I en del fall där verktitlarna varit utan större intresse, ha endast tonsättar- 
namnen utsatts. - Så gott som samtliga stora eller allmänt omtyckta komposi- 
törer från 1700-talet jämte åtskilliga ovanliga och föga kända kan man finna i 
förteckningen. Att  J. S. Bach och Beethoven saknas är ganska förklarligt, däremot 
är det anmärkningsvärt, a t t  C. Ph. Em. Bach, Händel, J. A .  Hiller och J. Fr. 
Reichardt ej äro representerade. Man lägger också märke till, a t t  Mozart finns 
upptagen endast med Trollflöjten, som givetvis intresserade hertigen i hans egen- 
skap av stormästare inom Frimurareorden. 

nik. Sthlm 1941. 

Sthlm 1918. 
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För de i förteckningen representerade medlemmarna av Lully-skolan 
(Lully, Desmarets, Rebel, La Barre, Campra och Destouches) hänvisas 
även till C.-A. Mobergs uppsats ))Lully-skolan i Uppsala universitets- 
biblioteks handskriftsamlingarr i STRI 1923. - Övrig litt. är närmare 
angiven i fotnoterna. 

Så följer musikförteckningen i Carl XIII:s katalog. 

MUSIQUE 

1. Théorie & l’Histoire de  l’Art [7 vol.]. 
B1. a.: 
Boutmy, Traité abrégé sur la Basse continue. Haye. 
Catalogue de Musique Vocale & Instrumentale appartenant à Mr Sieber. 
Verzeichnis musicalischer Werke welche nicht durch den Druck be- 

[Dessutom: Tematiska kataloger från Breitkopf (1762) och Hummel 

2. Musique Spirituelle [55 vol.] 
B1. a.: 
Antique Livre de Choral Svédois, avec 5 Lignes. Msct 
Galuppi, (Baldaz.) Cantata sacra. Msct 
Jomelli, [bl. a. orat.] La Passione di nostro Signore Giesu Christo. Lond. 
Perez, (Dav.) Mattino di Morti. Cantata Sacra. Cah. 1-46. Msct2 
3. Musique Vocale [42 vol.] 
B1. a.: 
Anfossi, Aria con Violini, Violetta e Basso: ))Compatite Signor mio)). 

Msct 
Aria per Voce da Soprano, con Violini, Viola, Travasieri Corni e 

Basso, 1776: “poveri Dominia. Msct 
Garat, Regrets de Petrarque, avec accompagnement de Forte Piano 

ou Harpe. Paris. 
Grétry, [Div. arior] 
Handochkin, Chançons Russes avec des Variations pour un Violon 

Rousseau, Recueil d’Airs, Romances & Duos. Paris 1781. 
Sacchini, [Sopranaria ur Armida] “Armida oh Stelle,, msct 1776. 
Salieri, [Div. arior med ack. av 2 vl. ms] 
The Airs in the Opera of Artaxerxes set for the German Flute, Violin & 

kanntgemacht worden. Lpz. 1761. 

(u. å.).]1 

[ & b. c.]. 2 vol. Amsterdam. 

Guitar. London. 

1 Boutmy: Eit. och Fs ha något olika åsikter om upphovsmannen. Fs tycks 
i detta fall vara bäst underrättad, och det bör därför vara Léonard B. f. 1725 och 
1760 bosatt i Haag, då också verket i fråga tillkommit, Sieber: troligen identisk 
med Jean-Georges S. (ca 1734-1815), som startade en musikhandel och e t t  
-förlag i Paris 1770. (Eit., Fs) 

2 Baldassare Galuppi (1706-85) nämnes rätt  utförligt i Eit., men denna kom- 
position är ej förtecknad. Davide Perez’ (1711-78) verk »Mattutino de Morti” 
kom i tryck 1774 och är satt  för 5 vokalst. och ork. (Eit., Fs) 
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[2  arior och kör ur] La Belle Arsene. Haye. 
The Hermit, a Cantata, the Words taken from a Ballad in the Vicar of 

4. Musique pour la Dance [22 vol.] 
[Mest samlingar av kontradanser, sarabander och menuetter, bl. a. 
))Minuetti da Ballo” av Jos. Haydn, tryckt i Amsterdam. F. ö. mest ms] 

5 .  Musique militaire [4 vol.] 
Ferling, Trenne Marcher för Clarinette, Oboè, Fagotte, Basettehorn 

6 .  Duos [11 vol.] 
B1. a.: 
Albanese. 
Anfossi. 
Campioni, Six Duetts, Violoncello, Basse. Msct 
Cirri, (Giov. Bat.) Three Duets and Six easy Solos. Opera VII. London. 
Giardini, (F.) Sei Duetti per Violino e Violoncello. Cah. 1-2. Amster- 

dam. 
Sacchini. 
Uttini, (F.) Duo. Msct2 

7. Trios [69 vol.] 
B1. a.: 
Asplmeyer 
Boccherini, (Luigi) Six Trios a Violon, Alto Viola & Violoncello obligé. 

Campioni, (Ant.) Msct 
Giardini 
Grenzer, (J .  F.) Six Trios. Oeuvre 1. Cah. 1-3. Berlin. 
Haydn (Jos.) Trio a Due Violini con Basso. Msct 
Malder (Petr. van) Sei Trio a due Violini e Basso Continuo. Cah. 1-3. 

Martini [5 trios, alla i ms] 
Pugnani [div. )) )) )) )) ] 

Wakefield. London.1 

och Trompet. Cah. 1-3. Msct 

Oeuvre IX. Cah. 1-2. Amsterdam. 

Anno 1755. Msct 

1 Garat: förmodligen Pierre-Jean G. (1764-1823), men varken Eit. el. Fs 

Handochkin: fanns ej i de av mig anv. hjälpmedlen. 
Rousseau: Samlingen nämns i Eit. 
Artaxerxes: kan möjligen vara Th. A. Arne's opera, som hade urpr. i London 

La Belle Arsene: av Monsigny, urpr. i Paris 1773, pr. i Sthlm 1780, på Drott- 

2 Albanese, . . (ca 1729-1800) var en berömd kastrat, som även med viss 

Cirri: Giovanni Battista C., som enl. Eit. levde i mitten av 1700-t. Eit. nämner 

Giardinis duetter var enl. Eit. op. 14. 

känner till stycket i fråga. 

1762 och var hans bästa verk. 

ningholm redan 1779. (L., D.) 

framgång verkade som tonsättare. (Eit., Fs) 

hans op. 7. 
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Sabatini, (Giov. Andr.) Six Sonatas for two Violons and a Bass. Opera 

Schmitt, (Jos.) Six Trios a deux Violons & Violoncello obligé. Oeuvre 

Stamitz, Trio. Cah. 1-3. Msct 
Stumph, Trio pour deux Violons et Basse. Msct 
Uttini, (Franç.) XII Trios. Cah. 1-3. Msct 
-, Six sonatas for two Violins and a Bass . . . Opera 1. Cah. 1-2. 

Wanhall1 
8. Quartettes [17 vol.] 
B1. a.: 
Hoffmann, (Leop.) Msct 
Mislivececk (Gius.) Cah. 1-3. Msct 
Schneider, (G. A.) Trois Quators . . . Augsbourg. 
Toeschi, (Jos.) Six Quartetti a Flute, Violon, Alto, Basso & Violon- 

Wanhall, Cah. 1-6. Msct 
Div. Haydn, Pugnani & Michaelis. Cah. 1-4.2 
9. Sonates [20 vol.] 
B1. a.: 
Croce, (Giacom.) Six Sonatas fo r  the Harpsichord. London. 
Ferari 
Franceschini, Six Sonatas à deux Violons. Oeuvre II .  Amsterdam. 
Galeotti, (Stef.) Sei Sonate per Violoncello solo e Basso. Opera 1. Paris. 
Jannson, Six Sonates à Violoncelle et Basse. Oeuvre 1. Paris. 

1. Cah. 1-3. London. 

11. Cah. 1-3. Amst. 

London. 

cello. Amsterdam. 

1 Asplmeyer: se SoLex. 
Grenser: Johan Fredrik G. (enl. NoLex d. 1795 i Sthlm) var anställd i Hov- 

kapellet och utgav en del musik i tryck. Op. 1 (NoLex anger det som op. 11) kom 
1779. (Eit.) 

Malder(e): Pierre van M. (1724-68), belgare. Eit. nämner 6 trios av honom 
men utan årtal. 
Sabatinis op. 1 trycktes av nottryckaren H. Fougt i London 1768 och annon- 
serades s. å. i Sthlm. - Detsamma gäller Uttinis op. 1 (som i likhet med flera 
andra instr. verk av U. ej upptagits i Nissers förteckning över sv. instr.musik). 

Schmitt: Joseph I. S., pater och violinist i Rheingau i slutet av 1700-talet, 
senare i Amsterdam. Eit. nämner hans op. 11. 

Stumph: förmodl. Johann Chr. S., fagottist i slutet av 1700-talet. (Eit.) 
2 Leopold Hoffmann (c:a 1730-92) var en ytterst produktiv kyrkomusiker 

och hade som kapellm. vid Stephandomen i Wien kontakt med både Haydn och 
Mozart. 

Mislivececk: Joseph Misliweczeks (1737-81) kvartetter tycks Eit. ej ha känt till. 
Schneider: Georg Abraham S. (1770-1839). Eit. är väl underrättad om honom 

och hans verk. 
Toeschi: tydligen Carlo Giuseppe T. (1724-88). Detta verk är enl. Eit. op. 1 el. 2. 
Michaelis: möjligen A. H. Michaelis, som levde i Amsterdam på 1770-talet. 

Eit. nämner några kvartetter av M., som tryckts där. 
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Just, (J. A.) Six Sonatines pour le Clavecin avec l’accomp. d’un Violon 

Kalkbrenner, (C.) Trois Sonates pour le Clavecin avec l’accomp. d’un 

Lanzetti, (Salv.) X I I  Sonates à Violoncello solo et Basso Continuo. 

-, [Dito], opera 3. Paris. 
Müller, (C. F.) Trois Sonates pour le Violon et Basse. Oeuvre III. Sthlm. 
Sonata a Noni. Msct 
Sonata a Six Instruments, 1754. Cah. 1-2. Msct1 
10. S i m p h o n i e s  & Concer t e s  [125 vol.] 
B1. a.: 
Baroni, (Ant.) Sinfonia a Sei Stromenti. 
Boccherini, (Luigi) Sinfonies à plusieurs Instr. récitants. Cah. 1-5. 

Cambini, Trois Simphonies [f. 2 vl., alt, vlc., 2 ob. och 2 hrn]. Cah. 

Esser, (Mich.) Six Simphonies [f. 2 vl., 2 ob. och 2 “Cors de Chasses!)]. 

Galuppi, (Bald.) Simphonia a Octava 1769. Cah. 1-2. Msct 
Geminiani, (Fr.) Concerti Grossi. Op. II. Cah. 1-7. London. 
Giornovichi, Concerto [f. vl. princ., vl. 1-2, alt, vlc., 2 ob. och 2 jakt- 

Girovetz, (A) Trois Sinfonies à grand Orchestre. Paris. 
Giuseppe, [?I Sinfonia in S. Benedetto l’ascensa. 1750. Msct 
Haydn, (Jos.) Grand Symphony performed a t  the professional Concert 

-, Grand Symphony performed a t  Mr. Salomons Concert. Cah. 1, 2. 

-, Sinfonia a Tre con Violini Soli, Alto, Viola obligata e Basso. Msct 
-, Symphonies périodiques à plusieurs Instruments. Cah. 1-6. Paris. 

1 Croce var en berömd tenor, som medföljde Uttinis trupp till Sverige. Hans 
Six Sonatas trycktes i London av  Fougt samtidigt med de ovan nämnda verken 
av  Sabatini och Uttini (se avd. 7). Gerber och Eit. uppger årtalet 1769, men de 
annonserades redan 1768. ( I  NoLex kallas han Giovanni C., vilket även uppges i 
SoLex. Ingen av  dessa lex. nämner hans sonater. - Jfr  N. G. Wollin, Det första 
svenska stilgjuteriet, Upps. 1943, s. 102 o. 123 f.) 

Franceschini: Giovanni F. levde i mitten av 1700-talet och var neapolitansk 
violinist. Eit. nämner hans op. 2. 

Galeotti: mitten a v  1700-t. Eit. anser hans op. 1 vara tr. c:a 1760. 
Jannson: tydligen Louis (-Auguste-Joseph) Janson (1749-?), violoncellist vid 

parisoperan. Både Fs och Eit. nämner op. 1. 
Just: Johann August J. (c:a 1750-?), holländsk pianist och tonsättare. Op. 4 

nämnt av Eit. 
Müller: vår kända konsertmästare från slutet av 1700-t. (Nisser, s. 275, uppger 

hans förnamn till Carl Friedrich i st. f .  Christian Fr.) Sonaterna i fråga tycks vara 
tryckta 1792 el. 1793 och äro dedicerade till hertigen-regenten Cari (jfr Kisser, 
s. 277). 

et d’une Basse. Oeuvre IV. Cah. 1-2. Amsterdam. 

Violon et d’une Basse. Oeuvre II. Cah. 1-2. Cassel. 

Opera 1. Paris. 

Paris. 

1-2. Paris. 

Ams t er d. 

horn]. Oeuvre II. Libro VII. Berlin. 

1787. Lond. 

London. 
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(Haydn), (Jos.) Du Répertoire de la Loge Olympique Sinfonie pério- 
dique tirée de l’OEuvre L I  de J. Haydn. Paris. 

Holzbauer, (Ign.) Sinfonia da Camera a Quatro. Msct 
Ivanschiz, Sinfonia in D. [Dito] in G. Msct 
Kospoth, (O. Ch. Erdmann Baron de) Six Symphonies à 15 Parties. Msct 
Nardini, Sei Concerti a Cinque Stromenti, Opera 1. Amsterd. 
Naumann, Simphonies. D. N:o 7 & 9. Cah. 1, 2. Msct 
-, Sinfonies N:o 18 & 19. Cah. 1, 2. Msct 
Paesiello, (Giov.) S. Samuel. Sinfonia, 1775. Msct 
Sacchini, (Ant.) Sinfonia in Padua l’anno 1770. Msct 
Uttini, Simphonia. N:o 33. Msct 
Wagenseil, Sinfonia a Tre. Msct 
-, Concerto per il Cembalo. Msct 
Wanhall, Concerto. Msct 
Veichtner, (Ad.) Due Divertimenti a piu Stromenti concertanti. Berlin. 
[Div. symf. av:] Abel, J. Chr. Bach, Beck [Chr. Fr.?], Ditters (dorf), 

Esser, Graaf, Guglielmi, Klöffler, Kreutzer, Nardini, Pellegrino 
[Ferd.?], Pleyel, Pugnani, Ricci [Pasqv.], Richter, Jos. Schmitt, 
Schweizer, Schwindel, Stamitz, Toeschi, Vitzthumb, Wranitzky. 

[Dessutom ett flertal anonyma symfonier.] 
Anfossi, (Pasq,) L’Ascenza. Ouvertur. 1775. Msct 
Bach, (J. Chr.) Fourth Overtures. Msct 
Cocchi, (Gioacch.) Divertimenti per Musica Vocale ed Instrumentale. 

London 1759. 
Jomelli, Ouvertura a Ottave. Msct1 

1 Baroni: Antonio B. är så gott som okänd. Gerber säger a t t  han verkade i 
slutet av  1700-t., Eit. nämner honom med 4 rader. 

Esser: Michael E., tysk violinist i slutet av  1700-t. Eit. nämner dessa symf. - 
Esser gästade även Sverige, se närmare P. Vretblad, Konsertlivet . . ., reg., samt 
S. Walin, Beiträge . . ., reg. 

Galuppi: Eit. känner ej heller detta verk av honom. 
Giornovic(c)hi (Jarnowick): Giovanni Mane G. (ca 1745-1809), it. violinist 

och tonsättare, som bl. a. gästade Sverige, (se närmare Vretblad, a. a., reg.). 
Eit. nämner hans op. 2. 

Ivanschiz (Ivancziz): är  på det hela taget okänd, och Eit. nämner ej dessa 
sinfonior. 

Kospoth: 1817), preussisk kammarherre. Eit. förtecknar flera symfonier av 
honom, av vilka möjligen några äro identiska med de ifrågavarande, vilka funnits 
i KB men numera - enl. ant. i realkatalogen - saknas. - Av samme Kospoth 
finns i K B  ))Il trionfo d’Ariannaa (hdskr. S 240: 1-2), dramma per Musica. Den 
är dedicerad till konungen av  Sverige (Gustav III), omfattar 2 akter och är  inb. i 
2 mycket eleganta sidenband. 

Nardini: Fs  men ej Eit. nämner detta op. - MAB äger e t t  ex. av detta verk, 
som är skrivet för vl. princ., VI. 1-2, ait, vlc., U.  c. och 2 jakthorn ad lib. 

Naumann: Eit. anser a t t  det endast är fråga om opera-sinfonior, men om 
Eit. förtecknar just dessa är omöjligt a t t  avgöra. 

Paisiello: verket ej nämnt av Fs eller Eit. 
Sacchini: d:o. 
Uttini: troligen någon opera-sinfonia. 

13-497531. 
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11. Musique théatrale [287 vol.] 
BI. a.: 
Baccelli, La buona Figliuola, trad. de l’Italien. Réprés. le 10. Juin 1771. 

Barre, (de la) Le Triomphe des Arts. Ballet. Paris 1700. 
Blaise, Annette & Lubin. Msct 
Bruni, (C. [i]) Toberne ou le Pêcheur Suédois. Msct 
Campra, Tancréde , . . Paris 1702. 
Dalayrac, [9 vol., därav flera originaluppl.] 
Desmarets & Campra, Iphigénie en Tauride . . . Paris 1704. Cah. 1, 2. 
Ferling, Parties séparées de l’Opera: Le Déserteur. Cah. 1-12. Msct 
Gavaux, L’Amour filial [urpr. 7/3 1792]. Paris. 
Gluck, Alceste. Tragédie-Opéra [fransk pr. 30/4 1 7 7 6 .  Paris. [Pr. i 

Guglielmi, The favourite Songs in the Opera: La Sposa fedele. London. 
Hasse, (Giov. Ad.) Alcide al Bivio. Festa theatrale. Lipsia 1763. 

Holland, Entr’Actes à plusieurs Instruments. Berlin. 
[La Barre, se: Barre, de la] 
Lalin, (L.) Gustaf Adolphs Ädelmod. Cah. 1, 2. Msct 
-, Lucile. Opéra Comique, uppf. den 19. Jun. 1776. Stockholm. Msct 
Laurette, Le Médecin de l’Amour. Opéra, réprés. le 22. Sept. 1758. Paris. 
Lesueurs, La Caverne. Drame, réprés. le 16. Févr. 1793. Paris. 
Lully, Armide. Tragédie. Paris 1718. 
Martini, L’Amoureux de quinze Ans. Comédie, réprés. le 18. Avr. 1771. 

av. les Part. Sép. Cah. 1-4. Paris. 
-, Sapho. Tragédie, réprés. le 14. Déc. 1794. Paris. 
Mozart. (Am.) Ouverture de la Flûte enchanté. Paris. 
-, Die Zauberflöte. Msct 
Naumann, Ouv. de Clemenza di Tito. Msct 
-, Parties séparées de l’opéra: La Hipocontrica. Msct 
-, Raccolta de Arie, Duetti & Cori del Opera: La Dama Soldato. 

-, La Reggia del Fato. Partiture & Parties Séparées. Cah. 1-21. Msctl 

Veichtner: Franz Adam V. (slutet av 1700-t.), Fr. Benda-elev. Fs  nämner e t t  
verk i ms, som skulle kunna vara identiskt med detta. 

Bach: Eit. nämner en The Periodical Overture i Brit. Mus., som måhända har 
något samband med detta verk. 

Cocchi: Gioacchini C. 1804), finns förtecknad av Eit. med bl. a. detta verk, 
varav e t t  ex. skall finnas i CUB. 

1 Baccelli: var endast arrangör till denna musik av  Piccini. Urpr. i Rom 1760, 
pr. i Sthlm 1781 (på it.) samt 1788, “Sophie eller Den dygdiga landtflickan)). (L., 

Barre: M. de L a  Barre.  Enl. Eit. finnas av honom i UUB detta och e t t  annat 
verk, vilket också stammer med T. Norlinds uppgift i Bilder ur svenska musikens 
historia . . ., 3, s. 320. - I C.-A. Mobergs intressanta uppsats om Lully-skolan i 
STM 1925 har detta verk av La Barre fallit bort och ej f å t t  någon beskrivning. 

Biaise: Adolphe B. 1772), fagottist. Verket hade urpr. i Paris 1762 och nådde 

Cah. 1, 2. Paris. 

Sthlm 1781. 

)) , Parties séparées de l’Opéra Solimano. Cah. 1-8. Msct 

Dresda. 

D.) 
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Paesiello: Le Marquis Tulipano. Opéra Bouffon, av. les Part. sép. Cah. 

-, Théodore à Venise. Opéra Héroi-comique, réprés. le 18. Nov. 1786 

Philidor, [9  komiska operor, bl. a. Sancho Pança (1762) och Tom Jones 

Piccini, La buona Figliuola. Opera Comica. London. 
-, Pénélope. Tragédie, réprés. [i Fontainebleau] le 2. Nov. 1785. Paris. 
Rameau, Castor et Pollux. Tragédie, réprés. le 24. Oct. 1737. Paris. 
-, Hippolite e t  Aricie. Tragédie, réprés. le 1. Oct. 1733, Paris. 
Rebel et Francoeur, Pirame et Thisbé . . . Paris 1726. 

stor popularitet. Pr. i Sthlm 1786 men dessförinnan i Göteborg 1782. (L., D., 
Klemming) - Prins Carl och hans syster Sofia Albertina hade själva spelat titel- 
rollerna redan 1764 vid det första uppförandet vid hovet. (Se Personne, 1, s. 85.) 

Bruni: Antoine-Berthélemy B. (1759-1823). Verket hade urpr. i Paris 1795. 
Gavs i Sverige, “Fiskaren”, med speciellt balettinslag. (Fs, L., D.) 

Ferling: Monsignys Le Déserteur (urpr. i Paris 1769) gavs i övers. redan 1777 
i Sthlm med bititeln ,Alexis,. Musiken var då bearb. av Stenborg. (L., D.) 

Gavaux: operan hade pr. i Sthlm 1807 och annonserades då såsom komponerad 
av Dalayrac. (L., D.) 

Guglielmi: urpr. i Venedig 1767 och pr. i London 1770. 
Hasse: Alcide hade urpr. i Wien 1760 och trycktes tydligen i Lpz. (L,, Eit.) 
Holland: Johann David H. (f. c:a 1746) är föga känd. 
Lalin: Gustaf Adolphs  Ädelmod eller M a r t a  Banér och Lars  Sparre,  ,dram med 

sång och dans av  Gustaf 111” (Lalins namn ej nämnt). Uppfördes f .  f .  g. offentligt 
1789, men hertig Carl spelade själv Gustav Adolfs roll inför hovet redan 1783. (D., 
Personne, 1, s. 165.) - KB:s ex. är det som Lalin själv dedicerat till Gustav I I I  
och skrivit på dennes befallning (jfr Nisser, s. 255). Efter konungens död har väl 
hertig Carl införlivat verket med sina samlingar. - Musiken till Lucile är endast 
e t t  arr. av  Grétrys melodier till den svenska översättningen, utförd av  A. M. 
Malmstedt (-Lenngren). Urpr. i Paris 1769. 

Laruette: Jean Louis La Ruette (1731-92), skådespelare och tonsättare. 
(COL, Eit., Fs men ej L.) 

Lully: A r m i d e  hade som bekant urpr. i Paris 1686. Eit. och Fs nämner en fransk 
edit. från 1710, men ingen uppl. från 1718 tycks vara känd. 

blartini: Jean M. (1741-1816). Detta är hans bästa opera och har bititeln 
L a  Double féte. (L., Eit.) - Sapho föga känd och ej nämnd av L. 

Naumann: såväl L’ lpocondriaco eller Der Hypochondriste som L a  dama soldato 
hade urpr. i Dresden, 1776 och 1791 respektive. (COL, Eit.) - L a  reggia de¿ fato 
var ingen opera utan en kantat, vars fullständiga titel man får hos Klemming 
(s. 512): ))La Reggia del Fato [Odets tempel]. Serenata da Cantarsi, Per il Felicis- 
simo Ritorno di Sua Maesta Ii Re de Svezia etc. etc. Li Luglio 1777.” Musiken 
uppgives vara av Naumann, som då vistades i Sverige. Kantaten sjöngs vid Gustav 
111:s återkomst från Ryssland i mitten av juli 1777, och orden trycktes i Sthlm 
s. å. Välkomstfesten och kantaten, som tydligen sjöngs på svenska, omnämnes 
utan angivande av tonsättare eller för€. i Hedv. Elis. Charlottas dagbok för juli 
1777. - Verket tycks vara föga uppmärksammat och omnämnes ej i NoLex. 
Enl. Eit. finns - eller måhända fanns - detta verk i ms i Dresdens museum. 

1, 2. Paris. 

Cah. 1, 2. Paris. 

(1765).] 
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Rebel e t  Francoeur, Le Trophée. Divertissement à l’occasion de la 

Royer, Zaide, Reine de Grenade. Paris 1739. 
Sacchini, (Ant.) L’Isola d’Amore. London. 
-, Oedipe à Colone. Tragédie réprés. [à Versailles] le 4. Jan. 1756. 

-, La Colonie. Op. Com., réprés. le 16 Août 1775. Paris. 
Salieri, Tarare . . . 1757. Paris. 
Sarti, (Gius.) Ciro riconosciuto. Lipsia 1755. Msct 
Uttini, (Fr. Ant.) La Fête de Bacchus. Cah. 1-2. Msct 
-, I1 Re Pastore . . . 24/7 1755. Cah. 1-3. 
[Dessutom: div. lättare verk av Berton, Cifolelli, Deschamps, Duny 

Victoire de Fontenoi. Paris 1743. 

Paris. 

(12 st.), Gossec, Grétry (11), Herbain, Méhul och Vachon.]1 

[Anonyma operor] 

[Av Uttini. Pr. i Sthlm 1776. (D.)] 

Paris. [Av Monsigny] 

Aline ou la Reine de Golconde, av. les Part. Sép. Cali. 1-21. Msct 

Aline, Reine de Golconde. Ballet Héroique, réprés. le 15. Avril 1766. 

Amphion. Opéra. Cah. 1,  2. Msct 
Det finns många operor a t t  välja på, men här är det väl troligen fråga om 
Naumanns verk, som ju hade urpr. i Sthlm 1778. 

Les Amours de Gonesse. Opéra Bouffon. Paris. 
Känd även under titeln L e  Mitron el la Mitronne av Jean Beiij. de L a  Borde 
(1734-84). Urpr. i Paris 1765. (COL, Eit.) 

1 Paisiello: L e  Marquis T u l i p a n o  ou L e  mariage inat tendu hade urpr. i Rom 
1766, gavs i utvidgad form i Petersburg 1777 (Il matrimonio inaspet tafo) ,  hade pr. i 
Paris 1789 och i Sthlm 1794, ))Marquis Tulipano el. Det oförmodade giftermåletr. 
(COL, Eit., L., D.) - I l  R e  Teodoro in Venez ia  hade urpr. i Wien 1784 och var en 
av  P:s mest omtyckta operor. Pr. i Versailles (i övers.) 18/11 1786. (L.) 

Rameaus Castor och Pollux anses vara hans bästa verk. 
Hippoly te  var hans första tryckta opera. 
Rebel etc.: De bägge kollegerna François Rebel och François Francoeur skrevo 

10 operor tillsammans. Pirame e f  Thisbé hade urpr. i Paris 17/10 1726. - L e  Tro- 
phée gavs l0/8 1745 i Paris. (Eit., L.) 

Royer: J. N. P. Royer (1705-55), verksam i Paris. Zaide  var en heroisk balett, 
som hade urpr. i Paris 1739 och trycktes där s. å. (Eit., COL) 

Sacchini: L’Isola d’Amore (fr. L a  Colonie) hade urpr. i Rom 1766, pr. i London 
(på it.) 1776 och i Sthlm 1783, “Colonien eller Nybygget”. Sacchinis av samtiden 
mest uppskattade komiska opera. (L., D.) 

Salieri: urpr. i Paris 8/6 1787 och ansett som S:s bästa verk; ännu mer omtyckt 
i Wien i en omarb., Axur, R e  d’Ormus, 1788. (L., COL) 

Sarti: operan gavs i Köpenhamn 1756 och trycktes där s .  å. (Eit., NoLex. 
men ej hos L. el. COL) 

Uttini: L a  Féte de Bacchus tycks vara okänd. Kan det möjligen finnas något 
samband mellan den och pastoralen L e s  Festes de l’Amour e de Bacchus (1672) 
av Quinault-Lully? - Om I I  R e  Pastore läses bäst i E. Sundströms art. i STM 
1931. Verket trycktes i Haag 1756/57 (jfr H. Nybloms art. i STM 1922, s. 52 ff.). 
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Alla Sångstämmorna på Arier och Duetter i Operan Birger Jarl. Msct 
Det är väl fråga om Uttinis bidrag till detta verk, som uppfördes vid hertig 
Carls förmälning med Hedv. Elis. Charlotta 8/7 1774, senare även offentligt 
fr. o. m. 1790. Hertig Carl utförde huvudrollen vid hovet redan 1783. (D., 
Personne, 1, s. 164.) 

Chinesiska Fêten. Cah. 1-3. Msct 
Troligen detsamma som Koulouf ou L e s  Chinois av Dalayrac, urpr. i Paris 
1806, pr. i Sthlm 1809, “Kuluff eller Feten i China). (L,, D.) 

Una Cosa rara. Ouverture. Pour le Clavecin et Violon. Paris. 
Martin y Soler, även kallad Martini Vincenzo (1754-1806) skrev Una cosa 
rara o sia B e l l e z a  ed onestà som hade urpr. i Wien 1786. Verket var oerhört 
populärt i hela Europa i slutet av  1700-t. och trycktes i en mängd olika arr. 
(COL, L., Eit.) - Mozart har skrivit två arior som inlägg till en annan opera 
av denne tonsättare (se K. V. 582 o. 583). 

Parties Séparées de l’Opéra: Cythère assiégée. Cah. 1-14. Msct 
Av allt a t t  döma Glucks föga kända komiska opera från 1759. Tidigare funnos 
andra versioner av samma ämne men med anonyma tonsättare. (COL, L.) 

Parties Séparées de l’Opéra: Les deux Avares. Cah. 1-12. 

Le Diable à Quatre. Op. com. Paris. 

Av Grétry och hade urpr. i Paris 1770. 

L e  Diable eller La double metamorphose hade urpr. i Paris 1756 med musik 
arrangerad av Philidor. Pr. i Sthlm, “Nu är hin lös, (m. m.), 1787. (L., D.) 

Dårland. Parodie af Roland. Msct 
Eftersom ingen tryckt källa tycks ha tagit med detta verk skall det här 

beskrivas något utförligare än de övriga. - Originalet med såväl text som 
noter förvaras i KB (hdskr. S 149) och omfattar 2 akter. E n  första version 
ar skriven på 4-sidiga ark av vanligt brevpapperformat och tycks omfatta 
så gott som hela verket (akt 1: 110 s., akt  2: 138 s.). E n  andra version före- 
ligger i partitur av  vanligt tvärkvartoformat. Texten är på vers men ej  
genomgående tonsatt. Musikinslagen bestå av  arior och danser (bl. a. balett 
av  lappar), och en särskild förteckning omtalar, varifrån de olika musiknum- 
ren hämtats (ett  flertal franska kompositioner). - Handskriftsavd:s real- 
katalog på KR uppger, a t t  handstilen är Johan Gabriel Oxenstiernas, men 
tydligen har man icke vetat, varifrån verket kommit, och vem som skrivit 
u t  musiken. 

För min del skulle jag vilja göra gällande, a t t  även musiken skrivits av 
“Skördarnas” skald. Pikturen i nottexten är nämligen utan tvivel densamma 
som den i verstexten. Och ti t tar  man sedan lite närmare på själva musik- 
arrangemanget, så verkar det högst sannolikt, a t t  Oxenstierna roat sig med 
a t t  själv skriva u t  musiken i partitur. Basen är noterad som generalbas och 
besiffringen endast delvis utskriven. Besättningen inskränker sig i regel till 
stråkar, men ibland förekomma även flöjt, oboe och horn. Själva orkester- 
satsen är långa avsnitt påfallande dilettantmässig, och ofta följas alla instr. 
utom basen å t  - även blåsinstr. - i så gott som exakt samma tongångar, 
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och det hela måste vid e t t  framförande - om det nu någonsin blev något 
sådant - ha låti t  ganska bedrövligt. Det utskrivna partituret är Iångt ifrån 
avslutat och ser ej använt ut. 

Oxenstierna var en kvick och elegant hovkavaljer, som Gustav III och 
hovet gärna begagnade sig av, och som frimurare stod han hertig Carl mycket 
nära. Han var också en stor musikälskare, medlem av  Utile Dulci och hade 
under 4 år haft  tillfälle a t t  i Wien odla si t t  musikintresse. - Piccinis Roland, 
som parodin avser, uppfördes på Drottningholm 1781 (urpr. i Paris 1778) 
med musik arrangerad av  Lalin. - E n  annan parodi, “Donnerpamp”, gavs 
1783. (L., D.) 

L’Europe galante. Ballet. Paris 1699. 
Campras synnerligen populära opera-balett, som hade urpr. i Paris 1697. 
Detta är den 3:e uppl. i tryck. (Eit., L.) 

Marche de Gaston et Baiard. Tragédie. Msct 
J. D. Valerius gjorde 1801 en övers. av  Gaston ef Bayard, som gavs som 
skådespel. Någon musik finns ej omnämnd, så a t t  om detta ms verkligen 
innehöll även noter, var det något speciellt och hittills okänt. - Texten har 
en dedikation till hertig Carl. (D., Klemming, s. 183.) 

L’Impresario in Angustie. Ouverture. Cah. 1, 2. Paris. 
Av Cimarosa, urpr. i Neapel 1786, pr. i Paris 1789 och i Sthlm, “Theater- 
directeuren)), 1799. (L., D.) 

L’Isle Sonante. Op. com., réprés. le 4. Janv. 1768. Paris 1768. 
Tydligen L’Isle sonnante a v  Monsigny. (COL) 

Julie. Comédie, réprés. le 22. Sept. 1772. Cah. 1, 2. Paris. 
Av Nicolas Dézède (1740?-92). Svensk pr. 1786. (Col, L., D.) 

Le Maitre de Musique, Comédie, réprés. le 28. Mai, 1785. Paris. 
E n  fransk version av  Pergolesis I l  maestro di mus ica ,  urpr. i Neapel 1731. E n  
tidigare, något bearb. version uppfördes i Paris redan 1752. (COL, L.) 

Prolog d’un Divertissement, réprés. devant Sa Majesté la Reine à 

Les Rigueurs du Cloître. Part. Sép. Paris. 

Stockholm le 14. Mars 1768. Msct 

Av Henri M. Berton, urpr. i Paris 1790. Denne Bertons första mera framgångs- 
rika opera. (COL, L.) 

La Rosière de Salenci. Comédie, Cah. 1, 2. Paris. 
Pastoral-komedi av  Grétry, urpr. i Fontainebleau 1773, pr. i Sthlm 1798, 
“Rosen i Salenci eller Dygdens och kärlekens fest”, och då uppförd av elever. 
(L., D.) 

Le Roy e t  le Fermier, Comédie, réprés. le 22. Nov. 1762. Paris. 
Av Monsigny, urpr. i Paris 1762, pr. i Sthlm 1784, “Kungen och skogsvaktaren)). 
(L., D.) 
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La Servante Maitresse. Comédie, réprés. le 14. Août 1754., av. les Part. 

Pergolesis mästerverk från Neapel 1733 gavs redan 1746 på it. i Paris. 1754 
följde denna franska version, som gick c:a 150 gånger under loppet av e t t  år. 
Pr. i Sthlm 1781. - Enligt S. Walin uppfördes den konsertmässigt redan 
1753 (se Beiträge . . ., s. 213). 

sép. Cah. 1-3. Paris. 

Silvie. Basse. Msct 
Av Pierre M. Berton, urpr. i Paris 1765, pr. i Sthlm 1774, “Silvie, hvars ämne 
är lånadt ur Tasso’s herdedikt Aminta) ) .  (COL, D.) 

Soliman. Msct 
Här  finns det givetvis mycket a t t  välja på, men man bör väl i första hand 
gissa på Hasse, Kraus eller Naumann, och den sistnämnde är måhända det 
troligaste. 

Télémaque. Cah. 1-4. Msct 
Förmodligen av  Campra (1704) eller Destouches (1714), såvida man icke skall 
våga gissa p å  G. K. Schürmann (början av 1700-t.). (COL, L.) 

Thesé och Ariana. Violstämman. Msct 
Man gissar i första hand på Lullys Thesée (1675) och i andra på Gossecs (1782). 
(COL, L.) 

Zulima. Opérette. Msct 
Troligen Piccinis Gli stravaganti (Rom 1764), även kallad La Schiava riconos- 
ciuta. Pr. i Sthlm 1783, »Den sköna slafvinnano (m. m.). (COL, L., D.) 

Partiture de l’Opéra: L’Isola incantata. Déf. 
Det finns en balett vid namn L’Isola incantata di Circe la maga,  som gavs i 
samband med urpr. på operan Demofoonle av Pampani (Venedig 1761). - 
A. G. Pampani 1769) är relativt okänd och kompositioner av honom enl. 
Eit. mycket sällsynta. Fs nämner Demofoonte men ej om den efterföljande 
baletten också var tonsatt av  Pampani. (COL, Eit., Fs) 

[Dessutom:] Musique incomplète des Pièces inconnues. Msct, [3 vol.] 

12. Collections [12 vol.] 
B1. a.: 
Arier utur de på Kgl. Theatern uppförde Operor, lämpade dels fö r  Claver 

Recueil des nouvelles Marches, Menuets etc. etc. apropriées pour 

Åhlström, Musikaliskt Tidsfördrif för år 1789. Stockholm. 

och dels för Harpa eller Zittra. Häft 1-3. Stockholm. 

toutes sortes d’Instruments. Haye. 
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RÄTTELSE 

I föregående årgång av denna tidskrift omnämnes en Mozart- 
autograf (s. 76 f.), som förvaras i MAB och förmodades ha hört till 
Fredrik Samuel Silverstolpe. I en fotnot anmälde undertecknad, a t t  
uppgiften ej kunnat verifieras, och åtskilliga tecken tydde på a t t  den 
måste vara felaktig. Det har nu också lyckats mig konstatera, a t t  
autografen ifråga tillhört Oscar I I  under hans tid som hertig av 
Östergötland och preses vid MA. - I hdskr. ))Donationer 1800- 
1880, bd 1” i MAB finner man en uppgift om, a t t  hertigen av Öster- 
götland 1870 skänkte 12 pianokonserter ))samt en dyrbar handskrift 
af Mozart)) till MAB. [ Jfr Kongl. Musikaliska Akademiens Handlingar 
1870-71, Sthlm 1872, s. 12. - Jfr även C. M. Carlander, Svenska 
bibliotek och ex-libris, 2. uppl., 1, Sthlm 1904, s. 71, där det på tal 
om gåvor till MAB heter: ))Af akad:s d. v. praeses, prins Oscar (s. m. 
Oscar II): en högst dyrbar autograf af Mozart (en trio [!J ur op. 
'Titus' i partitur))).] 

På  s. 82 i samma artikel bortgår till följd därav hela rad 5 i den där 
gjorda sammanställningen. 

C.-G. Stellan Mörner. 

ETT UNIKT V E R K  AV EURICIUS DEDEKIND 

Av IVAR STARE 

v den tyske tonsättaren Euricius Dedekinds produktion synas A blott några få verk ha undgått förödelse. British Museum äger en 
discantus-stämma till Newe Teutsche Liedlein . . . (1585), och i Stads- 
biblioteket i Hamburg funnos åtminstone före kriget fyra stämböcker 
till en (5-stämmig?) evangelieförtoning. I Stockholm i Kungl. Musi- 
kaliska Akademiens bibliotek (Tyska kyrkans samling nr l l) förvaras 
e t t  verk, som tyvärr inte ä r  riktigt fullständigt, t y  genom felaktigt 
tryck saknas i altstämman det första stycket av  verkets första av- 
snitt. - Verkets titel är ANTIDOTA, ADVERSVS OCTO HOMINVM 
PASSIONES, VITIORVMQUE TVRBAM vniversam.. . . Det är 
tryckt i fyra stämböcker i tväroktavformat (15,5 x 20 cm), bundna 
i pergamentband (den femte stämboken i samma kapsel tillhör en 
annan - 5-stämmig - komposition, vars övriga stämmor äro sam- 
manbundna med Antidota). Trycket (med lösa typer) har utförts av 
Michaelius Crönerus (Michel Kröner) i Ulssen 1589. Titelsidan är  lika 
i alla stämmor (altstämman saknar titelsida). Discantstämman och 
basstämman äga dessutom vardera en tillägnan till tonsättaren i form 
av  e t t  epigram av  ))Conradi Dedekindi fratris)) resp. ))M. Fridericvs 
Dedekindvs senior, P. Pastor ad D. Michaelem Lunaeburgi)). I tenor- 
stämman finns i stället en dedikation av tonsättaren, daterad 1588. 
Antalet sidor nottext (opaginerade): D, T och B: 24; A: 23. 

Kompositionens (latinska) text  ä r  till form och innehåll ))huma- 
nistiskt)) färgad och av enkel, moraliserande karaktär. Vart och ett  
av  verkets 12 avsnitt är delat i två  eller t re  delar, en antifonal 
formprincip, som vid denna tid var vanlig. Tonsättningen är utförd 
i kontrapunktisk, motettisk stil. 

Om Dedekinds levnad veta vi endast så mycket, som kan slutas av  
titeln på det verk, som här beskrives. Han var sålunda född i Neustadt 
(Eitner uppger Neustadt a/d. Hart) och verkade 1588 (dedikationens 
datum) i det protestantiska Lüneburg i norra Tyskland som kantor 
vid den till S:t Johannes-kyrkan knutna skolan. 


