


FRANZ BERWALD 
S O M  TIDSKRIFTSREDAKTÖR 

DEN 3 MARS 1818 erhöllo tvenne tyska litografer, Friedrich Ludwig 
Fehr och Johann Carl (Christopher) Müller, nådigt tillstånd a t t  anlägga 
vår t  lands första litografiska anstalt i Stockholm. Följande dag - 
den 4 mars - resolverade regeringen därpå, a t t  Olof Åhlströms privi- 
legium exclusivum på allt nottryck inom landet endast kunde ha 
avseende på framställning av musikalier enligt sådana metoder, som 
varit bekanta vid privilegiets utfärdande och följaktligen icke om- 
fattade nottryckning enligt sådana nyare metoder, som uppfunnits efter 
1788, då privilegiet på 20 år utfärdats, eller efter år 1803, då privilegiet 
blivit prolongerat med 15 år till 1823. Olof Åhlströms privilegium för- 
klarades sålunda icke innefatta framställning av noter enligt de stereo- 
typiska och litografiska metoderna, vilka antingen icke hade upp- 
funnits eller åtminstone icke hade varit bekanta i Sverige förrän åt- 
skillig t id efter det privilegieresolutionerna för Åhlström blivit utfär- 
dade. Dessa metoder stodo därför till fritt  bruk, för var och en som 
ville ägna sig å t  tryckning av  musikalier. 

Den nystartade litografiska anstalten - under firmanamnet “Fehr 
& Müllero - utnyttjade också detta tillstånd och tryckte förutom 
mycket annat litografiskt gods även noter i litografi och var under 
hela 1820-talet den främste producenten av musikalier i landet. Början 
gjordes med kronprins Oscars sorgmarscher till Carl XIII:s begravning, 
vilka utkommo av trycket i slutet av april 1818, och Kullberg-Du Puy’s 
Folksång, som utgavs i början av juni samma år. Eftersom sorgmar- 
scherna ange sig såsom en “Edition par U. E. Mannerhjerta”, så får 
man väl antaga, a t t  Mannerhjerta haft den musiksakkunniga tillsynen 
vid noternas litografering om hand. Mannerhjerta hade emellertid detta 
år en hel del andra arbeten i gång, och han torde därför icke vidare 
ha kunnat ställa sig till förfogande för den litografiska anstalten. Det 
dröjde därför också efter utgivningen av  de två första musikalierna 
ända till omkring den 1 okt., innan nästa musikhäfte utgavs från den 
litografiska officinen. Därefter kom från stentryckeriet minst e t t  
musikstycke i månaden, vilken utgivningstakt dock inom kort över- 
gick till en jämn och rikt flödande ström av musikalier. I en recension 
1819 framhölls, a t t  de första noterna från stentryckeriet röjt “en oöfvad 
och osäker hand” i notskriften, “ett fel som vid sedermera utkomne ar- 
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beten allt mer blifvit förbättradt”.1 Förhållandet torde följaktligen ha 
varit det, a t t  de två tyska litograferna liksom även Fehr junior, vilka 
icke hade erfarenhet av notlitografering, behövde någon musiksakkun- 
nig, vilken kunde ha tillsynen över nottryckningen om hand, sedan 
Mannerhjerta, som f.ö. vid denna t id knappast torde ha varit till- 
räckligt tränad för en sådan uppgift, icke längre stod till förfogande. 
Nottryckningen måste därför tills vidare ligga nere, tills man lyckats 
skaffa en skicklig musiker och notskrivare i Mannerhjertas ställe. 
Åtskilligt talar för a t t  den musiker man slutligen fick såsom medhjälpare 
vid stentryckeriet var ingen mindre än Franz Berwald. 

Franz Berwald - född 1796 och sålunda vid denna t id 22 å r  gammal 
- var en i huvudstaden väl bekant framåtgående musiker och kom- 
positör. Redan i femårsåldern hade han börjat sin musikerbana som 
violinist och i 10-11-årsåldern åren 1806 och 1807 hade han framträtt 
offentligt vid konserter såväl i Stockholm som flerstädes i landsorten.2 
Fadern, den från Tyskland under den gustavianska tidens musikaliska 
högkonjunktur inflyttade violinisten Christian Friedrich Georg Ber- 

l Nya Extra Posten nr 10 den 4/11 1819. Om Olof Åhlströms privilegium och 
striden kring detsamma se Wiberg, A., Olof Åhlströms musiktryckeri: STM 1949, 
s .  83 ff. samt Wiberg, A., Striden Om Olof Åhlströms musiktryckeriprivilegium: 
STM 1952, s. 84 ff., varest även en redogörelse ges för den första svenska litografiska 
anstaltens grundläggning. Mannerhjerta, som ju hade den största förtjänsten av 
det litografiska nottryckets frigivande och som hade hopp om a t t  kunna få starta 
e t t  eget stentryckeri, ville naturligtvis icke genom arbete hos Fehr & Müller göra 
detta företag konkurrenskraftigt i fråga om nottryck även gentemot hans eget 
planerade och snart igångsatta stentryckeri. 

2 I Adolf Hillmans bekanta Berwaldsbiografi och bl.a. i Sten Bromans Berwald- 
skiss 1945 godtagas de bevarade affischernas uppgifter om Berwalds ålder vid hans 
offentliga framträdanden i Uppsala och Västerås under barndomstiden. Affischerna 
meddela (utan a t t  årtalet anges), a t t  Berwald var 9 år då han lördagen den 1 4 / 6  
uppträdde i Uppsala och söndagen den 21 /9  i Vasterås - dessa två konserter ha 
följaktligen hållits samma år - samt a t t  han var 10 år gammal, d.v.s. året därpå, 
då han söndagen den 2 5 / 1 0  åter framträdde på en konsert i Uppsala. Även i detta 
fall anföres icke heller något årtal. Härav har man dragit den slutsatsen, a t t  kon- 
serterna i fråga böra ha ägt rum 1805 och 1806 - så även Olallo Morales i Svensk 
biografiskt lexikon - eftersom Franz Berwald var född 1796. Emellertid har redan 
T. Norlind i sitt musiklexikon (2:a uppl.) konstaterat, a t t  den sistnämnda konserten 
i Uppsala gick av  stapeln 1807. Såsom källa för denna uppgift hade Norlind säker- 
ligen haft Upsala Tidning, i vilken de båda Uppsalakonserterna annonserats. Dessa 
konserter ägde sålunda bevisligen rum åren 1806 och 1807. Docent Stig Walin, 
som sedermera framdragit notiserna ur Upsala Tidning, lämnar frågan om Västerås- 
konsertens år öppen, då han icke funnit någon notis om tidpunkten för detta Ber- 
walds framträdande på konsertestraden (Walin, s., Franz Berwalds offentliga 
konsertverksamhet i Stockholm före utrikesresan 1829: STM 1946, s. 17 ff.). Slår 
man emellertid upp almanackorna för de ifrågakommande åren, finner man, a t t  
den 14 juni inföll på en lördag och den 21 sept. på en söndag endast 1806 och den 
25 okt. på en söndag endast 1807 för den tidsperiod som kan komma i fråga, varför 
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wald, torde väl till en början ha varit sonens lärare liksom han även 
för övrigt undervisade barn och ungdom i violinspel i den musikskola 
han upprättade på 1790-talet.3 Förmodligen har också den unge Franz 
Berwald fått hjälpa till i det “Copiatur-Contoir” för musikalier, som 
fadern tycks ha startat i samband med upprättandet av  det musik- 
lånebibliotek Georg Johann Abraham Berwald grundade 1788 och vilket 
avskrivningskontor fadern drev en lång följd av år och där en verklig 
förläggarrörelse med notavskrifter förekom.4 Det synes mig f.ö. mycket 
sannolikt, a t t  Franz Berwalds verksamhet som kompositör haft sitt 
ursprung icke bara i hans speciella musikbegåvning utan också i den 
musikaliska hemmilj ön och i samband därmed i avskrivningsarbetet 
på kopiaturkontoret, där den unge musikern snart bör ha blivit en 
mycket driven och rutinerad notskrivare med omfattande repertoar- 
kännedom.5 Från a t t  såsom yrke ha skrivit noter för andra och till a t t  
skriva egna kompositioner bör steget icke ha varit långt för en med 
musikalisk skaparkraft begåvad ung och företagsam musiker. År 1812 
erhöll Franz Berwald genom sin dåvarande musikhandledare Edouard 
Du Puy's inflytande anställning såsom violinist i hovkapellet och bör- 
jade mer och mer ägna sig å t  kompositionsarbete.6 År 1817 företog 
han sin av Hillman refererade aktion för en nödlidande familj i Solna 
utanför Stockholm, och vid denna tid synes han ha hört till de mera 
uppmärksammade unga musikerna i huvudstadens musikvärld.7 

När därför den litografiska anstaltens ledare under sommaren 1818 
sågo sig om efter någon musiker, som kunde åtaga sig den musiksak- 

det kan fastställas, a t t  även Västeråskonserten måste ha ägt rum 1806, eftersom 
den enligt affischerna hållits på en söndag den 21/9. Berwald var vid framträdandena 
i fråga sålunda resp. 10 och 11 år och icke såsom affischerna i reklamsyfte ange 
9 resp. 10 år. Jfr Hillman, A., Franz Berwald. En biografisk studie, Stockholm 
1920, s. 13 ff. Broman, S., Berwalds instrumentalmusik före 1830: Musik-världen 
1945, häfte nr 3 s. 3. Se även Gereon Brodins likaså felaktiga datering i Sohlmans 
musiklexikon. Om Berwalds konsertverksamhet under 1810- och 1820-talet se fram- 
för allt Stig Walins nyssnämnda arbete s. 8-71. Om Franz Berwalds framträdande 
vid en konsert i Stockholm den 10 dec. 1806, “sedan han 2:ne gånger förut för det 
Kongl. Hofwet haft den Nåden a t t  med bifall låta höra sig” se Moberg, C.-A., Kon- 
serter i Stockholm för hundra år sedan: STM 1925, s. 99, samt Walin, s., a. a., s. 20. 

3 Se härom Wiberg, A., Musikaliska akademiens lånebibliotek: STM 1938, s. 
86 ff., samt Wiberg, A., Stockholms första musikhandel: STM 1943, s. 15, 21. Jfr 
Berwalds kungörelser i bl.a. Stockholms Posten 23/8 1790 samt Dagligt Allehanda 
27/9 1791. 

4 Om kopiaturkontoret och dess verksamhet se Wiberg, A., Stockholms första 
musikhandel, s. 21 med där anförda källor. 

5 Vid e t t  tillfälle skrev man vid kopiaturkontoret u t  en hel opera med partitur 
och allt för en beställares räkning. Se härom kungörelse i Dagligt Allehanda nr 
185 den 17/8 1795. 

6 Jfr Walin, S., a. a., s. 17 ff. 
7 Hillman, A., a. a., s. 19 f f .  Om Franz Berwalds dåvarande ställning i det stock- 

holmska musiklivet se framför allt Walins nyssanförda arbete. 
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kunniga tillsyn över nottryckningen vid stentryckeriet, som Manner- 
hjerta lämnat torde man mycket snart ha fäst sig vid Franz Berwald 
såsom en lämplig kandidat. Han var rutinerad notskrivare, något som 
dokumenterats av  hans arbete på kopiaturkontoret och av hans verk- 
samhet som komponist. Hans sakkunskap omvittnades f .ö .  av verk- 
samheten som konsertgivare och skapande musiker. Han hade debu- 
terat som tonsättare inför stockholmspubliken på sin konsert den 10 
jan. 1818, alltså just vid den tidpunkt, då den litografiska anstalten 
var under grundläggning. Uppmärksamheten bör därför redan då ha 
blivit fäst vid honom. Vidare var han ännu så ung, a t t  han knappast 
kunde göra anspråk på större arvoden. Härtill kom, a t t  anställningen 
i hovkapellet torde ha givit honom en mycket blygsam inkomst, något 
som kunde göra honom böjd för a t t  utbyta denna verksamhet mot en 
anställning vid stentryckeriet, om han erbjöds bättre löneförmåner där 
än  vid kapellet. 

Något otvetydigt bevis för a t t  Franz Berwald verkligen engagerats 
vid stentryckeriet finns visserligen icke. Man har blott a t t  stödja sig 
på indicier, av  vilka följande äro de viktigaste. I senare delen av sep- 
tember 1818 återupptog man vid stentryckeriet arbetet på nottryck- 
ningen, i det man började med Haeffners nedan omtalade nothäfte 
och vid samma tid i september offentliggjorde Franz Berwald den första 
kungörelsen om sin musikjournal. Då även denna liksom Haeffners 
komposition skulle utkomma från samma tryckeri, är det uppenbart, 
a t t  e t t  intimt samarbete med ingående överläggningar ägt rum mellan 
Berwald och de båda tryckeriägarna i september 1818 - detta alldeles 
oavsett om musikjournalen skulle vara Berwalds enskilda eller sten- 
tryckeriets egendom. Återupptagandet av nottryckningsarbetet vid sten- 
tryckeriet i september i och med Haef fners  arbete tyder p å  att m a n  där 
nu fått en  musiker  till sitt förfogande, som åtagit sig övervakningen, och 
eftersom Franz Berwald är den ende musiker, som kan konstateras 
ha haft samarbete med den litografiska anstalten vid denna tidpunkt 
i och med sitt arbete på musikjournalen och som dessutom odisputabelt 
kunde tänkas komma i fråga för uppgiften, så måste man dra den slut- 
satsen, a t t  det var han, som åtagit sig a t t  kontrollera denna gren av 
stentryckeriets verksamhet - han måste ju där i alla fall övervaka 
litograferingen och tryckningen av musikjournalen. Som e t t  ytterligare 
indicium kommer så härtill, a t t  Berwald tog avsked från hovkapellet 
just vid den tidpunkt (1 okt. 1818), då musikalieproduktionen från 
tryckeriet åter började annonseras i tidningarnas spalter. 

Förmodligen gick det så till, a t t  Berwald infunnit sig på stentryckeriet 
för a t t  göra sig underrättad om möjligheterna a t t  få en del av  sina 
säkert sedan åratal liggande kompositioner tryckta. Eftersom det var 
fråga om e t t  större antal, kom man hos Fehr & Müller  på den tanken, 
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a t t  man skulle kunna förlägga kompositionerna, om de tillsammans 
med även andra utgåvos i form av en musikjournal. Därmed skulle man 
kunna knyta den framåtgående musikern och kompositören till sten- 
tryckeriet och få den kontrollant över musiktryckningen, som man 
länge saknat. Lockad av möjligheten a t t  få sina kompositioner tryckta 
och av  e t t  gott löneerbjudande, slog Berwald till. 

Förhållandet var som bekant det vid denna tid, a t t  varje tryckeri, 
som sysslade med nottryckning, sökte a t t  efter Olof Åhlströms föredöme 
få en musikalisk tidskrift till sitt förfogande, med vilken man kunde 
arbeta under stiltjeperioderna. Därvid var det en fråga av jämförelsevis 
underordnad betydelse, om tidskriften ägdes och drevs av tryckeriet eller 
av redaktören. Vilket som var förhållandet i Berwalds fall, har icke 
kunnat fastställas. Följande fakta äro emellertid givna och klara. Det 
var nödvändigt för de med svenska förhållanden främmande och dess- 
utom tysktalande litograferna a t t  ha en svensk representant som för- 
handlare och rådgivare, vilken var väl hemma i det stockholmska och 
inhemska musiklivet, om de ville ägna sig också å t  musikalietryckning 
och å t  utgivning av en musikjournal. Denne representant borde då 
också helt naturligt även utåt stå som ledare för musikjournalen. Man 
torde därför få utgå ifrån, a t t  tidskriften ägdes av stentryckeriet på 
samma sätt som Musikaliskt Tidsfördrif ägdes av Olof Åhlströms musik- 
tryckeri, under det a t t  Berwald mot särskilt arvode självständigt skötte 
redigeringen och därjämte var anförtrodd den musiksakkunniga till- 
synen över nottryckningen vid stentryckeriet.8 I motsats till Olof Åhl- 
ström voro varken Fehr eller Müller musiker, och de behövde därför 
nödvändigt, oavsett sin skicklighet som litografer för övrigt, en musik- 
sakkunnig kontrollant vid nottryckningen, liksom de även såsom nämnt 
behövde en med de svenska förhållandena på musikens område för- 
trogen redaktör för den musikaliska journalen. 

I e t t  brev till den bekanta tyska musikfirman Peters musikförlag 
den 5 jan. 1819 omtalade Berwald, a t t  man uppmanat honom a t t  
trycka sina “2 grosse Quartetten für zwei Violinen, Bratsch und Violon- 
cell)) hos Fehr & Müller men a t t  han för sin del helst skulle vilja se 
dem tryckta på Peters förlag.9 Skälet var uppenbart det, a t t  kvar- 
tetterna på detta sätt skulle nå ut  till en större publik på kontinenten, 
och det var till en “kontinental” ryktbarhet och berömmelse Berwald 
syftade. Berwald antyder i brevet såsom självklart, a t t  han kunde få 
nothäftet tryckt hos Fehr & Müller, och det är därför också härav 

9 Aven senare av stentryckeriet utgivna tidskrifter synes icke ha ägts av redak- 

s Berwalds brev är återgivet av Sten Broman i hans ovan citerade undersökning 
törerna utan av tryckeriet. 

om Berwalds instrumentalmusik före 1830 i tidskriften Musik-världen 1945. 
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tydligt, a t t  e t t  intimt samarbete vid denna tid förekom mellan honom 
och stentryckeriet i fråga. 

Om den Berwaldska musiktidskriften och dess begynnelse finnas åt- 
skilliga upplysningar i litteraturen. Adolf Hillman säger visserligen i 
sin Berwaldsbiografi av år 1920, a t t  man ingenting vet om vad Franz 
Berwald kan ha sysslat med från och med den 1 okt. 1818, då han tog 
avsked från hovkapellet, och till den 1 juli 1820, då han återinträdde 
i samma institution,10 men redan Bernhard Lunclstedt hade 1896 i sin 
tidningsbibliografi pekat på Berwalds redaktörskap, ehuru han fel- 
aktigt hänförde de båda tidskrifternas begynnelse till åren 1819 och 
1820 respektive, vilken felaktighet sedermera gått  igen i de flesta fram- 
ställningar av Berwalds verksamhet, även i Sten Bromans eljest värde- 
fulla artikel om Berwald i ))Musik-världen)) 1945. Broman anser sig 
först med fullt fog kunna konstatera i fråga om musikjournalen, a t t  
»de första häftena utkom mycket riktigt 1819” men gör sen förtvivlade 
ansträngningar att förklara, hur Berwald under sådana förhållanden 
i det nyssanförda brevet till Peters förlag den 5 jan. 1819 kunnat tala 
om journalens utgivning såsom redan påbörjad. Det riktiga förhållan- 
det, nämligen a t t  journalens första häfte utkommit redan i slutet av 
1818, tycks Broman aldrig ha kunnat tänka sig.11 

Uppgifterna om 1819 och 1820 såsom de berwaldska tidskrifternas 
tillkomstår grunda sig emellertid blott och bart på Lundstedts upp- 
täckt, a t t  utgivningsbevis för musikjournalen utfärdats den 18 jan. 
1819 av  hovkanslersämbetet och a t t  Journal de Musique bar årtalet 
1820 pâ titelsidorna. Man har därför trott ,  a t t  tidskriften börjat ut- 
komma någon gång efter den 18/1 1819 samt sedermera fortsatt 1820. 
När det emellertid var fråga om andra publikationer än politiska, hände 
det sig icke sällan så vid denna tid, a t t  utgivningsbeviset söktes och 
bekoms först åtskillig t id efter det a t t  utgivningen redan satt i gång. 
Detta var som vi skola se förhållandet med Berwalds tidskrift.12 

Sedan samarbetet mellan Berwald och stentryckeriet enligt vad här 
blivit antaget kommit till stånd sensommaren 1818, återupptogs, såsom 
ovan antytts, nottryckningen under bättre förutsättningar än den ägt 
rum under våren. Början gjordes med Haeffners “Preludium till Psal- 
men Hela Verlden fröjdes Herran för Nybegynnare i Orgelspelning”, 
vilket nothäfte syns ha utkommit omkring den 1 /10 1818.13 Samtidigt 
med att detta häfte var under arbete, planerade och förberedde Ber- 

10 Hillman, A., a. a., s. 19. 
11 Broman gissar, a t t  en subskription anordnats som stöd för utgirningen men 

12 Om utgivningsbeviset se “Förteckning öfver Ombud, Boktryckerier, Tidnings- 

13 Se försäljningsannons i Stockholms Posten nr 230 den 6/10 1818 m.fl. nr. 

anför intet bevis för detta sitt riktiga antagande. 

bevis» i hovkarislersämbetets arkiv (RA). 
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wald och tryckeriet utgivningen av musikjournalen. I mitten av sep- 
tember 1818 satte man i gång med planernas förverkligande. Det skedde 
genom en kungörelse i pressen av detta innehåll: 

Som Musiken, denna ädla Konst, blifwit allt mer och mer känd och 
omtyckt uti e t t  Land, der Konsterne alltid warit älskade och hägnade, 
wågar jag hoppas, a t t  utgifwandet af en Musikalisk Journal, med nöje 
måtte af den respektive Allmenheten emottagas. Afsigten med detta Arbete 
är, a t t  skänka så wäl de i Konsten bewandrade som den mindre skicklige, 
e t t  werkligt musikaliskt nöje. Utgifwaren skall wara omtänkt, a t t  härtill 
anskaffa de nyaste och här minst kända saker, samt upptaga de af sina 
egna Arbeten, som dertill kunna anwändas. Journalen kommer at t  inne- 
hålla Romancer, Arietter, Duetter, (antingen med Swensk eller Fransysk 
text) samt andra passande Klavér-Arbeten. E t t  Häfte af 4 Ark utgifwes 
hwarje månad. Prenumeration för halft år eller 6 Häften, är 5 Rd. Banko, 
hwaraf en Rd. wid namnets antecknande erlägges, då äfwen Prenumera- 
tions-Sedeln utbekommes, och resten wid Första Häftets utlemnande i 
December månad. - Prenumerations-Listor äro att  tillgå i Hr  Mag. Wi- 
borgs Boklåda wid Storkyrkobrinken, till Oktober månads slut, men om 
emot förmodan Prenumeranterne skulle utgöra e t t  så ringa antal, a t t  
Tryckningsomkostnaden e j  skulle kunna bestridas, så blifwer ofördröjli- 
gen insättningen återlemnad i ofwannämnde Boklåda. Stockholm den 17 
Sept. 1818. F. Berwald.14 

Resultatet av detta upprop, som infördes i e t t  stort antal tidnings- 
nummer,15 blev a t t  e t t  ganska stort antal prenumeranter anmälde sig. 
Detta framgår av en ny kungörelse för allmänheten, som publicerades 
i slutet av november och i början av december. Berwald anförde däri: 

Som e t t  så stort antal Prenumeranter sig antecknat, på den af under- 
tecknad tillämnade Musikaliska Jurnal, a t t  Utgifwaren ser sig skadesfri 
från all omkostnad, och följaktligen första Häftet blifwit laggt under 
pressen, samt oförtöfwat utkommer i början af December månad, så 
kunna de som behaga, på 6 Häften, eller för e t t  halft år, (hwaraf ett Häfte 
af 4 Ark utkommer i hwarje månad) ännu ytterligare till d. 5 Dec., med 
5 Rd. Banko derå Prenumerera. En Rd. Banko erlägges wid namnets 
antecknande, då äfwen Prenumerations-Sedeln utbekommes, och resten 
wid Första Häftets utleninande. -Detta företag är i synnerhet beräknadt 
för den myckenhet Klavérspelare, som inom Hufwudstaden finnas, och 
hwars bifall Utgifwaren skall wara omtänkt a t t  winna. Prenumerations- 
Listor äro a t t  tillgå uti Hr  Magister Wiborgs Boklåda wid Storkyrko- 
brinken. Stockholm den 25 Nov. 1818. F. Berwald.16 

Tidskriften började utkomma i december strax före jul 1818 och icke 
såsom beräknats och utlovats i tidningskungörelserna redan i början 
av samma månad. I tidningarna meddelade Berwald nämligen sina 
abonnenter: 

14 Sthlms DA nr 217 den 21/9 1818. Upsala Tidning nr 40 den 28/10 1918. 
15 DA n:ris 219 m.fl. nr. Estreen (STM 1946, s. 120 f.) anför kungörelsen i nr 233 

16 DA nr 274 den 26/11 1818. Jfr nr 277 och 281. 
men synes f. ö. icke känna till Berwalds reklamkampanj. 
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Respektive Prenumeranter behaga uttaga uti Herr “agister Wiborgs 
Boklåda, 1:sta Häftet af Musikalisk Jurnal, och den resterande afgiften 
af 4 Rd. Banko för halfwa årgången erlägga. Skulle någon behaga ännu 
widare derå prenumerera, så täcktes den wara god och innan den 23 
Dec. sig anteckna. De exemplar, som öfwerblifwa för hwarje månad, 
finnas a t t  tillgå uti ofwannämnde Boklåda, a 1 Rd. B:ko stycket. Stock- 
holm den 19 Dec. 1818. F. Berwald.17 

Berwalds musikjournals första häfte utkom alltså i god tid före jul 
1818 men då detta häfte icke åsatts något årtal i trycket till skillnad 
från de följande häftena II-VI, som bära årtalet 1819 på titelsidorna, 
har man av detsamma icke kunnat räkna ut, när det utkommit av 
trycket, utan trott ,  a t t  även detta häfte utkommit någon gång efter 
utgivningsbevisets datum den 18 jan. 1819. Det var följaktligen också 
i sin fulla ordning och icke fråga om något önsketänkande, när Berwald 
den 5 jan. 1819 i brevet till Peters musikförlag skrev, a t t  han såg sig 
redan rikt belönad för sina insatser “da man mitt  Wohlgefallen ange- 
nommen habe, ein Monatlichen Musik Journal, was ich hier heraus- 
gebe)). Sten Bromans tro, a t t  musikjournalen vid tiden för detta brevs 
tillkomst endast var påtänkt “och på sin höjd redan tryggad av sub- 
skription)) ä r  således ogrundad. Att  årtalet 1818, som borde ha stått  
på första häftet, saknas, torde helt enkelt bero på a t t  man ännu icke 
säkert kunde förutse, då man började med arbetet på häftet i septem- 
ber-oktober, om detta skulle bli färdigt a t t  utkomma av trycket 1818 
eller om det skulle dröja till 1819 - detta komme ju a t t  bero på till- 
strömningen av subskribenter och på arbetsanhopningen på sten- 
tryckeriet - och a t t  man därför vid det förberedande arbetet med de 
litografiska stenarna på tryckeriet under förhösten 1818 lämnade frågan 
öppen. Inför tryckningen i december glömde man tydligen i brådskan 
a t t  i efterhand införa årtalet på titelsidans sten. 

Första häftet av  musikjournalen inleddes av tvenne romanser, den 
ena med texten “Jag minnes Dig, när näktergalen med sorglig röst gen- 
ljuder qualen i mitt  bröst”,18 och den andra, som var tillägnad en viss 
“E. de B . .  .”, med texten “Ma vie est une fleur sauvage)) i tre strofer. 
Sedan följde et t  Andanfe i A-dur, e t t  Echo-Andante i B-dur och en 
Polonoise Bagafelle i G-dur. Häftet avslutades med e t t  Andante Thema 
con Variaz(ione) i Ess-dur, där man enligt Sten Broman möter “både 
tekniska och harmoniska djärvheteru”. 

Tydligen var det, som vi ovan antagit, arbetet på stentryckeriet och 
redaktionssysslorna som gjorde, a t t  Berwald den 1 okt. 1818 lämnade 

17 DA nr 295 den 21/12 1818. Jfr nr 296 och 297. 
18 För vad som här och i det följande säges om innehållet i de berwaldska jour- 

nalerna jfr Per Estreens undersökning “Något om Berwalds ungdomsverk för piano”. 
STM 1946, s. 120 ff .  
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hovkapellet. Han hade icke längre tid med repetitioner och framträ- 
danden med orkestern. Det nya arbetsområdet torde också ha gett 
honom icke blott större ekonomiskt utbyte utan även en eftertraktad 
möjlighet a t t  mera än förut ägna sig åt kompositionsarbete, vartill 
dessutom kom, a t t  han i musikjournalen fick tillfälle att publicera en 
del av sina arbeten.19 

Sedan första häftet av Berwalds musikjournal utkommit till julen 
1818, kom andra häftet i slutet av januari 1819, såsom framgår av en 
kungörelse i tidningarna, daterad den 28/1. Berwald meddelar däri: 

Respektive Prenumeranter behaga uttaga uti Herr Magister Wiborgs 
Boklåda, andra Häftet af Musikalisk Journal, samt de, som det första 
ännu icke uttagit, det  med samma uttaga. Stockholm den 28 Januari 
1819.20 

Medan första häftet helt varit Berwalds eget verk, började andra 
häftet med et t  par kompositioner av F. Blidberg, den första till Atter- 
boms blomma “Förgät mig ej” (Jag föddes vid en liten källas spegel) 
och den andra till samme diktares “Rosen” (Den lefvande fullhetens 
yppiga prakt).21 Därefter följde fem tonsättningar, vilka med all sanno- 
likhet voro av Berwalds hand, ehuru de alla voro osignerade. Först 
kom e t t  Allegretto med texten “En parcourant les doux climats de 
Paphos)) i tre strofer, föl j t  av e t t  Andantino i F-dur, e t t  Adagio, en 
Rondo con Brio och till sist e t t  Allegretto Scherzo i Ess-dur. 

I slutet av februari kom tredje häftet, enligt vad Berwald meddelade 
sina abonnenter genom en ny kungörelse om saken i tidningarna: 

Resp. Prenumeranter behagade uti Hr Magister Wiborgs Boklåda 
uttaga Tredje Häftet af Musikalisk Journal. Äfwen kunna af de utkomna 
Häftena särskilt bekommas, emot 1 Rd. Banko stycket. Stockholm den 
26 Febr. 1819.22 

Detta häfte var åter igen liksom det första helt av Berwald. Alla 
musikstycken voro nämligen osignerade. Häftet började med et t  
Andante till texten “Ren solen sunkit bakom bergen”, och detta följdes 
av e t t  Andantino till Sam. Joh. Hedborns bekanta dikt “Ute blåser 
sommarvind)). Efter dessa två sångkompositioner kommo så tvenne 

19 Om Berwalds bortovaro från hovkapellet 1/10 1818 till 1/7 1820 se Dahlgren, 
F. A., Förteckning öfver svenska Skådespel, uppförda på Stockholms Theatrar 
1737-1863, Stockholm 1866, s. 534, vilket arbetes uppgifter rörande Berwald 
nu icke kontrollerats men här förutsättes vara riktiga. Jfr  Hillman, A., a. a. s. 19. 

20 DA nr  24 den 30/1 1819. Jfr  nr 26, 28 och 32. 
21 En samlad upplaga av  Atterbonis “blommor” förbereddes i tonsättning av 

E. J. Arrhén von Kapfelman 1819 och utkom 1820. Förmodligen har Blidbergs ton- 
sättning härvid verkat inspirerande. Jfr  Arrhén von Kapfelmans kungörelser, 
daterade den 12/12 1819 i DA nr 293 den 17/12 1819 och Stockholms Posten nr 296 
den 21/12 samma år. 

- 

22 DA nr 51 den 3/3 1819. Jfr n:ris 53, 55 o.s.v. 

113 

klaverstycken: e t t  Andantino Thema con Variazione i g-moll, en Polo- 
noise och e t t  pianostycke, rubricerat Tempo di Marcia, de båda sist- 
nämnda i Ess-dur. 

P å  samma sätt  som de tre första häftena kungjordes också de övrigas 
färdigställande från trycket genom annonser i tidningarna. Sålunda 
kunde abonnenterna omedelbart få kännedom om häftena och av- 
hämta dem. Fjärde häftets utgivande meddelades i en kungörelse av  
den 27 mars 1819.23 Detta häfte innehöll intet av Berwald själv kompo- 
nerat verk. Där voro representerade Méhul med Romance et Rondeau 
(II m’aime plus comme autre fois), Viotti med en Serenad Tempo di 
Menuetto, och Corri med en Polonoise. Femte häftet kom i slutet av  
april. Utgivningen delgavs nämligen abonnenterna genom en kungö- 
relse, daterad den 28 i denna månad.24 Här  medarbetade Berwald åter. 
Häftet inleddes av en Duo par Blangini (L’éspérance me dit sans cesse) 
och fortsatte med en Romance (Un jeune Troubadour) i tre strofer. 
Därpå följde en Rondeau och slutligen en Polonoise i a-moll, om vilken 
upplyses, a t t  den var av “B. . .”. Romancen och Rondeaun äro icke signe- 
rade men däremot som synes Polonoisen. Då alla tre tydligen äro av  
Berwald, måste en förklaring sökas till varför de signerats på olika sätt. 

I Dagligt Allehanda för den 2 juni 1819 underrättades abonnenterna 
om sjätte häftets färdigställande medelst detta meddelande: 

Resp. Prenumeranter behaga uttaga i Herr Mag. Wiborgs Boklåda 
6:te och sista Häftet af Musikalisk Jurnal för denna termin.25 

Sjätte häftet innehöll blott tre kompositioner, alla osignerade och 
därför förmodligen samtliga av  Berwald själv. Första bidraget var en 
tonsättning till texten “Mais, ne l’oublions pas, à la ville, au village)). De 
två övriga voro pianosoli: e t t  Pot-Pourri och en Polonoise i B-dur. 
Häftet åtföljdes av  e t t  tryckt cirkulär, enligt vilket detta nummer av  
musiktidskriften var det sista för terminen. Detta hade såsom vi sett 
redan meddelats i tidningarna. Vidare framfördes en ursäkt för a t t  
häftena någon gång dröjt över den tid abonnenterna haft rä t t  a t t  vänta 
dem. Det hade i allmänhet “härlett sig af Tryckets nyhet och andra 
oundvikeliga hinder)). I framtiden skulle man också söka a t t  effektivare 
motarbeta tryckfel. Dylika hade nämligen här och där i de tryckta 
häftena insmugit sig. Till sist hette det i cirkuläret: “Med instundande 
Höst kommer denna Musik Journal a t t  på lika sätt fortfara, och hoppas 
Utgifvaren, a t t  så väl i musikaliskt som Thypografiskt hensäende (!) 
kunna se den förbättrad utgifvas”. När här hänvisas tlll tidskriftens 
återupptagande under hösten, avses troligen därmed ungefär mitten 
- 

23 DA nr  78 den 5/4 1819 m.fl. nr. 
24 DA n r  100 den 3/5 1819 m.fl. nr. 
25 DA nr 124 den 2/6 1819 m.fl. nr. 

8-547636 
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av augusti. - Eftersom cirkuläret var daterat den 28 maj och försälj- 
ningskungörelserna kommo i tidningarna den 2 juni, torde man få utgå 
ifrån, a t t  häftet utkommit omkring den 1 juni.26 

I och med tidskriftens momentana upphörande under sommaren och 
efter slutförande av förberedelserna för tryckeriet för utgivning av en 
del andra musikalier under sommarmånaderna under hans bortovaro 
hade Franz Berwald frihet a t t  under juni och juli företaga den resa till 
släktingarna i S:t Petersburg, som han tydligen sedan någon tid pla- 
nerat. Resan företogs någon gång under förra hälften av juni och i säll- 
skap med den yngre brodern August. Den gick över Abo, Helsingfors 
och Viborg till S:t Petersburg samt därefter samma väg tillbaka. På  
färden till Abo hade berwaldarna tydligen med sig en laddning musi- 
kalier från den med stentryckeriet samarbetande Östergrenska musik- 
handeln och musikförlaget i Stockholm, t y  kort t id efter brödernas 
ankomst till Åbo annonserades musikalierna till salu i ortstidningen i 
Abo. De voro att få för hugade köpare i bokhandeln vid Stora Kyrko- 
gatan, och bland nothäftena voro e t t  flertal gamla bekanta förlags- 
artiklar från den nyssnämnda stockholmska musikfirman.27 

Bröderna fingo snabbt kontakt med de musikintresserade kretsarna 
i Abo, och torsdag den 17 juni anordnade man e t t  konsertframträdande 
på societetshuset för de båda gästande svenskarna. Enligt tidnings- 
annons denna dag hölls konserten kl. 7 på societetssalen “med benäget 
biträde af Herrar Amateurer” och till förmån för de båda gästande 
musikerna.28 Den ))fullstämmiga instrumentalkoncerten”, till vilken man 
kunde få biljetter à 2 rubel eller à 1 rdr banko hos Franz och August 
Berwald, boende hos källarmästare Bäckmark, eller hos mamsell 
Wahlund på societetshuset förutom även vid ingången till konserten, 
upptog på programmet en symfoni, vartill kompositör icke uppgives, 
en violinkonsert av  Viotti, musik ur operan Don Juan av Mozart, 
arrangerad för fortepiano, violin och bass, dessutom en duo för två 
violiner av Viotti samt till sist e t t  tema med variationer, komponerat 
av  Franz Berwald för violin och orkesterackompanjemang. Om vis- 

26 De två tryckeriägarna Fehr och Muller - från den 1/5 1819 var Carl Müller 
ensam ägare - hade tydligen stora svårigheter med svenska språket liksom med 
notskriften. När fel uppstått vid litograferingen ha de ibland tydligen av sparsam- 
hetsskäl låtit felen gå i tryck hellre än a t t  kassera och göra om arbetet - när felen 
icke varit alltför stora och iögonenfallande. 

2 7  Abo Allmänna Tidning N:o 80 den 13/7 och N:o 84 den 22/7 1819. Beträffande 
bröderna Berwalds resa för övrigt se Gils Olsson Nordbergs framställning i upp- 
satsen “Franz Berwalds resa till Finland och Ryssland 1819” i Musik Revy VI 1951, 
s. 109 ff. Om Abo som genomfartsstad se Andersson, Otto, Johan Josef Pipping- 
sköld, Helsingfors 1921, s. 12. 

28 Abo Allmänna Tidning N:o 70 tisd. den 17/6 1819. En dei av utgifterna för 
resan täcktes tydligen av bröderna på detta sätt. 
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telsen i Abo berättade Berwald några dagar senare i e t t  brev till fadern, 
a t t  bröderna hållit på a t t  aldrig komma iväg från staden, “den da wurde 
so viele Partien arrangiert und so viele Gefälligkeiten uns gezeigt, das 
wir müssten unsre Abreise mehrere Tagen aufschoben und habe ver- 
sprechen müssen bei unsre Zurückkunft ein verneuertes Concert zu 
geben”.29 

Från Abo fortsattes färden till Helsingfors, där bröderna inträffade 
på midsommarafton. Enligt det nyss anförda brevet blevo de på mid- 
sommardagen inbjudna till musikälskaren kommerserådet Sederholm. 
Följande dag den 25/6 voro de på f . m .  på Sveaborg hos kommendanten 
Heidn, varefter de skulle på besök till statsrådet J. A. Ehrenström, 
vilken bjudit dem till middag och därefter skulle taga dem med u t  
på landet. Till måndag den 28/6 planerades en konsert, som bröderna här 
liksom i Abo skulle ge. Den 29 juni skulle de sedan fara vidare till 
Viborg.30 Förmodligen kommo de även där i kontakt med musikkret- 
sarna och höllo väl också i den staden en konsert i början av juli, innan 
de fortsatte till S:t Petersburg. I den ryska huvudstaden hade bröderna 
flera släktingar, bl.a. faderns yngre halvbroder, den för sitt musik- 
lånebiblioteksinitiativ i Stockholm 1788-1790 ryktbare Georg Johann 
Abraham Berwald. I staden hade de även flera kusiner a t t  besöka. 
Förmodligen höllo bröderna även här en konsert.31 

Efter några veckors uppehåll i S:t Petersburg återvände bröderna 
som nämnt över Finland till Sverige. Härvid uppfyllde de det ovan 
nämnda löftet om en ny konsert i Abo. I stadens tidning för den 5 aug. 
1819 omtalas nämligen, a t t  konserten “på begäran)) skulle gå av stapeln 
samma dag.32 - Om bröderna på detta sätt  voro i Abo den 5 augusti  

29 Hillman, A., a. a., s. 21 f .  Olallo Morales påstår i sin Berwaldartikel i Svenskt 
biografiskt lexikon, a t t  konserterna i Finland gåvos på återvägen från Ryssland. 
Konserterna på ditresan voro honom sålunda obekanta. Om benvaldarnas Abo- 
konserter se även Andersson, Otto, a. a., s. 17. 

30 Dessa upplysningar från resan lämnar F. Berwald i sitt nyssanförda brev. 
31 Jfr Nordberg, Gils Olsson, a. a., s. 110 f. Däremot studerade F. Berwald varken 

vid detta eller något annat tillfälle violinspel för Pierre Rode, t y  denne var sedan 
många år icke längre i staden. C.-GeStellan Mörners (STM 1946, s. 133 not 2) på- 
stående i denna riktning är ogrundat, om han med A .  F .  Berwald verkligen avser 
Franz Ado lph  Berwald. Korlind har visserligen i sin artikel om Rode i sitt musik- 
lexikon talat om a t t  “A. F. Berwald” varit elev tlll den store virtuosen men om man 
jämför lexikonets artiklar om Johan Fredrik Berwald och Franz Berwald med 
varandra finner man, a t t  “A. F.” på detta ställe är rent tryckfel for “J. F.” Det var 
följaktligen Johan Fredrik Berwald, som varit Pierre Rodes lärjunge och icke 
Franz Berwald. Möjligen har Mörner blott skrivit av  tryckfelet utan a t t  märka 
misstaget och utan a t t  göra klart för sig, a t t  det icke existerade någon Berwald 
med det förnamnet, som kunde komma i fråga. 

32 Åbo Allmänna Tidning N:o 90 torsd. den 5/8 1819. Programmet angives icke 
närmare denna gång, varför man med Gils Olsson Nordberg torde få antaga, a t t  
det var detsamma nu som förra gången - liksom även biljettpriserna voro desamma. 
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och där väntade på lägenhet a t t  komma över till Aland och till Stock- 
holm, torde man väl kunna antaga, a t t  de kommit till hemstaden någon 
gång omkring den 15 i samma månad. 

Frågan om vilket resans syfte kan ha varit är höljd i dunkel. Syftet 
kan knappast ha varit allenast det a t t  hälsa på släktingarna - då 
borde Berwald ju ha besökt S:t Petersburg även vid andra tillfällen. 
Syftet bör därför ha haft sammanhang med hans musikaliska verksamhet 
och planer. Av ett  brev i det berwaldska familjearkivet från kusinen 
fru Lucie Hintze, född Berwald, sänt något senare från S:t Petersburg 
framgår, a t t  Franz Berwald haft planer på e t t  ny t t  besök i den ryska 
huvudstaden och a t t  han då där skulle uppträda som konsertgivare. 
Man erinrar sig då, a t t  Franz Berwald ett  par å r  senare ansökte om 
e t t  statsbidrag för en utrikes studieresa, vilken ej osannolikt kan ha 
planerats a t t  bl.a. gå till den ryska huvudstaden,33 samt a t t  S:t Peters- 
burg ofta var mål för framstående musikvirtuosers konsertbesök. Mörner 
karakteriserar träffande förhållandena på detta sätt: “Es gab keine 
einheimischen Komponisten von Bedeutung in Russland, dafür wurde 
aber S:t Petersburg von Komponisten und Solisten aus Westeuropa 
besucht, die sich eine kürzere oder längere Zeit dort aufhielten in der 
Hoffnung, durch Privatkonzerte grosse Summen zu verdienen”.34 Lägger 
man nu märke till a t t  fru Lucie Hintze i brev från S:t Petersburg den 
14 okt. 1819 antyder uppgjorda planer på a t t  Berwalds musikaliska 
journal skulle utkomma och avsättas också i Ryssland och a t t  et t  häfte 
av  tidskriften väntades dit i mitten av oktober detta samma år,35 så 
synes man ha rätt  a t t  antaga, a t t  Berwald gjort sin resa för a t t  under- 
söka möjligheterna för att f å  avsättning för sin journal och därmed också 
för sin musik p å  den ryska musikmarknaden. Det skulle följaktligen här 
vara fråga om samma Berwalds trängtan a t t  få sin musik internationellt 
känd, som yppat sig redan i brevet till Peters musikförlag i början av  
januari 1819. Berwald skrev f. ö. som vi sett sina brev på tyska, och 
man torde därför ha rätt  a t t  förutsätta a t t  han kände sig lika mycket 
tysk som svensk vid denna tid, och a t t  vi i den tyska härstamningen 
och bundenheten ha a t t  finna en orsak till hans längtan ut från de små 
svenska förhållandena på musiklivets område. 

Det torde sålunda ha ingått i Berwalds planer, a t t  sedan journalen 
gjort hans namn och hans musik bekanta i Ryssland, åter göra e t t  

33 Om Berwalds ansökan i början av  1822 om reseanslag se Wiberg, A., Franz 
Berwalds resestipendieansökningar: STM 1948, s. 132 ff. 

34 Mörner, C.-G. Stellan, Johan Wikmanson und die Brüder Silverstolpe, Stock- 
holm 1952, s. 256. Jfr Fru Hintzes brev den 30 nov. 1820, där det heter om sånger- 
skan Catalani, a t t  hon “tog mycket pengar med sig härifrån,. Se härom Nordberg, 
Gils Olsson, a. a., s. 110. 

35 Nordberg, Gils Olsson, a. a., s. 109. 
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besök där och som nämnt framträda både som komponist och virtuos.36 
Det lönade sig emellertid icke a t t  komma med musikjournalen i svensk 
språkdräkt, om den skulle få kunder och gynnare i Ryssland och Tysk- 
land. Journalen måste i så fall helt antaga den språkdräkt, som den 
redan delvis hade haft och som var den mest använda i bildade kretsar 
på kontinenten och vilken var förståelig också för Rysslands intellek- 
tuella överskikt. Journalen måste sålunda bli helt franskspråkig ! Detta 
var just vad som skedde. Då Berwald under hösten 1819 åter började 
utge sin musikaliska journal, bar den det franska namnet “Journal de 
Musique)) samt hade all text på franska. Den kunde följaktligen därmed 
vinna abonnenter och gynnare även utanför Sveriges gränser. 

På stentryckeriet i Stockholm hade man tydligen med otålighet väntat 
på Berwalds återkomst från resan. Det ser f .  ö. u t  som om man där 
under vänteliden måst anställa en ny musiksakkunnig. Det var kam- 
marmusikern Laur. Westerberg, vilken efter e t t  par års lärotid från 
och med nu hos Carl Müller själv blev litograf och grundade e t t  eget 
stentryckeri i Stockholm. Förmodligen började man också vid tryckeriet 
förbereda fortsättning på musikjournalen för den händelse Berwald 
komme a t t  stanna länge borta. Då Berwald vid mitten av augusti kom 
hem, borde egentligen e t t  häfte av musikjournalen ha varit färdigt a t t  
utsända enligt det på våren lämnade löftet till abonnenterna. I stället 
förekom nu tydligen ingående överläggningar mellan Berwald, Wester- 
berg och tryckeriets ägare. Berwald ville förvandla sin musikaliska 
journal till en internationell musiktidskrift med inriktning både på 
den svenska och den utländska musikmarknaden. Han föreslog därför 
tidskriftens namn till Journal de  Musique, eftersom detta kunde anses 
vara en god översättning av tidskriftens svenska namn Musikalisk 
Journal. Ett annat skäl till det föreslagna namnet var väl också, a t t  
detta hade en god klang i Sverige sedan 1770-talets början, då en 
dylik journal, utgiven i Paris, såldes i stockholmsboklådorna. Att tid- 
skriften i fråga verkligen uppmärksammades i Sverige framgår bl.a. 
därav, a t t  den finns upptagen i bouppteckningar efter framstående 
svenska musiker.37 

36 Dessa antydningar finnas i fru Hintzes brev, citerat av Gils Olsson Nordberg 
i hans här flerstädes nämnda uppsats om berwaldarnas resa (s. 109). Att  det seder- 
mera icke blev något av  med en resa till Ryssland, då Berwald begav sig ut, berodde 
troligen på a t t  han då råkat i motsatsförhållande till kusinen Johan Fredrik Ber- 
wald och genom denne även till den i Ryssland boende grenen av  släkten. Han hade 
därför troligen då icke längre en sådan anknytning till släktingarna i S:t Petersburg, 
a t t  han med utsikt till större framgång kunde planera någon musikalisk verksamhet 
i den ryska huvudstaden. 

37 Sålunda funnos 1781 bland organistens i Storkyrkan i Stockholm Johan Öberg 
kvarlåtenskap 4 tomer av  den parisiska Journal de Musique - ej 11 tomer som 
C.-G. Stellan Mörner troligen på grund av  tryckfel eller felläsning av bouppteck- 
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Till Berwalds tidskriftsförlag torde stentryckeriet ha ställt sig ganska 
reserverat. Musikalisk Journal, som utgivits föregående vinter- och 
vårperiod, bör ha gett e t t  tämligen gott ekonomiskt utbyte, och 
tryckeriet torde därför gentemot Berwald ha förfäktat den meningen, 
att man borde inrikta sig på den inhemska musikmarknaden, vilken 
man kände och för vilken man därför effektivt kunde planera. Resultatet 
av överläggningarna blev emellertid en kompromiss. Man beslöt a t t  
utge en tidskrift för de svenska musikvännerna, som närmast skulle 
ersätta den tidigare Musikalisk Journal för dessa, samt dessutom en 
annan tidskrift för den internationella musikpubliken enligt Berwalds 
önskan. För den förstnämnda, som erhöll namnet Musik-Journal för 
Damer, erhöll tryckeriet den nämnda kammarmusikern Laur. Wester- 
berg som redaktör, under det att Berwald skulle stâ för Journal de 
Musique. Man kom tydligen också överens om att reklamen skulle få 
sätta i gång i första hand för Westerbergs Musik-Journal, som redan 
genom sitt namn framträdde inför den svenska allmänheten som arv- 
tagare till Berwalds Musikalisk Journal. Denna tidskrift ansåg man tyd- 
ligen skulle komma a t t  bära sig ekonomiskt i likhet med den tidigare ut- 
givna Musikalisk Journal. Däremot torde tryckeriet helt naturligt ha 
ställt et t  betydligt ogynnsammare horoskop för det av  Berwald igång- 
satta nya företaget. Det var väl också detta, som gjorde a t t  man kom 
överens om a t t  i första hand reklamera för Musik-Journal för Damer, 
som ansågs för e t t  tämligen säkert ekonomiskt företag. I andra hand 
skulle sedan komma reklamen för Journal de Musique, vilken betrak- 
tades som e t t  experiment. 

Man började följaktligen reklamera för Musik-Journal för Damer 
kort tid efter det Berwald återkommit till Stockholm och överlägg- 
ningarna avslutats - d.v.s. i senare delen av augusti 1819. Sålunda 
innehöll Stockholms Post-Tidningar för den 26 aug. följande upprop: 

Från härwarande Sten-Tryckeriet utkommer en Musik-Samling af de 
bästa och mest berömda Arier, Duetter, Terzetter, Quartetter m.m. 
utdragne utur äldre och nyare erkända goda Operor, under Titel af: 
ningshandlingen uppger (Johan Wikmanson und die Brüder Silverstolpe, s. 37). 
Jfr  Wiberg, A., Olof Åhlstroms musiktryckeri: STM 1949, s. 91 not 2, där uttryck- 
ligen betonats a t t  tomerna voro 4. Om denna Journal de Musique 1770-1771 par 
M. Framery, 1773-1774, och 1777-1778 par une societé d'Amateurs se Grand 
Dictionaire Universel Bd XI (Paris 1874). I Stockholms Post-Tidningar N:o G O  
den 5/8 1771 annonserar bokhandlaren J. C. Holmberg, a t t  man hos honom kunde 
få köpa journalen i fråga, som innehöll “underrättelser om de bästa Musicaliska 
Arbeten Utomlands samt utdrag af alla nya Opera-Stycken, nya Wisor med graverade 
Noter, korta Trior, Duetter, Solos” o.s.v. Förmodligen hade Franz Berwalds fader 
Christian Friedrich Georg Berwald anskaffat denna tidskrift för sin musikskolas 
räkning och för förlagsrörelsen med avskrifter vid kopiaturkontoret. Om så varit 
fallet, bör bekantskapen från barndomen med tidskriften i fråga ha varit ytterligare 
en orsak till a t t  Franz Berwald valde namnet Journal de Musique för sin tidskrift. 
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Musik-Journal för Damer, i Clavér-Utdrag med underlagd Original och 
Swensk Text, hwarpå Prenumeration emottages med 36 ss. B:co, enligt 
Plan, som finnes a t t  tillgå uti de flesta Boklådor.38 

Uppropet upprepades många gånger i pressen under höstens lopp.39 
Ibland var reklamen dock något annorlunda formulerad, såsom 

På Musik-Jurnal för Damer, hwaraf från Stentryckeriet första Häftet 
utkommer i Oktober månad, emottages i Bruzelii Bok- och Musikhandel 
prenumeration med 36 ss. Banko. Werkets beskaffenhet inhemtas när- 
mare af tryckt Prospectus.40 

Även i sistnämnda formulering upprepades uppropet i en mängd 
tidningsnummer.41 Emellertid utkom tidskriften alls icke enligt rekla- 
mens löften i oktober månad, utan utgivningen försköts, sâ a t t  det 
första häftet utkom först vid jultiden 1819.42 En av  orsakerna härtill 
var tydligen den, att Franz Berwald genom reklamen för sin tidskrift 
kom a t t  konkurrera om abonnenterna.43 

Berwald satte i gång med reklamen för sin tidskrift Journal de 
Musique i slutet av  september. Den 25 i denna månad utfärdade och 
publicerade han en kungörelse om sin musiktidskrift, i vilken kungö- 
relse han anförde: 

Uti Herr Magister Wiborgs och Bruzelii Boklådor emottages Prenu- 
meration på Hr Berwalds Musik-Jurnal, som i likhet med förra Ar- 
gången kommer a t t  utgifwas. Prenumeration på 6 Häften (hwaraf ett 
utkommer i hwarje månad och innehåller 4 Ark) är 5 Rdr Banko, och 
erlägges wid namnets antecknande 1 R:dr Banko, då äfwen Prenumera- 
tionssedeln utbekommes, samt de öfriga 4 R:dr då första Häftet emot- 
tages, hwilket blir i början af Kov. månad. Första Häftet kommer a t t  
innehålla för Sång, 2:ne Fransyska Romancer, och för Klawér eller 
Fortepiano, Polonoise alla Spagnola af Spohr, Variationer på Couplet- 

38 Stockholms Post-Tidningar nr 101 torsd. den 26 aug. 1819: Diverse Kungörelser. 
39 Ibidem nr 111 d. 18/9 och 113 d. 23/9; Inrikes Tidningar nr 97 tisd. d. 31 aug. 

40 DA nr 202 torsd. den 2 sept. 1819. Jfr  nr 203, 205, 210 o.s.v. 
41 Att L. Westerberg varit utgivare framgår icke blott av Bruzelii Förteckning 

öfver Svenska Böcker i juli 1820, vilken anföres av Lundstedt, utan också av pre- 
numerationsanmälan i Carlskrona Weckoblad nr 74, 75 och 79 för 1819 och av 
Holmgrens musikalieförteckning i Euterpe av år 1823. 

42 Se härom annons i DA nr 301 tisd. den 28 dec. 1819, där det heter: “Första 
Häftet af Musik-Journal för Damer har från Stentryckeriet utkommit och lemnas 
i de flesta Boklådor till resp. Prenumeranter, mot 1 R:dr Banko. Prenumeration 
fortfar., Se vidare DA nr 2 den 4/1 1820. Jfr  DA samma år nr 25, 28, 177, 220 o.s.v. 
samt Inrikes Tidningar nr 6 den 17/1 1820. 

43 Konkurrensen mellan de båda tidskrifterna hade givetvis till följd a t t  de 
var och en för sig fick e t t  färre antal abonnenter än om blott endera ensamt blivit 
utgiven. En viktig orsak till bägge tidskrifternas försening och sedermera upphörande 
var därför den otillräckliga tillströmningen av fasta abonnenter till dem båda. Hade 
samtliga abonnenter stött blott en av tidskrifterna, hade denna troligen blivit eko- 
nomiskt bärkraftig och kunnat bestå några år framåt. 

1819. Se även n:ris 100 etc. s. å. Jfr Stockholms Posten nr 228 o.s.v. s. A. 
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terne ur Nya Egendoms-Herrn, af Berwald, och en Triumf-Marsch. Alla 
dessa Piecer kunna för det mästa af hwar och en begagnas, ty de 
swåraste ställena äro wanligtwis alltid åtföljda af en lättare rad. Prenu- 
meration upphör med Oktober. Stockholm den 25 Sept. 1819.44 

Annonser om den nya tidskriftsårgången voro införda i pressen flera 
gånger under oktober,45 och i början av november lämnade Berwald 
i en ny längre kungörelse några upplysningar om sitt företag. Han 
anförde: 

Prenumeration på 6 Häften af Hr Berwalds Musik-Journal fortfar 
och emottages uti Hrr Wiborgs och Bruzelii Boklådor, med 1 R:dr Banko. 
Prof-ark, så wäl af första som andra Häftet, äro inlemmade, och komma 
de begge första Häftena på en gång a t t  öfwerlemnas å t  resp. Prenume- 
ranter, och det innan d. 20 dennes, då Prenumeration äfwen upphör. - 
Uti andra Häftet äro Rombergs wackra Variationer på Swenska Wisor uti 
facilt Klavér-utdrag införda.46 

Den här kungjorda nyheten a t t  prenumerationen utsträckts till den 
20 nov. annonserades vid flera tillfällen under månaden i Dagligt Alle- 
handa.47 Det är tydligt, a t t  prenumerationen denna gång gått åtskilligt 
trögare än vid det föregående tillfället. Troligen berodde detta främst 
som nämnt på konkurrensen från Musik-Journal för Damer. Reklamen 
för denna hade e t t  visst försprång före den berwaldska, och det ä r  högst 
troligt, a t t  åtskilliga av de tidigare prenumeranterna på den sistnämnda 
tidskriften av den redan i augusti insättande reklamen för Musik-Journal 
för Damer förletts a t t  anmäla sig som abonnenter på denna och 
därför gått förlorade för Berwald. E t t  annat dilemma för Berwald var 
tidskriftens namn. I kungörelserna under hösten kallar han som vi se 
sin tidskrift för Musik-Journal eller Musikalisk Journal. Det ä r  alltså 
det gamla namnet han använder. Detta namn var emellertid blockerat 
av  Musik-Journal för Damer och det blev helt säkert omöjligt för 
många av kunderna hos bok- och musikhandlarna att skilja de båda 
tidskrifterna åt.48 

Journal de Musique började, såsom Berwald lovat, a t t  utkomma 
redan i november. Detta får man veta av en kungörelse, som Berwald 
publicerade i Dagligt Allehanda till abonnenternas underrättelse. Det 
heter däri: 
- 

4 4  DA nr 227 fred. den 1 okt. 1819. Upsala Tidning nr 30, 31 den 29/9 1819. 
4 5  DA n:ris 231 etc. J f r  Inrikes Tidningar nr 117 den 15/10. 
46 DA nr 254 tisd. den 2 nov. 1819. Jfr  n:ris 257, 260, 263. 
4 7  DA nr 262, 266 o.s.v. 
48 När kunderna enligt tidningsnotiserna efterfrågade en Musik-Journal i musik- 

handeln, erhöllo de naturligtvis Musik-Journal för Damer. Frågade de enligt 
kungörelserna efter Berwalds Musik-Journal fingo de helt säkert upplysningen, a t t  
någon sådan musik-journal icke längre utkom men a t t  man hade dels en Musik- 
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Resp. Prenumeranter behaga hos Hrr Wiborg, Östergrén och Bruzelius 
uttaga 1:sta och 2:dra Häftet af Musikalisk Journal. Prenumeration fort- 
far tills widare. Uti 2:dra Häftet äro Rombergs wackra Variationer på 
Swenska Wisor införde. Stockh. den 26 Nov. 1819.49 

Berwald kallar alltså här i kungörelsen fortfarande sin tidskrift med 
det gamla svenska namnet Musikalisk Journal, ehuru den numera bar 
titeln Journal de Musique. Tryckt var den på )>Imprimerie Lithogra- 
phique de C. Müller)), som den litografiska anstalten här kallades. 
Meddelandet om att prenumeration fortfarande kunde ske, tyder på 
a t t  Berwald icke fått  tillräckligt antal abonnenter för a t t  få ekonomien 
för företaget a t t  gå ihop men a t t  han hoppades a t t  antalet skulle öka 
och försäljningen av lösa häften i såväl den in- som utländska bok- och 
musikhandeln sâ småningom skulle täcka omkostnaderna. I varje fall 
framgår det klart av Berwalds kungörelser, a t t  Journal de  Musique 
var den på våren utlovade direkta fortsättningen av  den tidigare 
Musikalisk Journal, och a t t  B. Lundstedts undran på denna punkt är 
alldeles oberättigad.50 

Journal de Musique började sålunda, såsom vi här se, a t t  utkomma 
redan i november 1819 och icke först 1820. Sedan de två första häftena 
på detta sätt utkommit av trycket och såldes i musikhandeln från i 
slutet av november 1819, arbetade Berwald pâ ytterligare häften av  
tidskriften, vilken ofta utannonserades i tidningarna, där det i fort- 
sättningen icke så sällan talades om både Berwalds Musikaliska Journal 
i 6 häften och om hans Journal de  Musique som utkommit i två häften. 
Varje häfte även av  den nya tidskriftsårgången kostade 1 rdr.51 En viss 
Journal dels en Journal de Musique, den sistnämnda av Berwald. De kunder, som 
tidigare hade haft Berwalds Musikalisk Journal, antogo då helt säkert, a t t  det 
var Musik-Journal, som var fortsättning på den tidigare årgången och anmälde sig 
för denna. Journal de Musique hade över huvud taget icke omnämnts i tidnings- 
notiserna under annat namn än Musik-Journal eller Musikalisk Journal, varför 
förväxlingarna voro ganska naturliga. Av kungörelserna och reklamen i tidningarna 
fick man ingenstädes reda på att  Berwalds tidskrift hade bytt  namn utan befästes 
i tron a t t  den hette Musik-Journal eller Musikalisk Journal. Troligen berodde detta 
på ett  rent förbiseende från Berwalds eller tryckeriets sida. 

49 DA nr 280 torsd. den 2/12. Jfr  n:ris 282 o.s.v. 
50 Lundstedt, B., Sveriges periodiska litteratur Bd II ,  Stockholm 1896, s. 9 (nr 

33) och s. 14 (nr 43). Aven den tvekan, som på denna punkt yppar sig i Sohlmans 
musiklexikon (Bd III, sp. 140), där det heter om Journal de Musique a t t  den möjligen 
utgör “en fortsättning av Berwalds Musikalisk Journal)), är naturligtvis ogrundad. 
Från hösten 1819 var troligen Westerberg och icke Berwald musiksakkunnig vid 
stentryckeriet. Berwald torde förutom sina redaktörssysslor ha haft nog med det 
förberedande arbetet för den konsert som han skulle hålla under förra hälften av 
december. Om konserten se Nya Extra Posten nr 9 månd. den 31 jan. 1820. - 
Från den 1/5 1819 hade Fehr utträtt ur stentryckerifirman, som i samband därmed 
ändrade firmanamnet “Fehr & Müller” till »C. Müllera med Carl Müller som ensam 
innehavare. 

51 Se t.ex. Inrikes Tidningar nr 11 den 28/11 1820. 
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del av upplagan torde enligt planerna ha sänts utomlands. Fru Lucie 
Hintze i S:t Petersburg väntade på de första häftena redan i oktober 
och torde ha fått  sig dem tillsända i slutet av november.52 

I slutet av mars 1820 var tredje häftet färdigt, vilket framgår av 
tidningsnotiser om a t t  “Respektive Prenumeranter behaga uttaga 3:dje 
Häftet af Musikalisk Journal”.53 Fjärde häftet kom längre fram på året, 
men femte och sjätte häftena, som också omtalats i reklamkungörelserna 
hösten 1819, utkommo aldrig, och arbetet avstannade.54 Orsaken härtill 
var säkerligen främst den, a t t  företaget icke bar sig ekonomiskt. Musik- 
Journal för Damer hade ju fått  börja med försprång framför Berwalds 
tidskrift - troligen var detta villkoret för a t t  stentryckeriet över huvud 
taget skulle inlåta sig på det berwaldska experimentet - och när därför 
den westerbergska tidskriften började utkomma i december 1819, gjorde 
konkurrensen från detta företag det icke längre möjligt a t t  genom en 
större avsättning i den fria musikhandeln inom landet uppväga det 
bristande fasta abonnentantalet. 

Allt berodde följaktligen på avsättningen utomlands. Berwald hade 
tydligen gjort sig en hel del förhoppningar om avsättning i Ryssland 
och Tyskland, på vilka bägge håll han ju hade många närstående vän- 
ner, som kunde verka för honom och hans musikjournal. Förhopp- 
ningarna om större avsättning utomlands grusades emellertid, och då 
vårt lands musikvärld vid denna t id icke kunde bära upp trenne 
konkurrerande musiktidskrifter - Åhlströms Musikaliskt Tidsfördrif, 
Berwalds Journal de Musique och Westerbergs Musik-Journal för 
Damer - så måste Berwalds högtflygande planer skrinläggas. I fort- 
sättningen utgav stentryckeriet blott den westerbergska tidskriften, 
och det var då också naturligt, a t t  L. Westerberg övertog även den 
övriga musiksakkunniga kontrollen vid stentryckeriet, eftersom han ju 
i alla fall skulle vaka över sin musikjournals tryckning. Efter Journal 
de Musique’s upphörande stod Franz Berwald följaktligen utan an- 
knytning till tryckeriet. Den 1 juli 1820 återgick han därför till sin 
tidigare anställning i hovkapellet. Så slutade Berwalds bana som 
musiktrycksakkunnig och tidskriftsredaktör. Adolf Hillmans fråga, vad 

52 J f r  Fru Hintzes ovan anförda brev från S:t Petersburg den 14 okt. 1819. 
53 DA nr 74 torsd. den 30 mars 1820. Jfr  n:ris 76, 78 o.s.v. 
54 Eftersom abonnenterna erlagt 5 rdr för utlovade 6 häften men erhållit blott 

4 häften à 1 rdr, är det väl sannolikt, a t t  Berwald eller tryckeriet återbetalat 1 rdr 
till varje abonnent och därmed ordnat, det ekonomiska problem, som uppstod i 
samband med journalens upphörande. Möjligt är också, ehuru det nu undandrager 
sig vårt bedömande, a t t  prenumeranterna erhöllo e t t  par häften av Musik-Journal 
för Damer som ersättning. Detta skulle överensstämma med vad som vid denna tid 
var sed, då en tidning indrogs: abonnenterna erhöllo då motsvarande antal nummer 
av någon annan tidning i stillet. 
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Berwald kan ha sysslat med under de två årens bortovaro (1/10 1818 
-1/7 1820) från hovkapellet ä r  därmed också besvarad.55 

Den första och den andra “Cahier” av Journal de Musique, som enligt 
vad vi här kunnat konstatera utkommo på en och samma gång i no- 
vember 1819, buro i trycket årtalet “1820”, trots det a t t  de sålunda 
utkommit föregående år. Orsaken härtill var väl närmast den, a t t  
Berwald efter den försening som skett räknade sin tidskrift såsom 1820 
års årgång, ehuru den börjat utkomma i förtid. Skulle dessutom en 
del av upplagan sändas utomlands - Ryssland, Tyskland - var det 
givetvis en fördel om journalen genom årtalet 1820 karakteriserades 
såsom en novitet vid försäljningen under det nya året och icke genom 
e t t  årtal 1819 angavs vara e t t  förlegat musikhäfte från föregående år. 

Cahier I av Journal de Musique börjar med et t  Andante La Plainte 
“D’une montagne sur la cime un troubadour chantoit ses maux)) par 
W-ter, bakom vilken signatur väl döljer sig den tyske komponisten 
Peter Winter, som synes ha varit mycket omtyckt i Sverige vid denna 
tid. Denna trestrofiga sångkomposition följdes av romansen “Ah! 
Jeannot me delaisse”, även den trestrofig. Därpå kommo den i reklam- 
notiserna apostroferade Polacca alla Spagnola av Spohr och det likaledes 
i tidningarna särskilt omnämnda Thema con Variazione i Ess-dur av 
Berwald och till sist en March Triumphal i A-dur. I fråga om det 
nämnda Thema gällde det variationer på “Coupletterne ur Nya Egen- 
doms Herrn”. Marschen och romansen stå utan angiven kompositör 
och äro väl därför troligen båda av Berwald. 

Cahier I I  började med en trestrofig sångkomposition av Berwalds 
lärare Edouard Du Puy till en fransk text. Detta sångstycke följdes av 
en annan sångkomposition “Le Regard)), också den med fransk text 
men utan angiven kompositör. Därefter kommo i häftet de redan i 
reklamkungörelserna apostroferade Chansons Suedoises a vec Variations 
av B. Romberg, samt till sist Rondeau Bagatelle av Franz Berwald. 

Sedan Cahier I och I I  utkommit i november 1819, kom Cahier III, 
såsom ovan visats i mars 1820. Häftet innehöll endast tvenne musik- 
stycken, nämligen först en Romance “J’avais juré)) av C. Braun och därpå 
såsom avslutning på häftet e t t  Pot-Pourri - tirés de differentes Pieces 
- a v  Berwalds hand, ehuru tonsättaren icke heller här uppgives. 

Cahier IV, som blev det sista häftet av Journal de Musique, innehöll 
också det blott tvenne musikstycken. Häftet inleddes nämligen av en 
Romance med texten “Je t’aimerai tant  que l’amant de flore)), för vilken 
komponist icke angives, och avslutades med B. Rombergs Airs Russes, 
variées pour le Violoncelle. 

5 5  Hillman, A., a. a., s. 19. 
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Tidpunkten ante quem för tillkomsten av åtskilliga kompositioner a v  
Franz Berwald måste enligt här lämnade redogörelse för utgivningen 
av Berwalds musikjournal sättas något tidigare - till 1818 resp. 1819 
- än man hittills på otillräckliga grunder antagit. I sin här ovan fler- 
städes citerade uppsats om Berwald säger Sten Broman om komposi- 
törens Thema con Variazione i Cahier I, a t t  dessa variationer “få alltså 
icke förväxlas med Ess-dur variationerna av år 1819”. Bromans uttrycks- 
sätt är  som synes oriktigt, eftersom variationerna i Cahier I äro tryck 
från 1819 och icke, som Broman tror, från 1820. Vidare är Thema con 
Variazione i första häftet av Musikalisk Journal icke tryck från 1819, 
som Broman tror, utan från 1818. Av här givna utredning framgår lätt  
utgivningstiderna för de olika kompositionerna i de båda berwaldska 
musikjournalerna. 

Frågan varför en del av Berwalds kompositioner i tidskriften äro 
signerade och andra icke, kan man blott gissningsvis uttala något för- 
modande om. Längre än till en gissning kan man nu icke komma. För- 
modligen var det så, a t t  de kompositioner, som skrivits för publicering 
direkt i tidskriften under redaktörstiden, icke blivit signerade av 
komponisten, därför a t t  det ju stod klart, vem som vore verkets skapare. 
Berwald var ju häftets utgivare, och häftet bar hans namn på titel- 
sidan! Äldre arbeten däremot av hans hand, som följaktligen blivit 
färdigställda i manuskript, innan tidskriften tillkommit och lämnat 
möjlighet för omedelbar publicering, ha däremot sannolikt blivit 
signerade senast vid den tidpunkt de förelegat i renskrivet skick. 
När så dylika äldre signerade arbeten överlämnats till litografen på 
stentryckeriet för litografering a t t  ingå i något tidskriftshäfte har stryk- 
ning av kompositörens namn bortglömts av Berwald och namnet 
därför fästs på stenen och därmed kommit med i trycket. Detta synes 
mig vara den enklaste och därmed också sannolikaste förklaringen till 
inkonsekvensen med musikstyckenas signering. Full bevisning i ämnet 
torde väl aldrig stå a t t  få. 

Själv räknade Franz Berwald sitt redaktörskap för Musikalisk Journal 
och dess fortsättning Journal de Musique såsom en betydande merit 
och åberopade detsamma såväl 1822 som 1828, då han hos Kongl. 
Maj:t begärde statsstipendier för musikstudieresor på kontinenten.56 

Musikalisk Journal recenserades tämligen välvilligt i Nya Extra 
Posten hösten 1819.57 I början av 1821 var det meningen a t t  också 
Journal de Musique skulle få en liknande sakkunnig granskning i samma 

56 Se härom Wiberg, A., Franz Berwalds resestipendieansökningar: STM 1948, 

57 Nya Extra Posten nr 11 den 8/11 1819. 
s. 133 f.  
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tidning, men denna recension kom aldrig till stånd på grund av tid- 
ningens indragning.58 

Vad syftet med de berwaldska musikjournalernas utgivande beträffar, 
är det klart, a t t  detta för stentryckeriets del varit rent ekonomiskt. 
Även sedan den berwaldska tidskriften nedlagts, satte man på tryckeriet 
vid flera tillfällen i gång med utgivning av liknande verk. Sålunda 
utgav C. Müller efter nedläggandet (1821) av Musik-Journal för Damer 
e t t  flertal nya musikperiodica, såsom Musikaliskt Allehanda med friherre 
A. Cederström som redaktör (1823), Amphion - Musikalisk Tidskrift 
med kammarmusikern J. G. Zetterström som redaktör (1824) och 
Orpheus (1825-1826), vilken sistnämnda tidskrift C. Müller nu själv 
redigerade, eftersom han vid denna t id torde ha kommit väl in i Stock- 
holms musikliv och numera hjälpligt kunde svenska. År 1827 ingick 
Müller och stentryckeriet kompanjonskap med innehavarinnan av 
Östergrens musikhandel, och från denna tid utgav stentryckeriet ej 
längre under Carl Müllers tid någon egen musiktidskrift. Under stiltje- 
perioderna kunde man nämligen nu trycka musikalier på ifrågavarande 
musikhandels förlag, och behovet av en musiktidskrift var därmed elimi- 
nerat för stentryckeriet.59 

Aven Berwalds syfte med tidskriften är i huvudsak klart. Han fick 
tillfälle a t t  publicera egna kompositioner och göra sig bekant inför 
e t t  vidsträcktare publicum. Tidskriften synes för övrigt ha ingått i 
Berwalds planer som e t t  led i strävandet a t t  nå europeisk ryktbarhet. 
Att  han hyste en sådan strävan skymtade fram bl.a. i hans brev till 
Peters musikförlag den 5/1 1819, i hans konsertresa till Finland och 
Ryssland sommaren samma år, i hans åtgärd hösten 1819 a t t  ändra 
tidskriftens namn med anpassning efter den internationella musik- 
marknadens krav, i hans ansökning 1822 om et t  utrikes studiestipen- 
dium, i konsertresan till Norge 1827, i den förnyade ansökningen om et t  
reseanslag för musikstudier utomlands 1828 och äntligen i hans 1829 
med understöd från kronprinsen företagna musikstudieresa - överallt 
i hans handlande under dessa ungdomsår möta vi samma strävan hos 
honom a t t  göra sig bekant utanför Sveriges gränser i den stora musik- 
världen. Slutligen hade Berwald också e t t  pedagogiskt syfte med sin 
tidskrift. Han ville, som det heter i några av de publicerade kungörelser- 
na om journalen, skapa och bringa sådan musik som passade såväl den 
vältränade musikälskaren som den mindre övade nybörjaren på musi- 
kens fält. Flera av kompositionerna i tidskriften ha också, som P. 

58 Ibidem nr 6 den 22/1 1821. Den i detta nummer utlovade fortsättningen av 
recensionen, vilken skulle behandla också Berwalds tidskrift, kom aldrig på grund 
av det anförda skälet. 

59 Kompanjonskapet upplöstes visserligen redan 1828, men samarbetet fortsatte 
icke desto mindre till fördel för såväl stentryckeriet som musikhandeln. 
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Estreen träffande anmärkt, troligen enbart e t t  musikpedagogiskt syfte. 
Ur denna synpunkt betraktad ä r  Berwalds tidskrift e t t  försök a t t  
bidraga till folkets musikaliska fostran och till höjning av dess musik- 
kultur. Därför utgör Berwalds musikjournal och hans redaktörskap e t t  
icke alldeles intresselöst kapitel även i svensk undervisningshistoria.60 

Albert Wiberg 
60 Berwald sökte nå även landsorten med reklamkampanjen för sin tidskrift. 

Bevis härför är  exempelvis annonseringen i Inrikes Tidningar. Anmärknings- 
värdast härvidlag är emellertid den ovan anförda annonseringen i Upsala Tidning. 
Berwaldarna hade nämligen goda förbindelser med det musikaliska Upsala från 
tidigare år. Johan Fredrik Berwald höll sålunda konsert där bl.a. åren 1813 och 
1814 (se Upsala Tidning den 31/3 1813 och 5 / 2  1814) och Franz Berwald själv 
höll konsert där den 2 maj 1816 alltså blott drygt en vecka efter sitt fram- 
trädande i Stockholm den 24/4 (se Upsala Tidning den 1/5 1816). I kungörelsen 
om konserten heter det visserligen blott a t t  instrumentalkonserten gavs “till för- 
mån for Kgl. Kammar Musicus Franz Berwald”, men detta uttryckssätt visar, 
såsom framgår av en jämförelse med andra samtida konsertkungörelser, a t t  Ber- 
wald varit den huvudagerande vid konserten. Anknytningen till de musikintres- 
serade kretsarna i Uppsala gjorde det naturligt för Franz Berwald a t t  tro på en 
marknad där för musiktidskriften. Därför blev det angeläget för honom a t t  sär- 
skilt annonsera i stadens tidning. 


