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SUMMAR Y 

"Glorious Ego!" Reflections on Composer Biographies 

This arride discusses rhe composer biography as a genre wirh reference ro ren Nordie 
composer porteairs from berween 1973 and 1999, most of rhem published in the 
1990s (Hugo Alfven , John Fernström, Edvard Grieg, Rued Langgaard, Carl Nielsen, 
Allan Pettersson, Ture Rangström, Harald Sa:verud , Jean Sibelius and Wilhelm Scen
hammar). By comparison, for example, with aurhors, composers are described in a 
very convenri onal manner, and where this genre is concerned rhere has been very 
lirrle debate worrh mentioning. One exception is an arride published in Melos in 
1975, by Carl Dahlhaus, whose perspective bears the imprint of the new criticism. 
He pronounces composer biographies dead, arguing rhat Ii fe stories and musical 
analyses are impossible bedfellows. 

The ten biographies resolve the relation between Ii fe and works in a variety of 
ways. Most often the aurhor maimains a respecrful distance at which myths and 
anecdotes are more underpinned than unveiled. In particular the ourward attributes 
of the late Romantic composers Uean Sibelius, Hugo Alfven, Ture Rangström, 
H arald Sa:verud) describe a delicate psychological balance berween private and 
public. They can be said to represenr the romantic Poet, as distinct from the "d ass 
migration" and solidarity with other social classes characterising Allan Pettersson and 
John Fernström. 

The eye of the needle in this genre is the biographer, who is not always conscious 
of the projections and idiosyncrasies which can easily develop in the long-lasting 
relationship berween author and composer. The authors, however, are generally 
reluctanr ro reveal too much, and rhey would rarher defend rhan criricise. The trap
pings of this genre also indude musical analyses which are frequenrly objecrive, 
imparrial and descriprive bur very seldom indeed interprerarive, explanatory. One 
exception here is J0rgen l. Jensen's biography of Carl Nielsen, in which the compo
ser's marital crises are viewed in relation ro his composing. 

The models of purely musical analysis o r pure psychoanalysis which are some
rimes applied too narrow and should be supplemenred by other angles of approach , 
and above all by greater insighr inro the cond ir io ns and problems of creativity, so 
rhar, in musicology as elsewhere, rhere can be a development and renewal of bio
graphy. 
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Apollo Gothenburgensis: 
Patrick AJströmer och Göteborgs musikliv vid 1700-talets slut 

Av jan Ling 

På väggen på andra sidan mitt frukostbord hänger en akvarell över "Gotheborg" från 
år 1705. Inre långt ifrån det höghus på Raketgatan i Götebo rg där jag bor, satt en 
gång tecknaren som gjorde förlagan till denna akvarell. Tittar jag m genom fönstret 
far jag en hisnande känsla av ridens gång; hur ett snart 300-årigt förlopp har för
vandlar en med vallar och torn omsluten lilleputtstad med drygt l 0000 innevånare 
till en modern halvmiljonsrad. De två tornen, Skansen Kronan och Skansen Lejonet, 
är på 1700-talsteckningen skräckinjagande stora jämfört med bebyggelsen i övrigt. I 
dag ingår de som två vördnadsbjudande men små memento mori över en svunnen 
tid. De två kyrkorna, Domkyrkan och Tyska kyrkan, har på 1700-talsbilden ansen
liga spiror, som under senare rid ersatts av mer lågmälda 1800-talslådor. Kyrkorna 
reser sig visserligen fortfarande högt över kringliggande hus, men det är ändå gas
klockan, "Läppstiftet", Scandinavium, Nya Ullevi, Hotel Gothia och Lisebergstornet 
som numera är framträdande symboler för staden . 

På 1700-talsbilden är en vagn på väg in till den lilla garnisonsstaden och ut färdas 
en annan som har ärende till någon av byggnaderna utanför. Kanske skall den till 
någon av de kaserner, gästgiverier eller gårdar för stadens borgare som låg utanför 
staden (jfr Almörners lantställe Kristinelund vid nuvarande Kristinelundsgatan/Ave
nyn). I dag är der bilköerna som slingrar sig in och ur ur staden som oändligt långa 
lysmaskar. 
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Vilka möjligheter har jag då som 1900-talsmänniska att förstå innevånarna i 
denna 1700-ralssrad? Kan de rester av information som de efterlämnat ge upphov till 
ett "samtal" om musik, ja kanske till och med ge oss upplysningar om hur ortens 
livsstil, den så kallade "Göreborgsandan" kan ha levt vidare som en obruten tradition 
genom århundradena? 

Göteborgs historia har varit föremål för en uppsjö tolkningar av just 1700-talet, 
dels seriöst vetenskapliga, dels mer fritt fabulerande och underhållande (se litteratur
listan). Med dessa som bakgrund skall jag försöka ge några reflexioner kring denna 
tids musikliv i staden. 

Två av mina kolleger, Anders Carlsson och Olle Edström, har tidigare i två 
gedigna stud ier skildrat delar av respektive 1800-talets och 1900-talets musikliv i 
Göteborg. Carlssons undersökning behandlar en ridsperiod där arkivkällorna börjar 
Aöda så rikt att ett sovrings- och selektionsproblem blir centralt. Detta gäller än mer 
det 1900-talets ymnighetshorn som Edström behandlat och som slutar i nuets oänd
ligher av information. 

Min utgångspunkt för att förstå 1700-ralsinnevånarna i min hemstad är en dag
bok av kommerserådet, sedermera riddaren av Vasaorden och baronen Patrick 
Alsrrömer (1733-1804). Den omfattar riden 1774 till 1792 och är deponerad på 
Landsarkiver i Göteborg av Östads säteri, vars stiftelse genom Parricks namne och 
sonsonsonsonsonsonsonson givit mig och mina forskarkolleger, ekonomihistori
kerna Bertil Andersson och Martin Fritz tillstånd att utnyttja densamma för forsk
ningsändamåL Vi har börjat en diskussion kring hur musik och ekonomi samspelar 
och motspelar vid skapandet av Göteborgs musik- och kulturliv vid 1700-talers slut. 
Som startpunkt har vi valt Patrick Alsrrömer. 

Berit Ozolins, har korrelerat materialet med Wilhelm Bergs två utomordentliga 
studier av Göteborgs musik- och teaterliv: Bidrag till Musikens Historia i Göteborg 
J 754-1892 samt Anteckningar om Göteborgs äldre teatrar. 

Patrick som person förefaller att ha varit en generös och varm människa, mån om 
sin familj, sina vänner och sina underlydande. Han var så upplyst, att han i ett brev 
till publicisten Carl Christoffer Gjörwell liksräller negrer med vanliga människor, 
något som var mycket ovanligt vid denna tid. Ett kort utdrag ur Henric Nieanders 
Åminnelsetal på Kungl. Vetenskapsakademien den 15 december 181 O visar att han 
bör räknas som en upplysningsridens man: 
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Han var Ledamot af denna Akademie, af Musikaliska Akademien, Vetenskaps- och 
Vinerhers-Sällskapet i Göteborg, den Fysiografiska i Lund, Patriotiska och Pro 
Parria i Stockholm. Musikaliska Akademien hade Herr Baron Alsträmer stiftat (å r 
1771 ) och gifvit med detsamma anledning till Lyriska Dramens införande på 
Svenska Theatern. Konung Gustaf!! I, ehuru icke särdeles älskare af musik, insåg lik
väl snarr, hvilka fördelar Vitterheten och smaken af dylika inrättningar skulle vinna; 
hörde dem således icke förr omtalas, än Han däniii gaf Bifall , Medel och Beskydd; 
betjente sig äfven af Herr Baron Alströmers biträde till deras början och utstyrsel. 
Följderne, som påräknades, hafva inträffat; Dramen har bidragit till Vitterherens 

Apollo Gothmburgmsis 

fullkomlighet, och Musiken har ärhållit sin vederbörliga riktning. (s. 21 f.) 

Alströmers verksamhet som industriman, vetenskapsman, instrumentalist, sångare, 
affärsman etc. samt hans bokliga bildning och språkkunskaper, gjorde honom efter
sökt i olika sammanhang. Det ledde bl.a. till hans utnämning till vice landshövding 
och till direktör i Ostindiska kompanier. 

Kring Patrick Alströmers dagbok 

Dagboken som Patrick Alsrrömer skrev bär titdn: 

DIARIUM 
från den dag jag tillträdde vice Landshöfdinge Embetet i Elfsborgs Lähn och Dahls 
Land. 1774 Måndag April. 

Patricks dagbok registrerar tiden som ett återkommande, ofta inrutat och upprepat 
händelseförlopp. Inslagen av personliga iakttagelser och känslor är ra, liksom avvikel
serna från ett givet mönster av aktiviteter. Men när de kommer är de desto mer 
intressanta, eftersom de redogör för händelser som starkt berört Patrick. Dagboken 
förefaller vara tänkt som ett mer eller mindre officiellt dokument: det är som sagt i 

• egenskap av nyutnämnd vice landshövding som kommerserådet beslutar sig för att 
föra dagbok. 

Tiden för dagboken är fylld av intensivt arbete och många bekymmer, långt från 
kavaljerstiden i Srockholm då fader Jonas allt :som oftast i sina brev läxar upp sonen. 
Tydligen råkade flera Göteborgsaffärsmän illa ut på grund av Patricks försumlighet i 
affärer eftersom hans svaghet för musik, kvinnor och hästar ofta fick gå före plik
terna: 

... Du måste wara mera actif wid de Commisioner, som dig till uträttande upgifwes. 
(UUB G 6:10 nr 1853, den 7 september 1751 ) 

I den omfattande brevväxlingen med publicisten 1 m.m. Carl Christopher Gjörwell 
(1731-1811) beklagar sig Patrick ofta över att hans tidnu-efter flytten till Göte
borg - inre ens räcker till brevskrivande: Så t.ex. skriver Patrick i brev till Gjörwell 
den 27 september 1777 och 11 mars 1778, då han förutom bekymren med de kon
kursmässiga väverierna i Alingsås även är direktör i Ostindiska kompaniet: 

... Under mine brydsamme göromål och ständiga öfwerlopp af folk at jag på hela 2 
månadem e eij kan ~ skrifva till den som jag hälst ville. (KB G 7:4 nr 111) ... men 
nu stå alla ranckarne dageligen spände som Cl:aversträngar at ingemingskall försum
mas af de många betydande saker jag har ar sköra ... (KB G 7:5 nr 23) 

l. Beträffande Almörners och Gjörwells brevväxling rörande Gjörwells olika publikationsplaner och 
Almörners insatser, se Christensson 1996 och även Kungl. biblioteket (KB) G 7 med ca 160 brev 
från Almömer. 
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Man kan undra varför Patrick lämnade Srockholm, där han var en allmänt firad och 

aktad person i konungslig gunst, för ett Göteborg med alla dessa affärsbekymmer. 
Nyckeln heter antagligen familjeansvar: det är brodern Clas som i sina brev framhål

ler, att b rodern måste komma hem och hjälpa till med familjens företag. De båda 
bröderna stod varandra nära. Vi kan i brevväxlingen mellan dem följa hur inre minst 
musiken förenar dem, från den ensemble som de musicerade i, till Clas resor där 

notpaket efter notpaket, ibland innehållande strängar, skickas till Sverige från Italien 

och England. 

Ursäkta mig att jag ej kunnat väl välja Musik. Du vet att jag varit slät Musicus och 
jag måste bekänna arr jag är sämre nu, ty jag har ej haft ri~ dermed. Lim p~ Eng~lsk 
musik skall jag söka skaffa Dig. Jag har sett efter förrecknmgen på de saker pg skick
ade hem från Rom och är derigenom fullkomligen förvissad att de strängar jag för 
Dig upköpre lades i samma kista som Norerne. Lår se efter en liren trälåda så finner 
Du dem. Der var en stor hop och jag beklagar om de kommir borr under vägen. Jag 
vill nu inga strängar köpa för Dig här innan Du svarat mig om de Rommerska finnas 
eller ej ... (UUB G 6:8 nr 1389, brev London den 14 juni 1763) 

Det dagliga arbetet på "conroirer" är ett obligatoriskt återkommande m oment, 
medan övrig t id på dygnet ägnas å t "affairer", visiter, middagar, supeer, korrspeL 
konserter, rearrar och musikutövning med familj, vänner, professionella musiker i 
Göteborg eller Stockholm och tillresta virmoser. Musiken presenteras i ett in tressant 
organiskt sammanhang med livet i övrigt. Förutom de exemplifierade aktiviteterna 
framgår av dagboken att Patrick också har perioder av intensiva studier, skrivning 
och läsning. Antagligen är det bara bråkdelar av dessa aktiviteter som bevarats i olika 
samlingar, mest i handskrift men även i tryck i form av ti ll fä ll ighetsverser och dikter. 

Patrick var liksom fadern Jonas och bröderna en ivrig brevskrivare i 1700-talets 
anda, vilket främst framgår av bevarade b revsamlingar. Uppsala univers itetsbibliotek 
besitter drygt 12000 svarsbrev. Varje dag- ofta både för- och eftermiddag- är expe

dieringen av posten en stående rubrik i dagboken. Brodern August anger i ett brev, 
att han just den morgonen skrivit 60 brev, vilket ger en viss föres tälln ing om brev
skrivandets dimension. I dag har detta ersatts av telefon, e-post och inrernerkommu

nikation, en korrespondens som sannolikt endast i begränsad omfattning kommer 
att bevaras t ill framtiden. 

Dagboken som består av två handskrivna volymer, är järnförr med många andra 

1700-talskällor lättläst. Den är inte komplett. De brandskadade sista sidorna tyder 
på att det funnits en fortsättning, som nu förkommit. Kanske har detta skett vid 
någon av de många srora bränder som drabbade Göteborg? 

Vad säger oss dagboken egentligen om 1700-ralets musikaliska och sociala liv? 
Kan vi förstå vad som är konstant och variabelt i människornas m usikupplevelse över 
rid och rum? 

För att komma åt innehåller ägnade jag först ett par månader åt att tolka och 
skriva av allt vad jag fann vara väsentliga musiknotiser i dagboken. Denna fö rsta pre
liminära och ofullständiga urskrift distribuerade jag till mina två ekonomihistoriker 
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och några musikforskarkolleger fö r ko mmenteracer och assistans. Professor Greger 
Andersson, Lund har generöst ställt sin databas över musiker till mitt förfogande och 

har också givit m ig en första handledning i problemen kring 1700-talets svenska 

musikliv. Förste bibl iotekarie Anna Lena H olm har lotsat mig genom samlingarna i 
Starens musikbibliotek och givit m ig många värdefulla ideer och tips som jag sedan 
arbetat vidare efter. 

T idsperioden som dagboken täcker rymmer många ingångar i skilda källmaterial. 
Men denna rikedom på olika typer av material är blott skärvor som kommer att for

dra noggrann granskning in nan de en gång kan sättas samman till en mera samman

hängande bild. 

Något kring dagböcker som källor för musik 

1700-och 1800-talen är dagböckernas och reseskildringarnas århundraden. Dessa 
dokument utgör ovärderliga källor för kunskapen om dåtidens dagliga liv, kultur och 
musik. En del dagböcker, s.k. bondedagböcker, registrerar i första hand årstidernas 
växlingar och när det var dags för sådd, skörd etc. Det är samtidigt en stor skillnad 
mellan vad män och kvinnor skriver om i sina dagböcker, vilket Christina Sjöblad 
visar i sina forskningar. 2 För mig var en gång M ärta Helena Reenstiernas dagbok, 
Årstafruns dagbok, 3 en viktig källa för studiet av folkmusik, eftersom hon i detalj 
skildrar livet både i vardag och helg. Skulle dagboken ha skrivits av någon av Patricks 

båda hustrur, Christina Maria Ollonberg (1739-64) eller Christina Maria Silfver
sch iöld (1751-1823) eller någon av hans "musicerande flickor", Christina Maria 
(1761-1832), Margareta Hedvig (1763-1835) eller Anna Helena (1764-92) skulle 
sannolikt innehållet ha varit mer detaljerar och kanske mer jordnära, om man rar 
döma av vad som finns bevarat av dessa kvinnors hand i form av brev. Utifrån ett 
genderperspektiv är Patricks dagbok ytterst maskulin i sin struktur. Hans brev visar 

emellertid mycken omtanke och omsorg om medmänniskorna. Enligt allas utsago 
var Patrick Alsrrömer en omtyckt person, generös gränsande till slöseri, en egenskap 
som han också tycks ha delat med brodern Clas. 

En svensk dagboksskrivare som givit värdefulla musiknotiser är Gustaf Johan 
Ehrensvärd Dagboksanteckningar forda vid Gustaf 11/:s ho f Carl Fredric Fredenheim, 
ledamot av m usikaliska akademien nr 152 (= LMA nr 152)4, har efterlämnat en 

handskriven resedagbok från sina reso r i Italien 1788-90, som bl.a. innehåller iaktta
gelser vid operabesök (KB M 241) . 

2. Se Sjöblad 1997 samt Sjöblad 1998. 

3. Reenstierna, Amadagbokm. 

4. För referenser till Musikaliska akademiens medlemmar som här anges LMA och nr, se Kungl. Mu
sikaliska akademim 1996. 
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Dagböcker med direkt inriktning på musikaliska begivenheter far vi söka utanför 
Sverige. Mest berömd är Charles Burneys reseskildringar i dagboksform The Present 
State of Music in France and Italy: or the journal of a Tour through those Countries, 
undertaken to co//ect Materials for a General History of Music, London 1771 samt The 
Present State of Music in Germany, the Netherlands, and the United Provinces. Or, The 
journal of a Tour through those Countries, undertaken to collect Materials for a General 
History oJ Music, London 1773. 

En parallell till dagböckerna var det offentliga brevskrivandet. En av de mest 
givande av de offentliga brevskrivarna på musikområdet är Burneys argaste kritiker, 
.Johann Friedrich Reichardt, som inleder en lång serie musikaliska brev med Briefi 
eines aufmerksamen Reisenden die Musik betreffind, Frankfurt und Leipzig 1774. 

Observera att Patricks dagbok börjar skrivas ungefär samtidigt som Charles Bur
neys reseskildringar utkommer och samma år som Reichardts första musikaliska brev 
publiceras! Det finns således goda möjligheter till jämförelser av musiklivet i Sverige 
och på kontinenten. 

De säkraste upplysningarna om Patrick far man genom den tidigare citerade 
Henric Nieanders Åminnelsetal från år 181 O. Åtminstone förefaller det som om de 
olika upplagorna av Svenskt biografiskt lexikon har haft Nicander som huvudkälla, 
även om framställningarna varierar något, alltifrån 1835 års upplaga som är mycket 
utförlig och kanske den mest givande, över Herman Hofbergs Svenskt biografiskt 
handlexikon från år 1876 och fram till den nyaste upplagan från år 1918 som finns 
tillgänglig på cd-rom. 

Patrick gjorde rvå utlandsresor, en till Danmark år 1753 och en till St Petersburg 
1758, då han också besökte Moskva, Jaroslav och Tula. På resan till St Petersburg 
hade han en svensk tonsättare i sällskap, nämligen Ferdinand Zellbell d. y. (1719-
80). Om detta finns källmaterial på Landsarkivet i Göteborg. 

Till dagboken relaterade källor och tidigare forskning 

Den Alströmerska brevsamlingen i Uppsala universitetsbibliotek (UUB G 6), som 
flitigt utnyttjats av tidigare musikforskare, erbjuder musiknotiser som kan korreleras 
till dagboken och den ger oss dessutom en god insikt i familjens affärer och eko
nomi, något som nu studeras för första gången av mina båda forskarkoUeger i ekono
misk historia. Brevsamlingen beskrivs av C. A. Brolen, Om Alströmerska brefiam
/ingen i Upsa/a universitets bibliotek (Uppsala 1917), där ingångar ges till de brev som 
innehåller väsentliga musikupplysningar. Musiknotiser ur brevsamlingarna har 
vidare lyfts fram av Stig Walin i hans studie av Musikaliska akademiens tillkomst: 
KungL Svenska Musikaliska Akademien. Förhistoria, forsta stadgar och instiftande (En 
studie i det musikaliska bildningsväsendets historia i Sverige. Uppsala universitets 
årsskrift 1945:4) och i rvå studier av den Alströmerska notsamlingen av Cari Johans-
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son: "Studier kring Patrick Alströmers musiksamling" i Studier tillägnade Ca~l-Allan 
Moberg 5 juni J 961, (STM 1961 s. 195-207) samt "Något om de äldre samlmgarna 
i Musikaliska akademiens bibliotek" i Svenska musikperspektiv 1971. Ett flertal stu
dier av enskilda tonsättare innehåller likaså citat ur brevsamlingen vilka jag återkom
mer till då de aktuella tonsättarna dyker upp i dagboken. Jag har också gjort en del 
egna stickprovsstudier i brevsamlingen utifrån namn som jag ~ött i dagboke~, vilket 
givit omedelbart utbyte. Åtski lligt finns att hämta i brevv~lmg mellan ~amck och 
akademibröder: så t.ex. finns i brev till Johan Abraham Gnll (1736-92) Intressanta 
upplysningar både om klaver och klavernoter. (Nordiska Museet, Godegårdsarkivet. 

Tips lämnat av Birgitta Dahl.) . 
En studie av Patrick Alströmer och hans tid har också aviserats av Eva Helemus-

Öberg. 

Kort musikhistorisk reflexion 

Under den tidsperiod som Patrick Alströmers dagbok omspänner, förändras konst
musikens stil, form och villkor på ett genomgripande sätt. 5 Vi kan definiera det som 
moderniterens genombrott inom musiken. Medvetenheten kring musikens olika 
ursprung och funktion som vid denna rid i bö rjan tar sig uttryck i :n. uppdelning i 
konsrmusik, folkmusik och populärmusik, sker paradoxalt nog samt1d1gt som de tre 
tycks vävas samman som en tresträngad vetelängd. Fråga är hur mycket av det nya 
från Europa inkommande som sätter sin prägel på musiklivet i Götebo~g? Vad 
betydde det redan förefintliga musiklivet? Vi måste ha klart för oss act det sk1kt so.m 
dagboken speglar kanske utgör några 1 00-tals, jag skulle tippa högst 1000 mänms
kor av stadens totalt I 0000 innevånare. De höga militärerna, prästerskapet och de 
fataliga adelsfamiljerna utgjorde tillsammans med några inrotade borga~familjer o~h 
inflyttade affärsmän den musikkulturella kärnan. Vad som fanns i övngr av mus1k 
bland hanrverkare, fiskare, bönder etc. är relativt lite känt och berörs överhuvudtaget 
inte av Patrick. I der hänseendet är han en aristokrat ut i fingerspetsarna. Men just 
denna ensidiga syn på konstmusiken som den enda registreringsvärda och existe
rande, har levt kvar ända in i vår tid och finns fortfarande i många unalade och out

talade sammanhang. . .. . , 
6 Patrick var enligt ett anonymt brev "känd för större theoretlcus an pracncus . 

Ändå är det som practicus och förmedlare som han gör sina stora insatser för Göte-

borgs musikliv. . 
Under 1700-talet inträder musikaliska och sociala förändnngar av mera genom

gripande slag: centrum förskjuts från en musik i hovens och kyrkans tjänst med 

5. Se Fubini 1994 och Lepperr 1988. 

6. Se Wallin 1945 s. 107. 
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musikeranställda enligt gällande rjänsrebestämmelser, till en musik som alltmer for
mas efter varumarknadens regler. Här kanske dagboken är extra intressant. Patrick är 
- såsom framgår av otaliga brev - den intill det absurda generösa mecenaten . Sam
tidigt kan vi konstatera att konsertpriserna och teaterpriserna i Göteborg j stort var 
desamma som i Stockholm. En annan incressant aspekt är lokalerna. De privata 
salongerna, rådhuset, kyrkan, ordenslokalen i Ostindiska huset och så småningom 
teatern på Sillgaran etc. är platser för det offentliga musiklivet. Detta offentliga 
musicerande står i nära relation till hemmusicerandet, en förutsärening för att förstå 
att musikerna och sångarna i en liren stad som Göteborg kunde nå en nivå där de 
musicerade tillsammans med världens dåvarande främsta virtuoser. Patrick hade till
gång till norkopister i Stockholm. Fråga är hur der var i Göteborg? Vad beträffar 
importen av noter vet vi att den gick olika vägar in till staden. 

Vilka olika musikstilistiska och musikfunktionella varianter fanns i Göteborg 
jämfört med huvudstaden? Dagboken ger vid handen att de resande musikerna varit 
i eller är på väg till Srockholm, Köpenhamn, Krisriania eller Sr Petersburg, vilket 
visar att Göteborg låg i ett nätverk av internationellt musikutbyre. Vi skall åter
komma till detta senare. Samtidigt vet vi arr Patrick hade en nära relation med Carl 
Michael Bellman och att han själv skrev parodier i Bellmans anda. Han var helt klart 
musikaliskt italienofil vad beträffar sång, men när der gäller der instrumentala så 
återfinner man Haydn flera gånger i slutet av dagboken. 

Vilka roller spelade det professionella musiklivet och amatörismen i Göteborg vid 
skapander av en kulturell förutsättning för vad som komma skulle under 1800-ralers 
början med Harmoniska sällskapet? Der är en fråga som får bero till senare forsk
ning. Vari ligger skillnaden i den "allvarliga" kontra den "glada" operan och deras 
relationer till Göteborg, där den förra knappast presenteras annat än i utdrag och 
brottstycken? Det här är däremot något som dagboken ger vissa upplysningar om. 

Kyrkan som tidigare under 1700-taler varit der enda offentliga musiktempler 
kommer med riden att alltmer värna om der historiska arvet. I dagboken visar sig 
dess musikliv stå i nära samarbete med ordensväsendet, där organisterna tillhörde de 
förnämsta ordensbröderna. Men på slutet i dagboken visar der sig också att Ostin
diska huset utnyttjats till konserrlokal! En musikbildningens låga i det göteborgska 
affärslivet som utvecklades senare under 1800-talet. 7 

Under 1700-ralet skapas ett musikspråk som i dag är ett lingua franca snart sagt 
över hela världen. l vad mån detta också var Göteborgs vid 1700-talet slut framgår 
till en del av dagboken. 

7. Se Carlsson 1996. 
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l och med att kommerserådet deltar i riksdagens arbete befinner han sig under riks
dagssäsongerna i huvudsraden och deltar då flitigt i det musikliv som han tidigare 
varit med om att stimulera och bygga upp, såväl vad beträffar kavaljerskonserterna 
som Utile Dulci, Musikaliska akademien och operan. 8 Chefen för Svenska Teatern 
friherren, hovmannen, memoarförfattaren m.m. Gustaf Johan Ehrensvärd (1746-
83) skriver: 

Till min hjelp vid all denna ledsamma början var kommerserådet Patrick Alströmer. 
Han tog en liAig del i den nya inrättningens framgång. Han gaf mig goda förslag, 
han bidrog att anskaffa sångare och sångerskor, hans möda var outtröttlig. Såsom 
musikus egde han bekantskap med alla virtuoser; han kände deras inreressen och 
behof, samt medlen att vinna dem; han skaffade dem både föda, sysslor och anse
ende. Utan detta biträde skulle företaget ännu mera förfärat mig. (Citerat efter 
Dahlgren 1866 s. 54.) 

Breven från Ehrensvärd till Alströmer visar en nära vänskap: 

I går med posten hade jag åter prof av min Com-Råd vänskap och förtroende. Nu 
har vi mäst reglerat om Operan (G 6: 18 nr 3702, brev av den 17 oktober 1772, bl.a. 
om Uttinis ersättning), ... Min egen Alsuömer (nr 3703), ... rack min bäste vän. 
Jag arbetar nu som en träl för några nya operor som skall komma ut. Silvie är nu fä r
dig til kläder och decorarioner, men lärer knapt bli der i anseende till sången ... (nr 
3704, l O maj 1774, här också om operan Birger Jarl) ... han som så älskar arbete 
och ej är rädd för besvär. (nr 3705). 

Även Johan Fredrik Hallardt (1726-84), amatörviolinist och medlem i LMA (nr 69) 
skriver om Alströmer i sitt Biografiska lexikon att denne är en "stor Älskare af Musik 
och spelar sielf artigt Violin" (s. 62, se även s. 55). 

I egenskap av Musikaliska akademiens preses fick Alsrrömer år 1772 till uppgift 
att formulera ett brev till Gustaf III (efter ett utkast av Fredric Horn, livligt påhejad 
av akademibröder), med en begäran om att Akademien skulle få till uppgift att kon
trollera de utländska musikernas kvalirer innan dessa fick ge offentliga konserter, 
något som Gustaf III genast avslog med moriveringen att de "frie konsters art ej tåla 
något sådant tvång".9 Det är tveksamt om Alströmer själv var så entusiastisk inför 
denna propå. Om han själv genomförde någon kvalitetskontroll för de musiker som 
senare uppträdde i Göteborg är svårt att säga. Det förefaller inte så: snarare verkar 

det som om alla var välkomna att musicera på konserter och tillsammans med kom
merserådet. Der är kanske möjligt art Patrick helt enkelt fick nöja sig med vad som 
bjöds. Av hans kommentarer framgår enbart när ett framträdande är särdeles lyckat, 
däremot inte motsatsen! 

I den minnesskrift som utgavs med anledning av Kungl. Teaterns 150 års jubi-

8. Se Nicander 1811. 

9. Se Vretblad 1918 s. 43 f. 
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leum år 1923, Gustaf III:s Opera, har H o lger Nyblom givit en kort historik där han 

också värdera r Patrick Alsrrömers insats i enbart superlativer. Även om Nyblom "rar 

i" finns såvitt jag vet ingenting som morsäger beskrivningen: 

Rikt begåvad, grundligt studerad och berest hade han sina int~es~en kanske s~arkast 
koncentrerade på musik, litteratur och teater. Han är outtröttlig 1 an öppna sm del
tagande hjärta och sin rika börs åt fartiga konstnärer, som begärde hans underst?d. 
Det var på hans bekostnad Zellbell gjorde sin resa till Ryssland, det är han som hJäl
per hovkapellmästaren Per Brant, när han har det som svårast. Lalin och Wesström, 
Ferling och Uttini, alla ha de fatt ett gott råd, ett gott förord och en kraftig ekono
misk hjälp av det välvilliga kommerserådet. [ ... )Ja, även år Gustaf lii själv var han 
bankir, och de summor huset Alsuömer lånade konungen voro ej små [ . . . ) Tidigt 
medlem av riksdagens adelsstånd kom han i Stockholm snart i förbindelse med alla 
vittra och musikaliska kretsar. Han sjöng med Uti le-Dulci-kören, spelade förste fiol i 
dess orkester och blev mycket snart vald till "directeur av musiken". (Gustaf III.·s 
Opem 1923 s. 68 f.) 

Nyblom kommer sedan in på Patricks berydelse för operan , inte bara som ekono

miskt s tödjand e uran också genom hans förmåga an förändra attiryden gentemot 

skådespelaryrket, vilket- enligt Nyblom- vid denna tid ansågs vara "en djävulens 
påfund och dess utövare ej att räkna bland hederliga människor". Nyblom menar att 

musiken och teatern är mer eller mindre knutna till Alsrrömers stockholmstid, 

medan göteborgstiden är mera känd för de industriella företagen. På sätt och v is har 

Nyblom rätt: Patricks göteborgstid ä r kanske en kulturell aftonrodnad jämfört med 

hans aktiva musikgärning i Srockholm, men som sådan är den inte att förakta, sna

rare värd dubbel beundran eftersom den endast fick uppta en blygsam del av hans 

t id. H an måste ju samtidigt ägna sig å t Alingsåsväverierna, Ostindiska kompanie t, 

Landshövdingeämbetet, jordbruket och familjelivet. 

Fyra musiker i musiklivets tjänst: 

Benedictus Schindler, Henrik La Hay, Johan Jacob Simson och Henrik Bäck 

Benedictus Schindler. Redan dagbokens första notis från å r 1774 presenterar en av 

de viktigaste musikerna under denna tid i Göteborg, nämligen Benedictus Schindler. 

Aug. 17. Onsdag. f.m. på Landscancelliet och Landscontoiret. E. m. Spclte jag Trio 
med hr Schindler från Götheborg och Docror Hulrman, 10 samt äf\ven i kyrkian på 
O rgorna. 

Wilhelm Berg har följande upplysning om Schindler: 

Den som emellertid tog ledningen från de första åren på 1770-talet var Benedictus 

l O. Hos Sacklen 1823 finns en doktor David Hultman (1732-98), vid denna tidpunkt med "nådig ful l
makt uppå Provincial-Medici sysslan uti samma Disrrikt afEifsbrogs Län "(= Yänersborg). 
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Schindler, om vilken det i Götheborgska Nyheter för den 12 okt. 1771 säges, arr han 
anlänt hir, och nu erbjuder sin tjänst, i fall någon önskar undervisas i violin, claver 
samt i sång, eller ock behagar överlämna honom direktionen vid privata konserters 
uppförande, varom underrättelse torde lämnas i hans bostad hos Stadsmusikanten 
Leiditz på tre Remmare. 11 

Patrick Alsträmer skriver om Schindler i ett brev till en av bröderna (antagligen Clas) 

från Alingsås d. 28 febr. 1776 (Starens musikbibliotek = SMB, Alströmer, excerpter): 

D å jag sist war i Götheborg, och trodde ar denna månad resa till Srockholm, lofwade 
jag Schindler ar raga med mig dess Passions Musique, som han dedicerar till Enke 
Drottn ingen, samt ar lämna den til hofmarschalcken Sren Piper. Nu sedan min resa 
blifwit upskuten, skref jag till Schindler och sade mig ej wera annan utväg än, om 
musiquen kan skaffas till Stockholm, at lämna den l[ill Gref Gyllenborg, som är 
kammarherre hos Enkedrottningen, då jag genom brev· will anmoda honom att sielf 
est genom Piper aAämna densamma, och at Schindler for öfrigit finge låta ankomma 
på lyckan om hennes maijt härföre gåfwo honom någon douceur est ej. Jag har fatt 
swar från Schindler fullt med jeremiae Klagowisor i.iber sein rasendes Schicksal, men 
han är dock aldeles nögd med detta projectet, hälst som Gref Gyllenborg känner 
honom, och är nu endast brydd huru at ra musiquen upförd. 

Om du kunde taga densamma med dig till Christinehamn, och därifrån .med 
Stockholms resande upsända den till Fredholm wore ganska wäl. Den ligger öfwersr 
i min mors Boklåda, och är i en liren tunn trädlåda inlagd. Jag skall sedan giF.va 
Fredholm order om dess aAämnande till Gref Gyllenborg. 

Brevet från Schindler till Patrick Alsträmer 24 februari 1778 är ett exempel på 

Schindlers rydligen å terkommande jeremiader över "sein Schicksal" . (Se UUB G 6: 

46 nr 9948). Schindler nämns också til lsammans med "Beck", sannolikt organisten 
Bäck, i Fredrik Damms brev till Patrick den 25 novem ber 1775. 

A nna Lena Holm, som hänvisat mig till brevet från Pat rick till Schindler, har 

bland anonymerna i SMB gjort mig uppmärksam på dels en trio, dels en passion 
som möjligen kan vara av Schindler. 

Trion är presenterad på t itelsidan på franska: "Trio pour Piano avec Violino et Basso 
Comp. Par M. Schindler." Den besrår av två satser: en enkel sonarsars och ett Amo

roso i tidig wienklassisk stil, där såväl violin- som basstämman är underställda klave

ret. "M. Schindler", bör i·enlighet med dåtidens skrivsätt vara "Monsieur Schindler". 

Ett brevomslag med brev från Benedictus Schindler till Alsträmer är skriver med en 

handstil som så nära överensstämmer med handstilen på trions rexranfanger, att det 

enligt H olm är helt tveklöst att attribuera trion som en komposition av Schindler. 

Trio ä r en vanligt förekommande besättning i Parricks dagboksanteckningar- ofta i 

sättning violin, (alternativt flöj t), bas, klaver - speenelir under tidigare år, medan 

senare kvartett bli r allt vanligare. Vid stö rre sammankomster gäller kvintetter och 

sextetter. (För notexempel till trion, se sidan 90.) 

Passionen Jesu död. Oratorium for soli, kör och ork. Efter K W Ramlers text Der Tod 

Il. Johan Christoffer Leidirz (171 0- efter 1774, se vidare Andersson 1993 s. 14 5 ff.). Berg 1914 s. l O. 
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Jesu har inte kunnat attribuerats till någon känd tonsättare. Den har en utomordent

ligt vacker norpiktur och handskriften är inbunden i ett praktband. Notpikturen är 

ej densamma som nämnda trio. Musiken tillhör emellertid samma stil- och tidsskikt, 

men om der kan vara just schindiers komposition går för närvarande ej att avgöra. 

Dock har passionen donerats till Musikaliska akademien av Arla Coldinuorden, där 

bl.a. Patrick var verksam, vilket kan vara en ledtråd i sökandet efter tonsättaren. 

Vi skall belysa några exempel på Schindlers verksamhet med utgångspunkt i dag

boken. H an förekommer både i egenskap av kapellmästare, sannolikt oftast på Vaux

hallen, men också inom teatern och som nästan ständig följeslagare till Patrick i 

samband med olika former av hemmusicerande. Vi börjar med hans verksamher som 
kapellmästare. 

I ridningen Hwad Nytt? Hwad Nytt? från den 22 februari 1773 kan man läsa föl
jande: 

uppföres af Hr Schindler, som flera gånger roat götheborgarnas öron, en full
stämmig konsert kl 5 e. m. med följande medverkande: 
Vid premieren o första pulpeten Kommerserrådet o riddaren Patrick Alsträmer 

Majoren och Riddaren D G Silfversparre 
H err Fredrik Damm 12 

H err Alsing 
........ . o andra pulpeten H err Schindler 

Vid seeanden o första pulpeten 

... . . .... o andra pulpeten 

airen 

clavecin 
basson 

vid första pulpeten 

vid andra ... 

H err Gadd 
Herr Holterman 
H err inspektor Malmgren 
Herr löjtnant Treffenberg 
Herr Anders Ekebom 
Herr Malm 
Herr Fock 
Herr Bellenden 
Direcreuren, herr Johan Alsträmer 
Herr Enander 
Herr Gabriel Fr Beijer 
Herr August Alsträmer 
Kaptenen o Riddaren Malmström 
Herr H ackson 
Herr Holterman 
Herr von Jacobson 
Herr Enander 

12. Fredrik Damms musikintresse framskymrar err flertal gånger i brev rill Patrick: UUB G 6: 17 nr 
3494, 10mars 1773: " ... äran öfversända den Musikaliska Caralogen jemre en liren fö rteckning på 
de musicalier jag skulle kunna åstunda i fall herr Commerseråder skulle wella wara gracieur och de
samma med sina egna ordinera. Weström är ännu kvar här och ränker nästa söndag upföra Concert, 
om den lyckas så wäl som den förra ... " 
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Herr Hultengren 
Herr Storm 
H err Storm 
Hen Horn 
H err Wefver 
Herr Kärström (Berg 1896 s. 111 ) 

Flertale t av dessa musikamatörer återfinns i olika sammanhang i dagboken, r.ex. som 

middags- eller supegäster hos Patrick Alströmer. Till undantagen hör herrar Storm 

och övriga blåsare vilka, enligt vad Greger Andeessont förmodar vid min fö rfrågan, 

sannolikt är att betrakta som sradsmusikanrer. Ibland fö refaller der som om hela den 

förnämsta delen av konsertpubliken samt musikerna dinerade hos ko mmerseråder 
efter avslutad konsert! 

Schindler umgås i de fö rnämsta kretsarna i Göteborg och ofta tillsam mans med 

Patricks släkt. Så är r.ex fallet när rvå italienska virtuoser besöker Göteborg i februari 

1778: 

... f. m. i Ostindiska Direcrionen. middag, hemma böd Schönsrröm, Lagman Mon
can, Direcreur Utfall, Lieut. Treffenberg, hr Perter Lamberg, Casrrarsångaren hr 
Mancioli från Neapel och Bassisren vid Swenska ho~ver hr Mengelin , h r Podolin, hr 
Jöransson, min mor, Greta Lisa, och de vanliga. e.m. Conroirer. afton hade jag en 
sror Concert då förutnämnda virtouser läro höra sig. De flesra souperade hos mig, 
gamla Generalskan Durietz, General Winklefelr, dess fru, Berndt Silfversköld, 
Madame Damm, hr Schindler, hr Gadd, Hr Beck. 

Bland direktörer, amiraler (Schönström), rjänsrem äin vid Ostindiska kompanier 

(Podolin) m.A. återfinns organisten Bäck (Beck) och Schindler. Dagen därpå är det 

dags för prov inför den stora konsert som skall äga rum påföljande dag i Rådstugu

salen: "hr Mancioli och hr Mengelin (Megelin) upförcle en stor Concert wid hwilken 
jag och Amateurerne assisterade. de woro många åhörare", skriver Patrick. 

Denna marsmånad är rik på musikaliska begivenheter och Sch indler är närva

rande mest hela riden. Den 17 mars på aftonen "war Concert h os mig d å hr Lolli 
spelte en Solo Concert." Närvarande var bl. a. herra rna Schindler och Bäck. Efter 

prov uppfö rs den 17 april Schindlers egen passionsmusik på Rådstugan. 

Schindler träffar så gott som alla musiker i Alsrr·ömers krets till middags- och 

kvällsmusicerande, vilka vi återkommer till: fru Dorcetti, fru Appia, herrskapet 

Nicolosi och andra som introduceras på musikaliska klubbens återkommande mån

d agskonserrer. Patrick är ofta "hos Schindler". Ingen musiker förekommer så ofta i 

d agboken so m Schindler. H an övade också in musikteaterpjäser: söndagen den 11 

november 178 1 repeterar han operan Le Deserteur som sedan uppförs den 4 oktober 

"under hr La Hays Direction ganska wäl". Flera av de pjäser som Patrick nämner 

annonseras i tidningarna med Schindler som musikanförare: 

Musiken leddes av Schindlcr, som i 5:e akten lät några nunnor sjunga några versar 
"under Coral-Musique", komponerad av honom ... . (Berg 1896 s. 219) 
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Den 24 januari 1783 på Vicrerhets- och vetenskapssamhällets möte uppförs ycrerli

gare en komposition av Schindler. (Berg 1896 s. 252): 

l afton blifvcr under Herr von Blancs Direcrion af der härvarande Skådespels Säll
skap~~ upför~ på Wår Allernådigste konungs Höga Födelsedag en Prologue, skri fven 
och lampad rtll denne dagen. Musiquen rill Chorus av Hr B Schindler. 

Schindler medverkar tillsammans med Patrick i en rad olika ensemblekonstellatio
ner. Den 16 juni 1784: 

· .. och musicerades med Schindler, Holrerman, unga Beyer, Grill och Martin rill kl. 
12. 

Den l , l O och 11 september 1787 musicerar Schindler med Patrick och Carl Ollon
be rg. Några dagar senare: 

· · · f. m. hemma och skref. middag och afton hos General Posse. e.m. musicerade 
med fröken, hr Schindler, och hr Jägersren. 

~-r 1 78~ är Schindler verkligen i sitt esse med många musikframföranden. Der börjar 
1 Januan: 

24. Torsdag. f.m. inreste rill Wenersborg och war i Görha Brödernas Ordens sam
mankomst, hwaresr en Oration hölrs på konungens Födelsedag af prosten Srenberg, 
och up fördes musique af hr Schindler och Amareurerna. [ ... ) 

25. Fre.~ag. -~· m. hö.lr Parenration öfwer Riks Råder GrefCarl Fr. Scheffer af Lagman 
Adelskold, ofver Radman Thormon af Borgmäsrar Lindquisr, och öfver Lieurenanr 
von Wolcker af lieurenamen Monran, hwarwid Sergemusique up fördes af Schindler 
och Amareurerne . .. 

Nu följer en intensiv musicerandeperiod, där Patrick och Schindler ibland träffas 

Aera gånger i veckan. Fröken Posse och herr J ägersten är också ofta m ed i dessa 
musiksammanhang. Här är ecr exempel från oktober: 

2~: Söndag. f._m. hemma och skref. Charles Emil återreste i morgonsrunden till 
Gorheborg. mtddag och afton hos General Posse. e.m. musicerade med Fröken hr 
Schindler, Lieur. Flach, Cornerr Silfversrolpe, och hr Jägersren . ' 

År 1790 verkar der som om en mera stadigvarande kvartett bildats. I september träf
fas fyra her rar ett Aerral gånger för att musicera: 

12-1_3-14 Söndag Måndag Tisdag. alla dessa dagar på Forsrena. Skreff, läsre och 
m_ust.cerad: med hr Schindler, hr Ahlberg, swåger Carl och Jonas. Måndagar woro 
w1 pa Nygard hos fru von Döbeln, och musicerade. 

Såsom framgår var Schindler både kapellmästare, tonsättare, kammarmusiker m.m. 

J?et är möjligt a~t m an i framriden kan spåra eller attribuera ännu Aer ronsäcrningar 
nll d enne Intensivt verksamme musiker. 

H enrik La H ay. Den 27 augusti 1774 är Pa tricks ordensbroder och nära vän hertig 

Carl på besök i Göteborg. Samtidigt presenterar sig Henrik La Hay (d. 1794) i d ag-
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bo ken. La Ha y, holländsk violinist och kapellmästare, var enligt Dahlgren ( 1866 s. 

587) konsenmästare hos änkedrottningen Lovisa Ulrika och avled på Kungsgården i 

Ofvansjö socken i Gestrikland den 28 mars 1794. Av konsertannonserna att döma 

förefaller det som om La H ay helst spelade egna verk, men den l O:e mars 1776 spe
lade han även "Soloconcerr av Lofli o. Pugnani" i Stockholm (Vretblad 1918 s. 197). 
H an uppträdde också i Uppsala 9 ju ni 1771 (se Jonsson 1998 s. 98). 

H ans ankomst till Göteborg aviseras i Hwad Nytt? Hwad Nytt? den 15 juli 1775: 

Conserr-Mästaren hos Hennes Kong! Maj:t Enkcdrorrningen, Herr La Hay, som 
nyligen hitkomm ir från Srockholm, har äran näsrkomma.nde Tisdag på Srora Råd
hussalen upföra en fullstämmig Concerr. 

Violinisten La H ay kom nu a tt spela en sto r roll i musikliver i Göteborg. (Berg 1896 
s. l 12 ff.) Berg skriver: "I Göteborg blev hans förhållanden sämre. H an bosacre sig 

här å r 1781' men ansöker år 1785 om att ra starta kaffehus med servering av kaffe , te 
och chocklad, vilket han också fick. H an fick senare ti'llsrånd att inrätta en offentlig 

biljard eftersom han saknade 'nödige inkomster'." (Se vidare Berg 1896 s. 113) 
La H ay återkommer med regelbundna konsenserier i staden och framträder ofta 

själv som solist i skilda sammanhang. Av ett odaterat brev till Patrick framgår det atr 

La H ay anordnar musikträffar i Speekens insrrumenrverksrad, vid denna rid tillsam

mans med Gorrlieb Rosenau (ca 1720- ca 1790) som privilegieinnehavare. 
13 

La H ay 
anmodar baronen i en brev till Göteborg atr bege sig till Speeken för att bl.a. roa sig 

med musik, om och när han kommer till Stockholm. En "Schindler", sannoli kt 

Benedictus, kan man vänta sig komma till Specken, likaså La Hays elev Askergren, 

sannolikt Peter Askeegren (1767- 1818, LMA nr 149), och dessutom har La Hay 

brist på strängar: 

Venez a Speeken pour vous Amuscr avec la Musique erc. de la bonne Soupe; des erbc 
delicieux un bon Lir er chambre a vörre service: mais il faut porrer un bon boureille 
du Vin avec dans le Yoirure; jesuisassure que Schindler est de la Parri: la Bas: ainsy 
mon Eleve Askergren: e1: moy nous sommes la: si quelqu'es Amareurs venir'cenr se 
diverrir elle sonr bien Venu a Speeken sans y erre gener: jesuisen allenreda nr. P.S. il 
me manquer de chanrerelle j' en ai plus. 14 

Söndagen den 2 september 178 1 framför La Hay sin andra kavaljerskonsert till för

mån för Schindler och organisten Bäck, vilket tyder på en viss kollegialirer mellan 

musikerna. La Hay dirigerar vanligen på Comodien, men uppträder synbarligen 

gärna som solist på vio lin i ol ika sammanhang. Den 3 mars 1782 gavs "hr La Hays 

2dra Concert på Rådhussalen, hwarwid Amateurerna assisterade" enligt dagboken. 

Konserten var en " Instrumental Consen Spiriruel" komponerad av åtskillige 

berömde mästare. (Berg 1914 s. 132). Frågan är vilka de berö mda mästarna kunde 

13. Sc vidare Helenius-Öberg 1986 s. 167f. 

14. SeUUBG6:33nr7183. 
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vara. Namnet på konserten ger ju vissa associationer arr der skulle kunna röra sig om 
fransk musik? 

Musikstilar och former växla r. Den 24 mars 1782 framför La Hay Pergolesis Sta
bat mater och den Il april är Pacrick på "Comoedien hwaresr Le D eserteur upfördes 

af La Ha y och jag sam r Amateurerna assisterade w id musiquen". Dagen därpå har La 

Hay yrrerligare en konserr med hr Merckel som solotrum perare och hr Simson. Kon

sertgivaren och hans trumpetkollega blåste solo på trumpet "med alla sem itoner, som 

i detta instrument äro ganska svåra att exeqvera. " (Berg 1914 s. 132) Den 28 hade La 

Hay konsert med Parricks svåger Carl Ollonberg, vilket säger en hel del om den 

senares musikaliska nivå. Den 6 juni firas konungens namnsdag med en sjuhejdund

rande konsert, där La Hay sedvanligt framför Gustafs skål i olika variarioner för vio

lin. La H ay är nu i leken varje vecka. Den 30 juni är der försrås han som svarar för 

konserren d å en av Patricks favoriter, fru Dorcerri förgyller staden med sin musika

liska appararion! La Hays torsdagskonserter går som klockan, utsmyckade av tillresta 
virtuoser, exempelvis Celesrino, Thurner, Nicolosi etc. 

M åndagen den 13 januari 1783 spelar La Hay enligt dagboken solo med blyerts

penna i s täller för stråke, vilket har gått till hävderna i olika vers ioner och d atum och 
således måsre ha varit en yrrersr sensationell musikhändelse i staden. Nu går konser

rerna på m åndagarna en period och fonfarande anländer virtuoser som r.ex. Cam

pagnioli. År 1784 går Academie de Musique av stapeln på torsdagar med växlande 
solister. Men även Patricks son Jonas uppträder och spelar en Haydnkvarrett den 30 
september. 

30. Torsdag. f.m. Contoirer. middag och afron hemma. e.m. Conroiret, visi ter, 
sedan på La Hays Academie de Musique, hwarest Jonas spel te Haydens Quartette. 

Söndagen den 30 oktober talas der om La Hays musikaliska klubb, som blir livl igt 
besökt av Patrick. Men kammarmusik utövas också hela riden i olika besättningar, 

trio, kvarren och den 24 juli 1785 är Patrick hos La Hay "hwarest wi roade oss med 

Quinrerrer och Sexretter och hr Rambach spelre en Soloconcerr på Viole d' amour". 

Den 25 januari 1790 ger La Hay konsert i Ostindiska huset, ny som konsertlokaL 

Därefter förefaller La H ays rid vara förbi i Göteborgs musikliv. 

Johan Gustaf Simson. En tredje musiker som under en korr rid verkar i Göteborg, 

var Kungl. hovmusikus Johan GustafSimson (1753-87). År 1782 figurerar han ofta i 

dagboken som en av solisterna på La Hays konserter, ofta d å tillsammans med någon 

annan musiker. Hans instrument var violin och violoncell. Söndagen den 28 april 

1782 uppträder han på rådhussalen, med "solo på violoncell, så väl av egen kompo

sition som av andra berömde mästare" (Berg 1914 s. 132). Han birräder snällt andra 
musiker. 
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I arbetet Göteborgs äldre teatrar ger Berg ytterligare upplysningar om hr Simson: 

Varnad af allmänherens förut unalade missnöje med orkestern, hade von Blanc 
anstält en alldeles ny ledare för densamma; det heter nemligen i annonsen om ope-
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renen "Annt:rte och Lubin" den 17 September: Til förökande af Specraclers lusrrc, 
anföres musiquen både i dag och hela riden framgem af dt:n här i staden vi~tande Hr 
Kammar-Musicus Simson. (Berg 18% s. 24) 

Johan Gustav Simson: Sonara l för violoncell och viol in har utgivits och inspelats av 

Bern t Malmros, Virtuos musik för violoncellfrån Svenskt 1700-tal. 15 

Simson bildade familj och Pa trick stod fadder för hans lilla son Adolph Ludvig. 
Fem år senare var hofmusicus Simson död. 

Henrik Bäck. Organisten H enrik Bäck, en av Patricks musikvänner och även kon

serrarrangör, blev å r 1770 organist i Götebo rg, i konkurrens med bl.a. komponisten 

och violinisten Anders Wässrröm so m var Patricks kandidat. Patr ick försökte förgä

ves ra brodern August att lägga err gorr ord fö r sin gamla lärare, men der begav sig 

inre denna gång. Inre heller Clas förefalle r vara specieli r förrjust i Wässrröm. I en 

brevväxling med många vändor skriver brodern bl.a.: 

Jag har nu på en lång tid intet kunnat gådt ut så art jag ej positivt kan säga hvad 
apparence Wäsrröm har. Det kommer an på hvad han har för Competirorer, ty 
kunna dc få en annan skickdig karl så undvika dc gärna Wäsrröm emedan han är ~å 
ostadig, capricieus och snål. Likwäl söker jag rccommendera honom, men det före
sräller jag mig att då han blifvir organist här, försummar han spelandet i kyrkan, bl if
ver ganska dyrlejd wid wåra concerter och kanske för an förtiena pengar (?) lägger 
han sig på handel och si llsa ltning samt försummar både concerter och musique. 
(UUB G 6:6 nr l 098, G öreborg l l april 1770) 

Clas har också sin a undersrarement i brev till Patrick som visar arr Wässrröm knap
past var hans man: 

Bror August ber mig berärra att Bäck i dag blifvir utnämnd til Orgelnist och man 
wille icke rösta på Wäström som skyldes icke allenast för capricieux utan och för 
snattare. Känner Du igen order) (UUB G 6:8 nr 1439, Göteborg 18 augusti 1770) 

Enligt Berg var denne Henrik Bäck organist i Wendel i Uppland innan han efter

trädde Dikman som organi·sr i D o mkyrkan. När Patrick har prominenta gäster, r.ex. 

den 12 augusti 1779, då öste rrikiske ambassadören besöker Göteborg, är der natur

ligt att lyssna på orgelmusik i Domkyrkan: 

12. Torsdag. f.m. Comoirer. Besåg Ostindiska Magasinet med gref. Kagenc.:ck, mid
dag, hemma böd GnJ Kagcnacks utan annat främmande än hr Jöransson. e.m. wo ro 
wi i Domkyrkian, där hr Bäck, hr Schildt och superintendenten i Lubeck DoctOr 
Schinmeyer spelte på Orgorne, sedan med Gref Kageneck och besåg fru Schutz 
Harpsicord Forte piano och min nya C lavecin. Soupcrade hos general Durictz, 
sedan i Vauxhallcn . 

När fröknarna H ierra är på besök skall de naturligtvis höra hr Bäck spela på "Org

wärcker" och år 1791, när abbe Yogier gästar Patrick, är organisten Bäck inbjuden 

15. Stockholmskt 1700-tal. Ett musikaliskt mövtåg i dtt gwtaviamka Stockholm. Pasricio. Srockholms läns 
museum. ABLM CD l. 
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efter en längre uppehåll i bekantskapen om vi ra r tro dagboken. Der nya orgelverket 

i Alingsås besiktigas och prövas å r 1792 av Bäck, och nä r fri muraren Bäck vid ert 

senare tillfälle ger konsen i Srora frimurarsalen så spelar Parricks son Jonas duo med 

den nye stadsmusikern Srorm och en "Quan erre af H aydn". 

Men der finn s också en annan sida av o rganisten Bäcks konrakter med familjen 

Alsu ömer. H an star i familjens tjänst, även med sådana praktiska saker som stäm

ning av klaver: 

Detta bref rordt.: väl komma senare än Westergren, som vi ärna at inskicka i afton, 
för at i morgon hithämta Organisten Bäck, at stämma Claveret. Imedlerrid skrifvcr 
jag för säkerhets skull, och beder dig vidtala herr Bäck, samt lära mig med honom 
veta, huru mycket jag bör betala honom fö r hitresan eller rätrare sagt för stämningen 
[ ... ] Stina Maja har besedt C laveret, och säger at ingen sträng är afsprungen. I Cla
veret är en stämhammare, sådan en tång, med stämhylsa i ena skallmcn, och Ham
mare samt krok i den andra, men om de passa vet jag ej. Som Anna Lena inga Noter 
har med sig så ville Du hirskicka eller medraga några. 

Som Westergren reser till staden för at köpa några Engelska Porcellaines persedlar, 
så kunde Bäck straxt hitresa med Westergrens chaise, och fara tillbaka med en annan 
Häst , hvilken Westergren sedan kuna nytria rill sin återresa, sedan Bäck hemkom
miL (UUB G 6:8 nr 1539, brev från C las till Patrick, daterat Gåsevadholm den 27 
juni 1786.) 

Patricks återkommande musikgäster 

Zellbell d.y., Naumann, ftu Dorcetti, ftu Appia och Vagler 

Ferdinand Z ellbell d.y. En del av Parricks musikgäster stannar under lång rid eller 
å terkommer efter ko rta re elle r längre uppehåll. V i skall stanna vid dem för an se vad 

d e kan betyd a för Göteborgs musikliv. D en 12 juli 1777 är det dags för musikfräm
mande från huvudstaden: "Capellmästare Zellbell hitkom från Srockholm". 

Patrick Alsträmer spelad e en stor roll för Ferdinand Zellbell d. y. (1719-80, LMA 

nr l O) Sannolikt var utbytet ö msesidigt. Alingsås stadskyrkas "Orgel-wärk" hade pla

nerats av Zellbell d. y. redan år 1757 o m man rar rro en disposition som finns bevarad 

på SMB. Ellika H aeger har i sin uppsats "Anreckningar om Ferdinand Zellbell d.y. 

och hans vokalmusik" 1952, givi t exempel på hur Zellbell - liksom Thorild och 

många andra- apostroferar Alsträmer som sin gunstige vän och välgörare samt vin

nar om generöst pengasröd i nö dens stund! Enligt ett brev från Miklin till H ulphers 

är det Alsrrömer som beralar Zellbells vistelse i Petersburg och är hans reskamrat 

dit. 16 I d agboken kan vi följa Zellbells vistelse i Göteborg från den 12 juli fram till 

den 4 oktober, då "e.m. kl 3 reste Capelmästaren Zellbell och Mamsell Swebelii till 

Srockholm". Vi kan bl. a. konstatera att d en 2 1 juli börjar Zellbell och Parrick m ed 

16. Se Walin 1945 s. Il 
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fami lj att dricka brunn. Den 5 augusti på eftermiddagen är man "i Kyrckian hwaresr 

capelimästaren Zellbell spelte på Orgelwerket". Man gör utflykter, bl.a. till Nääs (30 
augusti) . Den 7 september få r vi e tt vittnesbö rd om Parricks återkommande hörsel

problem med besök av doktorn. Men samtidigt nämns också musicerande med Zell

bell: 

f. m. Lär jag koppa mig med l O koppor för min hörsels årerfaende, och höll mig inne 
hela dagen. e. m. musicerade med Zellbell, Doctor Ribben souperade hos mig. 

Den 22 september superar man hemma utan främmande och Patrick spelar schack 

med Zellbell. Den 29 september är man åter i Domkyrkan: "Domprosten predikade 

och Zellbell spelte o rgonen." 

Zellbell, som avled ett par år senare, var en på sin tid en omstridd ronsättare som 

bl.a. kritiserades fö r sin gammalmodiga musiksmak Han hade emellertid ett rikt 

musikaliskt kunnande, som han förvärvat vid sina studier bl.a. för Telemann i Tysk

land, J. H . Roman i Sverige och sannolikt även för fadern. Hans opera för den ryska 

kejsarinnan Elisabeths födelsedag 1758, Il guidizio d'Aminta, slog aldrig igenom i 

Sverige. Ehrensvärd avrättar honom i sin skildring av den svenska teaterns insrif

tande. 17 Utdrag ur den spelades ändock årskill iga gånger på konserter i Stockholm 

(se Vretblad 1918 s. 158 f., 163 f., m.A.). Av Vretblads sammanställning framgår 

också att han presenterade o lika slags ny musik i kombination med egna komposi

tioner. Pergolesis Srabat mater och annan andlig musik ingick också i hans breda 

repertoar. Som frimurarbroder och tidigare d irigent för kavaljerskonserterna i Stock

holm i vilka Patrick deltagi t och inte m inst- intresset för Musikaliska akademien -

bör de ha s tått varandra nära. Man bör kunna föreställa sig att han under sin vistelse 
presenterade både egen musik och exempel ur sitt långa, "konservativa" musikkun

nande fö r göteborgarna, såväl i privata sammanhang som på konserter och i D om
kyrkan. 

Jo han n Gottlieb Naumann. Den J 6 juni 1778 är det dags för nästa celebra 

tonsättarbesök Der är Johann Gottlieb Naumann 18 
( 1741-180 l, LMA ud. led. nr 4) 

som ko mmer för att fira sommaren med sin vän och välgörare. 

Capelimästaren Nauman kom rill srad"en och fölgde mig till Christinelund, samt 
med de mästa främmande soupcrade qwar och musicerade. l dag åro wi af skill
paddan och borrskänkte resten. 

17. Se vidare Sundström 1919. 

18. Johann Gorrlieb Naumann medföljde Anders Wessrröm, Patrick Almörners lärare i viol inspel och 
prorege, på dennes resor som illa behandlad kalfaktor. Naumann kallades till Sverige för att refor
mera hovkapeller. Hans opcraproduktion, bl.a. GmrnfW!nsn med text av J. H.Kellgren cfrer ett ur
kast av Gustaf III kom att bli en viktig milstolpe i den svenska operans historia. Se vidare Åman d 
1991 och Schyberg 1991 och även passim andra uppsarser i Gwtnvinn Opera. Naumann behandlas 
även ingående i flera avsni tt av Skuncke&lvarsdotter 1998. 
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Nu följ~r tre ~agar av intensivt musicerande omväxlande med vardagliga sysslor och 
sedvanltgt soctalr umgänge innan Naumann återvänder till Srockholm. 

.. Dråpligt ~r ett brev från Naumann till Patrick, av vilket framgår att den försr
namnde rydltg~n har .stora bekymmer beträffande en beställd glasharmonika och 

d~ss transport. ull ~venge. 19 
Naumann ~illägnade P~rrick sina sonater för glasharmo

mka, alternativt ptanoforre ( 1786-92) 0 och Pamck är en av hans gäster i $rock

hol~. Der är gan~.ka sig.nifikarivr att Ehrensvärd genast år 1777 rapporrerar till 
Parnek om greve LowenhJelms, den svenska Dresdendiplomatens,"f)rnd" till Patrick: 

~u kan jag biuda på Ya~ker Musique. Gref Lövenhiclm kom för 2ne dagar sedan 
t från Dresden och hade .I sällskap med sig den bekante Capelimästaren Nauman; i 
går.var Concen.hos h~mg Carl då han på en mästerligt särt accompagnerade på Cla
vectn G re len Lovenhtelm som har lärt si unga. Han blir här 8 a 1 o månader skall 
genast börja co~ponera musique ril någon ny opera. Han hörde äfven både fr~ Olin 
och Srenborg stunga, och ryckte med deras röster vara ganska nöjd. Gamla Uuini 
tycks .vara bedr~fvad och vår Hamvärkare Lalin fl r nu se ar der yppersta mästerska
per eJ besrår Uti ar säua ord under giord Musique. Nauman börjar äfven lära sig 
svenska. (UUB G 6:18 nr 3708 14 juli 1777) 

Den 2 november 1783 återkommer Johann Gottlieb Naumann från Stockholm och 
mån~agen den tredje går han tillsammans med Patrick på La Hays Academie de 
Must.que. Den fjärde, ~isdag, spelar Naumann "på sin Harmonica", dvs. sin glashar
momka och en stor mtddag var anordnad, antagligen specielir för detta celebra till
fälle. Han spelar också onsdag och fredag i samma vecka: 

Nau~an spelade för oss och en hop afSradens Invånare, som jag tillsagt, på sin Har
montca. 

Kanske är han kvar söndagen den 16? Då uppför La Hay "en wacker Concert för sin 

~ä~ing o~~. ~.pelre violi~." I ti~ning~rna kan vi utläsa arr det bl.a. rör sig som en 
Stmphonte c~ m p af Ste~r Dm ers 1 smak af flere Nationer" (Berg 1914 s. 134), 

d:s. d~n symfoni a~ ~arl Dmers von Dittersdorf (1729-99), som går under namnet 
Smfimta nel gusto dz cmque nazioni (Paris 1767). 

.. Naumann måste ha gjort stor succe hos herrskaper Hall (som jag återkommer till 
langre fram) och andra familjer med sin glasharmonika. Kanske dyker der med riden 
upp källor som berättar mer om detta celebra musikbesök i Göteborg? 

Fru Dorcetti. Torsdagen den 20 juni 1782 är det dags för introduktionen av en 
sångerska, fru Dorcetti, som sedan återkommer upprepade gånger under samman
hängande perioder. 

20. To.~sdag. f.~. Comoirer. middag hemma böd Clases, fru Dorceui, Lagman 
Adelskold, Revtswnssecr. Mark von Wurtenberg, kong!. Secr. Jacbsson, Archiarer 

19. SE UUB G 6:37 nr 8013 brev från Naumann till Patrick. 
20. Se titelsida, Mwikm i Svuig~ Il, 1993 s. 369. 
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Leyonmarck, Öfwersrelieur Lindesredr, Schönsrröm, Delise, Berndt Silfverschiöld, 
Treffenberg, Schindler, Bäck, f.m. e.m. musicerade då fru Dorceni söng många 
Arier, och fölgde sedan med till La Hays concerr, hwarest hon söng och souperade 
med oss. 

Fru Dorcetti äter middag hos C las (den 22), sjunger på midsommardagen hos 
honom på Kristinelund, är på middag i samband med La Hays konsert den 27 och 

träffar då bl.a. Bäck, Schindler, Simson, Dokror Dubb och archiater Leijonmarck 
som jag återkommer tilllängre fram. Fru Dorcerri hade framträtt i Srockholm i Srora 

Riddarsalen med en konsert under Uttinis ledning den 12 maj 1782 enlift tidnings
annonserna. Enligt Göteborgsridningarna hade framgången varit stor. 2 Söndagen 
den 30 är framgången tydligen lika stor i Rådsrugusalen "hwarest fru Dorcetti 
upförde en wacker concert och söng flera Arier." Fru Dorcetti är kvar i juli månad, 
finns bland middagsgästerna r.ex. i samband med La Hays konserter (4, 1 O juli). 
Framträder själv den 18 juli och den 26 och 29 juli promenerar och musicerar hon 
med Patrick på Krisrinelund. De båda musicerar hos Arfwidssons på middag den 30 
juli. Även i augusti finns fru Dorcetti på plats, och den 2 augusti musicerar hon åter 
hos herr Jöransson för prominenta gäster tillsammans med bassångaren lekror 
Moberg. Den tredje augusti är det stor fest på Coldinuorden och den fjärde är der 
åter dags för konsert med fru Dorcetti och lektor Moberg. Söndagen den 11 prome
nerar och musicerar Patrick med fru Dorcetti och den 12 är det avskedsmiddag för 
den italienska sångerskan som påföljande dag avreser till Köpenhamn. 

Söndagen den 11 maj året därpå är fru Dorcetti tillbaka i Göteborg och det blir 
musicerande och umgänge mest varje dag! Archiater Leyonmarck kommer på sed
vanliga besök och musicerar med Patrick och fru Dorcetti. Den 22 och den 23 maj 
vid en stor middag musicerar en kapten Brack med archiarer Leyonmarck, fru Dor
cetti m. fl. De rvå sistnämnda musicerar även med Patrick den 25. Den 26 är der dags 
för fru Dorcettits konsertreperition, varefter man promenerar per vagn. Bergs rid
ningsupplysningar visar att fru Dorcetti ingalunda bodde hos Alsrrömer: 

La Hay konsert på rådhussalen, med biträde av fru D'Orceui hvars vackra stämma 
redan förut är känd, och som sjöng solo-arier. Fru d'Orceui, anmäld resande från 
Köpenhamn, boende hos musikamen Srorm på Kyrkogatan. (Berg 1914 s. 134) 

La Hays Academie de musique på torsdagarna går som klockan, likaså musicerandet 
mest varje dag med fru Dorcetti. 

Henriene Appia. Den 16 juli 1778 inträder en ny musiker på den Alströmerska 
scenen. Der är den "reformerte prästen Appia med dess fru som spelar mästerligen 
Claver". Nu ingår fru Appia i olika konstellationer där bl.a. Bäck och Schindler figu-

21. "Den nyligen hit anlända berömda fru Domtti instrum. och vokalkoncert på Rådhussalen med bi
träde af La Hay. Hon har i Stockholm vunnit allmänt bifall och kommer att sjunga flere utvalda 
arier." (Berg 1914 s. 132). 

73 



jan Ling 

~erar (21 juli). Fru Appias svåger och bror vittnar om hennes tillgivenher inför 
Apollo G~r~;nburgensis" för att låna Leijonmarcks epitet (se s. 85). 

Brev fran Pasteur Charles Appia" till Patrick: . 6-8 oktober 1779 som meddelar 

ar~. h~ns hustru vänrar på baronens ankomst med största otåligher på typiskt känslo
masstgr 1700-ralsmaner: 

: · · ma :e m me a~rend avec imparience vorre arrivee de cert e ville, il n e la passe pas u n 
JOUr q u el lene dne?! Mr le Baron Alsrrömer viendra bienr6t? (UU B G 6: J J nr 2077) 

Cyprian, bror till Charles skriver rill Patrick 14 juni 1779: 

My sister in law c~n no longer bear your absence; her ciavieord sound harsh ro her 
ears, bec~use the g~ver Js nor by her side. Her fingers seam ro srop, because your eyes 
are wannng- must_c, thar c~arm of the runeful tri be, sounds mournrul wirhour you. 
l roi d her at mr am val, you mtended ro come hither n ex r year in rh e monrh of Janu
ary, -a deep stgh_ was all the answer she returned so many monrhs are so many ages 
to her longmg mmd. (UUB G 6: J J nr 2079). 

Fru Hen~iette A_~pia skriver själv den 11 augusti 1779 på der tredje av de fem språk 
som_ Patrtck beharskade, nämligen italienska, där hon hälsar rill hela familJ. en sak 
Par k , , kä· . ' nar 

~tc s can~o a~o~ , nner stg ensam, hälsar till Patricks nära vän Podolin och 
beranar ~m sm Att ~td _cembalon. (UUB G 6: Il nr 2083, 11 augusti 1779). 

~enn~ttes mustkaltska uppgift var tydligen i första hand att ackompanjera 
P~m~ks sanger, kanske hans egna? Bland hans förteckning över utlånade noter finns 
narnitgen en rad ~är det står att han lånat ut "mina begge arier", medan övriga utlå
nade verk har angtvna tonsättarnamn. 22 

Fru Appia sta~nar lång~ perioder, reser bort till Frankrike eller Ryssland, men 
dras som Augan nll sockerbtren till Göteborg och musikvännen. 

Abbe Yogier. Patrick skriver 9 mars 1787: 

l dag fyllde jag min lefwnads 54 besvärliga år. 

Men för en gång skull är det stor middag. Vid mitten av månaden den 20 

komm:r Abbe Yogier (1749-1814, LMA ud led. nr JO) och spelar, på "Orgo::~: 
och mtddag och a~ton tillbringas hos hr Hall , där man musicerar. På dagen hade dr 
Dubb_ befordrats t ordensammanhang. Middag hos Gabrielsons den 21 är också 
kombtnerad med abbe Yogiers musicerande, denna gång på clave r. Dagen därpå sp _ 
lar abbe.Vogler på Patricks instrument. Nu kommer hela bekantskapskretsen för a~t 
lyssna pa abbens orgelspel den 23: "hit kommoJonas och herr Ahlberg från Al. • 

C · B · · mgsas 
samt ousme mte Mane och Carl Hierta från G åsewad at höra Abbe' ' ' j C 

· d ky k . .. vog ers on-
cert,! om r .. tan pa ~rgw~rc~et, som han giorde mästerligen och hade många åhö-
rare · .Yogier ar kvar la ngt tn t april. 23 Vid ett tillfälle bjuder Patrick in en hel rad 

promtnenta personer på middag, m en abben behagar inte dyka upp, sannolikt till 

22. Bland Patrick Almörners efterlämnade papper på SMB. 
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sällskapers stora besvikelse. Han kommer emellertid dagen därpå i sällskap med hov

rådet Frickarz: 

... spel te mästerligen på Claver och Fortepiano till kl l då Grefvinnan Posse, Frö
ken, Swåger Carl, Anna Lena, och Aera woro här och hörde på, och sedan han ätit 
middag hos mig afreste till Skara. middag och afton hemma. Svågrarna Carl och 
Nils Ollonberg samt Charles Emil, hr Bäck och hr Leidirz åro här. e.m. musicerade 
wi ·hela eftermiddagen, spel te Quarrener, Q u inrener och Claversaker. 

År 179 1 träffar Patrick Yogier vid konserter och middagar i Stockholm. När Patrick 
kommer till Alingsås i mars är ab be Yogier redan där och de träffas hos general Posse, 
där abben som vanligt spelar mästerligt på klaver. Dagen därpå spelar Yogier en stor 
o rgelkonsert i Domkyrkan, påpassligt på biskop Wingårds födelsedag och sedan är 
det afton hos hr Hall. Abben spelade också hemma hos kassör Tranchell. 

Den 2 juni kommer organisten Bäck och abbe Yogier till Alingsås och Yogier spe
lar som vanligt på klaver. Dagen därpå, den tredje, promenerar Patrick med Yogier 
kring plantagerna och därutöver hålls en stor bjudning i gamla stilen då naturligtvis 
abbe Yogier spelar, innan han klockan 7 beger sig av på sin resa till Skara. Abben spe
lade också som vanligt på Patricks älskade pianoforte organise24

, som i augusti inre 

längre var i kommerseråders ägo: 

16. Tisdag. f. m. hemma och skref samt ute i affairer. middag och afton hos hr Hall , 
där Ryttmästaren Baron Harald Fleerwood och dess Fru samt eausinerna Friedrica 
och Ulla Hierra äfven wo ro. e. m. i Coldin [ . .. ] I dag sålde jag min stora Fortepiano 
organise till hr Hall för 450 Riksd. 

Hovkapellister från Stockholm och utländska virtuoser på besök 

För. att ge läsaren vissa hållpunkter beträffande tillresta musiker och deras repertoar 
tänker jag presentera några kommenterade exempel ur dagboken. De måste både 
kompletteras och kanske också korrigeras i framtiden. De ger emellertid en första 
skissartad översiktsbild av några händelser i de två decenniernas offentliga konsertliv 

i Göteborg. 
Den första september 1776 startar Erik Ferlings (1733-1 809, LMA nr 59) abon

nemangskonserter och Patrick är där både den l , 5, 8, 12, 13, 15 september, den 5 
efter att ha provat resorter hos GustafTham. Ferlings konserter annonseras den 15 

augustt: 

23. Berg (1914 s. 24) har lyft fram ur magistrarens politi-procokoll arr man var ängslig för Yogiers be
handling av orgeln. Han fick spela på villkor att han tillsåg arr "Orgelwercker så wårdas arr ej någon 
skada där af tillfogas". 

24. Om orgelklaver i Sverige, se Helenius-Öberg 1986 s. 202 ff. Mats Krourhen, dokrorand vid musik
vetenskapliga institutionen, Göteborgs universirer, har gjort mig uppmärksam på det piano organise 
som finns i Göteborgs stadsmuseum. Bouppteckningen efrer fru Hall redovisar rvå klaver, varav err 
större. Piano organise i museets ägo kan spåras tillbaka rill 1890-ralers Göteborg. 
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C~nsenmäsrare Ferling konsen i Yauxhallen, varvid m:lle Swarthen sjunger Aera 
An er utur nya operan "Dronningcn af Golconda", kallad , och Hr Ferling spelar solo 
med en violinkonsen m.m. 

Denna " mam sell Swarthen" var enligt Berg (1896 s. 11 O) dotter till komminis tern i 
Fässberg, Johan Swarthen. 

Ar 1777, den 11 m ars, är d et d ags för besök på La Hays konsert , den 13 är det 

stor middag, där bl.a. hovkapellisten Johan Gottfrid Zaar (1754-18 18) delrar 25 och 

där man sedan musicerar till halv två om n atten. Vad kan vi tänka oss att Zaar kunde 

bjuda på för musik under sitt besök? I Vretblads förteckning över konserter i Stock

holm finns v issa exempel på hans repertoar: 1778 den 13 december spelade Zaar 

exempelvis e n egen komposition "Ariette med variationer f. violin", den 14 mars 

1779 "variationer över ' Gustafs skål"', 7 november Lotti (bör vara Lolli) Violinsolo 

m ed förstämd viol(!)", 29 juli 1796 "Haacke, Violin-concert", 15 januari 1796 
"G . h. v· r " 26 •ornov1c 1, 10 mconcert . Dessutom var han som sagt en framstående sångare 
och framförde flera arior. 

Lördagen d~n 23 juli återfinner vi en kapellmästare Zierlein bland Patricks gäster. 

Den 26 augusn spelar han klaver vid supen och den 29 håller ha n en klaverkonsert 

på rådhuset. Berg återger en notis om konserten: 

Konsen på Rådhussalen av kapellmästa ren hos Fursten , biskopen av Ermcland, Zier
lein, 29 augusti 1777.27 

Den 13 juli finns den tidigare nämnde altviolinisten herr Zaar med bland dem som 
musicerar till klockan halv två om natten! 

. Den 13 februari 1778 är det så som redan har nämnts italienska musi ker p å besök 
1 Göteborg, bl.a. kastratsångaren Mancioli. 

Dagen därpå, den 14 är der dags för prov inför den stora konsert som äger rum 
den 15 i Råds tugusalen: 

~lr Mancio!i 
28

och hr Menge/in (Megelin) 29 upförde en sror Concen wid hwilken 
pg och Amateurerne assisterade. dc woro många åhörare.3° 

25. ~aar förekommer i olika sammanhang, vilket framgår av Greger Anderssons databas. Sc även Nor
ltnd .~ .Trobäck l ~26 s. 279. Zaar besökte oc~så Jönköping. Se Ruth 1995 s. 122: "Med Högwe
derborltgr nlsrånd arnar Kong!. Kammar-Mus1cus Zaar wid dess genomresa blott för en enda gång 
här på Theater~, i morgon Torsdag den 22 Nov./1798/ kl . 5 e. m. ar låta höra sig Sola på Violi~ 
med en phanras1e och ett bekanr Therna med variationer, hwarjämre Herr Zaar äfwcn Sjunger några 
Couplerter och Accompagnerar sig sjelf." 

26. Se Vretblad 1918 s. 203 f., 206, 259. 

27. Berg 1914 s. 131. När Zierlein av~ider fö rbarmar sig Patrick över änkan och hennes son enligt brev 
UUB G 6:58 nr 12424, 4 februan 1784. Der framgår arr Patrick brevledes varit i kontakt med än
kan, tydligen för arr hjälpa henne. Nu har hon ytterligare en önskan: " ... diese Bitte besrehr darin 
uns n och au f ein paar Monathe das Clavier anzuverrrauen." Brevet andas förtvivlan och sorg som 
gör hennes eget musicerande svårt. Den försvåras också av den svåra kölden som måste ha gjorr re
sorna ytterst besvärliga. Av brevet framgår att mor och son har eller skall besöka Helsingborg, Halm
srad och Jönköping, m.m. 
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Megelin, som senare på 1780-ralet i Stockholm stod för framförandet av symfonier 

av både H aydn och Mozart och senare på 17 90-ralet av ytterligare verk av Mozart, är 

intressant som en presumtiv förnyare av musiksmaken i Göteborg och Skara. Namn

kunniga gö teborgare, som hr Jöransson31 och herr Chalmers32 m.fl. ingår bland gäs

terna varav många är ordensbröder till Patrick. 

Denna marsmånad är rik på musikaliska begivenheter där musiker bjuds på mid

dag och musicerar med Patrick: t.ex. söndagen den 8 då han musicerar med herrar 

Mancioli, Mengelin och Martini33. Musicerar gör man också måndagen den nionde, 

då fru Hall stannar kvar och superar. Tisdagen är det dags för en afton på Vauxhal

len, dä r man d ansar, superar och spelar whist. Dans är det också den 12. Middag 

med organisten Bäck är det den 13 och den 17 är det förs t Ostindiska Directionen, 

följt av middag och "afton war Concert hos mig då hr Lolli spelte en Solo Concerr. " 

Närvarande var bl.a. herrarna Schindler och Bäck. För a tt ra en förs tåelse v ilka 

Patrick spelade tillsammans med vid deras besök i Göteborg skall vi s tanna ett tag 

vid Antonio Lo/Ii (ca. 1730-1802, LMA ud. l. nr 5), italiensk violinist och tonsät

tare. Lolli var anställd vid Katarina den II:s hov efter att ha varit solovinolinist både i 

Wien och Par is. Efter ett kringflackande liv där han besökte Skandinavien flera 

gånger, å tervände han rillltalien, Neapel och sedan Palermo. I Sverige turnerade han 

med sin då 8 -årige son Filippo som spelade v ioloncell. Vretblad cirerar en strid i 

Stockholms-Pos ten kring en annan musiker " hr Noell" där det finns omdömen om 

Lolli som kan vara intressant för reflektioner kring vad för musikAlströmer utövade 

tillsammans med italienaren: 

Sjelfva den namnkunnige konstspelare (Violonisten Lolli), som för någon tid sedan 
sysselsan c våra Musik kännares upmärksamhet, gjorde efter min tanke, mera förbist
ring i deras omdöme, än förädling i deras smak. Mera rik i noter än tankar, väckte 

28. Sc vidare Vretblad 1918 s. 291: "Manrioli (Mancioli}, sångare (kastrat} från Neapel. Han uppträdde 
i Srockolm den 11 och 18 januari tillsammans med hr Megelin." 

29. Se Vretblad 1918 s. 292: Carllgnarius Barrholomeus Megelin ( 1763-1836}, medlem av hovkapel
let. Han var med och framförde srycken ur Mozarrs Don Juan och Trollflöjten (Vretblad 1918 s. 
120) och der är väl inre helt omöjligt arr Mozart även klingande i Göteborg vid hans besök. Första 
gången en MozartSymfoni uppfördes i Srockholm enligt annons i Dagligt Allehanda är emellertid 
1789 (se Vretblad 1918 s. 236). Megelin är flitig konsertgivare vid 1700-ralers slur enligt samma 
källa. 

30. Se även Berg 191 4 s. 133. 

31. Patrick har sitt piano organise hos nämnda Jöransson. Der finns en Christian Ludvig Jöransson 
( 1728-1820, LMA nr 37). Denna Jöransson, medlem av Ur ile Dulci och violinsr, figurerar i brev
växlingen mellan Gjörwell och Patrick. Men enligt Heseher (1942) hade bemälde Jöransson bur
skap i Srockholm. 

32. William Chalmers (1748-18 11 ), medlem av styrelsen för Ostindiska kompanier. Bekostade "Chal
merska slöjdskolan" som utvecklades rill Chalmers tekniska högskola. 

33. Se Vretblad 1918 s. 29 1: kan möjligen vara Jean P. E. Marcini (M. il Tedesco) (1741-1 816), ron
sättare vars verk Sinfonie "La Barraglia d'lvry" uppfördes den 14 november 1779 och den 4 januari 
1784 och en du ert den 26 februari 1797. 
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han med all sin konst mdasr hvad man kallar förundran, genom svåra passager, mes
taddtn obegripeliga för örat och orjenliga för passion. Korr sagt: Man hade af dtnne 
konstmästaren på hörsdns vägnar, föga annat nöje, än öga t har af en lindansare. 
(Yrctblad 191 8 s. 57, Srockholms-Posren 1779, n:r 271, den 29 november). 

År 1779 är den italienska musiken i centrum: 

Torsdag. f. m. lor jag ur med Amiral Schönsrröm i dess Slup till Kong!. Orlogs Eska
dern, och sttg ombord på chefskeppet Sophia Magdal ena, där jag blev befald at spisa 
middag hos hans kong!. Höghet Hertig Carl. [ . .. ) Därefter i Yauxhallen, h warest 
Italiensk Musicus lär höra sig på Mandolin och spel re förträffiigt. 

Den italienska musikern hette Zaneboni, 34 vilket framgår av dagboken den 18 juli 
då han spelade på middagen hemma hos Patrick med talrika gäster. Den 9 var der 
konsert hos Schindler. 

l september är der konsert på Rådstugusalen "hwaresr en Musicus Brikman 
upförde en concert och spelte solo på violin och Clarinett", i oktober är der konsen 
hos herr Beyer, "hwarest hr Reinerr spelte solo på waldrhorn, och wi giorde ett sam
manskott rill honom efter soupe". 

Året 1782 inleds med besök av violinisten i hovkapeller F B. Augusti. Han var gift 
med en sångerska född Salomoni och bror till en violinist som figurerar senare i dag
boken. Denna Lovisa Sofia Augusti SaLomo ni (1756-90, LMA nr l 06) beskrivs av 
Dahlgren35 enligt följande: 

Hon eger ej allenast god ron - säger en samrida - uran förenar ock med sin goda 
stämma en ogemen färdigher och god method, så att hon med skäl kan anses för en 
af våra första och bästa sångerskor. Hon är fömäfAig som Euridice i "Orpheus", som 
Kärleken i "Adonis" och Astrild i "Silvie". 

Efter provet den 3 januari äger konserten rum tre dagar senare: 

6. Söndag. och den 13 dag Jul. f.m. Conroirer. middag och afton hos Bror Clas. 
e. m. visirer sedan på concerten på Rådsrugusalen hwaresc hr Augusti upförde den af 
KlöfAer componerade Musicaliska Barailie med 2 Orchesrrar och spelre äfwen Solo. 
Alla amaceurerne och La Hay spel te ock med. Sedan spel te whist hos Br Clas. 

Göteborgsridningarna talar om att der rör sig om ett verk för "2 orkestrar om 80 per
soner, och som till daro är uppförd endast i Berlin och Amsrerdam". 36 Fråga är hur 

34. Denne Zaneboni figurerar också i den tidigare refererade debatten i Stockholms-Posten 1779: "om 
et Instruments ferma handterande kan blifva skäl , hafva vi många, och ibland dem Herr Zaneboni, 
hvilkcn med all delicaressc på sin lilla Mandolin urförer alt dersamma som herr Noelli på sin stora 
Pantaleon." (Vretblad 1918 s. 65) Zaneboni nämns första gången i Dagligt Allehandas konsertan
nonser den 19 september 1779. 

35. Dahlgren 1866 s. 43. 

36. "Kungl. kammarmusikus herr Augwti en sror konsert på rådhussalen med 2 orkestrar, varvid upp
föres en "ny musique, som representerar en fullkomlig musikalisk Bataille, componerad af den be
römde musique-di rectcuren hr Kläfler för 2 orchestrarom 80 personer, och som till dato är upförd 
endast i Berlin och Amsterdam. Herr Augusti låter äfven höra sig i en violinsolo. Början sker kl 5 
e.m, biljetter a l G skill Specie." (Berg 1914 s. 131) 
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många musiker som framförde verket i Göteborg? 
Johan Friedrich Klöffler ( 1725- 90) är rikligt förekommande i svenska 1700-rals

källor.37 Han var medlem i Urile Dulci och skrev ett stort antal verk, symfonier, 
konserter och kammarmusik i .Mannheimersril. Den musikaliska bataljen som 
nämns ovan anges i NG 1 O s. 111 som "one of his besrknown works". Den skrevs år 
1777 och var alltså ett ganska nytt verk då der framfördes i Göteborg. 

Fredagen den 12 april är Patrick först hos Schindler sedan på "La H ays Concert 
hwaresr hr Merckel38 lär höra sig solo påTrompet och hr Simson på violoncelle". 

15. Måndag. f.m. Conroirer. middag hemma böd hr La Hay, Tromperrvirruoserna 
Pesco39 och Merckell, hr Simson, Ruchensparre, Leeror Rothof, Br Jan. e. m. på 
Sahlgrenska siukhuser hwaresr Operation giordes af dr Pellier på 4 fattiga blinda, 
sedan på hr Schindlers Conccrt. afton hos Br Clas, som nu är ständige bärrre 

Ett nytt, mycket celebert besök får Patrick den l O o krober av Eli go Celestino ( 1739-
1812, LMA ud. l. nr lO), en av sin rids mera firade violinister, orkesterledare och 
kompositörer: 

l O. Torsdag. f. m. Conroirer. middag hos Br Clas. e. m. visirer. Conroirec, sedan på 
La Hays Concert hwaresr Consermästaren wid Meklenburgschwerinska hofver hr 
Celescino spelre en violinsolo, och dess fru söng en Aria. sedan souperade där med 
dem. 

Nu blir det musicerande, sannolikt på hög nivå med ett flertal professionella utländ
ska musiker i ensemblen. Konserten den 18 april var tydligen en verklig succe: 
"sedan på Gymnasiesalen, hwaresr hr Celesrino upförde en wacker Concert uti 
hwilcken han spelade tvenne Violinconcerter och hans fru söng 3 arier." 

Tre dagar senare har vi en ny gäst på den musikalisk klubben "h warest hr Thurner 
spelte solo på Fleur Traversiere". Vid denna tid fanns två bröder Thurner anställda 
vid hovkapellet: Anton och Franz.40 Thurner ger flera konserter; den 7 november 
med fru Appia bland åhörarna och den 11 tillsammans med La Hay som spelar vio
linsolo. Den 12 musicerar Patrick med hr Thurner -och fru Appia. Den 14 november 
nämns för första gången greve Posse, vars döttrar Patrick senare kommer att musicera 
med och som kommer att köpa Pacricks egendom i Alingsås. 

En ny musiker, hr Kempfer, dyker upp tillsammans med några av de vanl iga 
musikvännerna, kapren Treffenberg och archiarer Leyonmarck den 9 december. 
Kempfer är med bland middagsgästerna den 15 och den 16 framgår det vad för slags 

37. Se Walin 1941 med talrika hänvisningar s. 425. Greger Andersson har i flera sammanhang spårar 
Klöffler vid sina inventeringar, se t. ex. 1996 s. 51 om Klöffiers "Periodique sinfonier" som Friedrich 
Kraus kopierade ur baron Barnekows samlingar. 

38. Carl Merkel (Meckl) ( 1734-1804) trumpetare i hovkapellet. Se Vredblad 1918 s. 292 om hans kon
sertfram trädande. 

39. Se Vretblad 1918 s. 218 f. Besko (=Pesko). 
40. Se Vretblad 1918 s. 29. 
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musiker der är fråga o m : 

16. Måndag. f. m. Contoirer och ute i affairer. middag hemma de vanl iga. e.m .. i Fri
murarbarnhus Directionen, Comoiret, sedan på Rådstugusalen, hwarest hr Kempfer 
upförde sin Concerr och spelte Solo på Comrabas. afron hos Clas. 

Kempfer är kvar även den 19 på La H ays ko nsen och likaså den ständigt närvarande 
fru Appia och firar rydligen julen med Patrick. 

M åndagen den 17 januari 1783 är der åte r celebert musikbesök: der är den ita
lienska mnsänaren och violinisten Bartolomeo Campagnoli (1 751- 1827, LMA ud. 

l. nr 9). D enne är väl musikhismriskr dokumenterad , bl. a. i. J . Leonard Höijers 
Musik-Lexikon från l 864. Campagnoli spelade den 19 januari och 2 februari 1783 i 
Srora R.iddarhussalen , då hans egen violinko nsen framfö rdes. Han framför även en 

violinsolo m ed Unini som dirigent. Campagno li hade inre haft många dagar på sig 
arr v ila upp efte r resan från Smekholm infö r Göteborgskonserren! Prov infö r nästa 
konsert äger rum den 20 januari och fyra dagar senare går ko nserren av stapeln m ed 
solo och soloko nserrer.4 1 Efterår är Fru Appia med och superar tillsammans med 
solisten. 

Flöjrisren Carl Fredrik Man ens, av Patrick benämnd Manin, spelar åter söndagen 

den 30 t illsammans med violo ncellisten Simson. Måndagen den 7 april ä r säso ngens 
sista La H ay-ko nserr. 

D en 28 april är der smr bjudning m ed anledning av den danska envoyen g reve 
Revenclaus besök med en smrr uppbåd av gäs ter, både militä rer, de mest prominenta 
köpmännen, biskopen och domprosten m. A. Patrick rar med sig greven på olika visi
rer och sedan "på Concert på Rådstugusalen, hwarest hr C elestino spelte so lo och 
dess fru sö ng". D en 16 mars 1783 uppträdde fru Celes tino med maken i Stora Rid
darsalen i Stockholm med "Aria m. obi. violin."42 

I september återkommer hr Z ierlein och spelar clavecin och claver, enlif tidning
arna "accompagnerad af vio line, och Basse" dvs. av La H ay och Simson. 4 Den tidi
gare presenterade trion av Schindler skulle ha passat bra i sammanhanget! 

Söndagen den 7 december låter Kungl Kammarmusicus Salomoni "hö ra sig solo 
på Pantalo n"; till slut uppfö res "en musik vid namn Slädfarten".44 D enne [:ar! Fred
rik Willhelm Salomoni (1 752-1 8 12) vet Vretblad an berän a om. H an var från början 
violinist , men fi ck bli lämpligt "suje t" som skulle följa virtuosen på instrumentet 
Noi% som elev och utbilda sig på instrumente t ifråga. Enligt Vretblad fangade han i 
Smekholm "dess ko nsenpublik med sin talang på pantaleon.45 

41. Sc Bcrg l914 s. 133. 
42. Vretblad 1918 s. 2. 
43. Berg 1914 s. 134. 

44 . Berg 1914 s. 134. 

45. Vretblad 1918. s. 66. Pantaleon eller pantalon var en nykonstruktion av hackbrädet som spelades 
med filtklädda klubbor. 
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Ar 1784 , på La H ays sista Academi de Musiq ue för säso ngen sjunger "unge Lalin" 

och dagen därpå både far och son Lalin: 

!6. Fredag. f. m. i Ostindiska Di recr ion~n . Conroiret. midd~g och .. afton hos Bror 
Clas. e.m. Comoirer, sedan på Comoedten hwarest la Colome upfordes. l dag wa~ 

· namnsdag då herrar Amateurcr om morgonen kl 7 upförde en Canrat hwarun 
~n T . .. 
hofsecrereraren Lalin, dess son, Archiater Leyonmark och inspecror romg son~o. 
Äfven fick jag en b rcf med guldjcnoner, hwarpå war min bröstbild på ena och Rld
dare Denise på andra sidan. 

Pappa Lalin, Lars Samuel (1729- 85, LMA nr 14) var sångmästare vid o peran, hovse

kreterare och framgångsrik bearbetare av operatexrer. Sonen Johan Samuel ( ~ 769-
96) var aktör och sångare vid ~eran och hovsångare. Båda ~ppr.~ädde o~ta l kon
semammanhang i Smckholm.4 I en memoria skriven av Parnek over urianade och 

återlämnade noter och böcker visar der sig an Lal in lånar Mattias Venros (~ 735- 76) 
duerrer, möjligen någon engelsk utgåva. Venros musik var mycket po pulär 1 England 

vid denna rid. . 
Den 18 april kommer tre italienska musiker och sjunger och spelar ~andolm. D e 

hade tid igare, den 16 december året fö rut , uppträn i Smekholm och Vl ra r rack vare 

Vretblad insikt i deras repertoar: 

522. Konsert, i Sr. Ridd.-salen, kl. 4 e.m. av H rr Lovise Esio och Ca~·renso. D~e~t f~r 
Mandolin och Mandola. Giordani, Favorirrondo, Jean Klocka, arta. Sa.cclmu. ana 
Debora (Fru Esio [Escheau)) Mandolin-solo (H r Jean [= Esio]) . Minuctte 1 7 vanar:r. 
Bilj !6 sk. 

Anto nio Sacchini var känd fö r operan Colonien eller nybygget som gavs i Srockholm 
år 1783 och året efrer i Gö tebo rg (se artikel i Soh lmans lexikon upp!. 2 del 5 s. 
257) ,Tommasso G io rdani (1 730- 1806) var liksom Sacchi n i uppskarrad för sin lär ra 

och galanta stil. . . . 
Lalin far och so n uppträder också i andra GöteborgsfamilJer och stannar 1 st.aden 

en längre tid . Den 7 maj är der m iddag hos Patrick fö r sl~ren , bröde~.na och Silver
sköldarna dessu tom "hofsecrer. Lal in , dess son och hr Back och hr Jo ransson . e.m. 

musicerade på mi tt instrument, då Lalin och dess son sö ngo." 
D en 15 juni ko m mer rvå danska viruroser på besök "hr H aas på violon cel.~e och 

hr Benhelsen på violin". Redan rvå dagar e fr er deras ko nsert är der da?s for nya 
musikgäster: H errarna Steinmiiller, Johan Joseph (1763- 1808) oc~ Wtlhelm (d. 
1798). D e uppträdde på våren 1785 i Stockholm och blir ansr~llda v1d hovkapel~er, 
en anställning de kombinerar m ed Aitigt konserterande .. Obotsten Joha~ Gorrl1eb 

M ayer (1 762-1835) var likaledes hovkapell ist med aknvt d~lta~~nde ~ konsert-

l . 47 Besök på Vauxhallen fö lj. s av ko nsert m ed bröderna Sre1nmuller pa La H ays 
1vet. "l B ··d 

Academie de Musiq ue och sedan konsert i Vauxhallen den 29 1waresr ro erna 

46. Se vidare Vretblad 1918 s. 290L 
47. Se Vrerblad l 918 s. 77, 295 resp. 292. 
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Sreinmi.illers upförde en wacker waldhornsconcerr och amateurerne assisterade." 
Den l juli blåste bröderna Sreinmi.iller "på waldrhorn ganska wäl", vilket som sagt 
innebär e tt mycket posrivr omdöme för att vara Patrick Alströmers dagbok. 

Resande från Srockholm noreras också den 29 juli och den 5 augusti är det ånyo 
dags för en dansk musiker på scenen: Johan Anders Kirchhoff (1722-99, LMA ud. l. 

nr 8) från Köpenhamn som "spelade excellent solo på kung Davids harpa", vilket 

måste ha varit något helt sjusärdeles. Hr Kirchhoffs konsert fredagen den 13 augusti 
föregås av en större middag. 

Påföljande lördag spelar Kirchhoff hos fru Hall och superar därstädes och den 15 
är der bror Clas som far lyssna till harpspelaren. Brevet är mycket personligt: 

Som höbergningen här nu är slutad och jag nästan för första gången såsom Ägare 
visrats någon rid här, så måste jag göra gästebud för Bönderne och har dertill ursett 
nästa söndags afton och måndags afton [ ... ] Var derföre Du god och kom hit nästa 
söndag och tag Svägerskan samt Din Dotter, Son, och herr Alberg med Dig, i fall 
Alberg derril har lust. Om Du råkar min mor kan Du äfven bedia henne hit. Jag vill 
önska ar Du måtte kunna ra Harponisten äfven hit med Dig på der jag måtte ra höra 
honom CA [Clas]. Sara instämmer med Clas och ber ar Svåger med samtdig Herr
skaper ville vara goda och komma hit och raga sig en liren dans. Sara. (UUB G 6:8 
nr 1511) 

Patrick följer uppmaningen: 

15. Söndag. f. m. reste med hr Kirchhoff till Gåsewad till Br. Clas. e. m. spelres på 
harpa och musicerades quartette. Därefter såga på ett Calas br Clas giorde år alla 
godsers bönder efter s! u rad bärgning. afron musicerade widare. 

Dagen därpå reser Patrick med hr Kirchhoff och harpan till Göteborg och man supe
rar på C hrisrinelund. Den 17 augusti musicerar man i hr Halts salong och den 19 är 
der dags för "La Hays Academie de Musique, som i afton war den sista. Hr Kirch
hoff spel re på harpa och Jonas framförde en Quartette af H aydn. " 

Den 20 är der avskedsdag för harpspelaren Kirchhoff som reser till Chrisriania 
och London, samtidigt som hemkomna gäster från Marseille och Hamburg kan 
berätta om sina resor på Parricks middag. Vretblad kan berätta att hr Kirchhoff upp
trädde lördagen den andra december 1780 i Riddarsalen i en konsert under Uttinis 
ledning. Programmer innehöll "Concert och sonara för Davids H arpa (Hr Kirch
hojf). C. Stenborg, Aria bravoura och Aria m. ackomp. av H arpa (fru Ofin)". Scen
borgs aria var komponerad för detta tillfälle. 

Den 2 september är der ytterl igare ert celebert musikbesök. Då återkommer violi
nisten Antonio Lolli (1730-1802) och vid middagsbjudningen återfinns bl. a. bass
ångaren lektor Moberg. Därefter beger m an sig till La Hays provkonsert och 
återvänder sedan hem till Patrick för att supera. 

Fredagen blir en minnesvärd konserrdag: 
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e.m, Conroiret. sedan på Rådhussalen wharest hr Lolli upförde en Concert, och 
spelre oförlikneligen solo på violin. Jonas hitkom från Kilanda att höra honom. 
afton på Chrisrina:dal hos bror Clas. 

Apollo Gorhenburgensis 

Vi nöjer oss med dessa exempel på vad Göteborgs musikliv kunde bjuda på av inrer~ 
nationella besökare under dagbokens två decennier. Urifrån deras repertoar kan vt 
föreställa oss vad som kan ha klingar i staden av skön musik på skilda instrument 

under den aktuella tiden. 

Släkt och vänner bland musikanterna 

Många av Patricks musikvänner finner vi bland en trängre vänkrets och ~land släk
tingarna. Vi har mött ett Aertal av dem i and ra sammanhang, men na.gra kraver 

ytterligare kommentarer. I detta sammanhang sku ~le m.an k~~~a ~ör~. tntress~nta 
sociogram och en utförli g beskrivning kring en mus1ksoe~al mt!Jo, dar kallmatenaler 

Aödar synnerligen rikt. . . . . .. 
Många av 1700-talers konstnärer har valt musicerande famt!Jer som m~nv. Det ar 

ofta fråga om mycket idylliserande framställningar och man undrar tbland hur 
många tårar i form av påtvingad övning som ligger bakom detta! 

Patrick musicerar som sagt först tillsammans med bröderna, August, Clas och 
Johan, m en den som han senare kom att kontinuerligt musicera m.ed är svågern. i 
första giftet, Carl Ollonberi8 (1740-1818, LMA nr 27), en ävenryrltg herre, som a~ 
1759 blev fange hos preussarna i Pommerska kriget. Ollonberg u~prrädde .som v1 
sett på La Hays konsert och var således professionell i sin konsrnärl1~a urövn1ng. Av 
de rre döttrarna, Christina Maria (1762- 1832), Margareta Hedvzg (1763-1835, 
LMA nr 164) och Anna Helena ( 1764-92) blev den näst äldsta invald i Musikaliska 

akademien och var verksam som konsertsångerska och konstnärinna. H on var gift 

med Nils August Cronstedr af Fullerö och stod honom bi när han ?l.ev, inburad ~å 
Varbergs fästning på ett sätt, som Patrick skildrar med sr~r empati 1 s1na. ~rev n.ll 
Gjörwell. (KB, G 7). Flickornas intresse för reater och must~ stimulerades ndtgt~ Lat 
oss stanna vid teaterframträdandet hos bror C las ett ögonbltck, eftersom detta arer

speglas i Aera brev och blev en händelse som gick till historien.' 
Hemkommen från Stockholm 1776 uppfördes en traged t Gaston och Bayard af 

Bellol9 samt opera comique Silvain af Marmontel 5° "öfVersatt på vers af ett v ir.rert 

frunrimmer [A.M. Lenngren] musik af Gretry" (Dahlgren 1866 s. 337) där Pamcks 

döttrar medverkar. 
Ungefär sam ridigt skriver Clas till brodern: 

48. Brevväxlingen med Patrick under perioden 1760-79 finns dokumenterad i form av 27 brev, se UUB 
G 6:39. Se vidare Elgenstierna 1925 nr 27 s. 55. 

49. Denna uppfördes från 13 mars 180 l till 7 mars 1804 i Stockholm enligt Dahlgren 1866 s. 22. 

50. Jean Fran~ois Marmontel ( 1723-99}, librcnist och litteratör, Gusta!
11
m

1
:s f~vo(ri7t 7so0m) bl.ak. s.krcv li

bretti för Rameau och livligt deltog i tidens opcradcbatt. Mus1ken 11 Sz vam l var s nven av 
A. E. M Gretry. 
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La Belle Orgeuilkuse af des Touches blir den li lla pieccn hvarU[i både Stina Maja 
och Anna Lena äro med. Mlle Walcke blir Pulcherie. Hade Srina Maja varit här så 
hade hon blifvit Adclaide, men som många n:petitioner rordras i srora piecer så 
måste vi taga dem som är här. (UUB G 6:8 nr 1474, Göteborg 5 januari 1776) 

Dagen efter rapporrerar Patrick till vännen Gjö rwell: 

... nu en månad ständigt Rackat och rese. Först war jag i Götheborg 14 dagar. Där 
woro ständige Baler, Comodier, Concerter, Piqucniquer, Assembleer etc. nästan 
hwar dag. Ibland annat upfördes i Br Ciases Hus, samt sedan i Herr Halls stora 
salong l'honer Criminel och efterår en liren piecc Celinde i hwilka gens de qualire, 
och däribland mina Barn, agerade. Der geck rätt vä l och blef en riktig Theatre därtill 
upsatt. (KB G 7:4 nr l , 6 januari 1776). 

Annars återkomm er ständigt i dagboken upplysningen "musicerade med mi na 

flickor", ibland med någon av de gästande a rtisterna såsom r. ex. fru Dorcetti , ibland 

m ed tillresta officerare eller affärsmän. Flickorna var också m ed i Srockholm och 
uppträdde d är på bjudningar omväxlande med brodern Jo nas. 

Patrick musicerar ofta hos bror C las tillsammans m ed sonen Jonas Alsträmer 
(1769-1845, LMA nr l 00), sedermera kanslist och amatörviolin ist. Jonas blev också 

medlem i Harmoniska sällskape t och var sannolikt primarie vid kvarrenspel eftersom 
der uttryckl igen står att der ä r han som framför kvartetter av "H ayden". 

En av Parricks närmaste musikvänner, d en tidigare nämnde archiarern från Udde

valla, Dokror Johan Jacob Lejonrnarek (1729-181 8) flöjtist och medlem i Urile 
Dulci, var vid denna tid "Ordinarie Provincial- Medicus i Götheborgs och Bohus 

Län," å ret 1782 i Filipstad och sedan åter i Göteborg och Varberg. H an var känd "fö r 

mycken gudfruktighet, vidsträckt lärdom och såsom en stor Musicus."5 1 Uddevalla

arch iacern Leijonm arck träffade Patrick även under sin Stockholmsvistelse den 28 
augusti , då han hela dagen är hos honom och musicerar. Den 31 samma månad 
musicerar Leijonmarck tillsammans m ed Patricks bror Johan. 

I breven till Patrick framgår de t att det inte kan vara så lätt att kombinera läkar

yrket med musikintresset: d en 13 november 1773 tackar Leijonmarck nej till en 

konsert med blödande hjärta: patienterna ger honom ingen möjlighet att närvara. 
(UUB G 6:33 nr 7257-61). D en 3 maj 1782 har vi en liknande beklagande: 

När jag får tilfälle at resa ril Götheborg wer jag icke. BlifWer min rid så inskränkt 
hädanefter, som hirrils, rorde jag länge nog ra wänta på ar höra der präktiga Force 
Piano organise. 

Mest beklagar han dock att ej kunna "upwakra min Gynnare". D en 10 september 

1782 kommer ett nytt beklagande samtidigt som vi förstår arr en av Patricks musik
damer, fru Dorcetri även har en riddare i Uddevalla: 

Planen för den snälla _fru Dorcerri war både öm och klok. H on finner wäl ingen i 
Danmark, som tager sig henne wäl så ömt och, som Apollo Gothenburgensis. 

51. Sacklen 1823, Andra afdelningen, Förra häftet s. 751 ff. 
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Leijonmarck och Pa trick korresponderar också om noter: 

För öfWersändande af Westphals couplene Musique-caralogue tackar ödmjukast. 
(Uddevalla 24 augusti 1782. En sådan katalog finns bevarad i Östadsamlingen). 

Breven visar också a tt Leijonmarck ä r engagerad i tillsättandet av arganistjänsten i 

Uddevalla, där han fruktar att okunniga bondspelmän med mediokert violinspels

kunnande ska ll komma ifråga! 

Kommerseråder Carl Kristoffir Arfoedsson (1735-1826)52, vars dörrrar Patrick 

också musicerar med och där man ä r på middag eller supe titt som rätt, är också 

intresserad av musikalier vilket framgår av ett brev från medicinaladjunkren Anders 

Dahl.53 A ndra köpmän i Göteborg som Patrick musicerar med är Fredrik Damm 
och Nielas Holterman. 

Eftermiddagarnas musicerande sker oftast tillsammans med familjemedlemmar, 

men sommardagarna fördrivs också med jakt, fi ske och korrspel samt promenader på 
Gräfsnäs eller hemma runt ägorna." Motionen var säkert helt nödvändig med tanke 

på der intensiva arbets- och nöjeslivet samt de många middagarna och supeerna. 

Parricks be tydelse för ordensväsendets etablering i Göteborg framgår b l.a. av Sven 

Ullmans Frimuraremusiken i Göteborg, i vilken också ett stort anral av de musiker 

som förekommer i dagboken å terfinns. Även om man musicerade i frimu rarnas 

lokal, på rådhuset etc. så var framförall t Vauxhallen det verkliga "konserthuset". Det 

var platsen för konserte r, danser, fes tligheter, lindansare m.m. 

Berg54 har [agit fram en beskrivning i H wad Nytt? Hwad Nytt? den l O augusti 

1773 som är värd a tt ci tera: 

Den 15 dennes öppnades Waux-Hall uri Masthugget, det är i Kirz.ilska Trädgården, 
kl 7 om aftonen, der 5 a 600 personer infunna sig. Musiken , som anfördes af Herr 
Schindler, börjades kl. V2 8. Hela a rehestern bestod af 14 personer. 

H är träffas säkerligen ungefär samma personer som gästade Patricks privata midda

gar och där m usicera r c.ex. inspecror Malmgren , fru Wenerstierna, mademoiselle 

Bratt, organisten Gesmer, löjtnant Treffenberg, Fredric Damm, N icolas H olterman, 

cornett Bratt, den franske teaterdirektören Pinsare de la Tours döttrar eec. 

En annat centrum fö r musik-, teater- och kulturliv var herr och fru H alls salonger 

och deras sommarresidens Gunnebo. 

John Hall dä. (1735- 1802) lär ha fån sin första handelsutbildning hos Sahlgren 

och Alsrrömer, dvs. han är således nära knuten till Patrick. Hans hustru Christina 
Gothen (1749- 1825) var dotter t ill superkargören i Ostindiska kompaniet Anders 

Go[hen och således även hon invävd i samma sociala mönster. 55 Redan den 2 juni 

52. Sc Hofberg 18767 del! s. 46. 

53. Dahl skriver i brev till Patrick från Lund den 18 mars 1781: "Efter herr Barons och Commerse Rå
dets befalning har jag af herr General Consul Gloerfclt emottagit paquerrer med Musikalier l till 
herr Baron och Commerse Råder och l till herr Commerce Råder Arvidsson. (UUB G 6:17 nr 248) . 

54. Berg 1896 s. 88 ff. 
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1777 dyker första notisen upp i dagboken om en konsert i Orangerier hos H alls på 
Gunnebo. Låt oss avsluta detta avsnitt om musicerander bland släkt och vänner med 
ett exempel på hur intensivt detta kunde vara speciellt vid högtider. Vi rar julhelgen 

år 1776. Den 25 december, på juldagen, musiceras efter kyrkobesök, den 26 på 
eftermiddagen kommer inspecror Malmgren, en av de flitigare musikvännerna och 

musicerar, den 27 far m an till Ösrad och musicerar och den 28 musiceras också på 
eftermiddagen. Den 29 är der bal till klockan 4 på morgonen och den 30 musiceras 
det återigen. 

Patrick musicerar uppenbarligen intensivt i vissa perioder o m vi rar tro dagboken: 

andra tider är korrspeler och affärerna dominerande, men speciellt vid högrider är 
det musicerandet som förefaller vara det som väcker störst intresse. 

Notsamlingar och notiser som källor för Göteborgs musikliv vid 
denna tid 

Den 22 och 23 september år 1775 skriver Patrick: "F. m. lade mina noter i ordni ng" 
respektive "Lade noterne i ordning och expedierade posten". Vad av den nu bevarade 
Alströmerska notsamlingen kan tänkas ha ingått i denna notsamling och hur mycket 
fanns där som nu förkommit? 

Att de musiker som gästat Göteborg med all sannolikher framförde den repertoar 
som de spelade annorsrädes rar vi hålla för troligt, ja nästan självklart. Detta kan ge 
oss en allmän föreställning om repertoaren. Kan vi gå vidare och få fram en mera 
detaljerad repertoar? 

Av "de utlånade saker" som redovisas i Patricks efterlämnade anteckningar finns 
säkra belägg för noter som har varit i Patricks ägo och som lånats ur till hans 
bekanta. H är följer några exempel på personer (kursiverade) som lånat noter av 
Patrick: 

Biörnberg, "Bass Arien at spela med dulcian". Sannolikt avses baronen och spel
kamraten Carl Biörnberg (1735-90, LMA nr 25) i Srockholm, medlem även av 
Urile Dulci, fagottist eller dukianspelare . 

Fröken Kirstein som lånat "Engelska Operaboken", bör vara en do ner till Mauritz 
Kirsrein (1742-1802, LMA nr 58), hornist i Utile Dulci, förskingrare av Riddarhu
sets och Musikaliska akademiens kassor, och som avslutade karriären m ed att bli 
kypare i Göteborg. 

Hedengran som dels lånat "Richrers Claversaker" dels något av Bach och andra 
"Ciaversaker", hette Sven i förnamn och var cembalist i Urile Dulci (1731- 1809, 
LMA nr 56) och medlem i Arla Coldinuorden. 

Briissel, bör vara en annan cembalist i Utile Dulci, Johan Brösel (1738-1802, 

55. Se vidare Baeckmöm 1977. 
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LMA nr 65), som hade lånat "Schuman Clav. Saker och och Pellegrinas Claverkon
sert". Även "Wagenseil Claver Concerrer". 

Augusti, sannolikt den tidigare presenterade fru Augusti eller hennes man, som 
hade lånar Pescettis Aria. 

La/in har som ovan nämnts lånat Ventas Duetter samt en aria av Sarri. 
Zeffbeff har lånat Geminiani, Boccherini samt "stämmorna till mina begge Arier". 

Längre ned på listan står "Simphonie" och "Geminiani, Galuppi Aria och partitur". 
Calle, sannolikt svågern O llon berg, "5 differente Trios". Detta överensstämmer 

väl med dagbokens besättning när han träffar sin svåger. 
När Zellbeff nämns för andra gången på listan för att ha lånat Passionsmusiken, 

står der "1770" därefter överstruket "utlånr". Den sisrnämnda årsangivelse n tyder på 
att listan tillkommit tidigare än den period som är aktuell för denna uppsats. Der
samma gäller sannolikt en korrare promemoria på uriåma böcker och noter som 
upptar Venrors Trio, " l viol med foder", överstruket och därmed sannolikt återläm
nat samt några oboestämmor till en kompos ition av Abe!. Här har åter Calle O ll on
berg fatt låna noter: "4 Trios af Campio ni med de swåra Basarne, Agrelis 
Claversonarer, Geminiani solo, Rutini Claversaker, Careiii solo". Dessutom "Dik
man. Passionsmusiken"56 och slutligen Gasparinos Trio. 

E n annan lista med musikalier är sammanställd av Carl Nyn!n som arbetade med 
bl.a. färdigsrällandet av en katalog över Jonas Almörners böcker. Beträffande 
Romans sonata i A-dur a 3 och "Handels overrura in Pharamond a 7 partie" står der 

angiver "Hr Leyonmarck tillhöriga". Der gälle r också Marrinis 15 trios. Detta kan 
vara den ovan omtalade Uddevallaläkaren. Beträffande G lucks "favorite sangs in 
opera", Hasses "Annibal in Capua" och Galuppis "Enrico" står de angivna som "herr 
Liedners" och Herrar Karsten och Lalin står för ett Aerral noter. Den förstnämnde 
bör vara poeten Bengt Lidners far, organist i Göteborg och de senare hovsångarna 
har v i mött i andra sammanhang. 

Andra listor med verk fördelade på "simphonier", "Sexrerrer", "Quinretter", 
"Trios", "Duetti" och "Solo" har ingen morsvarighet i den nu bevarade Alströmerska 
notsamlingen på SMB. Kanske är de helt enkelt försäljningslistor? Verken i fråga kan 
ha spelats i såväl Stockholm som Göteborg. En lista med rubrik "Patrick Alströmer" 

och ej i dennes handstil tar upp en hel serie verk av i huvudsak äldre tonsättare, bl.a. 
Scacchi, Händel och Telemann. 

56. Se Norlind&Trobäck l 926 s. 62. 
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Den alströmerska norsamlingen 

När Kansliråder Neres57 bibliotek skall försäljas år 175 1 särrs Patrick arr bevaka vissa 
böcker som fader Jonas vill köpa in till sirr bibliotek. l bilagan till brevet finns bland 
böckerna en punkt " 144 urg. Musique" som sedermera kommeneeras av fader Jonas: 

Jag är nöjd ar du rilsaml~r dig några Musikalier allenase arr du dermed ej försummar 
dina angelägnare sysslor. )8 

Jonas är ängslig över sonens inrressen vid sidan av affärerna. Så r.ex. anser Jonas arr 
berräffande ridning räcker det med att kunna ta sig på och av hästen: "der öfvriga är 
mer nödigt för en Ca vallerist än dig. "59 Der ger också relief till det av Walin åter
givna brevet om en annan aktivitet som alltför mycket upptar sonen Parricks rid och 
Intresse: 

Min käre Son Parrick. Med sidsea Påse har iag bekommir dir bref af d. 18 denna ril
lijka med din Cassa Räkning för Marrij månad hvilken är Examinerad och befunnen 
Richrig, men huru länge wil du Cominuera med Wessrröms Information urij Gene
ralBasen, iag fruchrar ar du der urij finner för mycken Smak, ar du försummar dina 
angelägnare göromål, hvarföre du måste raga dig rilwahra, ty iag ärnar dig aldrig rill 
någon Capelmäsrare annan än för Alingsås wäfsrohlar. (Citerar efter Walin 1945 s. 
l 06)60 

Patrick var inte enbart intresserad av att samla noter uran gjorde även aktiva försök 

arr få kompositörer till Göteborg, något som vi redan givit exempel på. En första 
pusselbir i samlingen är sannolikt notdelen ur kansliråder Neres b ibliotek. Cari 
Johansson har följt brevväxli ngen mellan Clas och Johan ti ll Pareick och därmed 
visar norsamli ngens berikande av musik från Italien och England. Johansson påvisar 
också hur Patrick förvärvar musikalier direkt från musikförlag och -handlare i utlan
det. Den tidigare nämnde Fougt var en viktig notförmedlare, och tryckeriet hade 
Patrick kontakt med även efter Fougts död.61 I brev från Fredric Damm 1773-75 
finns olika upplysningar om musikalieköp och musikalieutbyre.62 Att mycket av 
samlingen försvunnit har Johansson dokumenterat genom att påvisa hur bevisligen 
inkö pta verk inte finns i den nu bevarade samlingen, som antingen brandskattats 
eller till vissa delar försålts på auktion, kanske vid Alströmers obestånd. 

Walin har lyft fram ett brev från Carl Maria von Webers far, Franz Anton, som 

erbj uder en magnifik notsamling år 1785, innefattande bl.a. verk av Mozart, presen-

57. Se Anrep, 1862 s. 24. Joachim Neresius, Nobil vonNeresvar född i Göteborg där han 1723 var 
"Pol iriae- och Kommerse-Borgmästarc". Han var gift med Catharina Schede, darter till professor 
Johannes Schcde, vilket kanske är en delförklaring till hans srora boksamling. 

58. Se brev UUB G 6: l O nr 1822, 27mars 175 1. 
59. UUB G 6:10 nr 1828 a. 

60. UUB G 6:10 nr 1827 a. 

61. J oh ansson l 961 s. 200. 
62. UUB G 6:1 7 nr 3495-3497. 
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terad med ett NB och stora bokstäver! I sina genomgångar av tullhandlingar har 
Bertil Andersson funnit arr så sene som på 1780-raler inköpte Alsrrömer noter och 
strängar från Hamburg. Men år 1785 finns inget belägg för arr affären med Weber 

gick i lås. Der är också en period av ekonom iska bekymmer hos familjen Alströmer, 

som innebär att dyrbara norsamlingar knappast kunde berraktas som prioriterade 
inköp på dagordningen. Cari Johansson menar att "Sådan samlingen nu föreligger, 
ger den ändå en rätt klar b ild av den smakriktning som bröderna Alsrrömer fö re
rrädde".63 Framförallt kännetecknades den av en förkärlek för italiensk musik och 
kompositioner från Mannheimskolan, medan den franska berrakras som "horribel". 

A ntalet svenska verk är anmärkningsvärt ra. Enlige Cari Johanssons slutomdöme är 
samlingen en av Musikaliska akademiens värdefullaste tillskott under senare år. 64 

Vi kommer för närvarande inte mycket längre via notsamlingarna. Cari Johans

sons inringning av brödernas musiksmak kan ställas i relief till de diskussioner kring 
musikestetiska problem som framförallt bedrevs i Stockholms-Posten, en debatt som 
de flitigt tidningsläsande bröderna med all säkerher kände till. Både Gluck och Per
golesi tillhörde ju Parricks musikaliska husgudar och antagligen måste den livliga dis
kussionen ha intresserat honom.65 

Beträffande vad som spelades i Göteborg vid denna rid kan vi skikta materialer i 

olika kategorier: 
l. Direkta angivelser av kompositörer och verk: Urrini, Haydn, Muller en rad fran

ska vaudevillkomposirörer, Scenborg och några ytterligare svenska sångspelsron
sättare. 

2. Tonsättare som med all sannolikher spelade egna verk: Naumann, Zellbell d.y., 

Lolli, Campioli m.fl. 
3. Tillresande virtuoser som spelade egna variationsverk och liknande stycken i 

Srockholm på konsert och någon rid senare uppträder i Göteborg, varvid en ny 

repertoar förefaller mindre sannolikt. 
4. Noter, r.ex. trios, kvartetter eec. som utlånars av Patrick till framföralir spelkamra-

ter som svågern Carl O llonberg eller Uddevallavännen archiater Leyonmarck. 

Detta material förefaller inte vara direke korrelerar med den nuvarande Alsrrömer

samlingen, utan sambanden här är mycket komplicerade och kräver en egen utred

nmg. 
De regelbundna konserterna, hemmusicerander, reaterföreställningar etc. ger 

emellertid sammantager en ganska imponerande bild av vad 1700-talet kunde 

erbjuda av högre ståndsmusicerande och kanske också delvis medelklassmusicerande 
i Göteborg såsom det återspeglas i Parricks dagbok. 

63. Johansson 1961 s. 20 1. 
64. Johansson 1961 s. 206. 
65. Se Leux-Henschen 1956 och 1958. 
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fV_ot:x. Börj~n på forsta satsen av klaverstämman i Benedictus Schindlers trio for klaver 
vzolm och vzolonce/1. Se vidare ovan sidan 63. ' 
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Sammanfattning 

Möjlighererna att förstå innevånarna i 1700-ralets Göteborg och deras musikliv är 
begränsar till de möjligheter som finns att ställa deras olika estetiska och sociala rela

tioner till varandra. l der här faller är der också vLkrigr att påminna sig om arr 1700-
talers förhållningssätt till konstmusiken var en helt annan än i dag. Fö r 1700-ralets 
musikmänniska- med undantag av en mindre grupp antikvariska entusiaster i Lon
don och annorsrädes-var den nya konsren den väsentliga och den gamla närmast en 
omöjlighet, inte helt olikt vad som under 1900-t:alet sker med den s.k. populärmusi
ken. Der är utifrån der perspekrivet vi måste se Patrick Alströmers innovation: han är 
direkt eller indirekt fö rmedlaren av musik genom sina konrakter och genom att kon
tinuerligt umgås med de musiker som kommer till staden . Säkert fanns här flera: 
Fredrik Damm, bröderna Holterman, archiarern Leyonmarck för att inre tala om de 
olika stadsmusikanterna, Leiditz, La H ay, Schincller, Simson etc. 

Nivån på musiklivet var säkerligen hög: att spela Dirters von Dirtersdorf eller 
Klöffier i konsertsammanhang eller Haydns kvartetter och Uttinis operaarior bland 
affärsmän och prästdömar, ryder på en mycket hög musikalisk nivå vilket även Berg 
inrygar i sina båda studier av musik och teater i Göteborg. Bakom musicerandet 
rycker jag mig skymta en hel del av vad vi i dag uppfartar som "Göteborgsandan" när 
den är som mest positiv: en bred social tolerans, att "ffi vara med". l nästa skede av 
arbetet skall jag tillsammans med de nämnda ekonomihistorikerna försöka göra en 
bredare bild av Göteborgs musikliv. Kanske kornmer därvid Patrick Alsrrömers efter
mäle att förändras. Vi måste påminna oss om arr hans mer professionella musiker
period var avslutad när han kom till Göteborg. Ett steg vidare är också arr göra 
klingande versioner av der som de skriftliga källorna ger, inre bara i form av nya 
manuskript uran även konstellationer av de dåtida vanliga ensemblern a: trio, kvar
rett, kvintert och sexrett som framförde den då nya musiken såsom t. ex. symfonier av 
Haydn, Dittersdorf, Klöffier, Muller m.R. till det göteborgska borgerskapers fröjd. 
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SUMMAR Y 

Apollo Gothenburgensis: Patrick Alströmer and Musical Life in 
Göteborg at the End of the 18th Century 

Patrick Alsrrömer (1733-1804), businessman and industrialist, lived and worked in 
Stockholm in his you ng daysand unril the age of forry. In Stockholm he took a pro
minent part in musical acriviries, being one of the founders of rhe Royal Swedish 
Academy of Music (1771) and one of the promoters of the Swedish Opera (1772). 
In 1773 he left Stockholm to sertie in his two native places, Göteborg and rhe neigh
bouring rown Alingsås. H e filled the post of Vice County G overnor and was mern
ber of the Swedish East India Company. His diary of the years 1774 ro 1792 
conrains, apart from acco unrs of his dailywork rourines, no res regarding the musici
ans whose acquaintance he made during rhat period, among them Swedish compos
ers such as Zellbell jr, or visirors like Campioli , Lolli , Naumann and Yogier. He also 
mer musicians, some of rhem resident in Göteborg for shorrer or longer period, and 
several of them belonged to his circle of acquainrances. In spi te of belonging ro the 
ritled classes he also socialized with local musicans and rook part in public and pri
vate musical activities. 

One of rhese musicians was Benedictus Schindler. In connectionwith the present 
study Anna Lena Holm has been able to amibute for cen ain at !east one composi
tian among anonymous ones in the Srate Musical Collection to Schindler. Alströ
mer's contributions to musical activities were severely restticred owing to his 
professional Iife, his family respo nsibilities and illnes . Neverrheless, he appears to 
have been a live wire in local musical Iife, which appears considerably more active 
and varied in Alströmer's diaryas compared with earlier known sources. 
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'I fyra år levde jag tillsammans med en 
' annan man. 

Några tankar kring konsten att skriva om enstaka musiker 

Av Gunnar Ternhag 

I fyra år levde jag tillsammans med en annan man. Vi var så oskiljaktiga att min 
familj under denna rid räknade in honom i huset. H ans närvaro gav ständiga sam
talsämnen vid middagsbordet- inre alltid uppskattat av övriga familjemedlemmar. 

Umgänget med den andre mannen var reellt för mig, men inre för min omvärld. 
Om jag hade varit barn, skulle mina föräldrar betraktat min vän som en låtsas
kamrat. H an fanns, men bara för mig. Omgivningen umgicks med honom genom 
m1g. 

Jag tänker på min tid med spelmannen Hjort Anders Olsson (1865-1952), när
mare bestämt på de fyra år som jag ägnade åt en studie av denne man och hans 
musik (1992). Uppgiften innebar ett nära förhållande mellan oss, dvs. från min sida 
sett. Jag följde hans livsväg mycket noga, besökte hans platser, träffade hans vänner. 
Stundvis var jag hans person och vanor så nära att jag faktiskt kände lukten av 
honom i mina näsborrar. Hans musik klingade hela tiden i mina öron. 

Min samvaro med H jort Anders var som sagt både fikriv och reell. Jag umgicks 
med en person som ingen annan kände på samma vis som jag. Ingen delade mina 
tankar. På så sätt var han en figur i fantasin. Samtidigt fanns han i verkligheten 
genom si n storhet i svenskt musikliv. I min musikkunniga omgivning var han ett 
begrepp - därmed kände många ändå till mitt pågående arbete med honom. 

Syfte 

D e intensiva åren med Hjort Anders väckte många tankar som inte upphörde när 

boken låg klar. En stor del av funderingarna handlade förscås om huvudpersonen. En 
nästan lika sror del handlade om oss båda: hur jag såg på honom, hur min syn på 
honom förändrades och hur mitt arbete bidrog till att förändra andras syn på 
honom. D essa mina reflektioner bildar grund för följande sidor. Avsikten är att dis
kutera relationen mellan en författare som skriver om en musicerande individ och 
individen själv, således om förhållandet mellan författaren och hans objekt. 

I allt författarskap, skönlitterärt likaväl som vetenskapligt, har författaren en rela
tion till sitt ämne. Detta är en truism, men utgör trots det en viktig utgångspunkt 
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