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I inns nagon Olof
Ahlstrom (1756-1835)?
Utan honom hade vi inte

kunnat sjunga Fredmans epist-
lar och sanger, lika lite Kell-
grens, Lenngrens, Franzens och

ADLA SKUGGOR

Valerius visor (i den man de nu
sjungs).

Men visst gjorde han en forst-
klassig insats. Klokt nog sag han
ocksa till att inte ga lottlos fran
sin gaming.

Ahlstrom foddes pa en gard i
Vardinge i Sodermanland. Fa-
dern var bonde utan mojligheter
att bekosta sonens utbildning;
lyckligtvis fanns nara hemmet
herrgarden Nasby, dar baron
Silfversparre residerade.

Kallad till Stockholm
Baronen markte Ahlstroms uni-
ka begavning och lat honom dela
informator med sonen, en gene-
ros - och ovanlig - gest.

Efter en tid kallades baronen
till Stockholm for att skota en
hogre ambetssyssla. Familjen
foljde med. Ahlstrom fick stanna
hemma.

Vem undrar pa att han agnade
tiden at att dromma om Stock-
holm? Till sist gav ocksa han sig
av.

16 ar gammal nadde han Stock-
holms portar den 19 augusti
1772. Samma dag genomforde
Gustav III sin oblodiga stats-
valvning; stadsportarna holls
stangda, vaktarna undersokte
honom minutiost. Val dar inne
sparrades varje steg av en pa-
trull, trummorna dundrade,
trupper marscherade fram och
tillbaka.

Vilket valkomnande! Den liv-
radde Olof Ahlstrom sov forsta
natten i Tyska kyrkan, morgo-
nen darpa sokte han upp sin
valgorare och dennes son.

Organist i Maria kyrka
Nagra ars harda studier foljde.
Olof Ahlstrom anstalldes forst
som organist vid Maria kyrka
1776, senare vid Jakobs kyrka.
1779 debuterade han som kompo-
sitbr.

Pa orgeln kunde han harma
bade sjoslag och askvader; folk
som passerade kyrkan trodde
diaboliska varelser sluppit losa
innanfor tempelmurarna. Anej,

det var Ahlstrom som satt och
spelade.

Eftersom han umgatts i famil-
jen Silfversparre visste han hur
svensk aristokrati forde sig, och
blev darfor en valkommen och
eftersokt gast under en tid da
musik och kultur dyrkades av
den fornama varlden.

Kronprinsens larare
Han uppmarksammades till och
med av Gustav III. 1785 valdes
han in i Musikaliska akademin,
aret darpa blev han kronprin-
sens larare i musik. Gustav IV
Adolf pastas djupt ha aktat sin
tyste, stille och tillbakadragne
musiklarare.

Den 10 april 1788 fick
Ahlstrom som beloning kungligt
privilegium pa ett musiktrycke-
ri med ensamratt i Sverige att
under 20 ar trycka noter. Dar-
med oppnade sig nya mojlig-
heter for Bellman att fa sina tva
livsverk, Fredmans epistlar och
sanger, publicerade.

I aratal hade han kampat att fa
dem tryckta med noter, nagon-
ting som ansags dyrt och riska-
belt for en vissamling av sa
moraliskt lag halt. Men
Ahlstrom lat sig overtalas av
skaldens vankrets; den var ock-
sa hans egen.

Tonsatte Bellman
Ar 1790 publicerades "Fredmans
epistlar", 1791 "Fredmans sang-
er". Det var i sista momangen -
hade man vantat langre kanske
bada samlingarna skingrats och
utplanats. Skalden hade fa ar
kvar att leva och den litterara
smaken var helt forandrad.

Att uppteckna Bellmans melo-
dier var svart; skalden sjong
dem aldrig likadant fran ena
stunden till nasta. Genom sin
fina taktkansla fick Ahlstrom
anda Bellman att godkanna me-
lodiforslagen.

Aren 1789-1834 utgav
Ahlstrom vidare "Musikaliskt
Tidsfordrif', en tidskrift om 30
nummer per ar med samtidens
popularaste visor. Inte sallan
hade Ahlstrom komponerat me-
lodierna.

Texterna var av Franzen, Va-
lerius och Lenngren
Ahlstroms svagerska - och and-
ra populara skalder. Under aren
hann Ahlstrom med att publice-
ra 2500 kompositioner av 120
tonsattare, halften av dem
svenska.

KLADER FOR DEN FULLVUXNA

Stl. 42-60
Nu or alia hastens nyheter inkomna!

• Tuff a stickade fro/or, upp till stl 60
• Cape/ gron, svart stl. 38-60
• Kavajer, kjolar, byxor
• BH upp till stl. 125 ODD
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Dessutom
gav Ahlstrom
ut "Skalde-
stycken satta i
musik" aren
1792-1823,
sammanlagt
305 sanger och
visor i olika
haften.

Pa 1790-talet
bodde
Ahlstrom och
hans familj i
Schonborgska
huset vid Gotga-
tan.

Senare kopte han
sitt eget hus pa Be-
ridarebansgatan, och
blev kvar dar till sin dod
den 11 augusti 1835.

Sina sista ar vardades han av
dottrarna Carolina och Charlot-
ta. n

Ton-
mSs-

tare.
Olof

Ahlstrom
tryckte och

gavutmang-
derav svenska

visor aren 1789—
1834, bland annat

Fredmans epistlar och sanger.

23butjker
till er tianst
Barnens Hus
Btomsterrabatten
Cool Wear
Friends Butih, mode
Fynd & Kuriosa
Hanis Harsalong
HalsoKornan
Jysk Baddlager
Kladborsen
KOM Fargcenter
KOM Pizzeria & Grill
Musiklagret, instrument
Ntllas Vin & Essenser
Orienthornan, tivsmedel
Radesi Guld & Silver
Rozens Optik
Skottens Kemtvatt,
Sko & Nyckelservice
Sofna Nobler
Spar Inn, livsmedel
Spar & Presentmagasinet
Sodervaskan
Trollbackens Skinn,
skinnklader
Varubodens Rabatt-
varuhus, vitvaror

PIZZA 10:-
Derma kupong berattigar till kop av max 4 pizzor for 10:-/st

pa KOM Pizzeria o Grill. Detta erbjudande galler endast
TORSDAG 28/9 -95 KL 19°°-2200

OBS! EJ HAMTPIZZA
L̂JJMSMJJĴ .*'"' **"" ~^J^M^^.

KOITI
KOPCENTRUM

ROTEBRO

Vara ordinarie oppettider

CENTRUM SPAR INN
1O-19 1O-2O
10-16 10-17
11-16 11-17

FRI PARKERING • 6PPET ALLA DAGAR


