


TVA BREV FRÅN PEHR FRIGEL OCH 
B. CRUSELL. 

Meddelade av EINAR SUNDSTRÖM. 

Nedan återgivna brev inköptes nyligen för Kungl. Biblio- 
tekets autografsamling. Ehuru brevemottagaren i intetdera ä r  
nämnd vid sitt namn, kunde det antagas, att han  i bägge fallen 
tillhörde örebrosläkten F a h l r o t h  och med ledning härav erbjöd 
det sedermera icke någon svårighet att fastställa adressaten, 
vilken befanns vara lagmannen J o h a n  A n d e r s  F a h l r o t h .  
Född i Örebro 24 december 1766 begav sig F. efter studier i 
Uppsala på resor i Lappmarken, Finland samt Tyskland och 
utnämndes därefter 1787 till auditör vid Nerikes och Värmlands 
regemente samt korn att i denna egenskap bevista fälttågen i 
Finland 1789 och 1790. År 1794 vann F. transport i enahanda 
tjänsteställning till Kungl. Maj:ts livbrigad, vilken befattning 
han  emellertid redan 1807 lämnade, tilldelad lagmans namn, 
heder och värdighet. Sin återstående levnad ägnade han  före- 
trädesvis åt vittra sysselsättningar; medarbetade sålunda i Svenska 
Minerva och Aftonbladet samt verkade för övrigt som översättare, 
om vilken senare verksamhet flera brev av hans hand till den 
kända förlagsfirman L i n d h  i Örebro avlägga ett vittnesbörd. 
Av naturen musikaliskt begåvad förvärvade F. insikter i mu- 
sikens teori samt deltog livligt i samtidens musikliv och nämnes 
bl. a. som en nitisk främjare av det första uppförandet utav 
J. HAYDNS oratorium Skapelsen. F. som synes hava stått i 
intim förbindelse med flera ledande personligheter inom huvud- 
stadens vittra och musikaliska värld blev 1802 medlem av 
musikaliska akademien samt kallades 1837 till hedersledamot 
av Harmoniska sällskapet i Stockholm, Som kompositör fram- 
trädde han  med en hos C. Müllers stentr. i Sthlm utgiven sam- 
ling Musik för sång och pianoforte 1-2, i vilken den av Crusell 
nämnda sången Försök till ny melodìe p å  svenska folksången 
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»Bevare Gud! vår kung” finnes intagen. Sitt intresse för musik- 
historisk forskning lade han i dagen genom arbetet L a  guerre 
des gluckistes et des piccinistes. Pièces recueillies p a r  u n  membre 
de l’académie royale de musique à Stockholm, vilket numera i 
handskrift förvaras i nämnda akademis bibliotek. F. som efter 
avskedstagandet bosatt sig i Örebro, avled därstädes 28 maj 
1850. (Jfr Sv. biogr. lex, N. F. 4. 1861-62 samt OSCAR FRED- 
RIK,  Högtidstal i kungl. musikaliska akademien. .  . . 1885 S .  124). 

1. 

Stockholm d. 3. Sept. 1818. 

Högtärade Vän och Bror! 
Det var för mig en liflig fägnad, att i måndags otta dagar 

sedan få emottaga min Brors ärade Skrifvelse af den 22. näst- 
ledne Augusti, med de derjemte sände documenter. Det har  
utseende af otacksamhet, att ej genast hafva svarat på ett så 
vänskapligt meddelande, men jag har  verkeligen ej förr fått så 
mycken ledighet, och jag tillförser mig af min Brors gamla, 
bepröfvade vänskap, att dröjsmålet hos Bror vinner en gynn- 
sam tydning. 

Brors tillegnande af den vackra Terzetten ä r  för mycket 
smickrande, för att icke påkalla min varmaste erkänsla för ett 
sådant vänskapsbevis; men min bäste Bror! just denne vänskap 
har  förledt Bror, att i sitt omdöme gifva mig en för hög platts. 
Jag känner nog sjelf, huru  litet jag den förtjenar, och om jag 
ej skulle det, så åtager sig nog Tit. Haeffner i Upsala att derom 
vid tillfällen göra mig påmint. 

Brors composition ä r  mycket väl skrifven i en värdig stil, 
enkel och intagande melodie och väl valdt och utfördt accom- 
pagnement. Jag kan ej deri finna något som förtjenar an- 
märkas, och säger Bror min uppriktiga önskan, att Bror ej m å  
låta compositionsifvern afstadna, utan skrifver så ofta kallelsen 
infinner sig. Terzetten förvarar jag som en dyrbar souvenir af 
min Brors vänskap. 

Dispositionen till Örebro orgverk var mig rätt intressant. 
Jag ser deraf att Verket ä r  tillräckligt stort och rikt på stämor, 
och är det lika godt till tonen, hvarom jag ej tviflar, så gratu- 
lerar jag kyrkan, Det var väl, att det ej kom att bero vid en 
Bihangs-Pedal. Likväl hade jag, med nämnandet derom i mitt 
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förra Bref, ingen förolämpande idé mot Örebro Terzett- och 
quartett-Societeter. A propos af dem, föreställer jag mig, att 
vid executionen af deras musik ,  lärer hvarken saknas forte eller 
piano, och att klangen ej ä r  utan sitt retande behag. 

Mera hinner jag ej skrifva i dag, men innesluter mig för 
denne gången och alltid i min värde Brors vänskap, samt fram- 
lefver med sannaste högaktning och tillgifvenhet Min Brors 
Trogne Vän och Ödmjuke Tjenare 

Pehr Frigel. 

P. S. Träffas min Broder Christopher, så ber jag att Bror 
ville frambära min hjertliga hälsning till honom som till lians 
Fru. Vi correspondera ej oftare än särdeles angelägna ämnen 
förekomma, men äro lika såta Bröder och Vänner för det; och 
jag kan uppriktigt betyga, att lian förtjenar älskas som en till- 
gifven Bror och tjenstvillig Vän. 

2. 

Stockholm den 20 maj 1824. 

Min bästa Bror. Förlåt att jag ej förr än  nu  besvarat Ditt 
bref. Dröjsmålet liar likväl ingalunda härrört af negligence mot 
en gammal Vän, utan af det skälet att jag ville vänta till dess 
jag kunde säga Dig något bestämdt i afseende på den commis- 
sion Du gifvit mig att uträtta. Olyckligtvis har  mitt hälsotill- 
stånd, som, ehuru på förbättringsväg, likväl under det senare 
året hindrat mig att göra tjenst, gjorde att jag ej ofta kunnat  
råka vederbörande, eller uträtta Din commission så som jag 
hade önskat. Jag liar emellertid flere gånger påmint Grefve 
Lagerbjelke och Capellmäst. Berwald om att få Din Fol[k]sång 
repeterad. Till den sistnämnde lemnade jag genast Partituret, 
och han lofvade mig, mycket säkert, att med det första låta 
utskrifra stämmorna (hvartill jag annars erbjöd mig) och låta 
sången försökas. Hittils har  han  förmodl. genom tillställningen 
af sin stora concert varit hindrad härifrån men sedan den nu 
så väl ä r  förbi, hoppas jag att han håller sitt löfte. Emellertid 
tror jag det vore bäst om Du skrefve några ord härom till Tit. 
Berwald. Han tycker om små attentioner, och genom mig är  
j u  communicationen redan öpnad. Jag tror detta vara så 
mycket angelägnare som jag om några dagar reser till Lin- 
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köping för att stanna där  i 3 månader. Jag skall likväl innan 
afresan ytterligare tala vid B. om Din affair. 

Till Struve har  jag framfört Dina hälsningar som tycktes 
vara rätt välkomna. Han bad mig åter hälsa Dig på det vän- 
skapsfullaste. I fail fråga blir om tryckning af Sången, ä r  jag 
öfvertygad om att Struve med nöje åtager sig bestyret härmed, 
som jag gärna sjelf ville göra ifall jag vore på stället. Du har  
ganska väl lyckats att med en vacker och sångbar melodi till 
orden på den Engelska Folksången, likväl på det hela undvika 
imitation, lirad noterna beträffar; men din anmärkning ä r  
ganska riktig att likväl ett stort Syskontycke uppenbarar sig 
mellan dessa bägge melodier, härrörande af samma taktart, 
rhytm och meter. Huru svårt, j a  kanske omöjligt det ä r  att 
undvika reminiscenser i den vägen, bevisar närlagde Försök, 
som jag fådt af Directeur Braun, och som jag tror skall in- 
tressera Dig. Dupuy skref den för Danskarne den tiden d å  
dessa voro förbittrade på Engelsmännen. Den sjöngs, efter 
Brauns berättelse, några år, men liar sedermera nödgats lemna 
plats åt en Nationalmelodi af Weiss. Om min tid medgifver 
önskade jag gärna på hemvägen från Östergötland besöka Herr 
Lagman Cassel. Jag  kunde då  äfven hoppas att kanske träffa 
Dig, min gamle Vän, i Örebro, hvilket för mig vore högst 
angenämt. Emedlertid tackar jag Dig hjerteligen för Din håg- 
komst och framhärdar med beständig vänskap och högaktning 

Din ödmjuke tjenare 
B. Crusell. 

MUSIKHISTORISKA MUSEETS NYFÖRVÄRV. 
Genom en mecenats hjälp ha r  Musikhistoriska Museet satts 

i tillfälle att från Italien inköpa en synnerligen vacker sam- 
ling gamla instrument. Så gott som alla grupper äro represen- 
terade. Rikligast företrädda äro de folkliga italienska skalme- 
jorna. Ej  mindre än  24 sådana herdeoboer (zampognetta och 
cennamella) av olika utseende och typer finnas. Till dessa sluta 
sig 7 spetsflöjter (zufolo) av syditaliensk form. I övrigt finnas 
äldre tvärflöjter, oboer, klarinetter in. m. Två engelska horn 
av 1840-talets halvmånformigt böjda gestalt från Milanofirma 
höra även hit. Lägga vi ytterligare två värdefulla zinkor, om- 
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fattar samlingen i allt 63 stycken träblåsinstrument. Sträng- 
instrumentgruppen representeras bl. a. med 3 cittror, därav 2 
teorberade, 3 pochetter, därav 2 i båtform och 1 i violinform, 
och 1 marintrunipet. Till de värdefullaste nyförvärven höra 3 
gitarrer av 1600-talstyp med kupig botten : en chitarra battente, 
en tersgitarr och en gitarr. Alla tre äro vackra, välgjorda in- 
strument med rika inläggningar. De äro för museet så mycket 
kärlroinnare, som denna typ förut varit alldeles orepresenterad 
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a bulgarina b colascione c chitarra battente 
d tersgitarr e gammal gitarr. 
Ur Musikhist. Museets nyförvärv. 

i museet. Två präktiga lutor av 1500-talets präktiga, ädla 
typ tillhöra även samlingen. Klaverinstrumenten representeras 
med två virginaler av typ från 1600-talets förra hälvt. Slutligen 
m å  nämnas en persisk tanbura med rika inläggningar, en su- 
danesisk lyra och en syditaliensk colascione - det sistnämnda 
ett synnerligen vackert instrument. Samlingen i sin helhet om- 


