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UR FREDRIK- SAMUEL SILVERSTOLPES BREV
SAMLING. 

Meddelat av C. F. HENNERBERG. 

tidigare argangar av denna tidskrift hava brev och utdrag 
ur brev fran och till overintendenten F. S. Silverstolpe 

publicerats 1 vi!ka torde hava adagalagt, att S:s omdomen och 
uppgifter om musik aro synnerligen vederhaftiga. Vid sidan 
om sin verksamhet som diplomat pa utrikes orter och seder
mera_ sasom ambetsman i hemlandet agnade han mycken, tid 
och ett brinnande intresse at tonkonsten. Genom · de forbin
delser, som. han kom att knyta med flera av den tidens 
mest bemarkta tonkonstnarer, sasom Kraus, Naumann, Haydn, 
Albrechtsberger, Neukomm m. fl. samt svenskarne Hreffner, 
Wikmansson, Frigel o. a., blev han i tillfall� att i · sina brev 
lamna mer eller mindre ingaende meddelanden om: dessa 
personer och deras arbeten. Hans korrespondens blir darfor 
en viktig kalla for svensk musikhistoria vid 6vergangen mellan 
1700- och 1800-taleri., liksom den _ocksa erbjuder ratt betydand·e 
intresse for de lander och stader, f:ran vilka han under sin 
diplomattid skrev sina brev. Framforallt galler detta \Vien, 
varest S. ·var Sveriges charge d'affaires 1796-1802. Under 
denna tid kom han i nara ber6ring med Haydn, och hans 
meddelanden om denne ma.stare komma nu till anvandning 
vid utarbetandet av Haydns biografi, med vilken dr. Hugo 
Botstiber i Wien for narvarande ar sysselsatt. Fran den 
nyssnamnda Wientiden finnes i den Silverstolpeska slaktens 
ago en vidlyftig brevsamling, vilken ar ordnad i tvenne serier: 
den ena utgorande brev f rdn F. S. S. till foraldrarna och 
syskonen i hemlartdet, den andra brev _ till F. S. S'. fran hans 
f.orenamnda a_nhoriga. Genom . alskvart tillm6tesgaende fran 

1 Se arg. 2 sid. 2 och arg. 3 sid. 41 ff. 

Su. tidskr. for nrnsikforskn. 6 
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agarna till dessa familj ebrev kunna vi fran och med detta 
hafte borja meddela allt, som i desamma rora musikforha.1-
landen. Meningen ar · att darefter gora liknande excerpter 
ur de brev fran F. S. S., vilka finnas i olika ark.iv och bibliotek. 
Forst bora dock nagra biografiska notiser lamnas. 1 

FREDRIK SAMUEL SILVERSTOLPE f. i Stockholm 28 dee. 
1769; dod darstades 2 dee. 1851. Studerade .dels vid K. Malar
o. bildhuggarakademien, dels under ledning av Deprez. Stu
dent i Uppsala, avlade 1792 kansliexamen, inskrevs 1793 i 
Kanslikollegium; samma ar ·a1;dre sekret. i Kabinettet for ut
rikes brevvaxlingen, 1796-1802 charge d'affaires i Wien, sist
namnda. ar samma · befattning i Madrid, sedan ater i ,Wien, 
1805-1807 charge d'affaires i Petersburg. Deltog darefter nagra 
ar i det politiska livet. Ar_ 1813 overintendent, preses i konst
akademien och chef for K. museum. Avgick fran sina be
fattningar 1836 o"ch framlevde · sina aterstaende dagar under 
idk�nde av tonsattarverksamhet och litterara sysselsattningar. 
Utgivit fran trycket utom skaldestycken · m. m. foljande av 
musikaliskt intresse: svensk oversattn. av orat. , Skapelsen 
1802 (tills. m. J. P:son De la Gardie - se harom denna tid
skrift arg. 3 sidd. 38-39 -); Biographie af Kraus 1833; Nagra 
aterblickar pa rygtets, snillets och konsternas verld 1841. -
Hans tonsattningar skanktes efter hans dod till Akademiska 
kapellet i Uppsala (nu i Universitetsbibl. darst.). Till < sist
namnda bibliotek kom jamte minnesanteckningar m.- 111. aven 
den av Mozarts anka till Silverstolpe skankta kantaten "Die 
ihr des unermesslichen _Weltalls Schopfer ehrt", autograf av 
Mozart, iiksom ocksa kompositioner av Mozarts son. Ar 1915 
fick K. Musik Akad:s Bibliotek av Akademiens davarande 
preses,· justitieradet Karl Silverstolpe, sasom gava en fullstandig_ 
samling av F. S. S:s kompositioner, alla i likhet med de i 
Uppsala befintliga egenhandigt skrivna av tonsattaren. Sam
lingen omfatta:r ej mindre an 127 sanger vid piano, de flesta 
jamval satta med ackompanjemang av ark.ester, samt ett mindre 
antal instrumentala verk: 12 "tonlekar" for piano och 12 
"tonlekar" for violiner. En av tonsattaren minutiost upprattad 

1 forteckning ar· bifogad ifragavarande samling. Endast 4 sanger 
1 En utforlig biografi, utarbetad av dr L. Loostrom, ingar i ))Nagra anteck

ningar om adliga atten SiUverstolpe)), Stockholm 1884. (Tryckt i 150 exemplar.)i 
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finnas tryckta (i  "Svensk sang" 1900, 1901). - Musik. Akad:s 
Bibl. ager ett exemplar av det ar 1800 tryckta partituret till 
·Mozarts Requiem, i vilket ex. F. S. S. infort en noggrann
berattelse om en jamforelse, som abbe Stadler gjorde mellan
Mozarts originalmanuskript och det tryckta partituret. F. S. S.,
vilken sjalv var narvarande vid detta tillfalle, har i sitt
exemplar antecknat de stallen, som visade sig vara skrivna
av Mozart, och de, som befunnos harrora fran Si.i.ssmeyers
hand. Resultatet av denna undersokning ar olika mot vad
man senare kommit till. - F. S. S. blev L M A ar 1798.

A. EXCERPTER UR BREV FRAN F. S. SIL V E RSTOLPE TILL HANS
ANHORIGA I SVERIGE 1796-1802. 

(Breven, inalles 373 nummer, borja med utresan till Wien, vilken antraddes 
den 16 april 1796, och sluta med aterkomsten till Sverige 1802. Om hans 
anhoriga se denna tidskrift arg. 3 sid. 43. Brevens nummer i samlingen, ort, 
datum och adressat angivas. Det ingar icke i plan.en att limn.a nagra utforliga 
kommentarer.) 

Nr 10. Berlin 10 maj 1796. . Till bror Gustaf. 
- - _:_ - - [Ang. tavlor i Galleriet i Potsdam.] 

Correge har sakert varit mer an malare som Kraus var 
1ner an musicus. - - -

I morgon bittida reser jag harifran och tager vagen genom 
Leipzig, hvilket gor mig 13 mils krok, men vagen ar vida 
battre, och hvad bor jag ej gora for den goda saken? Da jag 
Hitt afgora med Breitkopf skall jag kanske fran Dresden sk:rifva 
Dig till derom. Jag skall afven skrifva till HIBffner som sig 
bor. Han skickade mig ej den andra Samlingen, oagtadt 
tvanne paminnelser jag gjorde da min resa upskots och 
oagtadt hans loften. Brinkman 1 har till halften lafvat ofver
satta Dido 2• Men da behofves afskrift af Sang Stamman 
med Orden under hvarje Not. Om Brinkmann kommer att 
aterga till Commissions Secreterare Sysslan, i hvilket fall hans 
myckna arbete nagot forminskas, har han lafvat forsoka 
med forsta .Acten. Men harom skaU jag vidare skrifva da 
tiden intraffar. - - - · 

1 Carl Gustaf von Brinkman (1764-1847). Skald, diplomat. Anstiilld vid 
denna tid i Berlin. 

2 Operan Dido och Aeneas, text av Ifollgren, musik av J. l\f.· Kraus. 
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Nr 11. Dresden Pingest Afton den 14 Maji 1796. Till 
brodern Gustaf. 

Jag kommer for en timma sedan fran en den besvarligaste 
af alla resor. Pa 31. timmar har jag anteligen hunnit 13. 
Mil, som aro mellan Leipzig och denna stad '. � Jag ar ratt 
nojd att hafva fullbordat denna resa, ha.1st jag tillika fatt din 
affaire sa mycket som mojeligt afgjord, och som jag formodar 
till ditt noje. Jag ankom till Leipzig Torsdags e. m. sedan 
jag genom extrapost till sluts skyndat mig. Som jag rftkade 
att fa associera mig med tvanne Ryssar som arnade sig att 
studera i Jena, och hvilka voro ratt kunnige och valtankande, 
var detta ratt nojsamt och obetydligt dyrare. Jag bodde pa 
Blau Engel pa en gata som gar ifran det target hvarest Rad
stugan ar. Innom forsta halfva timman var jag hos Breitkopf,, 
som till folljande morgon skulle hafva calculen fardig. Emed
lertid besokte jag Kummer, som sade sig skola med nasta post 
skrifva ti.11 Dig. - - -

Morgon derefter foretogs fragan om noterna. Breitkopf har 
for fyra manader sedan fatt en Compagnon 1 som ar ganska 
hyggelig. Med honom avhandlades saken pa foljand_e satt : 

Krausens Arbeten utgifvas i Cahieer. Den forsta skall besta 
af En Simphonie, tryckt for sarskildta Stammor (: ej i Partitur:) 
och uti folio format pa en slags papper som kallas Pap: Re
gistre; haraf tages 700. Exemplar. En tredjedel tryckes pa 
battre papper: 

En Italiensk Aria, tryckt i partitur och aflangt format pa 
papier Registre. Haraf tages allenast 600. Exemplar, emedan 
denna genre af musique ej ar lika begarlig. En tredjedel pa 
battre papper: 

Visome) tryckas i aflangt format, nagot storre an det fore
gaende som bestar allenast af 6. rnder. Hartill brukas ett 
slags papper som for storlekens skull ar det bast passande 
och kallas Cullmans Ballade. Haraf goras 900. Exempl: en 
tredjedel pa �attre papper. 

Till alt nyttjas Latinska Stylar. Titlarne blifva alla Itali
enska. En Smuts titel sattes framfor hvardera af de 3. pie
cerne, hvarpa endast sattes pa Italienska,' Arbeten af Joseph 
Kraus, 1. Cahier, och detta sattes afven pa alla ark.en. En 

1 

9:ottfried Christoph Hartel (1763-1827), efter vilkens intra.de i affaren 
firmans nam:ri blev Breitkopf & Hartel. 
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Avis sattes pa andrn. sidan utan signatur, af innehall att 
Krausens arbeten komma att consecutift utgifvas uti Cahieer, 
att hvar Cahier kommer att besta af 3. piec.er bade for 
Sangen och Instrumentai Musiken, och att tryckningen pa
skyndas. Silfverstolpe i Stockholm ar hartill f6rH1.ggare och 
afsalljer detta arbete genom Commission hos de flaste storre 
Bokhandlare och · Musik fo{·salgare bade i Tyskland, F1:ankrike 
och annorstades: 

Breitkopfs Compagnon tyckes vara en man af smak, och 
han lafvade att alt slags charlatanerie skulle undvikas, och 
titelbladen goras sa simpla som mojeligt. Under Krausens 
namn sattes Maestro di Capella di S. M. il Re di Sv:, ty en 
annan lVIusicant af detta namn skall annu. lefva. 

Hvad priset vidkommer voro vi narn for handen att fast
sHUla det. Compagnonen sade· mig helt uprigtigt att detta 
vore forknippat med din forlust. Somlige Noter aro svarare 
att satta, somlige mindre svara. Sattaren n1aste olika betalas. 
Om ett pris skulle utsattas skulle det, sade han, nodvandigt 
tagas pa haft nagot hogt for att garantera hon.om for forlust, 
och· genom detta hoga pris skulle Du nodvandigt forlorn. 
Sasom medium togs 17.½. Sa.chsisk Riksdaler · for 700. Exem
plar da papperet tillagges och en tredjedel tryckes pa battre 
papper. Men som somliga arbeten ga latt att satta, lofvar 
han gora Dig rigtig redo .for alla utgifter, da Du stundom

. kan vinna och han aldrig forlorn. - Hvart Ark sade han, 
bor salljas. till 2. groschen, och pa battre papper till 3. eller 
nagot mindre. Din skada pastod han efter denna Calcule 
vara ersatt med forsalgningen af mellan fjerde oeh tredje 
delen af Uplagan. 

Du ser skalen .hvarfor intet skrifteligt Contract kunde goras. 
Knappast blir det mojeligt.sedan man en gang fatt gorn en Calcule 
ofver utgifter och inkomster af det som nu pa forsok utgifves. 

Pa den pleinpouvoir Du lamnat mig i Ditt bref till Breit
kopf faun han sig sii.ker att strnxt foretaga arbetet, som blir 
fardigt efter 3. eller 3. ½ man.ad. Om ett par· veckor kan 
han med visshet gifva utrakning pa det han nu lagger under 
sattarens ·hand, och da . forst arnar han skrifva derom till dig. 
Jag lafvade emedlertid skrifva orp. det ofvanstaende och for
vissade honom aldeles om Ditt bifall till det aftalta. For 
alla tryckfel ii.r han ansvarig, och consulterar sakra musici 
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da ovisshet upstar. H vad. pocs1erne vidkommer lafvar ban: 
follja Bocker i hvilka · de finnas, sasom Claudius etc. etc. 

Breitkopf ar ratt angelageI.1 om denna affaire. Han ger 
sakert sa god.a priser som �ojligt for creditens skull. Jag 
sade honom, att ett sallskap som . varit vanner af Kraus och 
under hand samlat hans arbeten, bade deponerat ett ganska 
ansenligt forrad hos Dig· att till trycket befordra; och att 
Dido och mneas ar under arrangering for Claver af en ganska 
skickelig miistare. Han tycktes frogda sig att hUlan var lika
som outoselig, ty nastan sadan beskref jag den for att gifva 
ton. - Jag forbeholl • mig ett exemplar af alt som trycktes · 
och han lafvade tillika atersanda mig partituret till Simphonien., 
vilket ej skammcs af Boktryckaren, da stammorne forut maste 
utskrifvas. Som detta a.i' af KI'ausens egen hand- satter jag
varde pa det sasom en sporte1, och H�ffner har aldrig raknat 
pa det. - Da Du indiquerar Dina Commissionairer i Tyskland 
lafvar Breitkopf fortskaffa Exemplaren. 100. Aftryck sandas 
altid till Dig, hvaraf nagot pa ·battre papper. Du bor ilfven 
hafva Commissionairer i London och Amsterdam. 

Alt hvad i denna sak ar aftalUi.r aldeles fritt fran mesentenduer. 
Alt ar noga och precist ofvere:i;iskommit. Skrif med forsta 
till Herr Breitkopf att jag underrattat Dig om altsammans. 

Med Compagnonen� hvars namn jag ej kom att fa veta, 
gjorde jag sedermera ett besok i ett nyligen men val inrattat 
Lane Bibliothek. Bokhandlaren Berglund rakades da jag tog 
afsked af Breitkopf. Han kan om ett par mariaqer namna 
att han sett mig ma val pa Utrikes ort. Jag var ganska. 
nogd med min sammanvaro med de bada Compagnonerne, 
som visade mig mycken fortrolighet. - - -

I morgon skall en skon musique af Naumann upforas i 
Catholska Kyrkan, den jag arnar afhora. - - -

[I brevet nr 12 till brodern Carl d. 15/5 namnes aven den forestaende mu
siken av Naumann.] 

Nr 14. Wien den 25 May 1796. Till modern. 
[En sammanfattande be�attelse om hela utresan gores]. 
- - - I Dresden bodde jag hos Casstrom 1 alt ifran den

andra dagen efter min ankomst. Pingest Dagen, Annan och 
Tredje Dagarne voro stora hogtider i Catholska Kyrkan med 
stor Orchestre som spelade mer an l. timma hvardera ·da:gen. 

� . 
. r . . 

1 Samuel Niklas Casstrom (1763-1827) lard, skald, diplomat. 
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Den Iorsta dagen fick jag hora en Musik af Hasse som ganska 
sallan . upfores, men nu brukades . for att fira Princessan 
Maximilians Kyrk_tagning. · Andra. dagen spelades af Naumanns 
Composition.· 17redje dagen af Schusters. Om jag hinner 
skall jag nagot vidlyftigare skrifva harom till Bror Axel. Jag 
vill allenast namna att jag ej anser mig hafva hordt musik 
ratt upforas forr an af N aumanns Capell. Med ogonen van de 
fran Catholikerne som narra mig att . storskratta, var jag 
aldeles hanryckt af Hasses Hallelujah · och Agnus _Dei. Det 
ar det forsta jag har hordt for melodien och harmonien. 
Man ar lycklig att minnas det, ehuru oredigt. _:_ -. -

En eftermiddag tillbringades hos Capellmastaren Naumann-, 

som vid min bortgang omfamnade mig sasom jag varit bans 
slagtinge. Det var en ljuflig och ny kansla for mig. - - -

[Utforligare skildring av musiken i Dresden se brev nr 22 har nedan.] 

Nr _15. 'Wien den 4 Junii 1796. Till fadern. 
- - - I dessa dager far jag hyra ett Forte Piano. Ehuru

litet jag kan och framdeles far tid · att betjana mig deraf, 
kan jag likval ej neka mig ett kortt aterkailande af de Kanslor 
musiquen skankt mig i mitt Fadernesland. Det gifves blotta 
melodier som kunna skanka mig hugkomsten af flere. dagars 
handelser·, och nierendels de ljufvaste af min lefnad.· - Jag 
har bar sett nagra Spektakier, men utan noje,. ty· har sp�las 
medelmattigt, declameras fult for ett Svenskt ora, sjunges 
o_smakligt och ofta elandigt, hva�forutan Orchestren · sallan gor
val sin skyldighet. Man talar mycket om Concerterne; men 
sadana gifvas ej denna arstid. Sedan man hortNaumanns Capell 
i Dresden ar man ganska difficile mot Virtuoserne. -

Med Palin kommer · en Epistel (: musicalisk:) tm" Bror 
Axel. :-- - -

Nr 16 .. Wien den- 11 Junii 1796. Till modern.· 
- - - J:vI1n� tidsfordrif • aro promenader, lectur� �ch Fort�

piano -

Nr 22. Wten den 27 Maji· rn:m. Till bror Axel. 
- ·...:;__ _:. · I Dresden : horde jag · kan_ske for forsta gang en

Mnsik ratt exequeras. Orcbestren spelade aldeles pa ett satt 
som. borde vara det end� . man kunde forestalla. sig. J a:g gaf 
pa det nogaste agt pa e'xecutionen. I de skyn.desammaste 
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Sextondedelar fordes alla Strakar i hva:r Stamma jamt upp
och ner, aldrig olika. Man sade att alla de-·12. Premier Violerne

. spelades · af stora :Ma.stare. Visst ar att ljp.de� var ett. Jag
ville kunna beskrifva denria jamnhet; men det ar ganska latt
att forestalla sig densamma.' Det . ar i sarrning mindre Hitt
alt inbilla sig ljudet af en ojamn spelning. - All musiquen
bestod i Choeurer. Harvid nyttjas inga andra roster an
Castrater och Karlar. De forres rost . ar ej vacker, men cipabel
af en viss · konst i svara passager. Castraten kan fint utmarka
hvilken ton han behagar· utan stotning och utan att forlora
ansatsen. Men. det behag som kommer af forandrade ljud
hos Sangaren och som kunde kallas villja i :rosten · efter det
utmarker sangar�ns esprit, detta ages ej af den enljudiga och
instrumentlika Castraten. I Kyrko Sangen kan han saledes
bast employeras, der all styrka ligger i melodien och i sam
ljudet. - Det vackte all min uppmarksamhet da jag sag dessa
Castrater. -Jag betragtade dem likasom ett besynnerligt instru
ment. De voro 3. Den ena i alder och kroppsstallning med
Lieutnant Leyel 1 i Upsala. Den andre helt ung. Den tredje
ofver 60. ar och ganska lik Diredeuren Strom som var pa
Hakunge. · De bada aldre, men mast den aldsta voro hog
ryggige. Da de sins emellan talade var det sa fint och sa
la.gt att intet ord kunde horas. Jag sag ingen annan tala
vid dessa skamda menniskor. Ofveralt gingo de tillsammans,
ensamme. Det var omkeligt att se till hvad gfad af barbari
man gatt af vinningslystnad. Operationen maste altid goras
vid en alder da egit samtycke ej kan gifvas.

De tre dagarne jag tillbragte i Dresden voro alla Helge�
dagar. Den forsta upfordes Hasses Musik. ·Jag fann den i
·alla afseenden hogt ofvertraffa bade Naumanns och Schusters
compositioner. Det ar den storsta genre af Musik man kan
forestalla sig. Inga andra an stora tankar kunna lyckas.
Enkelheten satter ·compo�iteurens. Snille och imagination pa
prof. Catholska Kyrkan, som ar vacker utan -smak, ty ho_n
ar af en stor form,' hyser ett fortraffeligt ljud. Naumann ·hat
val kandt egenskapen naraf, ._ty jag markte att_ ·han stundom
i sin composition afmatt pauser efter ljudets · langd, och • der
igenom ·'har hah pa · somliga stall en vunrrit en effect' som

1 Lars F;�drik von i.,eijel, lojtnant, dir. ·mus. i Uppsala. Se Norlind: Allm. 
musiklexikon. · · . t. 
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aldeles hanrycker ahoraren. Schuster har ej" namn af en 
. stor ·cornpositeur. Likval tyckte jag ganska mycket om hans 
melodier. Jag kan. ej saga huruvida man har ratt da man 
kallar honom compilateur. 

Da du. traffar Herr Secreteraren Frigel larer du framfora 
min a respecter. Det roar honom saker ligen att fa halsningar 
fran Naumann som med mycken empressement a.lade mig 
framfora dem. Likaledes larer det roa honom att hora huru 
lyckligt denna Man ar etablerad. Han ·ar gift med en Danska 
fran Norge, redan uti fyra ar. Hon ar ett vackert och char
mante fruntimmer. Under en hel eftermiddag som jag har 
passerade omfattades jag med vansk.ap och nastan caresser. 
N aumanns ansigte ar lika intagande som han·s umgangessatt 
ar rent och fritt fran det ringaste _charlatanerie. Han tyckes 
vara en man af kundskaper. Han beskref for mig Bergshammar, 
der han componerat Gustaf Vasa. Han blef rord af min be
-skrifning pa Kra;usens begrafning, ty han har nagot litet kandt 
denna Man och kande sa noga environerne kring Bergshammar 

. att jag frunde beskrifva for honom grafstallet. Likaledes 
fagnade han sig ofver �en nyhet jag gaf honom om tryck
ningen af Krausens ar:beten. Naumann torde inom fa ar gora 
en resa till Sverige. Hans karlek for detta land. gor att man 
foga behofver persvadera honom dertill, och nastan lafvade 
ban mig det. - Han sade mig att han ej sett nagot af Secre
teraren Frigels compositioner for Orchestre, men att han langtade 
derefter. Om Du · kan ofvertala Secreteraren att skicka hon om 
· nagot vore ratt val. Gen om Cabinettet kunde Du latt finna
lagerihet att skicl(a . det till Casstrom isynnerhet vid nagon
intraffande resa, hvarom man i Cabinettet ofta ager kund
:skap.- _ -

I .gar · firades har [i Wien] la fete Dieu, med processioner
.af Barn, Augustiner och Capuciner Munkar, Borgerskap sasom
deputerade fran alla Stadens forsamlingar, Prasterskap utan
anda, Cardinalen, Keysaren, Keysarinnan, Hafvet och Ungerska
·Gardet. Till och m�d · de Kongl: Personerne buru brinnande
facklor i bada handren, hvilket pa ljusa dagen gjorde ingen
-varkan. Pa �Ila torg voro altaren upreste. Man gick altifran
kl. 5. om morgonen fran · det ena till det andra. Man song
-0msom Heilig, omsom upraknades helgonens namn da pro
,cessionen vid hvart och ett ropade bitte fiir ims. Det var 
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jammerligt ·att hara och se: Helgonen · ato flere-·hund:rade:. 
Hvilken ridicule monotonie i -dessa. hes-a ijud? - Om. Musiquen 
i Wien har jag annu ingen ide. 

- - - Secret: Frigel tor�e bade kanna· och spela- for Dig
Stora Massan af Hasse, den jag horde i Dresden. :-Du gar 
mig ett stort noje om Du skickar mig · den "·Nota pa Music 
commissioner som Secret: · Frigel lafvade Iamna mig. 

Nr 28. Wien d .. 3. Augusti 1796. . Till brodern . Gustaf.:
- -'-- - Nu �ill affairer. H�ad den med Breitkopf betraffar

var det ej mojeligt att annorlunda utratta henne. . Jag skall 
endera dagen skrifva honom till och bedja honom hemsanda· 
correcturet pa Tyska Visorne. Den Copia jag. har af dem 
ar ganska fidele, och jag ser deraf att ·manga fel finnas i det 
exemplar som lamnades Breitkopf. Det ar hogst nodvandigt _ 
att alla fel blifva pa det nogaste rattaqe. Simphonien ar visst 
rigtig ty den var original, och den Italienska Arian var ganska 
nitid skrefven. -- Hvad afsalg�ingen betraffar skalL jag_- mot 
nagon procent forsorja den uti Wien genom den storsta Konst
och Musikhandlaren - harstades. Det bar ej blifva svart for 
Dig att fa. commissionairer nagot hvarstades. 

Nr 30. Wien den 24 Aug. 1796. Till ·brodern Axel. 
- - - Jag har nu sett Zauberflohte ·spelas af de sujetter

for hvilka Mozart satt denna piece. Musiken ar Jortraffelig. 
Likval ar · sammansattningen af hela operan ·sadan att hon 
visst ej kan lyckas pa en Svensk Theater. Jag ons_kar· att 
man ej gar sig moda _dermed. Vi aro ·annu ej nog Tyskar 
(hoc est f6r Theatern). 1 

Nr 35. Wien d. 17 Augusti 1796. Till brodern Ca1?l. __ 
- - - Afven far jag bedja Dig vara god och vid tillfalle

saga Bror Gustaf att jag i forrgars skref till Breitkopf i Leipzig, 
att han matte bemskicka correcturer af Krausens musik innan 
han ftillbord�r tryckningen deraf samt att jag bedt honom 
tillskicka mig ett antal exemplar for att i Vien afsalljas. genom 
en Musik handlare som kunde fa nagon lindrig procen:t for 
sitt besvar. Procentens storlek bar Bror Gustaf utsatta da 
han harnast skrifver mig tilL _:_ · - -

1.: .. -Trollflojten uppfordes i Stockholm. fi5rsta gangen den 30 maj 1812 och 
den har som bekant ha.Hit sig pa repertoaren intill narvarade tid. 
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Nr 39. Wien den 28 September 1796. Bulletin. 1 
.' · 

- - - · En Concert har har. blifvit uppford till forman for
Fri Corpserne. Ehuru af medelma�tig sainmansattning har 
den -vunnit ett Nationelt bifall och nian gnolar ofveralt patrio
tiska melodier soni i anseende till sine andamal vinna interet 
och ett visst varde. 

Nr 40. Wien d. 12 oktober 1796. Till fadern. 
- . - - Herr Nissen 2 blef mycket rord · af de halsningar 

ja,g till honom framfordt. Han ar min goda Van, men lik
val ej af de basta. Da jag ofverser med hans spelsjuka har 
han flere goda egenskaper. Men denna olycka ger honom 
en nog industrieuse ton som jag aldrig arnar forsta. - - -

[Brevet har ett inlagg med forklaringar rorande Nissen och en annan person. 
I fraga om Nissen heter det salunda: )>Nissen spelade aldrig annat an Jeux 
de commerce, men spelade garna. Hans industrieusa ton fordrar rattelse; ett 
visst satt att skamta gaf mig pa hans rakning denna fordom, och jag upp
tackte sedermera hos honom de mast varderliga grundsatser. - - -

Detta antecknas, efter 40 a.rs framlopp, pa Nas den 16 Aug. 1836. - Fr. S. S.,,} 

Nr 41. Wien den 26 old. 1796. . Till modern. 
- - - Man bjuder till sa kallade Assembleer. De besta

af 8. a 10 personer som dricka mandelmjolk och saga intet. 
For att gora hofl�ghet tillbaka frequenterar jag dessa vid hvar 
tredje eller fjerde bjudning och sitter vid de ofriga i min 
karnmare. Arnsteins 3 hus ar af alla det interessantaste. Dar 
omgas alla larda, alla snillen, en mangd erfarna rnanniskor 
sarnt utlanningar af hvilka: man kan hamta notioner om andra 
lander. Jag omgas i detta hus pa den farnilieraste fot och 
far nagon gang hara god Claver Musik rned sang. Mina lands
man, Vreden sorn nu ar i Rorn samt Falkenbergarne, hvilka 
annu en fyra veckor blifva har i v\Tien, hafva rried mig njutit 
manga roliga stunder hos Arnsteins. ' Af deras godbet bar jag 
mycket berornma mig. - - -

1 Da tid saknades att skriva utforliga brev, sande Silverstolpe kortfattade
))bulletiner>) till sina narmaste anhoriga. 

2 Georg Nicolaus von Nissen (1761-1826), davarande dansk charge d'affaires 
i Wien, sedermera gift men Mozarts anka. Se vidare musiklexikon av Nor
lind och Riemann. 

3 Judisk kopmansfamilj, utforligt omnamnd i brev nr 20. Frun i huset, 
Franziska von Arnstein, var sialen i en av vViens mest lysande salonger. 
Hennes man Nathan Adam von Arnstein blev sedermera svensk generalkonsuL • 

. Se ,Vurzbach: Biogr. Lexikon der Kaiserthums Oesterreich seit 1750. 
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Nr 44. Wien den 9 November 1796. Till brodern· Gus'taf. 
- - - En italiensk Abbe kallad Casti 1 utgor -en af mina

interessantaste bekantskaper. Ehuru 70 ar gammal har ha:n 
annu ganska -lifligt minne af det forfhitna, hvaribland be
skrifningen om dess resor uti Sverige for 17 ar sedan gor 
mig mycket noj e. Han skall vara en fortraff elig Italiensk 
poet, men ar ej nog Catholik for att kunna skrifva sadant 
_som far tryckas. Satyren tyckes · vara hans hufvudsak. Uti 
Musiken ager han en s·allsynt granskning, har varit intimt 
_lierad med Gluck och kandt Kraus sasom en homme de genie 
och skapare af en _ny smak uti sin vete:i:iskap. Abbe Casti 
liar sagt mig att ett bland de forsta af all a noj en har varit 
att hora Gluck philosophera ofver Musiken, men att Gluck 
lillika varit oformogen att skrifteligen afhandla sina prin
ciper - - -

- _:_ - Haydn ar annu ej uti Vien, men vantas uti Viilter, 
da hans bekantskap skall goras oc·h beskrifiiingar dig med
delas. Han bor vid ett af Esterhazis Slott uti Ungern, kallat 
Eisenstadt, 10. a 12. mil ifran Vien.· - Salieri ar mig afven 
alt hittills okand, men · skall ej lange · blifv:a det. - En Haut
boist vid namn Gering skall hafva· varit intimt lierad med 
·Kraus och aga nagra arbeten af honom. Jag far snart hans
bekantskap och skall da gora utbyte af sadant som forut ar
·mig obekant. I allmanhet ar · ej har stallet att hora den
·basta Musiken. Haydn har visst format sig efter Vienarns
smak da han kastar sig mellan det tragiska och det loj eliga.
Af alla dem jag hordt spela Claver ar a.mm ingen som· jag
vagar la:mna · Krausens Adagio uti Claver Sonaterne. Glucks
:0peror spelas har aldrig, och flere hafva uppa mina fragor
invandt, att de sakerligen matte vara efter den gammalmodiga
·smaken. Spektak.lerne fortjena foga. berom. Musik.en exequeras
miserabelt. Machineriet gar med blotta ·manniskohander. Har
finnes ingen enda · Sang are ell er • Sangerska som ar dragelig.
Nagra fa ypperiiga Acteurer for drammen, manga for Ar°Iequins ·
rolerne. Dansen har ett stort foretrade for all den jag hit
tills sedt.

Af beromda Musici ar har for ofrigt Albrechtsberger, Organist
och Fuga-compositeur, som skrifvit en fortraffelig bok uti sin

1 Giambattista Casti. 1721-1803. 
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vetenskap, och af hvilken Kraus lardt contrapunkteringen; 1 

Vanhal och Kozeluch, hvilken senare ar tillika Musikhandlare, 
samt Beethoven, som a�ses vara den storsta executeuren pa 
Claver. Weigl ar den fornamsta Opera compositeuren nast 
Salieri. Hans basta arbeten ar Musik till pantomimer. Siiss
mayer. kommer narmast Weigl. Likval tror jag ej att nagon 
af dessa ager kansla for det Sublima.·: Det behofves ej heller 
for att lyckas uti Vien. � 

Nu frugtar jag Du hunnit ledsna vid min Musik, och jag 
vander mig till andre amnen. - Sedan jag_ funnit manga fel 
uti de afskrifter jag ager af Krausens Tyska Visor, och jag 
tillika varit saker att mina copior aro fidela efter dem jag 
lamnat · Breitkopf, ansag jag nodigt att tillskrifva den nyss� 
namnde uti detta ma.I. Jag tillstyrkte honom att af alt hvad 
han trycker skicka Dig ett correctur innan afdragningen sker. 
Detta ar hogst nodvandigt, du larer finna det. Breitkopf. har 
ock svarat ·mig pa ett satt som ofverenssUimmer med anda
malet. Du larer saledes snart kunna vanta ankomsten af 
dessa correcturer. Alagg da den slarfaktige Hffiffner att med 
all noggrannhet collationera. Wikmansson ager sjelfva original 
skriften till Visorne, och hvad dem betraffar vor·e hast att 
fortro sig till honom, hvilket kan goras under pretext af att 
Jindra Hreffners · moda, da han far sysselsatta sig med det 
ofriga. De bada omnamnda aro dessutom icke fjender sins 
emellan. Genom alt detta astadkommes tidsutdragt, men den 
ar oundvikelig. Tank sedan med alfvare · pa den andra 
Cahieren. - -- -

Matte din Violin d'amour gora Dig det asyftade nojet! - - -

Nr 45. Wien den 16 November 1796. Bulletin. 
- - - I dag ankom Bror Gostas bref ifran Upsala af

den 22 October. _Deri begares skyndesam underrattelse om 
f6lljande, hvilket matte honom meddelas: 

» De till Breitkopf lamnade MusicaJier aro l:o Tyska Visorne
pa Musik af Kraus: 2:o En stor Symphonie, som begynnes 
med Largo och har Allegro Themat detsamma som Thema 
till Adagion .uti .. Bisattnings Musiken ofver Gustaf III. Det 
formodas att denna Symphonie ar uti. C: Moll: 3:o en Italiensk 

1 Har har Silverstolpe pa fil�re dagar gjort en not och antecknat: ll]\!Iisstag. 
Hans djupa insigt deri var aldre an bekantsk: med Albr. l> 



94 

Aria, · hvars· ord · fallit ur minuet, men soin begynnes med. en 
Largo· och s1utas med Allegrn. ·Den· ar Solo och ej duette. 

Den begarta arrangementen om forsalgningen . ar . ej efter 
min tanke ·den ratta. Tryclrningen af Musicalierne ar. annu 
langt "ifran far dig. . Saledes ar ingen ting for lorat om med 
fullstandigt. svar upskutes tills .i dag 8. dagar till den 23: inne
varande, da jag hoppas - fa tid att explicera min tanke. For 
ofrigit tyckes hela saken lafva en god. utg·ang. - - __:_ · 

Nr 5L Wien _den 28 · December 1796. Till fadern. 
- - - P. S. Jui afton passerades hemma o<::h utan Sot

Grot. Om natten gick jag ur den ena kyrkan i den andra 
anda til( klockan 1, for att se och hora Massorne. De kurtna 
lilmas vid ·brandvakts-rop. Vara bonde-massor aro i jarn
forelse harmed en Angla.:Musik. 

Musiken i kyrkorne var ganska medelmattig. - ----'-

Nr 61. Wien den 23 Febr. 1797. Till bror Axel. 
- - - Annu kan jag ej svara Secret: Frigell pa Dess

bada bref, och jag ar ej heller dertill vardig i�nan jag fatt 
gjora Haydns bekantskap. Han ar nyligen kommen till Sta-· 
den och jag har redan adressen pa hans hus. -, Oandeliga 
halsningar till var gemensamme Van Herr Secreteraren 
Frigell. -

Nr 62. Wieri den 8 Mars 1797. Till brodern Carl. 
- - - Pa langliga tider har jag ej sa mycket skrattat

som da jag Histe om Ciaver och Fagott Concerterne hos Fru 
Schmann - - -

Nr 64. '\Vien den 22 Mars 1797. Till fader.n. 
- __:__ - For nl\gra dagar sedan begrofs harsiades en Polsk

Grefvinna Zamoiska, fodd Princessa Czartorinslta, som lamnat 
efter sig otroliga Rikedommar, dem hon i lifstiden till en-stor 
del anvandt att styra de patriotiska operationerne af Polska 
Revolution.en. Hon beledsagades till grafven endast af sadane 
Polackar som hyst lil�a · tankesatt med henne. Hon har sj elf 
forfattadt ett testamente p:a god Latin. Vid hennes begrafning 
spelades Pergolesi Passions Musik, hvilken gaf. rnig. en den 
ljufligaste hugkommelse • af Langfredags. Concerterne; Den var 

9fr 

ba.ttre• exeql_lerad .·. a.11· � nagonsin. 11t1 ·stockholni·. · Dagen •efter 
hegrafningen" spelades · ett sa k:illat Requiem _utaf ·Mozart. 1 

Yackert; ··men moderht sedan man ·nyss ·forut hordt ·Pergolesi 
sorn endast · i:rnponerar gen om · sina· ·en�la tankar ..

Nr 69. Wien den l April· 1797. Till fadern. 
� -� -�

1 I gar ankom Boktryckaren Breitkopfs·. uti Leipzig 
expedition af -100 exemplar af Forsta - Haftet utaf Krausens 
arbeten, dem Bror Gustaf· la.tit trycka. Jag far den a.ran 
odmjukast utbedja mig det min Sota .Far tacktes vid tillfalle 
underratta Bror Gustaf harom. Arbetet .ar gjordt med all 
mojelig omsorg och _ bot vara fullkomligen till nojes, sa. framt 
de tryckfelen jag befrugtat; ej insmugit sig. Sa snart ·svar 
kommer pa det bref. jag sednast i denna sak. tillskref Bror 
Gosta, skall jag utan drojsmal besorja forsaljningen, och afven 
da rembourssera mig for de 17: Gulden 32 .. Kreutzer .som 
Transporten · kostat 

Forleden · Mandag upfordes en stor Consert hos Furst 
Schwarzenberg, hvilkeri. jag a.horde, Det -var ett Oratorium 
af den beromde Hiin,dd, kallat Acis och Galathea. Visserligen 
af det .fortraffeligaste jag nagonsin. hordt. - Da gjorde jag 
Haydns be�rnntskap,. hvilken jag sedermera underhallit medelst 
visite hos honom. Han utmarker sig genom sin .modestie 
och ·.tar ogarna emot complimenter. Hans ansigte ar val 
speculatift, ·men ej sa mycket som ma11: ville vanta sig. Um
ganget med. honom ar af de mest angenama. Den 7. April 
far jag ater hos Furst Schwarzenberg h6ra en Consert, vid 
hvilken Haydn kommer att fora an, och hvarvid han besvor 
mig att vara narvarande da jag namnde med hvad noje jag 
hordt hans sa kallade 7. ord. "Jag har aldrig kunnat be
romma mig", sade han, "men hvad detta arbete betra_'ffar, ar 
det ej utan varde, et je me flatte que c'est le meilleur ouvrage 
que j'ai fait�'. - Han fragade mig om jag kandt Kraus som 
varit i Sverjge och dar dodt. "Jag ager"', sade han. "en 
Symphonie af honom, den jag forvarar comme un souvenir 
d'un des .plus grands genies que j'ai jamais connue. Je n'ai 
que ce ·seul ouvrage de lui, et je sai qu'il en a fait d'exellents." 
Han blef ganska nogd da jag lafvade hon.om flere. - Jag ar 

1 Pa iildre dagar har Silverstolpe anteclrnat: ))Det var icke af Mozart, utan

af nagon annan Tonsattare.>> 
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mycket mera nyfiken att fa hora Haydns 7 .. ord, som de nu 
aro savida forandrade,. att de aro med Choeurer. Till nagon 
af Broderne som aro Musik-Alskare skall jag val yttra mina 
tankar harofver da jag far tillfalle att vara utfor lig. -

Nr 69. Wien den 3 Maj 1797. Till brodern Carl. 
- Nyheterne om Indragningar, Befor.dringar och

Parentationer voro ratt nojsamma. Talet ofver Schroderheim 
som skall hallas uti Utile Dulci blir formodligen staldt · pa 
skrufvar. Det hindrar likval icke att det kan. blifva bade 
vackert och larorikt. 

Du namner att Du afhordt en Concert. Min langtan efter 
Musique ar obeskrifvelig. Conjuncturen har fo:rstort detta 
noj e uti Vien. Den Concerten hos Furst �chwarzenberg som 
jag forut talat om, vid hvilken man hade amnat upfora Haydns 
7 .  ord ·med Choeurer, blef ej utaf, och foljaktligen kommer 
min utlafvade beskrifning att. installas. Hvad jag· kann·er om 
denna Musique sedan Haydn forandrade den, ar blott af 
berattelser, och de aro alltfor otillracklige vagledare. - Jag 
har cultiverat bekantskape� med Haydn. Efter langre sam
manvaro med denna markvardiga man skall jag val bjuda 
.till att gifva en ide om honom. Kozeluck, Vanhall, Albrechts-
berger och Salieri aro ock personer af · fortjenster, och de 
komma att spela nagon rol uti det bref jag framdeles arnar 
tillskrifva Herr Secret. Frigel ofver Musiquen uti Vien. - - �-
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