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STUDIER OVER JOSEF MARTIN· KI}AUS. 

Av BIRGER ANREP-N ORDIN. 

·'Arivatida '. forkortningar: KMA. = Kuni Musikaliska Akademien samt Kung!.;
Musikallska Akademiens bibliotek. - UB. == Uppsal� Universitetsbibliotek:.�·
KB. - Ktu1gl. Bibliotetet . .....:.:..., RA- ·= Riksarkivet; ·-:-:-• OB =: K.,Teaterns biblfo�[ 
tek. - BIOK. =· FR. S. ·SrLVERSTOLPE, ))Biographie av Kraus» etc. Sthlm- 1833.: 

KMUS. = Be�irksmuse�m i Buchen, .. Odenwald. 

- INLEDNING.

TIDIGARE KRAUS-FORSKNING. , 

f6t�ta, biografien over Kraus lamnar hans vaI?,· fran·

G6ttingentiden, ·earl Stridsberg, som i »Am.innelsetal 6fver� 
; - - .J o��ph Kraus». etc .. :Sthl.m l798 ger en levnadste_c_k�:

ning samt en overblick av h'.:1.ns kompositioner· (den senare .av, 
Per :Frigel)�· 

. En·· annan s,a:r,ntida minnestecknare ar ocksa den ouHr.6ttlige 
brev�krivaren Gj6rwell, som i hrev till sin do.tter, fru Lindahl 
i .:Norrk6ping, tal.ar om en. »depesche» som han ar i fard meq: 
a�t .f6rfatta. (Brev 30/

1 
1801, 13/

t 
1801. KR) A.1:ltligen blir - den, 

fardi;g och _avsandes 17/3 for att via fru L. na Fr. S. Silverstolpe. 
i Wien och darefter Kraus syster, fru Larnmerhirt. Dock finnes, 
denna ,depeche ej bevarad. (Saknas i KB.). Han sander -�enare� 
�1/4, en skizz :av monumentet pa Kraus grav. 

Narmast f6ljande Jfrausbiogri:lfi barr6r. fran den, h6gt kulti
verad.e och viltert intresserade Marianne Ehrenstrom sorn i sina 

. . 

�otices sur la litteratur� et les beaux arts en Suede, Sthlm 
182() (11, 17 f.) givit en kart men synnerligen syrnpatisk minnes
teckning av 'Kraus. 
· Den storsta och g1:undlaggande Krausbiografien ar av Fredrik
Samuel Silverstolpe. Han ar till uppfattning och stil en gusta
vian, ett stycke kvarlevande ancien regim, som delar manga

-
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av gustavianernas passion for rnusiken 1
• Silt outtrotlliga in

tresse for Kraus bar han manifesterat i en fran olika hall 
sammanbragt samling av Krnuskompositioner, den fullstandi
gaste som fun nits pa en hand (UB) dels i omfaltande forarbeten 
pa biografien over Kraus, sasom korrespondens med dennes 
syster, fru Lammerhirt, paler Romann-Hofsteller m. fl. En 
storre samling Krausbrev bar han ocksa samlat samt publicerat 
delar darav. Han hade redan 1802 anforlrott utarbetandet av 
biografien at nagon harfor sarskilt lampad person, som dock 
av brist pa tid endast langsamt handlagger den 2

• Man frestas 
gissa pa I<"'r-igel. - Det droj.de dock arlionden innan S. verk 
sag dagens ljus, och det var da han sjalv som fullfoljde det: 
Biographie a·v Kraus etc. Slhlm 1833. Smarre bidrag till Kraus 
biografi och karakteristik_ Iainnade S. i »Nagra aterblickar pa 
Rygtets Snillets och Konstens Yarld», Slhlm 1841. 

Kraus ar SilYerstolpes star.a entusiasm: personligen ha de aldrig 
rakals, och del ar uteslutande genorn sina verk som Kraus i 
FRSS vunnit en beundrare, vars modor aldrig minskades alt 

· gora rnaslarens namn kant, bans minne hedrat och at hans
verk inryrnma en plats pa samlidens program. I Wien samlar ·
FRSS hans komposilion.er, han propagerar for dern, likasa i
Petersburg, dar han t. o. m. O\'ersatter »1Eneas i Carlhago» pa
fran.sk prosa. Tidigare har han sokt fora samma verk in pa
tyska scener genom tysk oversaltning. Det ar ock S. som reser
en mer varaktig minnesvard over Kraus ·grav, nar den f6rsla
och provisoriska faller sander. S biografiska gaming over Kraus
kannetecknas av en langt gaende forsynthet: han har framst
Yelat-lata Kraus sjalv komma till tals, och som forfaltare endast
obetydligt lagit till orda. Det aT ett tillvagagangssatt, som hojes
6Yer allt klander. Men det gor d.et onskvart, att en senare
tids forskning ocksa riktar sin uppmarksamhet pa denne ton
satlare, sokPr alt finna nagot att lillagga i lums levernes be
skrivning, slravar alt orienlera honom i ett storre historiskt
utvecklingsammanhang, bade som manniska och musiker.

Delta ar sa mycket angelagnare, som han sakerligen ar den 

1 Fodd i Stockholm ' 3/12 1769., Studier for Desprez vid Konstakademien,

student i Uppsala, anstallning i Ifab. f >r utrikes brevvaxling 1792. Charge

d'affaires i Wien 1796, d:o i Madrid 1X02, Petersburg 1805. rapellerad pa egen 
begiiran 1807. Overintendent 1813. Se vidare Tidskr. f. · Mkf. IV, 82 f. 

2 Silverstolpes brev till fru Lammerhirt, Sthlm 22 nov. 1803: KMUS. 
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noblaste och mest fordjupade representanten for det utgaende 
1700-talets rnusiker, som vart land ager. Vidare ocksa, efter
som svensk Kr�usforskning praktiskt taget avstannat med Silver
stolp�s verk. . Pa tysk batten har daremot en attiJ.ing till Kraus, 
herr K. Fr. Schr.eiber sedanflera ar forbe�ett en uttommande bio
grafisk framstallnipg och verkstallt avskrifter ur: de brev, som 
forvaras i Krausavdelningen av Bezirksmuseum i staden Buchen 
i Odenwald. Da kriget och darav uppkomna_ forhallanden 
gjort det omojligt att pa tyska kunna utgiva ett dylikt verk, 
har hr Schreiber av intresse for saken satt sin forhoppning att 
kunna slulfora arbetet al sidan och lamnat mig tillfalle, att 
utnyttja bans brevmaterial, varjamte .han pa rnanga punkter
haft viktiga rneddelanden att gora. Det ar mig en kar plikt 
att fa betyga honorn ett varmt tack darfor. 
· · Pa Silverslolpes Krausbiografi aterga senare framstallningar.
utan att bjuda vasentligt nytt: sa Ad. Lindgren »Svenska hof
kapellmastare 1782-1882», Sthlm 1882 samt de samlande fram:::
stallningarna i T. Norlinds arbeten: Allinant musiklexikon,
Sthlm 1916 och »Svensk musikhistoria», Sthlm 1918.

Nagra notiser i utlandska tidningar: Allg. Musikzeitung 1798: 1 · 
samt 1801: 318, dessutom Hamburger politischer Journal okt. 
1798 aro av underordnad betydelse. Mindre vikt ligger ock pa 
de_ framstallningar, som utlandska lexika o. dyl. erbjuda. 

I. LEVNADSTECKNING. 

L Kraus. familj och barndomsar.

Av Kraus forfader aro foljande kanda: hans farfader Rupertus 
Kraus, som var vardsh1:1svard i l\farktflecken, Weilbach i Oden
wald sarnt hans morfader, byggmastaren Joseph Schmidt, som 
b_yggt det hus i Miltenberg, vari Kraus foddes, och lett arbetet 
vid byggandet av statskyrkan i Amorbach. 

Kraus foraldrar voro Joseph Bernhard Kraus. (1724-1810) 
och Anna Dorothea Schmidt (1733-21/8 1804), gifta sedan 1754. 
Fadern var 1751 stadsskrivare i Amorbach, blev 1759 amts-keller 
i Burken 1 och erholl samma befattning i Buchen i Odenwald 
1761. Stalld under rattegang och suspenderad fran tjansten 
1775, dock fullstandigt frikand och i vederlag tilldelad ranteri
forvaltartjanst 1778 i Konigstein. Elev 1783 amtskeller och 
overamtsassessor i Amorbach, vilken tjanst han overlat at sin 

1 
Heter numera Osterburken. 

Sv. tidskr. for musikforskn. 2 
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AMORBACH .. 

mag, amts-kellern Konig; bosatte sig sjalv i Miltenberg, dar 
han · levde av hopspard f6rm6genhet. 

Familjen bl�v mycket talrik; det .foddes i ant fjorton barn, 
av vil�rn dock IllO dogo i tidig levnadsalder'. . Av dem som hunno 
mognare ar ina1:kas;. Frants· Leonard, dod svagsint 1791, Catha
rina Josefa, dad vid 23 �rs ald_er i kloster, i Mah1z, Maria Anna, 
g. m. hovradet Lammerhirt Frans ha_de · mycket framtrudande
musikaliska. anlag och sp�lade .violin �a. val att_ han med·fram
gang upptratt pa eri konsert i Frankfurt. 

Josef Martin· foddes .den 20 juni 1.756 i Miltenberg 1
. Fran 

tiden i Buchen st�mina Kiaus .f6rsta . barnd.omsminnen, som 
skyrnta for 'hans syn, nar han langt senare sitter i Paris och 
haller pa alt bli ett offer for spleen 2

• 

Mera konturl_osa sta foraldrar och_ syskon (IJ?.ed undantag for 
fru Lammerhirt) i de aktstycken, som kunna laggas till grund 

1 Han· har maha.Iida sjalv uppgivit 24/B som fodelsedag, varom en av FRSS
interlokutorer i Ups. X 270 f. fol. 44 upplyser: Er hatte nur so seine Caprize 
den 24.:._ten Lluni]. zu feyern, weil,. wie er sagte, Johannes ein grosser .Mann
gewesen �ey. 

2 "Wie der Knabe Siissholtz und fiir einen Kreutzer Zuckerpapier einhan
delte - die· Zwetschen im Hack herunterwarf, - Stickels und Blinzelmaus
chens spielte beim alten Kantor das Klavier, beim Rector die Fidel und's 
lateienische verhunten Iernt_e - wie ·so eines Tages meiil Grossvater im·blauen 
Rocke in die grosse· Stube zu Buchen kam und mich vom Kopf bis zu Fusse 
besah und meinem Vater sagte, er sollte mir ein Paar neue schwarze lederne 
Rosen . machen lassen, wenn ich fleissig studiert_e - de_n Tag wo der Yater 
in Miltenberg war und meinem guten Grossvater die Augen zudriickte 
- wie meine Mutter weinte, als sie's erfuhr - · den nahmlichen Morgen
diente ich den alten Dechanten zur Messe, der gab mir einen ·Weisspfennig
um mich zu trosten. - (Ups. X 270 f. fol. 68).
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J. KRAUS' FODELSEHUS I MILTENBURG .. . . .. . . ·  r:· 

for -Kraus biografi: ·Om· fadern ·vet Silverstolpe blolt beratta, att 
·han »Hirnnat efter sig rygtet om i-en -i1trnarkt skicklighet och em bets-_ 
manna-routine» (Bl.OK 4) och modern ha-r han: intet att meddela
om. - Harutinnan fylla dock Kraus brev till hemme.t och for
aldrarna ut bilden, sa att det ar·rnojligf att g6ra sig en allman fore
stallning om f6rhallandet mellan :foraldrat och barri.:;, Detvisar
sig hava varit mycket g6tt. Slitningar, mel-lall' f6raldrarnas in
tresse att se son en snart fardig. so m valbestaUd ·amhetsman bryta
sig mot dennes 6nskan att fortsatta sin utbildning (BIOK 47) och
bana sig en vag som musiker: tonen blir hos sonen bade upp
r6rd och bestarnd. Men sarntidigt ror sig hans skrivsatt i
en av varm sonlig karlek adlad formulering, vars bjartUghet
ej ar att mis�taga sig pa.

Med syskonen var han forenad i nara sympati: systern
Catharina Josepha har han ha.Hit sarskilt mycket av (Ups. X
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270 f. fol. 41 ), men efter hennes· bortgang har han skankt sm 
broderliga tillgivenhet i hog grad at system Mariana - fni 
Lammerhirt. Denna sympati hade kansk.e aldersskillnaden till 
en borjan lagt hinder i ·vagen for, och den vaxte fram forst 
sedan Kraus kommit till Sverige. Hans omtanke om syskonen 
i gemen framtrader tydligt, nar fodildrarna forebra honom att 
han med sina studier herovar en del. av sysk.onen de:ras arvs
utsikter (BIOK 48). 

Redan vid ·fem ·a.rs alder borjade · Kraus att hos rektor Pfister 
i Buchen med musiken: att elevens alder gjort. intensiva och 
alltfor stranga studier omojliga · tycks kunna, utlasas ur hans 
ovan citerade uttalande om undervisningen, harfor talar ocksa 
den omstandigheten att han hos rektorn fick spela de noter, 
som denne for · tillfallet · hade till hands.. Att dessa voro utan 
auktornamn gjorde det ej laa: att bestamma,. vad som egent
ligen blivit spelat · (Ups. X 270 f. fol. 9). Rektor Pfister om
tafar senare (B1�ev till_ Kraus far 26 sept. 1800) om Kraus 
barndom: >>Ka.um 7· bis 8 jahrig, war er schon,ii:n lateinischen 
Aufsatzen so gegri.indet, dass er zu eii:J.er hohererr·.Klasse konnte 
befordert werden. Seii1e · Anlage zur Musik var ·ebenso ausneh
mend und wun'dervoll, so dass er mit seiner Discantstimme 
die weibliche und Sopranisten in der Hohe 'und Ferligkeit 
gleich im ersten Viertelja,hr ubertraf - und so auch auf seinem 
kleinen Geigchen (denn ·eine grosse konnte er noch nicht ver
spannen) in einem Trio die erste, ich sein Lehrer die Zweite 
Violine mit Verwunderung AUer auf ,der Orgel (Podium) in der 
Kirche abspielte»� Kantor Wendler, vilken namnes som Kraus 
· la.rare i Buchen tyckes i det biografiska materialet ej spela nagon
speciell roll.

Om Kraus lynne och laggt1ing som barn meddelar fru Lam
merhirt (Ups. X. 270 fol.. 43): »Sein · Humor -in der Kindheit
war lustig, voller Feuer, ·und sein Geist immer darauf aus sich
im wissenschaftlichen vorzuthun, und sich bei iederman beliebt

· zu machen».
(Forts.) 
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