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UR FREDRIK SAMUEL SILVERSTOLPES BREV

SAMLING. 

Meddelat av C. F. HENNERBERG. 

Forts. fran arg. IV, 1922, sid. 96. 
[A.· Excerpter ur brev 1796-1802 fran Fr. S. S. till anhoriga i Sverige. 

Jfr arg. IV, sid. 83.] 

Nr 70. Wien 17. 5. 1797. Till fadern. 
- - - Af en hazard har jag i dag. uti en Bod vid forbi

gaende fatt kopa Abbe Voglers p9rtrait in quarto, graverat med 
punkter och sa likt att jag igenkande det pa Iangt hall. Afven
ledes fick jag · pa samma stalle Kosciusko, Eada dessa ut.: 
lanningar tillhora min Sota Fars samling. - - -

Nr 70 ½. Wien 17. 5. 1797. Till "l\1in basta Syster Charlotte!" 
[Harmed avses svagerskan, brodern Axels hustru, Hedvig Charlotta Brakel.] 

- - - Jag ar viss upp:f, att Du ej utan noje afhorde
Concerten uti Ladugardslands-Kyrkan. Detta masterstycke, som 
jag numera blott ser pa papperet, aterkallar mig · genom in
bildningen hvad roliga stunder jag 6fverlefvat i Sverige. Den 
trista men likafullt behagliga J\fosiquen ar ej uti Wienarns smak. 
Han njuter ej det kanslofulla om det ej ar. upblandat med 
det lekande eller narrack.tiga. Af de'n Musikaliska Verlden, 
som tror sig hafva sitt Recidence pa detta stalle, kan jag 
saledes mindre profitera an jag varkeligen behofde. - - -

Nr 71. Wien 2( 5. 1797. Till modern. 
(Namner om, att han in.om atta dagar kommer att sanda brodern Gosta ett, 

brev, "som skall innehalla nagot project i anseende till Mucicalia" .] 

Nr 73. vVien den 7 Junii 1797. Till fadern. 
- -'- - En landsman har ater intraffat uti v\Tien, men han

ar tyvarr Dansmastare. Dess namn ar Swab. Han har tagit 
engagement vid Theatren, och_ bade derigenom och i anseende 
till hans foga kundskaper kan han ej skanka sardeles noje 
at sin landsman. - En annan Svensk har for nagra veckor 
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sedan besokt mig . for att visa sitt usla tillstand. Det var 
Domprosten A.Ifs Son, som fordom varit Lieutenant vid Hvita 
Gard et och sedermera · engagerat sig i Preussisk tj enst. En 
duell med en Grefve Schwerin uti Berlin har efter hans egen 
utsago sk.ildt ho1i.om fran Preussiska tj ensten. Sasom rym
mare har han ej kunnat fa battre tjenst uti Osterrik.et an 
sasom gemen Soldat. l denna egenskap vistades han 24. tim
mar uti Wien, for att sedermera afmarchera, Gud vet lwart
han. Jag frugtar nog att hans conduite ej ar den basta. Att 
hans upfostran blifvit negligerad det markte jag, emedan han 
ej agde det ringaste kundskaper. Hans systrar uti Link.oping 
hafva ej heller det basta rygte. Likval intresserar Herr 
Swab mig, oagtadt all sin dans, mycket mindre an den nyss 
namnde. - _: -

Nr 74. Wien 14. 6. 1797. Till fadern. 
Utom halsan njuter jag ock nojen. Eada aro nodvandiga 

i den stallning jag blifvit satt, och jag smickrar mig med 
att de . sednare afven aro nyttige. For nagra dagar sedan 
var jag ater hos Ha y dn, som nu bor straxt bredevid mig 
sedan . han flyttat en hel fj er dings vag ifran sitt vanliga 
Vinter- och Vai: qvarter uti en af Forsfaderne. Han spelade 
da for mig· pa Claver, Violin qvartetter, som en Grev E rdodi 
besfallt af  honom for · 100. Ducater, och som ej fa tryckas · 
forr an efter visse ar 1. De aro mer an masterlige och fulle 
af nya tankar. Under det lian spelade a.lade han rnig att 
sitta bredevid och se. pa lwad satt han indelat stammorne i 
partituret. Viel.are sjong han for mig nagra arior dem han 
arna.r utgifva pa . prenumeration da de hinna blifva 24. till 
antalet. De aro caracteriserade af hans vanliga rythme och 
TO]a manga snille drag och valda ideer. Han berattade mig 
sjelf huru han procederar da han skall componera nagot, en 
sak hvaro1�1 jag kommer att blifva ganska utforJig uti mina 
Annotation er. 

En ung Stralsundare vid namn Struck 2 har inemot 2. ar

njutit Haydns' undervisning, och bar redan utgivit �tt vark 
Trior och en quartette, hvilka aro ganska goda. Han har 

1 Op. 76. Sex kvartetter (daribland "kejsarkvartetten ").
2 Se denna tidskrift arg. 2 (1920) sicl. 1 ff.: Paul Struck en wienerkompo

sitor fran Hayclns och Beethovens dagar. 
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mycket genie och lflfvar blifva en stor componist· for· Instru
mental musiken. Han har under den forflutnri critiska tiden: 
behoft mig, och detta ar endaste ordsaken till var bekantskap

1 

eh11ru han bor i samma hus med· mig; (: Jag tror att jag 
forut nagon gang namndt att huset hyser · nier _an 3,000 in
vanare. :) Herr Strucks' sallskap a1� mig ·ratt angenamt, eme
dan Ii.an har en god caractere och mycken tillgifvenhet for det 
land som vi bada anse for vart hem. Hans flit och. arbetsam
het 6fvergar all beskrifning, och jag hoppas ,den skall bereda 
hans 1�ygte hos dem som .en gang kunna disponera om hans. 
lycka. 

Efter jag annu ar pa den Musicaliska straten bor jag ock 
namna att · de rum hvaruti jag sednast h<>rde Haydn spela, 
aro desamma, som Mozart bebodt, och uti hvilka han com
ponerat sa manga masterstycken. - - -

Nr 75. Wien 21. 6. 1797. Till modern. 
- Till Haydns bekantskap har min Sota Mor med

alt ska.I lyckoriskat mig .. Jag roar mig sa ofta jag kan i hans 
sallskap och han trakterar mig altid med Musik.· En gang 
arnar jag ock traktera honom tillbaka pa samma satt, emedan 
jag da bjuder 4. spelare till qvartette, hvartill · han sjelf sagt 
att mina rum aro ganska goda. Som de aro ma.lade pa muren 
efter allmannaste bruket harstades, gifva de godt echo, och 
jag formodar att den Haydnska musiken, val spelad, skall 
gjora sin ma.stare noje. - Hvad Symphonie compositionen 
betraffar finner jag nu att han ar den fornam�ta, afven fram
for Mozart, som dock ofvertraffat honom i Snille. Kraus ar 
sublimare an bada, men ej sa fintelig. Han ar mera delicate, 
och har aldrig distractio.ner sadane som Mozart. Haydn ar 
lardare an Kraus, men Kraus kunde vara lardare om han ej 
forkastat det af ett ska.I· som mennisko-hjertat gillar. - Jag 
har gjordt Haydn present af Krausens Musik vid I{: Gust: Ills: 
bisattning, och jag formodar han skall finna den ett master
stycke af lardom, djuphet och sublimite. - Till de yttranden 
jag ha.1� vagat bor jag sluteligen lagga de orden, efter min tanke.

Annars fortjanade jag ingen rforlatelse for de misstag jag kun
nat bega i mina omdommen. Musiken och Maleriet utgora 
nu mina lediga stunders tidsfordrif, det vill saga ej sasom 
practicus, men sasom studerande och betraktande. - - -
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Nr 83. Wien 16. 8. 1797. Till moden1. 1 

- - --'-- Min· Post har i dag varit- ganska vidlyftig, t
y jag· 

har mast besvara ett bref- ifran Capellmastaren Hreffner, uti 
atskillige Operans angelagenheter, och jag ha'r tillika samman
skrifvit en epistel till Bror Gosta; men detta ar mitt tidsf<fr
drif aftonen fore postdagen. Om bada dessa brefs :fortskaf
fande anhaller jag pa det odmjukaste. Bror Carl torde veta:, 
ell er i annat fall Hitt kunna fa veta lwar Hreffner ni1 bor ."- - -· 

;\l' 86. Wien 30. 8. 1797. Till brodern Carl. 
- - - Nftgot som · jag saknar i ditt bref ar namna:ndet

af \V esstroms tillstand. Har han ej spelat nagon role i Ek
holms sallskapet 2 eller pa sitt Orgverk? - - - Annu nagra 
frf1gor om mina Vanner. - Hvad gor snillet Bystrom nu for· 
tiden? Huru mar Ziervogel, och huru mar Engmark? Till� 
varkas ej nagra Sonater eller Arior i deras rum? Det voi·e 
skada om _ Bystrom ej skulle fortfara att skrifva JVIusik. - - -

Nr 88. Wien 13. 9. 1797. Till brodern Carl. 
[Hancllar bl. a. om en resa till Furst Esterhazys slott Eisenstadt i Ungern .. 

Av musikaliskt intresse ar blott foljande meddelande: "Haydn, som bor dar 
ofver sommaren besoktes" .] 

Nr 89. '\Vien 20. 9. 1797. Till brodern Axel. 
[Ett langt brev pa 14 sidor ur vilket foljande utdrag har meddelas. Ehmu 

icke av direkt rriusikaliskt innehall torde det vara av intresse for att giva ett 
begrepp om den andliga atmosfar, ino:r:n vilken mnsiken och andra skona 
konster i det datida ·Wien hade att leva.] 

- · - - Du onskar fit ·en idee om Vettenskapernas, Val
talighetens, Poesiens och Malningens tillstand i '\Vien. Du har 
r�itt att svaret pa en sa vidl3tftig fraga ej bor innefattas uti 
ett cnda bref, men delas pa flere. Det lilla jag i dessa vagar 
erfarit har ock tid efter annan inryckt uti mina sma epistlar. 
Bror Gustaf, som pa langre terminer ej genomlaser dessa, har 
fatt apparta href i detta amne och Stenhammar har likaledes 
fordrat dylike underattelser af mig. Om jag sflledes nu up
repar atskilligt af hvad Du forut hordt, sa Hirer Du ursagta 
mig derfore. -

Universitetet uti '\Vien i:1.r ej af de heromdaste uti Tyskland, 
men iiger likval ett af de framsta rumrnen bland de111 som 

1 Detta brev fick modern aldrig se. Det anHi.nde namligen den 13 sept. 
Dagen forut, den 12 sept. hade hon avlidit. 

2 Har avseende pa Ekholmen. 
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hysas uti den Catholska delen af detta la11d. _ Du la.rer sjelf

haraf draga den slutsatsen - att - uplysn,ingen hos - den ringaste

och medel Classen bor sattas under den som caracteriserar

inbyggarne i · de Protestantiske Landerne. Denna skillnad iir

ock ganska. markbar, och nastan frappant. Bland· Professorerpe

vid detta U niversitet aro manga Abeer och .Munkar. Den

Medicinska fa-culteten utrnarker sig framfor de ofrigaJ och

dertill ar formodeligen den rycktbara van Swieten ordsaken.

Han dog hii..r for vid pass 20. ar sedan. Professorn uti Natural

Historien Jacquin, som ar ledamot af var Vetenskaps Acade

mie, �1.r af de nu lefvancle· den som har storsta tycktet. Abbe

Dannemaijer skall aga mycken lardom, den han anvander pa

Kyrk9 Historiens skrifvande. I juridiquen utmarker sig ingen.

Man remarquerar att denna vetenskap ar har sorn mast ncgli

gerad, da lik,Tal Tyska Rikets fornamsta Domstol residerar uti

\\Tien. _Men man - bor tillika veta, att Ledamoterne i denna

Domstol tagas ur hela Rik.et, och ej blott ibland Keijsarens

unde1·satare. - De Osterlandska sprakens kannedom ar har

mycket i rop. Det Latinska lases u_ci.l af . alla som studerat

det ringaste. I Ungern lases de Latinska Autorerne af alla

dem som hafva_ nog cultur for en sadan Lecture, och i sko

larne i detta land la.res Latin och Tyska sasom lika oumbar-

liga. 
I den odogrnatiska Philosophien vet jag ej namna nagon

Professor. En Jude vid namn Ben David ager djupa insigter

i den Kantiska. Han har skrifvit en Critik der reinen Ver

nunft, som ej Hirer innefatta nrtgot nytt, men som sages vara

:m.era k.lar an Kants. Afven har han skrifvit en critik ofver

smaken i de fria konsterne. Jag kanner honorn. gan:ska noga

och finner honom sasom a;stheticus ganska interessant. For

ett par manader sedan f6rvisades han ifran "'\Vien. Den saken

ma Consistorium. explicera. Jag tror han nu uppehftller sig

uti Bresslau. - En vid namn Delin, forvisad for Kantia.nisme

utur Baijern dess fadern�sland, men af Keijsar Joseph antagen

till Professor uti Philosophien vid ett Universitet uti Ungern,

vistas nu uti \Vien, men ut�n att kunna anvii..nda sina vicl

strackta lrnndskaper till det allmannas nytta. Han vann

under Leopolds Regering tre processer som anstalcles mot

hans grundsatser. Den fjerde forlorades, och clet kostade

110110m sysslan. Han maste lcfva uti '\Vien, ty ban har Mir
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traffat valgorare som hederligen underhalla . honom: :Men det 
ar just bar som han maste vara ovifrksam. Jag kanner honom 
mer an Ben David, men har funnit den sednare mer intres
sant uti umgiinget. - Andteligen torde det roa dig att veta 
att den bekanta Reinhold uti Kiel, som skrifvit · Briefe ii.ber 
die Kantische Philosophie och mycket annat, st't godt som 
harstarnmar ifrfm "'\Vien. For 13. ar sedan var han har :Munk 
af Barnabiter eller .Michaeliter Orden. Han var Ordens no-
vitie-mastare, och daraf har folljdt att inge11 ei1da af de da-
varande eleverne qvarblifvit vid Orden, men att en af dem 
sedermera blifvit Phil: Prof: vid Universitetet uti Ollmiitz .. 
Rheinhold, som fordom hette Don Piti.s, och laste Massor i 
Mieha:els kyrkan, blef af Petzold i Leipzig lackad ifran "'\Vien 
for aft ga till Crusianska Secten. :Men han hade · redan stu-
derat Kant i hemlighet. Da han i Leipzig forfolljdes af Ex
jesuiter, reste ban till "'\i\Teimar och gifte sig med "'\Vielands. 
dotter. - Till hans biographie horer annu mycket-; men det 
blefve for vidlyftigt att har omniimna altsammans. 

En bcnamnd • Smith har begynt en Tyska Rikets Historia. 
Dft den forsta delen var utgifven iirbod honom Keijsar Joseph 
att komma till Osterriket. Han fick genast en Profession uti 
Historien har vid U niversi:tetet, med aliggande att fortfara sitt 
Vark. Knuten hii..rutaf ar den, att Smith sasom tjensteman 
slmlle finna sig foranlaten att antaga en mindre opartisk skrif
art, och detta har synbart influerat pa alla · de ofriga delarne
af Varket. Stilen i detta arbete ii..r mycket varderad. Da 
Smith dog ankom en Prest vid namn l\.'Iilbiller och fttog sig 
fortsattningen. Haraf ar annu · blott en volume tryckt, men 
den skall fullkomligen egalera hvad Smith utgifvit. l\filhiller 
har ingen syssla, utan lefver helt incognito i en forstad af 
"'\Vien. 

Nu till Vitterhets idkare. - Haf Raderne Sonnenfels och 
Birkenstock aga_ ostridigt de framsta rummen ibland clessa. 
Den forre ar Secreterare vid Academien for de Skona Kon-
sterne. Han iir Mven Sjalen uti en sa kallad Haf-Comission 
som har Iagarnes forbiittring till foremal. Dessutom ii.r han 
ock Embetsman och Medlem af General Directorium. Han 
har fordom utgifvit strodda Afhandlingar ofver Stilen uti 
Affairer, den han ock fullk<?mligen reformerat. Alla Keijser
liga forordningar och pa.bud af nagon betydenhct upsfi.ttas af 
Su. tidskr. for nmsik(orskn. 8 
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honom, och de k.unna· varkeligen citeras sasom monster.• Uti · 
Maria Theresias. tid afskaffades alla pinliga forhor,· och det . 
sasom en foljd af Sonnenfels's tretton ganger itererade forslag. 
Sadant tyckes visa mycket courage, och han vill ·garna sjelf 
att ma:n skall sa anse saken. Men Maria Theresia gjorde·· 
affaire af att vara innovatrice och hon agde tillika mycken 
sa.nn menniskokarlek.. Alt hvad Joseph gjorde var af henne · 
uttankt. Men hon gick mera forsigtigt tillvaga an hennes 
Son. Afslaget pa Sonnenfels's forslager torde saledes bora 
anses sasom blotta -upskof. - Vidare har Sonnenfels forbatt
rat Theatren, bortjagat Harlequin ifran · densami11a och i all
manhet reformerat alt hvad som saknat smak. 

For sa stora varf fordrar ock Sonnenfels hogaktning af . 
alla dem han nalkas. Han har annu ingenting gjordt som 
han ej -sjelf omtalar, och han har ofta satt mig i den dju- · 
paste forundran. · Det ar en egoisme utan like.· Han berom
mer · vid 63. hs alder till och med sin- figur och namner huru
sorgfallig han ar att ingen negligence skall rojas i hans klade
bonad. Han }iger for ofrigit de flasta bade fel och fortjenster 
af -en ung man. Jag ar som aldra oftast i hans sallskap 
och kanner honom sa nara som aldren tillater. 

Birkenstock ar ock Embetsnian i samma Collegium som 
den nyssnamnde. Han ar en stor Latinare, men roar sig 
mast med Stenstylars och lafqvadens forfattande. Du vet att 

_ conjuncturen likYiil ej mycket preterar sig dertilL 
Den fornamsta bland "\)Viens Poeter ar nyligen dod. Han· 

var Secreterare vid Theatre Directionen och hette Alxinger. 
Hans tryckta arbeten innefatta dock miist sma versar dedice
rade till Personer. Hatschka skrifver nu blott for conjunc
turen. Blumauer iir Poet och Bokhandlare. Hans Frimurare 
Sanger aro mast bekante. Han har travesterat 9. bock.er af 
mneiden. Da man last en har man visst skrattat nog. 

Bland Poeterne bor Haf Poeten Abbe Casti ej forglommas� 
ehuru ban forledit ar fick forst consilium prudentia och sedan 
consilium abeundi. Det · ar redan 9. manader sedan han hort
reste. Han skrifver blott Italiensk vers. Hans fel torde vara 
det att han ej altid ar ortl{odox. Vid Torner-Spelet ?tr 1777 .. 
var ban uti Sverige. Han ar nu ganska gammal, men �ir 
likafullt af de nojsammaste urngangesmenniskor genom sin 
belascnhet och sin fallenhet for satyren. 
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Ledamotinnan af Var Vitterhets Academie, Princessan Gjo
vanni, f6dd Baronessa Mudersback, interesserar Dig sa mycket 
rn.er att kanna, som hon bedt mig sanda Dig complimenter. 
Jag gj6r henne ibland visite, emedan det roar henne att ta]a 
om gens de lettres uti Sverige: Hon berattade mig. nyligen 
att hon for 5. a 6·. ar sedan a.made svara pa en af vVitterh: 
Academiens pris-fragor och att begynnelsen till hennes af
handling redan var gjord. Som fragan annu ej ar besvarad 
sade hon sig vara sinnad att fullf6llja arbetet. Da jag under
rii.ttade mig om amnet fann jag det vara detsamma med det 
du pa Franska afhandlat, hvarfore jag bad henne Him'na mig 
den sednaste delen af Academiens Handlingar, den Freden
heim skick.at henne. · Hon blef mycket surprenerad att finna 
en sadan afhandling forfattad af en Bror- till mig. Jag maste 
genast gora lecture, och belastades med berom och compli
menter till Auctor. Jag har glomt uttrycken, men de voro 
sa artiga som moj eligt. 

. Hon talar ganska val, men mycket for mycket. Innan 
kortt ar hennes .arbete ofver s�ittet att anvanda utlandska 

. resor' till upfostran, af trycket utgifvit. Det ar skrifvit pa 
Franska och ar staldt till hennes Son som upfostras uti N eapel. 
·varket ar forsedt med Princessans portrait, hvilket dock ar
f6ga likt. For ofrigit iir editionen af de elegantaste. Jag
1iodgas bekanna att uti de stycken hon for mig upHist rojes
mer nioderligt interet an snille drag. Stilen tyckes mig vara
vacker. Hon ar en stor hatarinna af Rousseaus' uti Emile
ofver samma. iimne inforda Capitel.

En Bok kallad Briefe eines Eipeldauers har har utgifvits 
uti sma broclrnrer, hvilke nu stiga till ett stort antal. Den 
ar for ett par veckor sedan forbuden till fortsattning. For
fattaren · heter Richter och bor uti \Vien, ehuru han la.tsar 
skrifva fran en By nara staden kallad Eipeldau. Hans �i.nda
mal har varit att afmala _sederne, tonen och bruken uti "\Vien 
med alla dess forstader. (:Nota bene hvarock en af dessa har 
varkligen en egen caractere. :) Utan att hafva varit h�ir forstar 
man ej en enda sida af denna Bok, ty utom det att Tyskan 
a.T har aldeles vanskapad, �i.r Spraket med flit inr�itt�t efter
Pobel dialecten. :Man kan jii.mfora Stilen med den uti Claudii
Asmus' omnia sua suum portans, som utgifyes uti VVanclsheck,
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en by bredevid Hamburg. - Jag tror att Hr: Richter -f6r
syndat sig genon1 sitt genie. 

Uti -Wien finnas inga Journaler, hvarken litteraira eller 
politiska, och sadana aro knapt i manna n1inne. Blott nagra 
medelmattiga censurerade \Veckoblad. .Manga bock.er aro har 
forbudna, men alla fa inforskrifvas da mari teknar sitt namn 
under requisitionen, hvilken sedermera gar till ho.gre ort. Af 
landets barn och embetsman ar detta prerogatif ej . anvand
bart. - Utlanningar bora akta sig att ej vacka policens up-
1narksamhet. Ministrar hafva ock som oftast sina considera
tioner. 

.Medel Classen af menniskor har ofveralt i Tyskland der 
jag varit mycken · cultur. Jag tror alt man ibland det sf1 
kallade battre folket siUlan traffar likasom hos oss fullkomliga 
idioter. Tidehvarfvets officerare Hi.ra val gora ett undantag 
harifran. Tonen att conversera ibland karlar ar nastan cathed
rens: den ii.r ej angenam, men den rojer ofta mycket forstand. 
Fruntimren aga framfor va.ra belase.nheten. Den gor dem ei 
altid oangenii.ma, men merendels onyttiga. Husliga dygder 
traffas sallan hos konet uti vVien. - - - Nojen njuter jag 
foga, och om mina bref tyckas vitti1a om annat, sa iir det 
derfore att de sallan kunna hysa · andra amnen. Summan af 
de sa kallade plaisirerne blir val ej stor; men det hindrar 
ej ,Jttt jag njuter manga angenama stunder. - Sjunga och 
spela ii.r nastan bortlagt. Jag .bjuder val anda en gang till 
att sjunga och spela for mina Svenska Vii.nner. ·- - -: 

Nr 99. Wien 29. 11. 1797. Till Fadern. 
[Nihnner om att .Fr. S. S. avsa11t ett pake.t noter till Baron 'N olcken och 

en rnlle med noter till Sekreteraren P. Frigel.] 

Nr 101. \iVien 13. 12. 1797. Till bror Carl. 
- - - Det interesserade mig mycket att fa underrattelse

om Secreteraren Frigels goda tillstand. Jag samlar standigt, 
ehuru smfmingom, Musicaliske notioner som kui1na roa honom., 
Halsningar vid tillfalle. - - -

For att nu roa dig med nagot om mina nojen, vill jag 
sii.ga Dig att jag for nagra dagar sedan hade ·en Concert 
hemma hos mig, bestaende .?,f fyra goda spelare. En Fleut
traversist, Turiler, som varit i Sverige, var ock med, sa att 
Qvintetter kunde :upforas. Claver musik dessutom. Haydn 
var en af de 4. Ahorarena och roade sig godt dervicl. Musik 
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gafs af 3. narvarande . :rviastare. Af · Kraus upfordes ocl:.. en 
Qvintette, som ar af de skonaste. � - -

Nr 103. Wien 27. 12. 1797. · Till bror Axel.· 
[Skildring av den gangna julaftonen, som tillbringats i dyster ensa:inhet med 

livliga erim·ingar om hemmet, som lid.it en oersattlig forlust genom moderns 
, kort forut - den 12 septemb er - timade franfalle.] 

- - - Uti denna ensamhet flydde mina timmar anda till
kl: 10, da en pommersk landsman vid namn Struck, elevc af 
Haydn, den jag bjudit till mig, ankom. Med honom at jag' 
till aftonmaltid Hetvagg, den enda Svenska ratt jag. forstod 
att bereda. Klock.an 12. gingo vi bada ut for att hora Mas� 
sorne uti nagra kyrkor, ett slags noje for. lVIusik-alskare, hvilket 
rackte till kl: 1. da jag borde anse _min - Julafton -lupe:J?. till 
anda. 

Juldagen pa morgonen horde jag en av de -skonaste Massor 
uti St. Stephans Kyrka utaf Alb r echtsber g e r, 1 som harom 
prevenerat mig. Efter-middagen a.horde jag en stor Concert 
hos Gref E sterhazy, hvarest Symfonier gafvos utaf \Vra� 
nitzky's 2 composition, Annandag Jul tillbringades. hemma, 

, och i · dag som iir Tredjedagen, har jag min post att skota. 
Jag kan ock nu anse min Jul-he.lg sasom slutad, ty har brukas 
inga - sarskilda nojen sasom uti Sverige. 

Cas strom uti Dresden skrifver fMjande: "-Ifran Secrete
taren Fri g e l  har jag ej hort ett ord, men val af Nau
mann, som fragar mig ofta om. annu ej bref ankommit fot 
hon om." - Vid tillfalle tor de Du gifva Secret: Frig el del 
haraf. Naumann satter oandeligt varde pa hans hagkomst. 
l\tlina halsningar Hirer Du harvid bifoga. - . 

Sasom Musik_. vurm har en tanke fallit mig in, den jag 
nu vill meddela Dig. Svenska Musicaliska Academien skulle 
utan tvifvel' vinna uti anseende, om den likasoni vara andra 
pa lika satt organiserade Academier, antoge Utlandska Leda
moter. · Sadant skulle lack.a componister till Sverige, ty com
ponister hafva merendels mycken fafanga. Haydn blef i 
England gjord till Doctor uti Musiken, och oaktat mycken 

1 J. G. Al brech t sberger (1736-1809), sedan 1792 kapellmast�re vid 
Stephansdomen (1794 Beethovens larare). 

2 Paul W. (1756-1808) tillhorde- Esterhazykapellet ·under Haydn. Pa sin 
tid mycket heromd symfoni- och kammarmusikkomposit6r. 



naturlig modestie ar han · deraf sa smickrad att -det okat hans 
hag att gjor.a en tredje resa till detta Land. Naumann som 
varit i Sverige, som componerat for Svenska Theatern, och 
Haydn, Musikens narvarande Fader, vore val· ·de· forste som 
borde ihagkommas. S al ieri och Albre chtsberger, den storsta 
contrapunktist uti Europa, och af Haydn sasom sadan erk.and, 
skulle visst gifva var Musik mycken lustre; flere andre onamnde. 
Harofver torde Du kunna .ofverlagga med Secreteraren Frigel. 
.A.ntagnings-brefven bora ej vara forknippade. med nagon ut
gift for sadane ledamoter, i anseende till svarigheten att in-

. drifva dylike obetydlige Surnmor, dem lVIusici, med deras 
vanliga snalhet, ej skulle anse for obetydliga. For mig skulle 

· det blifva ett utvaldt noje att fa ofverlamna nagot kallelse
bref till den eller dem af "\iVienska componisterne som komme
i a.tank.a. - Om proj ectet forkastas Hirer Du likviil gifva mig
tillgift for uppfinningen. 1 

Sallskapet Utile-Dulci ar ju nu a nyo upplifvat? Atmins_tone 
. aro Tal darstades hallna. Skulle ej afven ett Tal hallas ofver 

Kr a u s? Skulle ej Secreteraren Frig ell villj a ha.Ila det? Pa 
detta stalle ar han vida hogre varderad an i . Sverige. Haydn,
Albrechtsberger och flere, namna harom sasom ett af de 
storsta Snillen som funnits, och de cite1�a vissa af dem k�'i.nda 
piecer -sasom classiske arbeten hvilk.e. ej kuirna ofvertraffas. 
Det har surprenerat mig att hora honom efterfragas af .A.ca
demici, af Embetsmanner, af larde Stindspersoner och af 

• larde Fruntimmer. - Secrete1'.aren Frigel ager visserligen flere
biographiske underrattelser om honom. Annu flere sta att
·hamta af Vikm a ns s on och af Stridsberg  samt genom bref
till Krausens anp.u lefvande foraldrar, hvilkas ?-dresse ages uti
Sverige. Om jag far del dera:f kan jag ock samla nagot. -

Men nu Hirer Du snart tro att jag slagit mig pa project-
.- makeriet. · Ingeri · ting mindre. Denna ide hade kanske 
. aldrig fallit mig in om jag ej fortrutet att · vi. uti Svcrig<: ej ..

1 S:s projekt .vann akademiens birall, och d. 5 sept. 1798 invaldes J. Haydn 
och_J. G. Alb r e c h t s b e r g e r  i ·Wien samt A. E. G ret r y. och S. Da l a yra c i 
i Paris. A. S a l  i e r  i i Wien och G 9.s s e c  i Paris kallades aret darpa. F oru t 
hade val 11tlandska ledamoter invalts men forst efter gjord ansokan. Aspiran
ternas insanda kompositioner hade darvid noga nagelfarits och bedomts. Se 
harom o. MOR,ALES och T. NoRLIND, Kungl. ?vius. Akacl. 1771-1921, Sthlm 
1921, s. 24 f. 
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·vefat hogf nog skatta £61:tjensten hos. en :rnan ··af sa allma111i
-agtning uti andra 'lander. Jag har kanske· or·att: vi hafv�.
cskattat honom hogt, men ej uti lika mon. hedrat hon om_ -
Skulle nagonsin ett Tal ofver I{raus utgifvas, slmHe fag · 1au
lmnna sedermera besorja en Tysk ofversattning deraf. Men
da fordras att det biogr.aphiska ar tillforlateligt. 1 

- I Sverige
.sager man . Kraus vara fodd uti Mannheim. Har ar det mig
·forsakrat att han ar ifran Neustadt uti Baijern. 2 

Nr 105. Wien · 10. 1. 1798: Till fadern. 
- - - Carnevalen, det vill saga Dans-tiden, tog sin borjan

"Trettondedag Jul, _och racker till Fet-tisdagen. Det i'i.r under 
hela' aret den enda tid pa hvilken nian i Catholsirn lander 
roar s'ig, ty man roar sig aldrig utan med Dans. For mig 
·har denna tid ej det r.ingaste varde. - Efter Carnevalen kom
mer Fastelagen; da Concerterne borja vankas. Tvanne stora
·Concerter blifva upforda af Haydn hos Furst Schwarzenberg,
hvartill Musiken nu ar under arbete. En del deraf har Haydn
.:Spelat for mig, och den lafvar mig ett stort noje. Det ar ett
·Oratorium, kallat Skapelsen.

Nr 111. vVien 14. 2. 1798. Till fadern. 
[Namner on1. ett bifogat brev till Froken Pollett fra+1. hennes morbrol' i 

,Vien.] 

�r 112. Wien 21. 2. 1798. Till bror Carl. 
Casstrom besvarar sig att Secreteraren Frigel -al

�dcles glom_t bort honom och Naumann. 
-:-- � - Den bekante Kotzebue. ar nu uti \Vien, och ar an
·tagen till Theatre-Scribent med stadig Ion, eftcr den fordne
'Theater-Secreteraren och Poeten Alxinger, som dog for. nagra
·mfrnader sedan. Detta steg l�ar Presidenten Kotzebue gjordt.
·.Men Presidentskapet uti Riga larer hafva varit synonymt med
J\fagistratsperson. Tvanne skona Operor af Salieri gifvas
:nu som oftast, den ena kallad Axur, Konung utaf Ormus, 

1 Aven detta projekt upptogs av akademien och d. 24 maj 1798 gavs en 
minnesfest over Kraus, varvid prosten Carl Stridsberg holl minnestalet, vilket 
sedan utgavs i tryck (s. a.), forsett med en biografisk inledning av P. Frigel. 
Hreffner dirigerade och hovkapellet medverkade vid festkonserten. Se j\foRALES
N ORLIND, Kungl. J\fos. Akad. 1771-1921. s·. 15 f. 

2 Jos e p h K ra u s  var fodd 1756 i Miltenberg vid Main. Fr. Sa:i;n. Silver
.stolpe utgav 1833 en biografi ayer Kraus jamte brev av honorn. 
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och den andra Palmira, Drottning ·i Persien. · De aro master
lige, men. har och dar Comiske uppa Italienska vis et. - -

Nr 113.· "\Vien 28. 2. 1798. Till fadern. 
- - - En concert hos den bekante MuEik-Componisten

Gyrowetz, · och en annan hos Professorn vid Malare-Academien 
harstades, Lampi, aro de fornamste nojen jag de.nna sednare
tid njutit. - Hos Lampi traffade jag umgange med ,nastan
alla konstnarerne uti Wien, dem jag dessutom forut mer och:. 
mindre intimt kanner. -'- -

Nr 116. Wien 28. 3. 1798. Till brodern Carl. 
Sedan ett par veckor befinner sig har uti Wien, 

den bekante Musik-Componisten och Violinspelaren Kreuzer,. 
som Schmann sedt uti Paris, och som satt Musiken -till 
Lodoiska. Jag bar hordt honom uti Private sallskaper. Han 
har tvanne ar rest u:ti Italien pa Fr: Republikens bekostnad,. 
for att sarilla Gammal Musik till ett National-Institut hvarvid. 
Kreuzer ar en ibland lararena. Han har funnit mer an 
2,000. Partiturer af Leo, Corelli, Jomelli, Durante, Pergolesi: 
m: fl:, och afven af Handel. Han forsakrar att Musiken nu 
ar sa forfallen uti Italien, att de storsta Mastarena, sasom 
Cimarosa och Paisiello nodgas fylla deras Operor med ·chan
sonnetter och Vaudeviller, emedan allmanheten genast ska.Iler 
dem for Capell-ma.stare och nedtystar orchestren sa snart 
nagot stycke uti hogre ell er lardare stil forekommer. Ocksa 
arbetar man nu hogst 1. man ad pa en hel Opera. Jag har 
redan douterat mig . haraf da jag pa detta stalle hordt sa 
rn.ycket medelmattigt af de beromdaste Compositeurer uti 
Italien. 

Den bekante, Poeten Blumaµer, som travesterat 9. hocker 
af Eneiden, ar nyligen harstades avsomnad. Hans Frimurare
Sanger,' dem jag ej last, skola vara af hans basta arbeten;. 
men elljest har han i se<inare titler blott skrifvit i de�
comique genren. 

Kotzebue kommer att utgifva en Theatre Journal, -hvaraf 
Prospectus lafvar mycket godt for den . usla Wiener-Theatren_ 
Jag ar prenumerant pa 

1

densamma, och langtar se om for-· 
fattaren blir opartisk. 

Alla dessa notioner larer Du vara snall och lamna Bro
derne Axel. och Gustaf, samt Secreteraren Frig el. 
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Nr 117� Wien 4. 4. 1798. · Till fadern .. 
- - - [Brodern Carl ombedes att for brukspatron Schon namna, att

dennes. bada brev ·av den 6. ·och 9. mars "uti Valthorns-saken" framkommit.1 

Nr 118. Wien 11. 4. 1798. Till brodern Carl. 
- - - Den 1. och 2. April, tvanne dagar a rad, upp

fordes under Haydns egen direction de 7. Orden med till
sats af Vocal, sa val a qvadro som Choeurer. Det ar ofver 
all beskrifning hvad denna Musik vunnit uti effect genom 
forandringen. Declamations-fel finnas dock manga, och detta 
har ej kunnat undvikas da orden blifvit efterat passade till 
instrumental-musiken. Af delta skal bora ej orden altfor 
noga granskas; men varkan af det hela ar forundransvard. 
Haydn blef i. manga omgangar applauderad, ej allenast for 
sin Musi� men afven for sin blotta Person. - -

Nr 120. Wien 25. 4. 1798. Till brodern Carl. 
- - - Bror Axels_ tysta intra.de i Vetenskaps-Academien,

och Stenhammars i den Svenska, voro interessanla nyheter 
for mig. - Jag hade visst deltagit i de tarar som fall des 
vid Talet ofver Kellgren. Men mina hade runnit for For
fattaren. Matte Hans halsa en gang fullkomligen aterstallas! r 

Jag bilagger harvid ett .bref till Haeffner uti en affaire for 
Opera-Directionen. Om Haeffners narvarande hus och hem 
torde Du latt blifva underrattad, hvarefter Du behagade la.ta 
tillsanda honom brefvet. - - -

Nr 121. Wien 25. 4. 1798. Till brodern Axel. 
- - - Med storsta interet har jag inhamtat den uttankta

forandringen af Musicaliska , Academien. Under Hr: Frigells: 
Secretariat kan visst mycket godt utrattas for d�n · Musicaliska 
Sak.en i Sverige. 

Jag bar visst fatt bada Secreteraren Frigells bref och · det 
sa langesedan att jag blyges tanka pa min tystnad. Jag vet 
ej· h'uru manga ganger jag arnat skrifva hono� till. Villjan 
har jag haft ganska ofta. Emedlerlid bar jag gjordt manga 
annotationer om Musici uti Wien, hvilka da de en gang 
hinna blifva i ordning satte, kunna roa mina Svenska Van
ner, och daribland framst Secreteraren Frigel. Ofta har jag 
regretterat att tiden ar mig otilhackelig att studera Theorin 
af l\fosiken, . utan hvilken man blott dommer efter organen 
och lynnet. - -- -- -- --
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Blumauer ar dod. 1fotzebries Theate1�.:.Tidning begy1irier 
med mai. mAnad� och a1� rri.ycket efterlangtad. I)en sforsta 
Sangare som nu lefver, Marc

.
hesi; ar uti Wien ·och" ·1..{pfrade1'. 

snart pa Theafren. ·Den sto1�sta. Sangersk.an, Fru Billington, 
var liliasorri Marchesi engagerad· for flere manader, men kom
mer ej efter hon. har en Fransk · alskare som ej kan ofver
gifvas. Marchesi ar Castrat. Nast horiom a:nses Castraten 
Crescentini vara · den fornamsta, och hon.om horde jag for ett 
ar sedan ofta, ehurn med mindre enthousiasm an den all
m.ant. radande. - Kreuzer, som componerat Lodoiska, ar ·af..: 

i'est med· Ambassadeuren Bernadotte. -. - Haydns Skapelse, 
ett nytt Oraforium, g:ifves om 8. dagar for· forsta gang en. 
Jag · har redan hordt det masta deraf spelas ur pai'tituret af 
auctor· sjelf. - - -

Nr 123. Wiei1 9. 5. 1798. Till fad�rn. 
- - _:_ Jag ser att min Sota Far, utom en distinction 

inn.om Frimurare-Otden, haft det nojet emottaga Drottningen 
uppa den vanliga Concerten. Detta fornama framm.ande uti 
Bror Axels rum, har val ick.e mycket oroat honom, ·som utan 
tvifvel fordt sin Violin uti Pergolesis skona Musik. . Svager'" 

skan torde hafva varit nodgad att gjora. sin un0,erdaniga 
djupa nigning vid detta tillfalle. Det ar en slags . forstroelse 
for mig att tank.a ·plt alla dessa sma omstandigheteL - -'-- _; 

Nr 124. Wien 16. 5. 1798. Till fadern. 
- - - Kotzebues · annoncerade· Theatre-Journal kommer

e] att utgifvas, och as prenumerations-summan derfore ater
lamnad. Wiener-Theatren behofver en altfor strang Critik,
och auctor har fruktat gjora sig odieux hos allrnanheten som
ar anhangare ofta af det uslaste och plattaste.

Den store och verlds-bekante Slrngaren Marchesi har nu 
uptradt pa vVienska Scenen. Han ar en gagerad for 25. repre
sentation er, likasom Crescentini var det forledit ar. - - -·-

Nr 129. Wien 20. 6. 1798. Till brodern Carl. 
- - - Det var i sanning en agreable surprise att finna

Krausens' minne. sa utmar�t och sa. hogtidligen hedrat utaf 
Musikaliska Academien. Har pa orten· ar denne Konstnar 
bade rycktbar och estimerad, och ansedd afven af de Larde 
for sine l5frige manga och gnmdlige insigter. Jag hade garna 
afhort den vackra Musiken, hvaraf jag redan ldinner nagon 
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,d�l ... , Lector Stridsberg hat 'ldindt Kraus ifran ungdomen vid 
de Tyska Universiteterne. Jag tror mast. att vi ,hafva att 
tack.a honom for denne Cornpositeurs ankomst till Sverige. 
Stridsberg larer aga nagre, inte:ressanta. annotatio:n.'er deni Kraus
gjordt under sine resor; kanske afven nagra goda musikaliska 
stycken dem ingen annan ager .. Skulle :lminnels'e Talet nagon-
sin utko�ma af trycket,, · hoppas jag Du ar god ocli sander 
mig det. Genom en viss person uti Ungerri torde jag kunna 
}Jekomma atskillige interes.santa anecdoter om denne man_, 
sarrit afskrifter af bref ofver Musikens t:illstand uti flere Lan�
der. Man , har atminstone .'sagt. mig att Kraus derofver
corresponderat med denne person. Har plt stallet ager ,jag, 
�edan fle�e berattelser· om, Kraus, som aro ratt nojsamma. - -

Nr 131. Wien 4. 7. 1798. Till fadern. 
- - - Cousin . Evas' {Morners] rost, Hennes Claver och

Hennes Zittra, hvilka nojen lamna de ej vaxelvis med bada 
Cousiernes omma och hjerteliga bemotande! 

Nr i'34. Wien 1. 8. 1798. Till fadern. 
.:_ - - Den bekante Sangaren Marchesi later i rnorgon · 

for sidsta gangen hora sin varkeligen stora talang. ·Ha1i 
reser sedan formodeligen t'nl · Italien tillbaka, ·, emedan- hans 
contract ej var for mera an 25. representationer. - - :___ 

Att jag i forrgars var bjuden pa en stor och pragtig bal 
hos · Hannoverske lVIil'1istren Grefve Hardenberg, ar val en 
ganska · liten nyhet, ha.1st jag der, likasom vid andra dylika 
tilUallen icke dansade. - - , 

Nr 142. -Wien 29. 9. 1798. , Till fadern. 
Vid tillfalle supplicerar · jag 6dmji1kast, det min 

Sota Far tac,ktes lata Bror Gosta veta· att 75; · Ex·emplai· af 
hans musicalfor redan aro undeT vagen till Leipzig, och · att 
jag i detta mal underrattar Bteitkop'f. Framq.eles · sk�ll jag 
gjora. Bror Gosta rakenskap for det som blifvit afsaldt har
sUides. -

Nr 144. Wien 10. 10. 1798. Till brodern Carl. 
En tjenst har jag nu att begara af Dig. Det 

vorc, att siinda mig Kellgrens ord uppa Haydns Roxelane, 
hvaraf jag ej kan erhindra mig mer an folljande: "i Tarta
rens 6ken Broder, ingen drufra bl6der", samt "klokt, var 



1'16 

.Flickans svar, min Broder, Cythere ar nojets modei·.cc 
af vara vanner vet visst dessa bekanta ord utantill. 

Nr 145. Wien 20. 10. 1798. Till fadern. 
[Namner �m ett brev, som Fr. S. S. skrivit till. Frigel.] 

Nr 146: Wien 20. 10. 1798,. Till brodern C�rl. 

Nagon 

Ett urgammalt bref ifran Secreteraren . Frigel, ar nu ante
ligen besvarat. Ville Du. vara god och lamna honom det nar
liggande, da han traffas pa Riddarehuset, dit jag hoppas han 
gar som oftast. Jag har bedt Herr Frig el ej visa mitt till
-tagsna bref for nagon annan an for Broderne, som visst icke 
illa . uttyda mina · dristiga omdomen ofver musiken. 

Talet over Kraus ager i mitt tycke flera fortjenster, an 
fel. Du har vetat val tractera mig med dess sandande, och 
det forbinder mig till tacksagelser. -

Sa snart jag hinner skall jag tillskrifva Bror Gosta sjelf, 
ofver tillbudet . att sanda mig Journalen. · Jag har atskilligt 
att svara pa - hans senaste bref. Det fagnar mig hvad han 
latit saga mig, att Hr: Struck, som visserligen vinner standigt 
mera fortj enst, ej har att · frukta . motstand fran Hffiffners 
sida. -

Nr. 149. Wien 14. 11. 1798. Till fadern. 
- - - Omojligen kan jag inse hvarfore Musicaliska Aca

demien visat mig den heder [ledamotskap af Academien], hvaraf 
min Sota Far gjordt mig underrattad. Jag har aldrig varit 
annat an en den storsta fuskare i Musik, och ager ingen 
annan fortjenst i denna konst, an .den att vara Vurm. - ·-

Nr 152. Wien 5. 12. 1798. Till brodern Carl. 
[Tackar for avskrift av en visa av Kellgren.] 

Nr 154. Wien 19. 12
'. 

1798. Till brodern Carl. 
- - - Snart hoppas jag fa underrattelse att Secreteraren

Frigel ofvervunnit sin svara Hemoro'idal-feber! - - -
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