
STM 1924

Studier över Josef Martin Kraus
V. Femte och sista delen

Av Birger Anrep-Nordin

© Denna text far ej mangfaldigas eller ytterligare publiceras utan 

tillstand fran forfattaren. 

Upphovsratten till de enskilda artiklama ags av resp. forfattare och Svenska 

samfundet for musikforskning. Enligt svensk lagstiftning ar alla slags citat till

latna inom ramen for en vetenskaplig eller kritisk framstallning utan att upp

hovsrattsinnehavaren behaver tillfragas. Det ar ocksa tillatet att gora en kopia av 

enskilda artiklar for personligt bruk. Daremot ar det inte tillatet att kopiera hela 

databasen. 



. \' 

STUDIER OVER JOSEF MARTIN KRAUS 

Av BIRGER ANREP-NoRDIN 

(Forts._ och slut) 

III. INSTRUMENTALMUSIK I CYKLISK FORM

oeuvre pa· instrumentalt omrade ar ganska om-
fattande: sarskilt framtrada dari de verk, som hava 

cyklisk form: symfonier och kammarmusik i sonatform. Till om
fanget nagot mindre ar daremot fritt gestaltad instrum.entaimusik 
sasom skadespelsmusik o.- dyl. Det forra slaget erbjud�r_ett_b�ty
delsefullt material for belysande.av Kraus egen utvecklilig·soni ton
sattare. Men det ar.dessutom av varde for bedomande av den cyk
liska formens omvandling 1.inder den tid Kraus ar lmmposi
toriskt ·verksam. Undersokningen kommer i huvudsak att taga 
sikte pa den egentliga sonatsatsens olika gestaltning hos Kraus· 
under skilda perioder av hans verksarnheh Och en. sadan 
undersokning ar av· stor betydelse. 

Ty sonatformen i vedertagen mening ar ett mal mot vilket 
ett halvt arhundrades konstnarer syftat med en ihardighet, 
som tyder ·pa djupt liggande orsaker. 

D_et foregaende kapitlet har i sin man sold klarfagga litte
rara uttryck for en genomgripande forandring ifraga om 
uppfattningen av musiken. Utvecklingen ar dock icke antydd 
blott i den estetiska diskussionen. Den avspeglas kanske 
framst i den musikaliska form, vartill de intresserade forst 
vande sig med sina ansprak, den musikdramatiska. Namnet 
Gluck och hans verk aro darvidlag en bekvam formel for 
Su. tidskr. for nmsilcforslm. 4 
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tendenserna och deras realiserande. Den rena instrumentalmu
siken ater f6refaller kanske till en borjan nagot skymd bakom 
det intresse som kornmer vokalmusiken till del. :Men det 
betyder dock ej annat an att den, mindre debatterad och 
senare observerad genomgar en marklig forandring. Det ar 
fullt befogat · att tala om en ny konst som kraver ny form. 
De stora linjerna i overgang fran barock konst till klassisk 
cyklisk form aro allmant kanda. Aven detaljundersokningar 
hava till ett betydande antal blivit gjorda: 1 Av storsta bety
delse i · detta sam:rnanhang 1i1aste darfor vara att skissera for
mens forandring och den tendens den representerar. 

Sonatformen inrymmer enligt vedertagen terminologi bade 
det cykliska verket i dess helhet (gross
formal, enl. Sondheimer, Die ef fhvicklung 
d. vork.Iass, Sinfonie, Archiv f. Musik.
vvissenschaft IV: i: 85) och den egentliga
sonatsatsen (kleinformal). I det f6rra av
seendet ger den· nya konsten i sin basta
stravan uttryck at forsok att forma ett
organiskt helt verk, vars olika delar psykiskt
betinga dels varandra, dels ocksa diffe
renserna dem emellan, aetta i motsats

J. H. Kellgren mot aldre cyklisk form, dar- losarc hop-
fogning ar regel (kontrast i tempo, ton

art o. s. v.) I det senare avseendet ater ar det en forandring 
i sjalva satstekniken s0111 ar av 1:ent formbildande betydelse. 
Under det att barock konst huvudsakligen ar polyfon och alltsa 
bygger satsen i huvudsak pa ett enda tema (monistisk: Sond
heimer), betjanande sig av figuration oeh sekvensering for ev. 

· farcering,2 ar den klassiska sonatformen betingad av ett arbete
med fl era tema ( dualistisk); den f6rra ar lagd pa linear fort-

1 Bland viktigare ma namnas H. Riemann: Om Mannheimerskolan i Denk
maler d. Tonkunst im Bayern. I och III. A. Schering, Geschichte d. Instru
mental konzerts, Karl Nef, Geschichte d. Symphonie, Botstieber, • Geschichte 
d. Ouvert�1re. Bland speciella undersokningar ma framhallas T. Norlind,
Geschichte d. Suite (I. :iVI. G. Sammelbde II), R. Sondheimer, Die sinfonien
Franz Becks (Zeitschrift fiir Musikwissenschaft 1923, I, IV samt ovriga i den
senare framstallningen namnda.

2 �Ted farcering betecknas ett tematiskt mindre betydande fyllnadsparti i 
satsbyggnaden. 
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spinningsverkan, den senare pa ett arkitektoniskt efter vart
annat av tematiska enheter. 

Det innebar ett markligt vidgande av den musikaliska upp
fattningens horisonf, nar musiken tilltros mojlighet att kunna 
uttrycka ej blott en utan aven fl�ra kanslor omedclbart efter 
varandra. Reichardt ta1ar annu 1782 om symfonier och sonater 
som onaturliga, emedan mer an en stamning i dem komma 
till uttryck och det ar ju ett bevis sa gott som nagot pa den 
seghet vanned man trodde pa realkanslor s0111 konstens verkan. 
(Goldschmidt a. a. 127). En ansats till temamotsattning, sar
skilt den som baserar pa transposition till dominanten ar ju 
av grundlaggande betydelse for allt kontrapunktiskt arbete 
och den ar val bekant for barockens konst. Denna art av 
kontrastverkan lever Hinge kvar. Men kontrasten ickc blott 
mellan tonarter utan mellan tvenne tema ar 
en springande punkt i den nya formen. Av 
hestammande betydelse ar ocksa genomfo
ringspal'tiet med till en borjan ofta blott en 
transponering av tema, sedermera en allt 
utf6rligare och allsidigt anlagd belysn_ing av 
det tematiska materialets musikaliska och sats-
bildande egenskaper. 

Kraus instrumentala verk i eyklisk form 
tillhora den period, under vilken den egent
liga slutliga utformningen av satsgestalt

Reichardt 

ningen blir fardig sadan den i Mozarts och Haydns mognare 
vetk foreligger och i Beethovens tidigare arves. Att darvidlag 
ensartade krafter, som drevo fram den litterara Sturm und 
Drang varit i verksamhet, ha tvenne l\fozartbiografer pavisat 
(de Vlyzewa-Saint Foix '\V. A. :Mozart, Sa vie musicale etc. 
Paris 1912, 273 och Lert, Mozart auf dem Theater, Berlin 
1918 75). 

Bland Kraus verk i cyklisk form finnas flera, vilka aro 
daterade, antingen (ett fatal) med autentiska anteckningar eller 
av Silverstolpe .(antagligen enligt .uppgifter av Frigel). Nagra 
·kunna ock med stod av publicerande forlaggas fore en viss
tidpunkt. Men manga av dem sakna dock sadan datering.
Att tvivel i manga fall kunna uppsta angaende en riktig date
ring maste den foljande undersokningen framhalla. Dock
har grupperingen av Kraus verk hii.r genomforts i storrc,
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krologiskt betingade grupper, inom vilka verkens inbordes 
ordning givetvis kan vara forem:11 for tvekan, under det att 
deras tillhorighet till resp. perioder torde kunna fa anses 
nagorlunda viss. 

I foljande formaualyser ha foljande forkortningar .blivit anvanda: HT == 
huvudtE:ma; ST = sangtema (egentligt kontrasttema); OT = overgangstema; 
Coda = utbildat slut, vilka samtliga beteckningar avse periodiskt aterkom
m.ande tem.atiska enheter: Delar eller reminiscenser av tema ha beteckuats 
Rem. Rent farcerande, sporadiskt forekom.mande ha betecknats Cop. =

copula = bindeled. i langsamma satser brukas grekiska bokstaver for tema
komplex, i finalsatser romerska siffror. - EXP = exposition; GF = genom
foring; RPR = ripresa (till undvikande av forvaxling med repris). - Ton
arter · aro betecknade: stora bokstaver = dur; sm.a = moll. Taktantalet i 
vanliga siffror; sadana inom parerites beteckna tem.atisk samhorighet m.ellan 
anforda taktgrupper. Ovriga. harmoniska signaturer = Bergen.ssons har
monilara. 

Den forsta gruppen omfattar arb.eten fran Kraus ungdomsltr, 
fran tiden fore aYresan till Sverige. 

Ungdomsarbeten - 1'77'7 

Samtliga har upptagna verk ha av Silverstolpe varit lanade 
fran Kraus anhoriga och av hon.om kopierats i �Tien, som det 
forefaller hos en· och samma kopist. 

Aldst bland dem ar troligen 

1* Sonat for violin och besiffrad bas. 
· Sonata a violino e Basso del sigre Kraus. UB: Kraus Caps

52. Silverstolpes donation.
Formanalys. Allegro: d: $: HT (4+4) + 8 fortspinning.

+F .: HT (4+4)+C)T1 14 figuration +6T2 20 fig. i 16-delar.
Repristecken. RemHT 13+Cop 23 fermater, andante, tempo
primo +HT (4+4) +6T1 20. Ett Andante F: 3

/8 t3anar som in-
gress till Allegro $ d: vari HT reexponeras i B. Sedan an
dantet forekommit · som en koi.·tare Rem. avslutas sonaten med 
Andantino 4

/,1. 

Detta verk ar av sarskilt intresse genom den primitiva sonat
form det representerar; HT ar som synes har en fortspinnings
partikel, en cantusfirmusartad stomme for satsbyggnaden, vilket 
tydligt framgar av dess upprepning i huvud- och parallell-

* Sifrrorna i marginalen hanvisar till musikbilagan.
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tori art. Darigenom · gor dell' debris· onodig kontrast.en inot ett 
ST som saknas. Sonaten .atergar narhlast ,pa den ita:lienska 
sonattyp for vilken bl. a. Handel ar representant; entematisk 
sats over forhallandevis rorlig bas, nara konnex mellan delarna 
(attacca) samt ·korta langsarrima satser· (inledning· till foljande) 
hastiga.- Sannolikt ar, att denna son at ar · en for violino och 
clavicembalo skriveh Duetto . som finnes omnamnd bland 
kompositioner· 'fardiga slutet av 1777 (KBIO 54). 

· Symfoni F-dur (Buffa).· 2 
· Sinfonia Buffa in F del sign. Krat1s. Corni in F: Flauti

Violini I, II, Vla, Basso. UB: Instrumentalh1i..isik · i Handskrift 
23 , (Silverstolpes donation) Tvarfolio. · Part. 
· ·,Formahalys: · EXP. F:HT (4+4) +6T1 (2+2+2) treklangsmotiv
+ (2+2) diatbniskt motiv + ·4· trekL mot: + 4· modillation till :d :
Cop. -S··+ Wbasskalor + 4 tinis.) tnodulation till C:OT2 7 sospiri
maner + ST "·(4+4) + Coda' 9: Repristecken. GF: F: GFT1 

(2+2+3} + d: · GFT2 (2+2) · + 5 + GFT3 f r + · RPR:F :·· 

(4+4) = EXP·. + OT 1 3+4 + · RemST .. ·· Siegu:e Andantino.
· Andantino. 3/4. Dess forsta repris bygges av tvenne · tern a;

av vilka det forsta upprepas, det .andra framfores tvft ganger 
med mellanliggandc cop. Efter repristecknet foljer ett sekvens
parti byggt pa ,nytt tematiskt material: Efter ett slutfall lik
riai1de fore' :reprisen, foljer en codadel med succ. il�satscr myn
na:nde · ut i eh kort kade11s. Sieg11e Presto: 

Presto assai 2/4. Dess forsta repris utspelas med fyra olika 
teina (I-IV) av vilket intet aterkommer inom denna del av 
satsen mer an en gang. De kontraster& inbordes genorn rnelo
d.isk karaktar. Efter rcprisen, inledd med I i forkortning, 
foljer ett genomforingsartat parti, byggt })a partiklar ur IV 
och verkande genom harrnonisk fortskridning inom d. Terna 
y.framfores efter detta, avloses av . .J som utbildas till Final
tema med kraftig kadensering.

Tematiken i denna symfoni visar i forsta satsen kontrast 
mellan HT och ST genorn tonart och melodisk karaktar. 
Den direkta motsattningen ar dock mildrad genom foregaendc 
OT . som tiJI viss grad anticiperar ST:s karaktar. GF ar 
gestaltad med fritt uppfunnet tematiskt material. Anmark
ningsvard ar den starkt sammandragna RPR. Andantinots 
tcmatik visar tydligt hlin pa dess karaktar av lugnare rnittel-

HT 
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sats: dels den miisona melodilinjen i solistisk gestalt; dels 
ek:oeffekterna, som forlana den en viss luftighet och plastil.c. 
Finalen har en betydande langd. Dess succ. irisatser aro 
anmarkningsvarda. 

·111strunientatfo1ie1i ar schematisk. Blott i Andantinot ha
Bl. sjalvsfandiga uppgifter, annars giva Corn. blott stodjetoner 
och Fl. ga unis. med Vl. Vla ar fullstandigt inordnad i 
basfunktionen, V c. stamma saknas i pad. Nyanserna ii..ro 
f, p, stallda vid frasborjan. Kontrastnyanser salmas. 

Harmoniken ar synnerligen torftig: dess mest avancerade 
klang ar VII2 (gar till V7). Ogpbasar i attondelar foi·eko1rima 
yinriigt, tersparalleller likasa. 

Sedd som helhet visar denria symfoni en viss italiensk 
odentering: dess slutna form, soni later den ena satsen med 
pafallande stillsam irndenseri1ig bjuda den foljande att intrada, 
visar pa forebilder' av en Jomdlis typ (exempelvis T1�e sin
fonie del Sign. Jomelli. MS, KMA).* Ha_rpa tyder till en· viss 
grad ocksa dynamiken samt tematikens f6rn6jsamma avhall
samhet fran alla stegringseffekter. Narmast skulle symfoniens 
karaktar la.ta formoda, att den varit amnad till en lustspels
uvertyr.** 

Sannolikt tillhor den de sex syrnfonier som Kraus om
namner KBIO 54. Att han dar anger instrumentation med 
Ob. behover icke forneka denna formodari: Ob. och FL 
raknas som Bl. ratt och slatt; enl. tidens orkesterpraxis byta 
de roller allt efter lokala forhallanden. 

3 Symfoni F-dur. 
Sinfonia in F del Signore Kraus. UB. ms. Instrumental

musik i handskrift 22 partitur. Tvarfolio. Silverstolpes dc;m. 
Kopierat Wien 1802. 

Formanalys. Allegro 4/4. EXP. HT: F: (3+3): tva motiv, 
lystrings- (entakt) + ldirnmotiv. OT1

: s·: fortspinning av 

* Ifadensens omvandling fran barock till klassisk stiiegendomlighet (den
lapidariskt bekraftande. = uttryck for hogsta patos i motsats mot deii ihiirdigt 
forsakrande = klassisk) papekar ·w. Fischer (Z. Entwicklungsgeschichte d. ,Viener 
klass. Stils i Studien z. Musikwissenschaft, Beih. d. Denkmaler d. Tonkunst 
in 6sterrich. H. III: 58). 

** En likartacl komposition ar 1vlozarts Symphonic l)nrlesque Iran 1770 
(Kochel, anh. 100). 
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HT+OT2 (4+4) +2, rytm ur HT., mod. till OT3
: C: (2+2) +6 

caprici6s karaktar, s�spiri + ST. (4+4+7) rytm. ur HT,+ 
Coda 22, rem. av HT bl. a. i basen under ligg. tremack. i 
overstammorna. Repristecken. GF. HT (karnmotiv): (2+2) 
+4+5, + harmonisk fortskridning (1 /8 fig. i Vl. I och II) d:

V32+V22+1 r;2+1P2+s+g 2+F: 4 RPR. HT:. F (Starkt be-
skuret) tematisk karaktar skyles av trekl. fig. + OT2

: 8=0T2 

i EXP +Cop.: 7: nytt tern. material, diatoriisk 1/8-rorelse, 
+ ST =EXP +Coda = EXP.

Andante B 2/4. Det bygges i stort sett pa tverine tema
a och /3, har reprisdel, som mynnar ut i dominanttonarten�, 
darefter fri utformad upprepning av tidigare teinatiskt material 
och avslutas med rt_· · Satsen ar synnerligen kort. 

Presto. 6/8. . Terna I (F) exp.oneras i StL . samt upprepas 
tutti, forbindes genom en Cop. med ett kortar_e Terna II i 
dominanttonarten som atfoljes av en coda. Repristecken. En 
genomforingsdel beror f med partiklar ur I i succ_. insatser, 
ger vidare rem. av Cop. och en parafras av I. Darefter 
kommer ett slags RPR = partiet fore repristecknet. 

Allegrosatsen visar en medveten tendens till· tetnatisk kon
trast, varvid ST dock bryter av mot HT mer genom kapricios 
an kantabel karaktar, nagot som sarskilt i Mannheimersym
fonien ar sardeles vanligt .. 

· En sluten helhet bildar Exp. genom den rem. av HT som· 
andar den. GF ar pa samma satt inramad oc.h dess tema ..
tiska av hangighet av Exp. synn erligen · star kt framhavd. · An-,
miirkningsVart ar med avseende pa RPR-irtbytet av Cop. ur
Exp. mot ei1 ny. Syrnfoniens segmentering i satser ar pafal
lande: allegro och andante slutas med ]uaHig kadensei'ing.

Tematiken visar ett HT som inledes av ett lystringstema 
(Riemanns: "Vorhangsterna"). Verbal upprepning av ett tema 
ar mycket vanlig, sekvensering daremot sa11synt. Ai1mark
ningsvard ar basens delaktighet i tematiskt arbete, varigenom 
tendensen att utpressa all pregnans ur temata framlyser. 
Melodibildning genomgaende diatonisk, kromatik blott i form 
av genomgangstoner. Rytmiska karakHiristika aro ymnigt 
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.forekommand-e lombardismer, och som utbildnirig av detta 
kvfollga slutfall i terriatiska partiklar. 

Instrumentationen ar begtansad till Corni och Str. Fran
varon av FL och Ob. betyda. givetvis 1cke att dess·a icke aro 
tank.ta medverkande; ceinbalo har otvivelaktigt forutsatts: vissa 
partier aro namligen sa tunt lagda att de krava sadan ackord
fyllnad. • Instrumentationen ar. i ·sin helhet synnerligen kon
ventionell. Nyanser aro · betecknade blott med f, mf, och p . 
Accentvedmingar med f ornedelbart atfoljt av p forekomma i 
andantet. Cresc. och dim. aro daremot icke beteck.nade. 
' H:arinoniken at . outv�ecklad Och avspelas ' 

.. egenmgen med
ut.eslutartde · hi1v11dtrek.Iange1· och · V 7

• Endast i GF antraffas
·G 

. . 

IV"+ (till V). . Reala·· stammor aro blott \ Vl I och II samt 
Basso: Vla ar ofri sa nar som pa ingressen till. .final en. 
. . . . Som helh�t. tag en a:r _symf�n).en mognare an det f6rut be-

handlade verket. . . 
, . 

1. 

Sym'foni A-dur.·sinfonia· a due V'iolini, due Oboe, Due"Cori1i, Viole Ei Basso
del Signore-Kraus_- Ivls. UB: insh�umentalm 1i.sik ( Hai1dslfrift 2( 

Silverstolpes don. Dat. ,iVien 1802. Tvarfolio. Part. 
Formanalys: Allegro assai 4/4.• .·. 

··EXP.·: A: HT 2 (treklangsmotiv) + Cop.1
: 14 :rheL boljelinie, 

upprepn. + Cop.2
': E: 8 (genorrtgaende . J b rytni i y1. I trekl.

fig. over ligg. ackord i underst.) "+ST:(en-bindeton, ostinatofigur 
i VI. IL, � fyrtakt tema och 3. upprepn.) + Coda 11: (bl. a. 
rem. av HT; uttanjd kadensering. Repristecken. GF. fiss: 
GFT1 

. .  

·17 (lugn rytm, 8-11 giva melodisk karna, varur forts. 
av GP harledes, ·12�17 trem. ackord over ogp fiss V) + GFT2

: 

Ev ·: 6+.A_v: (fig. skala. under 1st i VI. I), RPR. A: HT 2 (= EXP)
+ ST ·17 (= EXP) + Coda 1�.

Allegretto :3/4: D: ar byggt pa trenne tema, som exponeras
fore·· repristeckriet, darefter i ·fri ordningsfoljd omtages. Ut
g:angstonarten lamnas. snart for dominanten A fore repr. Efter 
detta f6rl6per sarse11 nastai1 uteslutande i utgangstonarten . 

' Menuetto 3/4. A: Fyrtaktiga · schemata. Trio av betydande 
omfatti1ing. ·Rep1�is i bada. :· 

. _)=>r_esto: 2/4 .. 'i'xe huv1,1�aydelnin_ga1�:. (I Exp d_el �1)_,' (II mittel-
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sats �73), Minore (33) · samt Maggiore (45) Tematiska materialet 
till Exp.delen skiftande, fyrtaktiga fraser; . regelbundet · upp
repade� · Mitfelsatsen kontrastverkan gen.om tonart (E mot A). 

Soiiatformen . vfsar ett· sy'nnedigen· kort HT, som bar· ut.:. 
praglad · karaktar. av. lystringstema, · farcerande Cop. samt ST. 
GF ar fritt uppfunnen och baseras uteslutande pa harmoni
fortskri dning och ackordfiguration. RPR ar star kt samman-
dragen. . . . 

Av. de ovriga satserna l1ar aHegrettot vasentlig utstrackning 
och tematisk rikedom varvid tern a ofta omkastats i · satsens 
forlopp.·. Genom sin ka:taktar kon�raste:rar det icke · nam�vart 
�ot den folj. menuetten. 

- Fin.alen erinrar osokt om italiei1ska forebilder (Jomelli,
varv:id. fina1e1� ur. Mozarts symfonier· under italiensk iufluens
(exempeivis Kochel 184,_ D-dur) ocksa aro belysande. 

Instn1mentationen ger bl. nagot storre frihet an tidigare; 
sa. t. ex. Corn., i .finalen. Vla fores ofritt, understundom ar 
dess stamma. icke utskriven. Nyanserna omfatta f ocb p med 
ett och annat cresc. Strakbeteckningen ar scbablonmassig. 
Cembalo har uppenbarligen varit avsedd. 

Harmoniken foreter intet markligt utover tidigare verk: 
ters- och sextparalleller forekomma ymnigt, aven figuration 
av trek;l. 

Mellan foregaende verk och · foljande ligger en tydlig 
skillnad, icke storre visserligen iin att de med fog· kunna in
ordnas i ·samma grupp, men klar nog att forebada utvecklingen 
i senare verk. Det ar . en mognad · som i stor utstrackning 
maste anses. bero · pa assimilerade_ intryck fran Mannheim, 
men ocksa pa och ur formbildningssynpunkter. viktiga im
pulser som mott honom. Under det. att foregaende verk visa 
pa en tydlig italiensk influens kan man i fraga om de senare 
konstatera, att tendensen mot modern ternatik nu blivit en 
for Kraus formbildning bestammande princip: ban staller 
rnedvetet mot varandra HT och ST, visscrligen med storre 
eller mindre farcerande partier emellan · dern. 

ST. forefaller underkastat en karaktaristisk utveckling fran 
kapricios till mer kantabel art, en tendens att fran galant 
stil na en psykiskt uttryckt lodigare gestaltning. 
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Vida.re bar· ;GF . vui1nit nagot klarare beroe1ide av EXP, 
ehuru 'floskelG:F .kunna pa.visas. 

Troligen ar uarmast foljande verk resultat av aren narmast 
fore avresan till· Sverige-,: · sakerligen \ dock ·efter oratorierna, 
vars instrumentala faktur de ovedersagligen vasentligt natt 
utover. 

.5 Sonatsats i D-dur for violin och piano. 
En allegro af kapeUmastaren Kraus med ackompag1i.ement 

af Violino ad libetum. KMA 1911/373. Inkopt av Karl Valentin 
ur L · Hoijers kvarlatenskap. . 

Formanalys. Allegro D: 3/4 EXP: HT 26, karntema och perio
disk fortspi1111ing + ST:A: 20 solo i piano samt fig. parti + Coda 
15. Repriste_cken. GF: A_: HT 22 fri parafras av EXP motsvarande
parti,. orientering till ·h: Cop s+ RPR: D fortspinning ur HT
8 + ST 21 karntema och fortspinniug · +Coda 15 .

Formen ar ganska knapp men den har en V stor 6versikt
lighet. Anmlhkningsvard at den otydliga gransen · Ihellan GF 
o'ch RPR, soni.· fororsakas av att HT till sin vase_ntliga dcl 
eliderats. 

B Strakkvartett C-dui·. 
Quartette ur C-d ur af Kraus. UB: Kraus Caps. 52: 2. KlVIA: 

II: 1375. inkompL Stammqr. 
Vl. I, II .. Vla.. V c. 
Formanalys: -Allegro C, 4/4. EXP: HT s+.OT1 5, mer 

energisk karakta{· + 8 succ. insatser + (4+4) samma motiv 
som 1 bol'jan _av ()T1 mod. G: ST: 4 mel. motiv. + 6 figu
ration i Vl r+c

Y
r3 9 synkoperad rorelse, parvis· i�1�m stam

moma i stigande' och .fallande .. linie, (4+5), fermat + OT 3 12 
triolfig. i Vl I +RemHT 2.· Repr�stecken. GF:. Cop. 7 ackord 
i helnoter · stigande linie· + HT (2+2) +c op 4 mod. via B. 
t. g: · GFT 1 6 . fig. i VI. mot u�hallna ackord· i underst. +d: 8
+Cop. 8 mel. tema, forebildning i parallellrorelse av folj, tema
+OT1 4+F: RPR: HT: G+c: Rem.ST 2+ST 14+HT 12. Repris.

Adagio;=: G: $. Ett komplex a ·inledes av en· lugnt fram
flytande,- kantilena, ackompanjerad av triolfig. i ·v1 II och 
Vla, avloses .av /3 som rot sig i dominai1ttonarten och ar 
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rorligare, utmynnar i fermat. y ar triol fig. och slutepisod av 
forsta reprisen. En Cop. formedlar overgangen till <X, nu for
kortat, i e, som eftcrfoljes av /J transponerat till G. Med en 
fritt uppfunnen episod andas satsen. 

Allegro assai. Scherzo. C: 6/8: I: s+ 5+II d: 7+C: 11+m 
6+ IV sen are halften 6+ V 7 fermat + I +9 Cop Vla leder over 
till VI som ror sig i a med utvikning till E . +c:1 s+5. 

Forsta satsen visar en ganska regelratt sonatform och dess 
tematik ar fyndig i utnyttjandet av OT 1 som ha.r har storre 
motivisk pondus an HT. GF arbetar med nyuppfunnet ma
terial i vasentlig utstrackning. _Marklig ar den synkoperade 
rorelsen i OT2 som aterfinnes i D-durkvintetten. Finalen ar 
betecknad som scherzo men avviker fran den vedertagna 
typen: narmast bar det form en av ett rondo men av intresse 
ar dock att se hur Kraus uppmarksammat benamningen. 

Harmoniken ar den schablonmassiga och basen bar mera 
undantagsvis motivisk. ;syssei'sattning. 

Strakkvartett A-dur. '7 

N:o 1 i Six quatuors concertants a deux violons, viola et 
violoncelle etc. dedies a sa Majeste le Roi de Suede Ouvre 
premier. Chez J .. J. Hummel, Berlin. Stamm or. UB. KMA.* 

Formanalys. Allegro 4/4: EXP A: HT 6+6T1 11 +sT . E: 
20 exponeras ett flertal ganger, aven med imitation i Vl II+ 
QT2 (2+2+2) +1 utgor egentligen fortspinning av en partikel 
ur ST, 16:delsfiguration. +Coda 5. Repristecken. GF: HT: h: 
4+e: 4 · foreg. + fortspinning 4+ST: C: 4+10 fri parafras, 
mod. h, ·e, C: RPR: A: HT 6+OT 1 11 +ST 4+OT2 6+ Coda 10. 

Adagio: D: 4/4: Tematiska matei·ialet ar· a, en rytmiskt 
omvaxlande kantilena till ett fig. ackompanjemang i mellanst, 
vidare /J orienterat i A, det darefter foljande 7, som utmynnar 
i episoden o', varmed forsta reprisen avslutas. Efter denna 
aterkommer a, nu transponernat till A samt en parafras over r
Darefter framfores ett nytt tema 1:, som avloses av Y, transp. 
till D, varmed satsen slutas. 

Allegro molto, Scherzo. Tva 8-taktiga perioder I och 

''' Kraus sager sjalv· i '\Vien (brev till Zibet, KBIO 139) att han Himnat tnl 
tryckning i Berlin sex kvartetter, som han ber fa decidera till konungen. 

II, 
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den forsta accentuerat rytmisk, den andra figurerad. Den tredj c 
gruppen III leder over till Minore: vari IV utgor ett figurerat 
tema i succ. insatser, atfoljt av V, orie1iterat till DF. Kontrast 
erbjuder aterintradet av IV i a. Maggiore = I + II. 

Forst a satsens form ar synnerligen lrn app. Har som i sa 
manga andra verk av Kraus ar· dess tonala orientering absolut 
gjord mot dominanttonarten, vilket framhaves av det rikt 
upprepade ST. Dess betydelse for satsens struktur framlyser 
o2k darav att det begagnas i GF pa ctt framtradande satt. 
Adagiot har melodien mest i overst., anmarlmingsvard ar dess 
metriska accentuering av taktmittei1 (forsta insats av VI II och 
Vla). Scherzoformen har Kraus i C-durkvartetten givit en mer 
avrundad gestaltning. Lyckligt format ar dock min.ore. 

Harmoniken ar icke pafallande. Stamforingen visar en viss 
stelbent basforing, med trumtoner och sondersagade helnoter. 
Mellanstammorna aro icke sarskilt tematiskt sysselsatta. Diffe
rentiering i styrka mellan de olika instrumenten kan pa_visas 
noterad. 

8 Strakkvartett E-dur. 
N:o 4 i anf. Fyra Quartetter etc. (se · sid. 94). 
Allegro con brio. 3/4 BXP: E: · (12+8) karntema och fort

spinning. +H: ST s+rn karntema exp. av Vla ·. och fortspin
ning, den sen.are ackordfoljder· med sostenutoverkan +c op. 9 
+6T1 fig. i VI I 12+0T2 21 +Coda 12 ger. bl. a. RemHT. Repris
tecken. GF Cop: giss, 6 RemST 12 Ve solo + Cop. 6 + RPR:

E: HT 12+ST31 fortspinning ger rem. av EXP material men av
ST bloU ack�mpanjemangsfig. + 0T2 12+0T1 12+Coda 28,
insatser av Vla, kongruerar nagorlunda med EXP.

Adagio �: H: r.l av mindre omfattning; /3 modulerar till Fiss; 
Y. mer rytmiskt preciserat + en langre cop. mod. till C: ii +
q.et energiska a unis. insats i c, varur mod. via ,Ass till E, var
igenom ·a ater knyter till H och avslutar satsen.

Allegr�tto $ E: I �mfattar tva led, efterfolj es av II (minoretema) 
av storre omfattning och triolfiguration + III � fri parafras 
av foreg. format. I +parafras av I i H + IV +parafras av I 
(= ovan) + I. Samtliga satser, pa ett .par undantag nar, 
repriserade.-
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Sonatsatse1is form ar anmarkningsvard genom den synner
ligen korta GF, vars tematiska bearbetni�1g utav givet ma
terial ar ganska knapphandig och som utfylles av tvenne om. -
fattande cop. Intressant ar ocksa att ST i RPR representeras 
av sitt karaktaristiska ackompanjemang men att det i Vla 
exp. temat saknas. En egendomlighet utvisar RPR med om
kastning av ordningen mellan OT 1 och OT:!. Den tematiska 
behandlingen_ visar ocksa en medveten ten.dens att omforma 
temats begynnelse for ernaende av en mjukare och mindre 
segmenterad overgang mellan tvenne satsled: sa fran GF till 
RPR samt i Adagio. 

Harmoniken har knappast nagot. pafallande att bjuda: blott 
att modulationen i Adagiot betjanar sig ·av enh-armoniska moj
ligheter. Fakturen ger resp. stammor rik tematisk sysselsatt
ning och somliga av dem byta ftinktion mellan EXP och RPR. 

· Sonat for flojt och viola. 9 
UB. Kraus Caps. -52.

· Formanalys. Allegro: l: D� EXP: f ff '12+()T1 11 figura
tionsparti +OT2 12 mod. via e till A: +ST 12. Repristecken. 
GF. Rem.HT 20 samt fortspinning + RPR: .HT: .D 4+ 0T3 figm:a
tionspart,i + ST 11. 

Adag.io 3/4·. A: Har repris och �ir uppbyggt pa i huvudsak 
trenne tema. 

· Rondo. . A�legro assai. 6/8. D: Det har tre repriser, av
vilka den andra ar minoi·e, och den trcdje figurerad samt 
av Hingre omfattning. Satsen i sin helhet ar av forhallandevis 
ringa utstrackning. 

Sonatsatsen visar en synnerligen knapp form. Kompositio-' 

nens starkaste del iir ovillkorligen adagiot. 

Strakkvartett C-1\foll. 1 O 

Fyra quartetter af Kraus: UB Instrumentafo1usik i hand
skrift 42-45 Silverstolpes don. Autograf. * 

Formanalys. L�1�go: -� satsen ar icke lagd i sonatform utan bju
der ett HT som interpoleras med ackordverkningar av ovr. instr. 

• Av dessa ar N:o G = 5 i de tryckta Six Quatuors, samt n:o 3 - 2 i 
samma samJing. 
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Andantino inleder Allegro, varur det tematiskt framvaxer. 
Anda11tino -Merintrader. 

V antedren 1778-81 

De·n forsta av strakkvartetterna tillagnade konungen . bar 
omisskannlig pragel av att vara viisentligt aldte an de ovriga 
och f61jande i samlingen. Hur mycket iUdre den ar adaga
lagger i nagon 'man analysen, som for de foljande verken 
visar flcra stilegendomligheter, som tilltaga i styrka. En 
sadan ar tematikens omvandling till storre och mjukarc fon'n
givning. Temat blir nu hos Kraus ej blott en for alltid fardig 

·enhet: det kan omvan.dlas, partiklar kan tagas- ur det, det
1rnn forekomma blott soni Rem, dess begynnelse kan foi·
·andras o. s. v. Det ar ett teinatiskt arbete icke olikt det
som Sandberger konstaterar hos Haydn i kvartetterna B9-44_.
de forsta i en fullt modern tematisk anda utatbetadc (Sand
berger, Ausg. Aufsatze z. 1\!Iusikgeschichte, lVIfln�hen 1921. 261).
Att Kraus sold sig fram efter en linie, liknande Haydns
tyder med tamlig visshet pa, att aven Kraus varit paverkad
·av denne. For Kraus egendomligt och av vasent1ig betydelsc
ar ock, att repristeck.net sa smanjngom bortfaller, varigenom
sonatsatsen far en helgjutenhet, som maste anses fullt karak
taristisk for Kraus. Sarskilt intressant synes vara, att den
samma for Kraus alltmer tenderar att bliva a-b-a,. mot. det
vanliga a:\\ b a. Vad sjalva kvartettsatsen som sadan bc
traffar, ha VI och V c fatt en alldeles pafallande sjalvstandig
het, som direkt erinrar · om Mozarts, konungen av Preussen
tillagnade kvartetter.

11 Strakkvartett B-dur. 
N:o 2 i Six quatuors etc. 
Formanalys. EXP: B: HT6+0T1 (4+3+6) framvuxet ur HT 

rikare fig. s+ST: F: (2+2) +6 kapricios karaktar+Cop 8 ackord
foljder i helnoter +OT2 (2+2) triolfig. +Coda, 6 varur anknyt
ning till HT, repristecken, vinnes for GF: Ess G+Cop ackord
f6ljder+c: RemHT:S+RemHT:6+GFT1 energisk punkterad rytm 
stig mel. linie, imitation mellan tva oc_h tva stammor, over
bryggning av taktstrecken. mod:· c-f-Essv-Ess1 +GF:'T2 (2+2) 

Hs 

3 kantabelt motiv+.c: • fri fortspinning · ent;;rgisk rytm +10 motiv 
ur.OT: 1 +RPR:BT:B:6+0T3 8 triolfiguration +HT och Coda 14. 
.. Largo .. 4/4. F: Solostamman ar kontim1erligt �agd i Vla, ack. 
i \T\ I; iI. V c har pizz. a ar en �tor period, /3 ar orienterad mot 
do:minantton�rten ' och, nied r avslutas f6rsta delen. D11bbelstreck 
()' i(ontrasterar geno� mollverk�n:, (c), a aterupptages ,;arierat. 
atf6ljes av fJ transpone1:at till F samt fortspunnet'tm codayerkan.·, 

Allegretto. ffl B: t�matiken ger I sarnt II, sorn ton,alt vaxla, 
vidare -JII sorn med ,i-oce-frantoeffekter g:ar over i I· atfoljd, 
-av var. IV ar · energiskt i rytm och tonalt orienterat mot g,
·en figurationsdel V · inskjutes, varefter satsen avslutas med I.

Anmarkningsvarf ar i . fraga om forsta satsens form det 
betydande mattet pa GF, vidare ocksa. RPR rudimenUira 
karaktar, uppkommen genom ST elidering · och beskarning av 
ovrigt tematiskt · material ur EXP. Anmarkningsvart ar. ocksa 
hur nytt tematisld· material infores i GF. Denna har ett 
rytmiskt intressant parti i .GFT 1 , irars rytmik ar- ganska ena
staende .i Kraus alsti-ing och forebadar tyngdpunktsfor�kjut
ningar sftdana som ·forekomma i Iitteraturen forst vasentligt 
scnare (Beethoven). Karaktaristiskt _ar ocksa slutet ay fiPR, 
som icke mynnar ut i den sedvanliga · mei-' eller mindi'e ! '-�m-:
fatiska kadensen utan med upprepning av en ·partikel ur HT. 
Framhall�s �1aste den mj1..1khe·t, vanned EXP mynnar ut i GF,. 

Harmoniken ror sig pit ·.kfrnda omr:fden, blott · att modui�� 
tionstendensen bar framtrader starkare. En foljd Sadan sorn 
denn'a ar karaktaristisk: 

. c-ciss-d-ess-fiss"7g 
g- g- g� g- a - g

b- b- b- ess d- d 
e-ess- d-ciss- 1c- b

V C och Vla ·ar·o :i foi·sta satsen' mer syss'elsatta an foregaende 
verk i sanima samling.· .Markligt ar solo for violan som symptom 
for Kraus vardering av detta instrument: -det ar .dock ·ej dess 
romantiska register, de .lagre ·strangarna han utnyttjar. 

Strakkvartett G-moll. 
N:o 3 i -Six Quatuors. etc. 
Andante commodo, 4/4: E11 fugerad sats, vari, efter be

arbetningen, en stringendostegring atfoljes av Adagio, det ur
sprungliga temat insatter darefter och 'fores till slut. 

12 
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Romance: $ : .B: a exponeras 2. ggr (var.), /3 orienterat i 
dominanttonarten · exponeras i Vla och II under 1st i Vl I, 
avloses av r, som ar av mer rorlig karak.tar _an de foreg. 
re aterkommer men fortspinnes in i g med imit. i olika st., 
kort Cop, 'ackordf6Jjder,' brottstycke av a i g, fri efterbildning 
av Cop. fermat. rep1�is av a ss i borjan: 

Tempo di minuetto. Fullt regelbunden byggnad, med for
sats, trio och DC. Repristecken saknas. 

Inledningssatsens ,. fugerade · stil ar kanske ett utslag av ett 
fullt forklarligt . begar hos auetor att infor publieum adaga
lagga sina kontrapunktiska insikter. Romaneen begynner 
som i narmast foregaende kvartett i serien med halv takt: 
nagot av gavottens gangart kommer oeksa fram i det forsta 
temat. Anrnarkningsvart ar i fraga om menueUen, att den 
ar ·given som en helhet, utan alla repristeeken, en tamligen 
ovanlig hehandling av denna fotm men i 6vere11sstarnrnelse 
med tidigare angiven formtendens, specifik fo·r Kraus. 

l\fotiviskt arbete i mellanstammorna forekommer j viss grad 
i romaiieen, som givet ar kvartettens starkaste .sats. 

13 .Strakkvartett D-dur; 
N:o 4 i Six quatuors etc. 
Allegro: D: 4/4 EXP: 'HT: 4 + .(4+6) senare ledet overgang till 

h: RemHT 8 Vcsolo mod. h-e-a +6T1 
: E .4 treklangsfiguration. 

+sT : A : 4 kantabelt + 16 figurationspai·ti i 16 :delar, imita t
mellan Vl oeh Ve. mod till E+RemHT a (4+4) +1 mod A+
Coda1 (2+2) motiv ur. RemHT av EXP b6rja11 + Coda2

. 

(2+2+2) Repristecken salmas. GF : GFT1 8 treklangsfig., trioler,
mod. g- neap. sextackord : d-h : +RemHT1

: e g· fortspinning
+RemHT2 

: h: (2+2+2) partikel ur BT bearbetad·i paralleller
med Ve och Vl I+rn· fig. ur senare .halften av :ST, fri para
frase1�ing i Ve av RemHT fran EXP+RPR: n·: HT 4+(4+6)
fortspinningen modulerar till nv+RernHT 10 i Vl I,: II oeli Vla
+ d : RemHT 14 Ve solo, Vl imit. +Coda 1

. 10 fig. ur GFT1 

+Coda2 = EXP.
Larghetto 2/4 d : a lugn mel. .i Vl I (6+6) .. . (3 modulerar genom 

flera tonarter (8), anknyter till a (6):, a, /3, a -:- ovan, Ve, solo, 
Maggiore VL har .variation, Minore a, /3, a_· · 

.Allegro . niolto : D : 3/4 I : 7 Unis, rytmiskt tern.a, repris, kort 
II, dubblerat III, IV utforligt behandlat avloses av V, Rem. av I, 
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repris. G : VI lugn mel. i Vl I, · C : III, h: VII sospirifigurer, 
IV modulerar, VII, I dubb1erat, II, · Coda. 

Forsta satsens form ar tydligt lagd -pa att tematiskt bear
beta HT. Det ar exponerat i storsta lniapphet, men det vinner 
i fortsattningen stigande. betydelse, framfores salunda forstorat 
och fortspunnet i det koncertanta V esolo, men brukas ocksa 
sasom en rytmiskt preciserad men motiviskt elastisk partikel, 
ss i GF. Mindre vikt ar daremot lagd vid ST : detta har foga 
framtradande kantabel karaktar, passageverk i 6vlig stil ar 
dess. egentliga fortspinning. - Av intresse ar Tytmiken i fina
lens I och VII, var i sitt slag. 

Harrnoniken visar stor gladje at modulationer.. Pafallande. 
ar den framskjutna solistiska roll som V c tilldelats: det fore
faller som om den vore skriven med tanke pa nagon speciell 
exekutor. Genom detta har Vla naturligtvis mast 6vertaga 
basrolle1i. Overhuvud ar stammornas tematiska arbete i detta 
verk sardeles konsekvent genomfort o·ch det tillhor i sadant 
avseende Kraus mognaste arbeten. 

Strakkvartett C-dur. 
N:o 5 i Six Quators etc. 
Formanalys, Allegro: 4/4 : C : EXP.Q HT : 5 + T1 (2+2) ryL 

miskt plointerat + 8 + OT2 4 fjardedelsackord · + OT1 
(2+2) + 8 kadens i G : + ST suee. insatser, karntema 5 och 
fortspinning 22 + g: RemST 10 + G: Coda 12. Repristecken 
saknas. GF : a :  RemST 3 irnit. mellan Vl I och Ve + RemHT 
8 i VI I + RemHT solo i V c + Rem ST fortspinning 12 +

motiv ur 6T 1 a : 4 + Rem ST i VI samt RemHT i V c 9 +
RPR C : OT 1 (2+2) + 6 + C : ST 5 + fortspinning 24: + OT 1 

(2+2) + ·s + RemHT i Ve+ Coda 16 fritt utbildad·med tema
tisk anknytning till EXP Coda. 

Larghetto 3/4 F : VI ger inledning oeh _efter 4 takter vid
tager · en langre cantilena Ve solo oeh med en · fras i VI, ori
enterad till C avslutas forsta reprisen. Efter detta fores modu
latiopen genom flera toirnrter, varefter slutpartiet av f6rsta 
reprisen ombildas till avslutning i huvudtonarten. 

Allegro 6/8 : C : Terna I dubblerat, II livfullarc, III orien
terat mot G, lugnare, langre fortspinning i treklangsfig., repris 
av I, rninore huvudsakligen V modulerande, Maggiore repris 
av I. 
Sv. tidskr. for nmsikforslm. 5 

14 
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6 6  

Sonatsatsens form, sedd i stort, visar framst en tendens 
mot slutenhct genom mjuka overgangar mellan EXP, GF och 
RPR. Vid den senares intra.de ar det rytmiskt markanta HT 
eliderat och insatsen gores med OT 1

. Delta tema ar f. 6. i 
satsstrukturen av bestammande betydelse.: det omramar i EXP 
och RPR ett parti. 1\ifen aven HT och ST aro foremal for 
ctt fyndligt utnyttjande . for det tematiska arbetet, som de ofta 
fortecknade Rem. visa. Anmarkningsvart ar ocksa samman
forandet av tematiska partiklar ur olika tema i nara nog poly
fon tendens. Givet bidrager hartill liksom i B-durkvartetten, 
Ve prominenta roll. Aven de· ovriga stammorna ha har en 
pafallande stalvstandighet och tematisk betydelse, vilket rojer 
sig bl. a .. i de imiterande insatser som forekomma. 

Strakkvartett G-dur. 
· N:o 6 ur Six Quatuors. etc.

Formanalys, Allegro: 3/4 G: _BXP. HT: 6 karntema; 12 fort
spinning + OT1 10 fig .. i 16 : delar i VI I +'-e : OT2 12 fig. 
typ = foreg., mod. till ST : D : 16, V c solo, skalfig. (:Mann
heimerraketer) + OT0 20 figuration + fortspinning sospiri_maner 

+ OT4 12 kantabel karaktar + Coda (12+14) har RemHT.
Repristecken · saknas. GF_: e: Cop1. 16 kantabelt tema, succ.
insatser + ST .2 1 Vla solo, atfoljd i hogt lage a\\r V c, 16: dels
passager i · Vl I + Cop2 fig. i Vl I ackord i ovriga st. + Cop3 

e: unis. VI I, Ve, parallellr6relse Vl II Vla +HTC: 14 + 3 modu
Ierar genom flera tonarter tiH G: RPR : 16 polyfont intra.de
av temat, instr. parvis forda, rytmiskt energiska + Rem OT1 

4 . fig. i Vl I + ST : 16 + RemOT 1 3 + 0Ta 16 + 12 sospiri
maner och fortspinning + OT4 12 + Coda (12+14).

Scozzeze. Andante maestoso: 6/8. C :  I 4 + II 4 + III d: 4 + 
IV a :4+ (I+III) var. + V e: 2 4: 4 + VI 4 +I+II (var.) 
Alla perioder repriserade. 

Largo 2 /4: a sospiri mel. i VI I, med fortspinning + /3 B: 2 4: 
Vla solo ackomp. av ovriga + t' c: sospirimer. i V c, senare 
imit. av VI I + /3: B :  Vl I solo + Cop., fig. i VI I + slut
partiet av cc fritt ombildat och mod. till huvudtonarten. 

Alleg1'.0 assai. 3/4 G7 • I dubb]erad, II med rytmen I I 
. -

i:m.iterad + III kantabelt +I+ II+ Coda. 
Formanalysen visar proportionen mellan sonatsatsens tre 
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partier. lVfarkligt ar i fraga om tematiken, vilken motivisk 
betydelse som tillmatts OT1, vars brukbarhet utnyttjats val sa 
mycket som HT. . Pafallande ar den raketartade inledningen 
till ST, exponerat av V c och vartill sjalva karntemat i ST ar 
anknutet. GF bygges har pa avsevart frammande material, 
varom de langa Cop vittna. · Denna modulerar f. 6. synnerligen 
sparsamt och det ar anmarlmingsvart att den ovliga o'riente
ringen mot dominanttonarten har fatt vika for parallell ton..: 

arten e som har framtrader markerat. Anmarkningsvard ar 
olikheten mellan gcstaltningen av EXP och RPR i vilken 
sen are omfattande ell.sioner aga rum. 

De fyra instrumenten ha har natt en langt driven sjalv
standighet. Under det att svarigheten ar ringa att i de forsta 
verken av denna samling dire.kt ur stammorna avlasa satsens 
faktur, stall er en sadan spartering a vista ratt stora kra v 
pa erfarenhet och musikalisk kombinationsformaga i de senare: 
sa langt ar resp. instrumenters emancipation driven, sa mycket 
betyda de i ensemblen. Liksom i foreg. verk ar V c betankt 
med en framtradande solistisk roll, avensa Vla. 
. Scozzeze bjuder en erinring om folkmelodi, och ackompanjc

manget har de typiska sackpipebasarna all. un_is Vla och V c. 
: Adagiot ar starkt patetiskt betonat. Det har en melodi, 

som geno'm rytmisk differentiering och rorlig plastik (sospiri
nraner och ymniga smapauser) tillhor Kraus mindre konven
tionella och stark.are personligt fargade verk. Det ar av ganska 
omfattande langd. 

Symfoni C-dur. 
Sinfonia a due Violini, Viola, Flauti, Corni e Basso con 

Violoncello del signore Giuseppe Kraus. UB. Instrumental
musik i handskrift. 3 0, Silverstolpes donation, tvarfolio. Part. 

Formanalys: Andante di molto. c 4/4 13: homofon sats, 
melodisk rorelse i VI I och II (Att�cca): Allegro C l : EXP 
HT (2+2) unis. lystringstema + (2+2) + (2+2) motiv och 
variation + Cop 3-I-OT1 14: 4 melodisk rorelse i Vl 1+2 stig. 
sekvens + 8 rytm. livfullarc, mod. och kadens till Gv via 
o+ST: G: (4+4+4+5+4) upprepningar av· temat + OT2 : 6 
diat. motiv, succ. insatser + 4 forhallningar med stigande 
linie + OT3

: (2+2) +4+4, rytm treklangsfig. kaden-

16 
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sering. Repristecken salmas. GF (G2+C2) + Cop2
: 6 modula

tion C-F-d+OT1
: d: (2+2) + B2+g2 fri ombildning av temat, 

rytm J°79 +2+d4+e4. utjamnad rytm + 4 kadens, · voce
frantomaner + ST: a (2+2) +1 tjanar som Cop.+ (2+2+2) 
imit. av tema i basen, kadens a: V. fel'mat. RPR: HT: C: (2+2) 
lystringstema eliderat + (2+2) + (2+2) +s emfatisk kadensering 
till cv + ST: C (2+2) + (2+2) + (2+2) + (2+2+2) +5+0T2 

(2+2+2) +2 +s emfatisk kadensering samt 4 final.· 

Kraus skizz till ·))Fiskarstuganl) (UB) 

Un poco andante 3/8. G: Det ar. schematiskt taget byggt 
ex, /3, r, rY, a, /3, a, cop, a. Av dessa ar a utpraglad kantabelt, 
de ovriga mer eller mindre rikt figurerade utom c som har 
omisskannlig karaktar av trio, (blasarepisod) .. 

Allegro 6/8. Dess tematik ger foljande schematiska bild: 
C: I (4+4+4+4), vaxling p och tutti+ II (2+2) +6+ III (3+3) +9 
kadens G: IV 3+(2+2) + (1+1) +1+V: 10+C: (4+4+4+4) 
som ovan + II: 12 fri fortspinning + VI: 10 + cop. 3+C: III 
(3+3+3) +r: (4+4+L1)_ 

Allegrosatsens form karaktariseras aY strang symmetri: 
EXP, GF och RPR korrespondei·a, blott att RPR samman
dragits nagot. Anmarkningsvart ar det lystringstema varmed 
HT inledes, och vars rida-karaktar framhaves av, att det eli
derats vid intradet av RPR. Pafallande ofta och i anknytning 
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till aldre p:raxis sker upprepning av mindre tematiska eniieter, 
antingen s<?m variation eller som sekvensering. Overgangcn 
fran EXP till GF ar synnerligen mjuk, och varje antydan 
till segmentering saknas. Tendensen att tematiskt sysselsatta 
mellan- och understammor, som i Kraus' alstring kan sparas, 
framtrader har fullt mark.bar, sarskilt i ST och dess manga 
upprepningar. Overgangen fran allegro-satsen till andante ar 
tydligt uppmjukad genom att forsta takten av det senare ar 
lagd i a. Finalens form imiterar fritt roridoformen, men dess 
tern atik ar brokig · med sex tema. Stark GF-pragel ger fort
spinningen av .II med dess modulerande sekvensering .. 

Instrumentationen visar • det anmarkningsvarda, · att hai' · V c 
och Cb. noterats pa skilda· system. Det ar ocksa motiverat 
ur kompositionsteknisk synpunkt, eftersom Cb rora. sig fria 
fran Ve, antingen pauserande eller doterade m_cd sjalvstandiga 
uppgifter. lViarkligt sjalvstandigt ar Vla .ford·: den deltager i 
tematik, den bildar ock understamma under Vl I och II i 
trestamrnig sats. Anmarkiiings,�ard ar forutsatt Cemb .. som 
noterats i part. Blasarna hava relativt liten sjalvstandighet; de 
tjana mest som "blasarpedal''. Ett undantag utgor ovan omnaII?-nd 
episod i andante samt i allegrosatsen emfatisk kadensering. 

Harmoniken. ar i denna symfoni mer utvecklad i d.ess lang-
samma satser. · · 

Mer stereotyp blir den daremot i de hastiga satserna, dar 
trumbasar och konventinella floskler forekomma ratt ymnigt. 
Omisskannlig ar stravan till en_ mera vardad stamforing. 

Symfonien ar i forhandenvarande ex. (sannolikt kopia av 
Silverstolpes hand) daterad till Stockholm 1781, vilken uppgift 
S. antagligen haft fran nagon initierad, exempelv.is Frigel.
Intet i symfoniens struktur 1notsager en dylik datering. Att
cemb. forutsattes, behaver ju icke betyda annat an a..tt Kraus
i detta avseende ·tagit seden dit han kom att borja med.*

* Da fu.·an av att ha infort dirigering med taktpinne tillagges Vogler och
Kraus (Lindgren, Svenska hovkapellmastare) kan sakerligen en vasentlig del av 
denna givas at den, som varit verksam vid K. Teatern omedelbart fore Vogler, 
d. v. s. just Kraus. Vogler berattar namligen sjalv om forhallandena i Stock
holm (K. E. Schafhiiutl, Abt. Georg Joseph Vogler etc. Augsburg 1888, 35).
"Im Orchester von Stockholm ist kein Clavier mehr - - - Fur ein grosses
Orchester ist clas Clavier ohnehin fiir schwach uncl beim Chore ware es gar
Iacherlich mit dem Instnunent ackompagnieren zu ,vollen, da die Sanger aur 
dem Theater nicht einmal die Violinen horen uncl nicht anders als dnrch 
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17 Symfoni ciss. 
Sinfonie ur Ciss-moll av Kraus. Part UB: Instrumental

musik i handskrift 25. Tvarfolio. Corni I, II. FL I, II. VI. I, 
II, Vla, Ve, Cb, Cemb. 

Formanalys: 
Andante di molto 4/4 ciss: 10: succ. insatser, polyfon sats + 10 

·mel. i VI I, ack. av str. i trem., kadens for:
Allegro $ : EXP. HT (8+4) motivupprepn. med stegring 4,

fortspinning 4, aterupprepning av tema i mellanstammor, mot
-oktavsprang, i VI I.+ OT1 22 en: partikel l J J ut-
riyttjas mot $ basar E; ST 1+ (2+2), bindeton, diaton. motiv
+ OT2 (2+2) fig. i underst. + (4+4) 1/8 fig. i overst. + (2+2)
upprepn. av karntema i ST+ Coda 15 indifferent tern. material,
1/8 fig. i .basen. Repristecken. GF: HT fr. EXP (E: 3+ h v
3+ cissv 3) + Cop ur ST i EXP 7+ halvnots ackord i Str. modu
lerande +A: ST ur EXP (2+2) + fortspinning a-v ST 8 + (2+2)
+ material ur OT� 8+ ciss 9 ackordfortskridning + HT 5+ OT L 
1+ RPR: HT (3+3) + Final 13.

Andantino E 3/8. Dess tematiska innehal-1 utgores av 4 
tema (rx-o) som framforas i allmanhet i fyrtaktiga perioder, 
bildande satsens huvudpartj. Efter en fermat omtagas i fri 
bearbetning a och a'. 

Menuetto E 3/4. I och II. 
Men. I D. C. 
Allegro: l ciss: Satsen ar byggd i start sett pa tvenne 

tema (I och II) av vilka I utnyttjas inventiost for gestaltning 
av storre delen fore reprisen. II intrader omedelbart fore 
repristecknet. Efter detta foljer .ater en bearbetning av I, 
mindre omfattande an tidigare, oc.h satsen avslutas av II samt 
final tern a. 

Forsta allegrosatsen visar en marklig formgivning sa till-

Zeichen, die in's Gesicht fallen, d. i. durch den Takt, konnen ins Geleise 
gehalten werden. Ein solches Taktstabchen hat manchesmal - - wunder
bare vVirkung hervorgeb�acht." 

Samma ar som Vogler begynte sin verksamhet namnes i reglementet for 
K. Teatern (utf. 7 okt. 1786) att "Kapellmastaren tillhorer val ensam sla takten"
etc. Vidare omtalas (§ 10) "Som clavessin icke alltid nyttjas", vilka bada
uttaland-en minst lika giirna tala for Kraus' prioritet i reformens iira, som
Voglers.
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vida, som EXP och GF aro av maktiga matt jamforda med 
RPR. En forklaring harpa erbjuder dock "Siegue andantino", 
som tyder pa, att konnexen mcllan de_ bada satserna ar den 
intimaste. Andantinot bar en rudimentar liedform med dess 
aterkommande tema a. 

Finalen foreter en form som ej ar utan paverkan fran den 
rena sonatformen (kontrast I och II, repristecken __ med atfol
jande GF-artat parti samt upprepn. av II i originaltonarten). 

Tematiken visar �n stark benagenhet for upprepning, verbal 
eller sekvensering, nagot som betingas bl. a. av det tematiska 
materialets korthuggenhet. Ofta bearbetas partiklar av tema, 
understundom med tydligt expansiv tendens. Anmarknings-,
vart .a_r ST med dess farcerande OT2 vilket omslutes av ST. 
Tematiskt fyndigt ar ocksa den "fausse rentree", so.m foregar 
RPR, ett. tillvagagangssatt, som, vanligt hos Haydn, tillampas 
av Mozart (jfr Wyzev-.ra, Saint Faix o. a. II, 47). 

_ Instrumentationen ar enl. partituret beraknad pa medverkan 
av _ cembalo. Str. foras friare och Vla lever -sjalvstandigt 
till en viss grad. Bl aro ganska - emanciperade fran Str. 
Nyanser aro rikligt fortecknade och dynamiska kontrasteffekter 
forekomma ymnigt. Strakbeteckningen ar synnerligen minutios. 

Tonartsvalet for detta verk ar anmarkningsvart: Kraus har 
veterligen icke brukat denna tonart vid nagot annat tillfalle. 
Harmoniken ar icke stark.are utvecklad an i tidigare be
handlade verk: basarne · giva annu stelbent och utan namn
vard intervallrorelse helnotsvarden, sondersagade i attondelar. 
Modulationsrikedomen ar daremot pafallande� den ar i d�tta 
verk en viktig faktor for formbildningen i stort sett. Stam
mornas liv ar i ovTigt markbart: i intradan som en sta-i,--k 
tendens · till polyfoni, i symfonien i dess helhet som en stravan 
att lata aven mellanstammor tematiskt fungera. 

Dateringen ar icke dokumentariskt viss. I det ex. som 
Silverstolpe la.tit kopiera, har han angivit "Stockholm", dock 
utan artal. Da denna symfoni maste - beroras i sammanhang 
med foljande verk, kan dateringen har preciseras endast till 
tiden f6 re  Kraus utrikes resa fran Sverige 1782. 

Datering av foljande tvenne verk iir oviss
1 

inbordes och i 
forhallande till 6vTiga. Genom forekommande Bern. visa de 
en utvecklad kansla fo:r tematiskt arbete. En viss likhet 

~ 
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dem emellan ger den ratt utvecklade EX:P, avensa den i bada 
fallen intressanta GF. 

18. Sonat for violin och piano, C-dur.
Tva sonater ur C-dur och D-dur for fortepiano och violin

av Krat1s. OB. Instrumentalmusik i handskrift 46, 47. Silver
stolpes don. Stammor. 

Allegro: C: $ EXP: HT (4+4) + OT1 s+OT2 6 modulerar 
till G: + 0T3 8 ,  8:dels fig.+ 0T4 9 fig. i 16:delar + 0T5 lugnt 
kantabelt + 0T6 9 + OT7 18 + 0T8 16, 8 fig.+ ST 13 + Coda 11. 
Repristecken. GF a: RemHT 8 + Cop. 9 + RemHT 16 temapara
fras och fortspinning + RemHT 13 annan fortspinning, fermat. 
+ RPR: C: HT 12 + OT1 4 + QT3 14 + ST 12 + Coda 10.

Adagio. F: 4/4: Efter anslag spinnes tema a 'utav VI, av
loses av modulerande /3, orienterat till C definitivt ar ·r, likasa 
a\. En Rem<'.( aterfor till F, varefter Rem/3 utmynnar i ett 
kortare Codaparti. 

Un poco Allegro. I (4+4) + II 8 + III 8-f-- IV s+r s+ RemI 
4+ F:V:+ VI 9+Cop 6+ I+Coda. 

Sonatsatsens form har en egendomlig temarikedom i EXP. 
De flesta av liar soin OT angivna enheter aro strangt taget 
icke annat an Cop. men a'v · en utpraglad tematisk pregnans. 
Marklig ar ock attrubbandet av kontrasten mellan HT och 
ST genom det · myckna som infores dem emellan. GF ar 
intressant, byggd som den ar pa fria omformningar av HT. 
RPR ar anmarkningsvart avkortad genom elision av det mesta 
OT-materialet. 

Adagiot har en rikt figurerad nielodi, vars rorelse sker i
mycket laga notvarden. 

. 

Violinen · har i denna sonat relativt begransad sjalvstan
dighet: hela fakturen. 'ar · karaktaristisk for tidens yanliga 
beteckning, sonat for fortepiano med violin. Starkast fram
trader den i adagiot och finalen. 

19 Sonat for fortepiano och violin. 
N:o 2 i anf. Instrumentalmusik i handskrift 4 6, 47. 
Allegro: D: 4/4 . EXP: HT 8 karntema och fortspinning + 

0T1 12, modulerar till A+ ST 16 VI solo+ 0T2 rytmiskt 
livfullare + Cop 7 + a: 6T3 22, ett kortare karntema och 
fortspinning i 16: fig. imit. mellan Pf och Vl modulerar 
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genom. flera tonarter. + d: 0T4 12, fermat, · 0T5 14 succ. 
insatser modulerande + A: 0T6 10· + Coda 15 + 3 figura
tion i trioler samt RemOT i VI. GF h: Rem0T5 modulerar +
GFT1 28 16: fig. i Pf + GFT2 16 succ. insatser synkop. rytrn, 
sedan 16: fig.+ QT7 g: 14 V1solo + Rern6T5 12 + fermat. +
RPR: D: ST 12 + HT 14 +6T2 14 + QT8 (14+8) karnterna i 
bada kongruera + Coda 22. Fritt utbildad. 

Adagio: $: C: gruppen rl exponeras av Fp varefter Vl 
ternatiskt intrader, dock· som fortspinning, /3 orienterar mot a 
och overga..r till r, dar VI har rnel., <Y ar mer kapriciost och 
fortspinnes till avslutning av reprisen. Repristecken. s fores, 
vidare, · modulerar och over gar i {)-, Vlsolo orienterat till d. 
fermat. fria · parafraser av a f6rst i Fp sedan i VI utmynna 
i Coda, som · icke kongrue���T · med forsta reprisens. 

· Rondo .. Allegro. Dess_ �f�r.sta del bygges med 8-taktiga delar
I, II, III, och IV;. detta '\ienare fortspinnes utover mattet, over
gar i V som fore·s till en RemI, denna overgar i sin tur i 
I. Minore, tematiskt fritt ford, mynnar ut i Adagio (4). Tempo
primo ger forkortad repetition. av foreg. samt avslutas allegro
efter ett forutganget kortare adagio.

Analysen av forsta satsen visar, med vilken frihet den ar 
uppbygd. Pafallande ar langden av dess EXP samt den terna
tiska brokighet som dar utvecklas. Sarskilt anmarlmingsvart 
ar 0T3 som. har en utpraglad GF-karaktar, vilket gar att 
frestelsen ligger c.. nara till hands tala om .tvenne GF i denna 
sats, sarskilt som den verkliga GF endast vagt bibehaller 
tematisk konnex m�d. EXP. Kongruens�n, pi ell an EXP och 
RPR ar svag sa tillvida, som nytt tematiskt material infores 
i den senare. 

VI ar i denna sonq..t nagot mer tematiskt frigjord an i foreg. 
sonat ur samma samling. 

Verk under resan 1'782-· -86 

Resan under runda fem ar har givetvis varit framst en 
tid av receptivitet for Kraus. Dock har han darunder icke 
lagt kompositionen at sidan, utan skrivit en betydande mangd 
verk. Utom de i det foljande ornnamnda verken, finnas i 
UB samt i autogr. i KMA en del mindre kompositioner, spec. 
kantater (till texter av Metatasio) fran denna tid. 
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Genom sin mer onyanserade Sonatform kontrastera_ i viss 
man narmast behandlade verk mot de senare under resan datc
rade, men de representera: var for sig ett experiment mot 
formens utokning genom mer obekymrad upprepnings- och 
farceringsteknik (sarskilt kvintetten ). 

Violinkonsert C. 
Sinfonia. UB Instrumentalmusik i handskrift 29, tvarfolio, 

Silverstolpes donation, autograf, part. 

Autograf till violinkonserten i C. (UB) 

Corni in C, Fl. I, II, VI. obl., VI. ripien. I, II, Violetta I, II. V c, Basso. 
Formanalys: Adagio. l : C: Snee. insatser, + homofon· sats. 
Allegro C: EXP: HT (4+4) + OT1 (�+8) + 3 modulation, 

kadens i G: ST: (6+3+.3) + (3+3) upprepn. av figur ur foreg. 
+ OT2 fri fortspinning av ST i Vl obl. over ligg. ackord i
Str. + HT 6 synk. motiv, stigande sekvenser. + OT3 16 ackord
fig. i 8- och 16:delar, kadens. GF: HT 14 stig. sekv. upprepad
tva ganger+ Cop1 7, trem. ackord i ff+ Cop? (a : 2+G: 2)
fallande sekv., 8:dels-motiv + a: 6 kadens + Cop.3 12+3 replik
vaxl. olika instr. RPR C: ST (6+5) + 18,. fig. i VI. obl. av
OT2 .+iHT 7 + OT 1 (8+8) + Coda 8.
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Andante F, 2/4. Satsen bestar av tvenne repriser. Den 
forsta har trenne tema u.-y som framforas i suit f6renade 
genom mellan1iggande partier. Forsta reprisen mynnar ut i 
C, andra i F. Terna /3 ar soloinstrumentets huvudsakliga fa.It. 

Allegro 2/4, C. Satsen iir genom repris delad i tva pai·tier. 
Det tematiska materialet bestar i huvudsak av I--1V. I endast 
fyrtaktigt, avloses av dub_blerat II, ett figurationsparti (III) i 
G for solovl. mynnar ut i IV som bildar coda. Reprisdelen 
inledes med bearbetning av I, atfoljes av den foreg. satsdelens 
tematiska material, transponerat i C och i solofig. nagot av
vikande fran . expositionsdelen. · 

Tematiken visar i Exp. · en gruppering for omedelbar kon
trast mellan HT och ST. GF har icke egentlig bearbetning av 
givet material, utan ror sig till riitt vasentlig grad med hetero-

' gent material. Synnerligen marklig ar den in.version av ord
ningen mellan HT och ST som ·i RPR visas, . ett forhallande 
som har aterverkat t. o. m. pa OT, vars inbordes ordning 
ar omkastad. Soloinstrumentet ar i stort sett "icke sjalvstan
digt verksanit : mest framtrader det· som en funktion av tema
tikens figurationsmojligheter. · · · 

Instrumentationen ar skalige'n schematisk och FL folja 
ganska troget VI, corni tjanstgora soni blasarpedal eller giva 
stodjetoner·. Ackompanjemanget till solovl. ar tydligen mycket 
sparsamt. Strakbeteckning ar noggrant genomford, · och an-
•giver har ocksa _-:-:----.. Soloinstrumentet har av_ fig. nastan 
utesluta1ide treklangspassager eller skalor .. I den forra arten 
forekommer ofta los strang och gripen strang for samma ton 
v�ixelvis. 

Harmoniken ror sig utmed kanda linj er. Gen om delningen 
av Vla vinnes en stamma som_ icke sallan utnyttjas. V c har, 
bada ensam och i unis samverkan med Cb en viss betydelse 
i tematiskt avseend-e. Basforingen ar ganska rorlig och de 
langa notvardena pa en ton, varover . en harmoni harskar, 
sa som i tidigare verk, har har brutits av en: omisskannlig 
tendens att gora basstammorna mera sjalvstandiga. 

K vin tett. 20 

Quintetto a Flauto, due Violini, Viola e Violoncello del 
Sig:re Kraus. UB: Instrumentalmusik i handskrift 37, Silver
stolpes donation_. tvarfolio, part. 
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Formanalys: Allegro moderato: EXP: D: $ : HT G+ (_4+4) 
forts1)inning + OT1 (4+4) skalgangar i olika instr. mot ligg. 
ackord, + RemHT 7 och fri fortspinni1�g + OT2 A: (3+3) 
+ 6 + RemHT · 6 + OT3 14 kapricios anlaggniiig, skalroreise,
.+ OT4 6 ackord i . rytm J "1. J "1 + Rem HT 4 + OT5a 

+ OT 5b 14+9 �-ytmen fran foregaende

bibehailen, treklangsrn.otiv i basen koordinerat OT6 20 + OT2 

(3+3+4). Repristecken. GF. D: HT 10 mod. via a t. h v + HT 
11 + RemHT 7 + Cop 7 mel. i Fl. rikt fig. ackompanjemang 
i VI, (2+2) + (2+2) +8 sospiriackord, kadens h v + RPR: D:
Cop 12 succ. insatser, indiffe1:ent temat. material + 0T 1 (2+2+2) 
+ Cop 6 + 0T4 6 + 0T6 mod. tiil e v (i sta.Ilet for h v, ss i
EXP) + RemHT 11 + RemHT 6 + QT5 b: D: 9 + 10 + Final 42.

Largo. $ A. ex exponeras tvenne ganger, av VI samt i 
Fl. atfoljes av /3, som ar nagot rorligare an det foreg. F ar 
rikt figurerat, avloses av o' .som i lugn 8:dels-rorelse fort
spinnes till betydande utstrackning. cl infores i V c_ och satscn 
spinne_s vidare till Minore, som ger a i moll, en fri fort
spinning darav samt andas· med tvcnne fermater. Maggiore: 
a. exponeras tvenne ganger, melodiskt varierat.

Finale con brio. D: 3/4. Den har tvenne repriser av vilka
den forsta exponerar tematiken och den andra spirn�er vi.dare, 
darvid tiU en del bearbetande partiklar ur den forsta. reprisen, 
_dels i. fri uppfinning; den . forsta reprisen orienterar at domi
·nanttonarten, den andra till huvudtonarten. En kortare coda
avslutar satsen. Taktantal 93+99+8.

Formanalysen av forsta satsen adagalagger dess kolossala
matt. Detta ar en foljd av tematiken som rojer en ansats
till rondoteknik genom. det ideligen reminiscerade HT, vilket
antager manga olika gestalter. Ett ST i egentlig mening
finnes endast, om OT2 kan raknas som sadant: dess odelat
rytmiska men obetydligt meiodiska karaktar motsager det
dock: tematiken ar nastan genomgaende betecknad av takt
fyllande floskler och utan storre betydelse. Pafallande rudi
mentar ar GF, likasa odeciderat intradet av RPR, vari det
egentliga HT,. bortskurits. De ovriga tva satserna aro vida
lodigare: largots breda kantilena har verklig uttryckskraft,

77 

finalen ar som helhet till faktur och tematisk halt hojd over 
den traditionella finalens bekymmerslosa losleiern· och narmar 
sig sonatsatsens pregnans. 

Harmoniken rojer i detta verk inga nya vagar, oc.h basen 
sagar godmodigt sina attondelar. Dock har satsen en betydande 
fond av levande sfamforing och t. o. m. V c har ratt ofta 
starkt framtradande solistisk roll, aven i 7. la.get. 

I Silverstolpes ex. av .part. finnes antecknat: "Denna quin
tette har Kraus komponerat i vVien ar 1783, och skankt · till 
hugkomst at dess van Herr Liedemann, som da var darstades 
efablerad · men sedermera nedsatt sig i Pest uti Ungern sasom. 
handlande. Herr Pleyel har ar 1799 uti Paris graverat detta 
verk) det han kallat propriet� de rediteur, ehuruval han blott 
Hirer a.gt det sasom samlare sedan han vistades i \Vien." 

Forevarande verk kan mojligen ha nagon bestallare eller 
Kraus egen onskan . att uppvakta nagon ensemble darmed 
att tack.a for sin upprinnelse. Aven forefaller det troligt 
att han 6nskat producera sig i en besattning i kammarmusik,
strakar .+ flojt, vilken vid -de1j

.
'na tid begynte atnjuta en viss 

popularitet, mest i form av kvartetter - for vilka t. o. m. 
Moz.art •ju ar en represeutant (for att ej n}imna exempelvis 
den outtrottlige och obenadade Hoffmeister). Genom sin 
starkt utdragna form ansluter sig foljande verk nara till fore
gaende. 

Violinkonsert C-dur. 
Concerto av Kraus. Partitur, Efter Krausens handskrift 

hos .Music. Handl: Traeg i. vVien. UB, Instrumentalmusik i 
handskrift 32. Fr. S. Silverstolpe _i \!Vien 1800. Tvarfolio. 
Violino principale, Corni in F. Flauti, Violini I e II, _Alto e 
Fondament. 

Allegro moderato H EXP HT framfores i sextparalleller mot 
liggan_de bas, spinnes ut och avslutas med dorninantkadens, 
varvid ett OT1 anknytes. En reminiscens av HT i G avloses 
av OT2 i G med motrorelse mellan ytterstammorna och detta 
eftertrades av en coda varmed _exposionen avslutas och vid 
vars slut Fine angives. Nu framf6res soloviolinen i en figura
tion av HT. En fri figurationscopula av vasentlig omfattning, 
dar solovl. har en figuration av blandad 16-dels och trioiri>relse 

21 
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mot ackompanjerande 4-delar. Tematiskt upptager den 0T2 

samt i forstor1ng 0T3 och mynnar ut i D 7 med fermat som 
gar till D I. Det torde dar kunna tankas plats for kadens i solo
violinen. Ett par takters avslutning leder sa over till RPR. Den 
.overtages av Tutti och bearbetar HT transp. till G, vidare 0T3 

samt Coda. Detta upprepas sedan av solvl. som sedermera 
spinner ut figurationspartiet fran EXP och upptager bl. a. HT 
i figuration i moll. Delta parti leder fram till a dar ett 
parti med successiva insatser modulerar till G, dari HT skymtar 
fram. En ny modulation leder till F vari ett storre copula
parti med blandad tematik och yppig figuration i solovl. En 
kortare reminiscens av HT med modulerande tendens leder 
till g 6 - sannolikt ett cadenstillfalle for solovl. - som over
gar till g 3. . Darefter vidtager EXP tuttisats som avslutas vid 
Fine. 

Adagio F $. Endast Str. Cl exponeras som Tuttisats o_ch 
fortydligas sedan med solvl. Det utmarkes av lugn linje
foring och avloses av /3 som ror sig nagot livligare. En 
Cop. formedlar overgang till a tr_ansp. Tvenne Cop. fora sa 
over till en fermat efter vilken expositionen atertages for
kortad . 

Rondo C 3/8. Terna I exponeras i Tutti med ?olovl. och 
avloses· av en copula i figuration f. solovl. Darefter kommer ett 
tema II i G som leder over till tema III i sospirimaner .. Detta 
efterfoljes sedan av I som gar over i tema IV i F. Detta 
framfores forst i rik figuration, sedan som ett slags f6rtyd
ligande av en i forutgaende figuration latent melo'di, som 
spelas pa "oltima corda". Ett parti med successiva insatser 
spinnes ut och overgar organiskt- i ett par tuttitakter som av
losas av solofras i rik figuration� som utgor en fri parafras 
av IV. Detta efterfoljes av en Cop., som i sitt sospiro
artade maner forbereder sista intradet av I, varmed satsen 

. avslutas. 
Tematiskt sett visar denna konsert en man:gsidig anvandning 

av det exponerade materialet och sarskilt i forsta satsen en 
medveten tendens att utnyttja det sa · mangskiftande och ut
trycksrikt som mojligt. Men det bor ocksa frarnhallas, att 
tematiken trots sin fyndighet dock. ej verkar intressant. Framst 
beror delta givetvis pa, att solovl. e11ligt gangse bruk kraver 
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tillfalle till solistiska bravader som genom sin oi:nfattning tynga 
satsbyggnaden och fylla den :rped tematiska · ovasentligheter. 

Detta fortjanar framhallas, att imitationer och successiva 
insatser spela en ganska stor roll pa. vissa punkter for gestalt� 
ningen . av det hela. lVIarkligt ar ocksa det forsok som har 
gores att fastare sluta tillhopa · forsta satsens form genom 
upprepninge:n da capo av begynnelsetakterna. 

Instrumentationen ar · ganska enJ.(el. Det forekommer vis
serligen pa ma'nga stallen marke:rad • · sjalvstandighet i blas
stammorna men· i stort sett behandlas orkestern registervis 
och ackompanjemanget till solofraser besorja ·vanligen Str. 
ensamma.- Soloinstrumentet har en ganska tacksam stamma 
utan att darfor stalla storre svarigheter pa den spelande. Karakta
ristisk ar forkarleken .for stora intervallsprang, sarskilt vid fras
sluten, vidare ocksa treklangsfigur.ation med samma ton fore
kommande bade pa 16s och gripen strang. Dynamiska beteck
ningar forekomma ymnigt och noggrant utsatta: ett och annat 
cresc. forefinnes. VanUga aro givetvis accentbetoningarne med 
sf och fp. Strakbeteckningar aro minutiost angivna. 

Det finaltema som Silverstolpe an.giver som iildre och kasserat, 
visar en mer kapricios kontextur iin det bevarade. 

De
0 

foljande tvenne symfonierna, i ciss-moll och c-moll, aro 
i formavseende niirmarc knutna till verk av Stockholmsperio
den, sarskilt de senare str�kkvartettei·na, och visa pa en tydlig 
stravan att avrunda och · stabilise1�a form en. 

Symfoni c-moll. 22 
Part: UB: Insfrumentalmusik i handskrift 26, tviirfolio. 

Silverstolpes donation (autograf) KMA: Band tillh. Per Frigel 
med ryggsign. Kraus Ouv. och Sinf. Stammor utg. av Silver
stolpc, Stockholm. 

Besattning. Corni in E la fa, Hautbois I, II, Violons I, II 
Quinten I, II, Bassons, Violoncellen Contrebasso, Corni in ut. 

Formanalys. Larghetto, halvtakt. c: 31, polyfon sats, succ. in
satser + 7 ackordverkan. + 11 polyfon sats. attacca: 

Allegro: halvtakt: c: EXP HT (8+11) + OT 1 (4+4+3) trekl. 
fig. i 8:delsrorelse, unis. Str. + OT:i (2+2+ 1) replikvaxl. VI 
I och Bas + 19 fzeffekter, korthuggirn motiv, kandensering. 
G. P. kromat. 3 stigande bindetoner i ha]ynoter + 0T3 5 
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rytm. livfullt,t repliker fran mellanst. + 7 partiklar av 1/8 
fig. ur OT1 melodiska partiJdar erinrande om OT3 + OT1 

(2+2+2) sekvenser + 7 fortspinning av OT4 + OT5 15 1/8 
fig .. polyfon anstrykning. + OT6 13 8:dels fig. ur OT1 och 
rytm. reminiscenser av OT3 + ST (9+8), lug·n meL i VI I, 
ligg. ackord i 6vriga Str. + · Coda 8 tutti och ackordeffekter 
+ 8 fig. . OT1 

GF: c :  19 basfig. ur OT1 rem. av OT2 +

g: Cop. lugna 1/4 noter + Ess: 6 = OT3 + f: (2+2+2) + 7
= OT1 

+ 23 rem. av OT5 saint fri fortspinning i polyfon 
anstrykning forbereder intrade av: RPR: c: HT 11 forkortat 
+ OT6 13 + ST (9+7) + Coda 19.

Andante. 3/8 . Ess.- Satsen ar i huvudsak byggd pa ett
fyrtaktigt tema a, som dels dubbleras . (4+4) dels framforcs 
enkelt. Emellan de pa olika satt varierade exponeringarne 
av detta · tema forekomma dels. /3, c\ dels st6rre copulagrupper 
(1-3). Begynnelse- och slutp·artier aro overenstammande. 

Finale: Allegro assai: halvtakt: c: overensstammer med finalen 
i ciss utom dari, att tema I har tre insatstakter samt en 
genomforingsartad del efter repristecknet,_ som saknas i ciss
moll-symfoniens final. 

Det inledande Larghettots form visar en strang slutenhet 
genom grupperingen av polyfont anlagda partier inramande 
ett homofont lugnare mittparti. _ Allegrosatsen foreter nara 
overensstammelse. med ciss-mollsymfoniens forsta sats med av
seeende pa byggnaden (tematiken ar ju dock en arinan), sar
skilt daruti att EXP och GF ha ett ·sa betydande omfang i 
jamforelse med RPR. 

Tematiken ar i allegrosatsen avvikande fran ciss-mo�l sym
fonien: HT har en mer kantabel och lugn karaktar. Det tema
tiska utnyttjandet ar daremot ·mer mftlmedvetet och starkt 
installt pa dels ett motiv (OT1), dels sammankoppling av olika 
temata. Marklig ar den betydande roll, som tilldelas just 
OT1 och som darrnr med fog kunde stamplas som HT2

. Anmark
ningsvard ar ocksa forekomsten av rikt utbyggda partier fore 
ST. som vasentligt · avtrubba den tonala · kontrasten mellan 
dessa tema. 

Instrumentationen ar i denna symfoni lagd . for ytterligare 
nag1:a :instrument .utom dem Kraus i tidigare verk anvant : 
Fag och. dubbla Vle (Quinten) .. l\.fedverkan av cembalo synes 
utesluten, . och det ur .. hannonisk synpunkt effektiva stam-

8 1  

antalet, pa grund av den tydliga sjalvstandigheten hos Vle 
(de forekomma ofta delade) ar minst fyra. Partituret har fran 
horjan haft blott Corni in Ess, men dessa aro sedermera 
supplerade med Corni in Ut (vilkas parti icke sammanfalla 
med de tidigares): •·· Rorelsefriheten och sjalvstandigheten hos 
Ob. ar ganska ·1iten. · Nyansbeteckningar forekomma icke sar
deles ymnigt_, men de omfatta nu gradationen ppp. Omedel
bara dynamiska . kontraster aro vanliga. 

Harmoniken ar ·· nagot.. .. mer ,. patetiskt" accentuerad · an i ciss
mollsymfonien, framst genom en tendens till djarvare kroma
tiska genomgangstoner, som ger ·anledning till alterationcr, 
Harigenom framhaves ocksa i sin man en 6kad kansla hos 
Kraus for den enskilda . stam!nans lineara betydelse. Modula
tionstelmiken 'visai· prov harpa, vilket ett exempel ur finalcn 
fortydligar: 

b.::li.-c-dess-c� 
g-g-:g·�g- ·ass
ess-: - - - ess.
Ess- - � - Ass

·F0j'ev;ra11de · symfoni ar · 1 · Silverstolpes . ex. daterad 
I783.; .. :,Den har sakei·ligen ocksa tillkommit -under Kra_:us'. ··vis
tande i Wien, trots anteckning i Fri gels ex .. - ",In P::,trigi"-, .s.orn 
slrnlle angiva, att dei1 skri,rits i Paris, varpa. aven de fr�i1ska 
instrumentheteclmingarna .. ktmde ty?a. · Starkare sk.al fot att 
datera defr till ·wie1iertiden ar dock den omstandigheten att 
deiina symfoni overlamnats av. Kraus. som vangava till Haydn 
(Silverstolpe: Nagra Merbli�lrnr pa rygtets, snillets och kons
ternas verld, Sthlm 1841, 52.) 

Det kan med god visshet antagas, att cissmollsymfonien ar 
en f6rstudie till c-moll. Forh1en har vuxit avsevart fran .den 
forra till- _den senare. Tematik o�h harmonik visa en tydlig 
mognad fran den forra till den senare, likasa ar instrumenta
tionen individuellare i den · sistnamnda. Att den form har 
menuett, ar skaligen betydelselost. 

Denna symfoni ar sakerligen det starkastc symfoniska verkct 
av Kraus, och endast Ess-dursymfonien kan ma.ta sig med den. 
Dock har den det foretradet, att den genom sin allmanna 
karakt.ar ;narmare aterspeglar sin upphovsmans egenart an den 
senare: den ar. ett. verk av · den art som kom samti<len att 
Sv. ticlskr. for nmsikforskn. 6 
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med ett Fr'igelcitat som aldi:ig saknats i nagon Krausbiografi, 
aven den kortaste, finna honom ·"for mork i sitt man er". 

· Symfoni Ess.
-Siil'fonia in E la fa. OB. Part. hdirfolio (autograf) UB. Silver

sto"ipes: d011ation, • Tvarfolio. Bibliothek d. Gesellschaft d. lVIusik
fre'L111de· d. Osterreichischen Staates, Wien (Eitner). 

E:raus autograf till Ess-symfonien (0, • B.). 

Corni in . E la fa I, II, Flauto,. Ohoi I, II, Vli I, II, VJ a 
Fag., Bassi. 

Formanalys: Allegro 3/4. Ess: EXP: HT (16+16) unis. 
borjan, sorri · fortspinnes divergerande inom bada grupperna 
+bT 1 (4+4+4) + (2+2) trcklangsmotiv sekvcnserat + 12 fort
spinning av foreg., + bindeton, + ST: B: (8+8) +8 lugn 1/4
melodi .+()T2 11 niarkeradc 1/8 skalor+()T3 kromat. stigandc
lugh: ,meL. +10 1/8 fig.+6T t 24 ackordeffekter.+Coda ((11 +G)
+(11tr6)) GF: f: GT 1

. 8 me1. i Vl. l� s�rnkop. ackord i underst.
+(4+4)+4+4 .· kadei1serii1g+c": ·HT' 8 antydan och kadcnsering
+.OT3 •.,:38 ·; fritt titformat modulera.ndc sekvensering (Ass, c,
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Ass f)+RPR: Ess: HT (16+6)+ST (8+8) +s -+OT.2 12 +6T3 

18 +6T4. 24+ Coda· · EXP. 
Larghetto. 6/8. e:: Bestar av trenne delar, tvenne i11ino

.
re

partier, inramande -ett maggiore. Mino.re bygges av tveririe 
motiv (a och /3,) a,r vilka · /3 tillhor Ess och i satsforloppd 
6rp gardas( av f'l. Inom CL. i�ader kon�rast mellan Str: och :tutti. 
:Maggiore ar byggt pft ;-, som framfores tvft -ganger med meHan-

. liggande copula: En dylik formedlar. ock overgangen till minqrc, 
som ar endubblerad �1,\. 

Allegro Finale. 3/4. Ess:. EXP: HT 22 fyrtaktigt ldirnteina 
samt fortspinni1�g �nl. typ .Q-J�-- \ j � ! \ OT1 (8+8) 8:dels-fi-g. 
inspriingd i fja'rdedels to:r:else+6T2 ·cs++s tutti, rytm fra1dort
spinningen i . BT' basrorelse patallell med mel., ·modulation och 
kadensering for+ST:B: (7+7) capriciost tema i Str +6T4 cs+�) 
fortspinning av ST+Coda 16 tuttieffekt�r, kad�tiserfog .. · Repds
tecken. · _GF _HT. 4· +_ GFT as�: 8 _lug11 1/8 rorelse+Jss GFT 
s+b; GFT. s+f: GFT 8 ·+c: _GFT 8 + 8 kadensering + ):tr
i succ. i11satser+. l<;adensei:irig_ i B och Ess ,(v7

) RPR: Ess 1

:· '30
succ. insatser av HT· samt eirneffekter+C)T1 (8+8) +sT (7+7) 
+oT·:i (8+8) + Coda. . . , . 

Formanalysen . visar en . satsernas .slutenhet och oversl�ad
lighct, .soin Kraus knappast tidigare nfltt till. Proportionerna 
mellan EXP och GF ar6 lyckliga, . RPR enciast obetydligt fo'r
kortad. Anma1·lq1ingsvard ar firtalens frarritrada�1de egenslrnp 
av sonatsats. Bade . .teinpo och dess rytmiska utnyttj�_nde, 
vidare och m_ed storre styrka, de bada kontrastema och _GF� 
partiet tyda. darpa . .. Ett .annat largh�tto i _stallet foi- det mi>
varande har Silverstolpe meddelat begynnelsetakterna av. Detta 
aterfinnes dock . icke i Kraus autograf. I . 

demi.a visa ha.I efter
nalstick, att largheHot vid nagot. uppforande av. symf. ute
slutils. Tematiken iir frapperande.· pregnant: kontrastverkan 
mellan HT och ST i forsta satsen ·ar starkt utpraglad: aven 
framhaves den av den. omedelbara, tifan forbinclande mellan 
tema anordnade kon.nexen mellan dem. I finalen visar Kraus 
prov pa en tematiskt givande bearbetning av HT, som praktiskt 
taget ensamt bildar inotiv for hela GF. 

Instrumentationen ar nagot mer avanceracl an i foreg. be
handlade verk. Visserligen iiro Bl. anvanda for att tillgodose 
klaverets pcdalverkan inom orkestern meh. 1 sfri:skilt Fl. ar ofta 
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doterad med solofraser. Ob. vandrar troget med Vl ], Fag., 
med Ve eller Vla. Motiviskt aro bada Vla och Ve livligt 
delaktiga, Ofta- bilda dessa en egen melodisk Hnie av ungefar 
samma art som Naumann (Englander, J. G. Naumann als 
Opernkomponist, Lpz 1923) visar pa. Nyanser beteckna mest 
frasdynamik, fz effekter av denna typ aro vanliga I P J r�. I 

· Harmoniken foreter intet markligare utover vad tid�gare
verk bjudit: blot( bestyrker detta arbete ytterligare den ten dens 
mot kromatiskt mjukare linieforing, darav framkommen alte
ration samt en allman tendens mot mer polyfo11 behandling, 
vaTpa succ. insatser · visa prov. 

Symfoniens datering ar icke angiven i foreliggande not
materiaL Dess faktur · och allmamia karaktar staller den 
dock nara .foreg .. verk och den kan med visshet. dateras till 
tiden for .Kraus utrikesresa. 

I sin h.e]het utmarkes symfonien av sin star ka vitalitet: 
tempo, tematik och allman ha.lining gor det tiil det ljusaste 
och kraftfullaste verk som Kraus lamnat. Under sin resa 
har. han ju e!]:l. b.rev till foraldrarna upplevt en karlekssaga, 
vai·s · detaljer aro okanda: mahanda kan symfoniens stamning 
kanske vara en aterglans av hans egen. 

Av ·narmast foljande verk aro tvenne,. violinsonaterna, av 
Sil��rstolpe daterade till Paris 1785. Da den ( ena av dessa, 
Ess-dursonaten ocksa foreligger so,rn pianofortesolo-sonat m:1ste 
dess tillkomst vara att satta till ungefar samma tid. Skill
naden. mellan de· bada versionerna ar narnligen endast en 
besldirning av variationssatse11 i violinavfattn�ngen. Troligen 
b�h· ocksa den andra Pf.sonaten (E-dur) stallas tamligen nara 
d�n forra. Det kan· 'c:Iock icke fornekas · att dessa verk med 
e_n.' dylik datering bryta den linie som. for�faller vara ledande 
inom Kraus alstring i sonatforrn, tematikens mjuka bojlighet, 
tendens mot hel stopning (franvaro av repriser), fri behand
ling av RPR i f6rht1lancle till EXP. Otankbart ar ju a andra 
sidan icke att .Kraus' nu i senare vcrk' syftar mot en sfrangare 
och mer avruridad men ocksa mer schablonmassig form 
(Mozarts violii1- och pianosolosonater aro ju · darvidlag niir
mast att antaga som forebilder. ) 

· .. Sonat for pianoforte och violin. Essdur.
UB: lristrumentalmusik i handskrift 48, · 49, . tvarfoliostam-
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mor. Denna sonat ar identisk med sonat for pianoforte 
Ess-dur, tryckt i K. priviligerierade Nottryckeriet ("Due sonate 
. .. " etc.) med den skillnad att variationssatsen i violinavfatt
ningen beskurits. 

Sonat for pianoforte och violin C..!dur. 
N;o 2 i Tva sonater ur Ess-dur och, C-dur for pianoforte 

och violin af Kraus. UB. Instrumentalmusik i handskrift 48, 
49. Silverstolpes donation.

Largo: 4/4: · C: Treklangsmotiv inleder, aterkommer som
formsegmentering, farcering av rikt fig. melodi i Vl och Pf. 
omvaxlande. Attacca. 

Allegro con spirito. Cop. 16, succ. insatser imit. arbete+ 
EXP: RemHT 13+Cn1

: G: 30, karntema treklarig i VI fort� 
spinning, fermat, ST: 12 Vlsolo lugn linie OT2 12 fig. i Pf. 
+RemHT 5+GF: GFT 26 karntema och figurationsfortspin
ning. +RemHT 16 karntema = foreg. samt annan fortspin
ning+ C: HT 8, fermat, RPR: RemHT 13+6T 1 17, fermat,
+ST 12+6T2 17+RemHT 6.

23 

Adagio F: 3/4. Gruppen a �xponeras av VI och Pf. efter
foljes av det korta /3; Y har kraftiga unis., som avlosas av 
det melodiska <\ orienterat till. C, har-efter en repris av a, 
transponerat till .samma ton.art och fortspunnet till '}', som 
nu ar utbyggt · med ackordklang och efter en fermat ater
knyter till ,x, /3, <Y i huvudtonarten, varefter satsen slutar med 
en kortare Coda. {,,. 

Scherzo. Allegro. halvtakt: C: Det ar schematiskt taget byggt: 
I, II, fermat. I, II, III, IV solo i Vl orienterat till G, V, korres
ponderande led med Pf.solo, fortspinning till ferrnat. cadenza 
i Pf., repris av I, II, III. Minore a: irniterande insatser, ater
tages I och Ill, vaimed satsen slutas. 

Forsta satsens byggnad visar hur den organiskt vaxer frarn 
ur 4_et inledande largot, vars treklangsmotiv sedan omvandes 
och far tjana till HT. Anmarkningsvart ar, att satsen anfor 
HT endast en gang, vid slutet av GF. Bade EXP och PRP 
ha strangt taget endast RernHT. Genom dettas forekomst 
inuti GF liksom delas denna i tvenne halfter. 

Harmoniken har i denna sonat en alterationsfoljd, som ar 
vard citera. Sjalvstandigheten de bada instrumenten emellan 
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ar avgjort storre an i samma samlings · f6rsta sonat, vilkct 
ar mindre forunderligt, da den senare foreligger i Pf.solo
avfattning. 
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-�F�-;7•�,� 1 .· · . I I·� 
Sonateri ar e'nligt. anteckning i Silverstolpes exemplar att 

da tera till Paris 1785. 
Pianosonat E-dur. 
Due sonate per il Forte piano composte dal Sig:r Giuseppe 

K1�al°1.s etc.·: Stockholm nella stamperia di Musica privilegiata 
dal. Re. 

Formanalys Vivace: 3/4 EXP HT: E: 4+fortspinning 8+4+ 
fortspinning 8 +15 fortsp1nning samt mod+ST: H: 6 karntema 
+fortspinning rikt fig. fermat+Coda 27+ Rem HT 9 repris
tecken .

. 
· GF Cop.·• mod. till dv ! s+6 treklangs ,fig. i d+ HT 

ct·: 3 +· :a s+e: s+h: 3+fiss s+ciss 3+7 mod till e 3 
fern1at+Cop. fig.parti 14+ RPR: E: 4+ fortspinning (8+8) + 
ST. G+fortspi�rnin� ·w,· fern1at Coda 27+ RemHT 9 ..

Adagi.ot ar i sfo. f orsta del byggt pa ett temq, som fores 
i A (huvudtonarten), samt i C; ett parti ger trefrlangsfigura
tion i langsamt tempo, detta avloses av en anknytning till 
huvudtemat,. som mynnar ut i kadens Ev : attacca: 

Allegretto: tema: I,· II, III aro av olika langd [12+(6+4) 
+9+10 +16] ooh. kontrastera inbordes genom faktur, rytm
och tonart, varefter I aterinfores och utmynnar i ett Adagio,
vari motivet fran satsens borjan upptages. Sonaten avslntas
Il:1,e,d en v�riationssats, o,mfattande sex variationer.

:Sonatsatsens :EXP ar marklig genom det tre ganger upp
repade fr,arn,for::i.ndet av HT, vars markanta .karntema forbindcs 
genom figurerad fortspinning. ·GF ar i sin egentliga tyngd
punkt . la,gd som , en stereotyp upprepning av HT, vari. om
vaxling gives blott av modulationsserien. 

·. Adagiots •. signatur · ar den rikt sirade kantilenans, r6ra:iJ.dc
.. !! 
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sig med rytn1iska smavarden i en manierat cirklad l1nie, hiii 
av sospirifigm�er. 

Pianosatsen ar ganska rikt utveddad, oktavpassager, hastiga 
skalloppningar forekomma, i:iven pedalverkningar foruts�Utas. 

Pianosonat Ess-dur. 9,... ~D 

Allegro moderato. Ess 2* EXP: HT ·(4+4+4), upprepningarna · 
aro ej tonalt men tematiskt identislia+6T1 B: 8 figurerat 
+sT 8+ OT2 14. figurationsparti+Coda Hv, partiklar ur 0T2

• 

Repristecken. GF: B: HT lO+f: RemHT s+c: RemHT 8+0T�
19 modulerar genom flera tonarter+fermat + RPR: Ess HT
(4+4) +6T1 s+sT 8+6T2 1s+coda RemHT 8.

Andante con variazioni 2. te�a s+s med 5 var. och repris 
af Terna. 

Allegro ma non troppo presto. 
Forsta satsens struktur ar synnerligen klar och overskad

lig. KarakUiristisk iir den upprepning av HT, som forekom
mer i borjan av EXP, vidare ocksa det 6T 1 , som forutskickas 
ST, samt den skickliga utformningen av Coda med tematisk 
anknytning till HT. RPR ar vasentligt forkortad gcnom 
sam mandragning av HT och Coda. 

Trio for violin, violoncell och piano. D-dur. 
Sonata pour I� Clavecin ou Piano-Forte Violon, et Violon

cell composee pai· Mr Giuseppe Kraus. UB: Kraus Caps. 52. 
Silverstolpes donation. Stammor. Handskrift. 

Allegro moderato. halvtakt D: EXP: HT 12 karntema och fort
spinning+20 OT1 figurati9nsparti modulerar+ST A: 17 fermat 
+0T2 12 kantabelt tema i VI +6T3 14 figuration+Coda 9.
Repristecken. GF: Cop 7+RemHT 18 modalerar. OT1 h: 4+
GFT 18 mel i VI+0T1 6: D RPR+HT 4+4 +8+0T1 figu
rationsdelen 4+ST 17+0T3 +coda 28. Fritt utbildad.

Largo poco con moto. 6/8. A Satsen ar symmetriskt anlagd 
med inledande maggiore, byggt pa a och /3, figurationsdel samt 
minore, varefter f6rkortat maggiore aterkommer. 

• Kraus anY�inder ofta blott en arabisk siffra som taktforteckning i sina

senare verk. 
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Ghiribi.zzo. Allegro 2. Satsen ar byggd pa - ett · begransat · 
teniatiskt material I:-:-IV, varav sarskilt IV iir ·utford till be
tydande omfang. 

Stockholn�saren 1'787-92 .. 

Fran .·. denna tid foreligga fa verk i c�r.k.lisk forri1; Kraus 
tonsattarfotmaga tages mest i · ansprak for tillfallighetsimisik 
for teatern, Hans . verksamhet. bade . som_ kapellmastare. ocl1:-. 
som lara1·e . Jager uppenbarlig�n _sa mycken tid i ansprak att 
ban ej. fin11er tillfalle dartill.

. .Symfop.i_ m¢d fugato _ D. _ 26 
·DB; Inst�·u:m.entalJilusik i handskrift 29, partitur h�arfoli9,

Silverstolpes donation. OB: tvarfolio, autograf · (pa en sida -a·v 
papperet). . . 
· · ]3�sattning: _ Tromb_e 111 re, ·Timp. 111 la, le,_ Con�. ii1 sol, ·c9r_n,
111 :1·e, Ob., Fl., Fag., VI. I, II, '\Tie, V c, Cb.. 

. 
. 

-. Den�a symfoni . ar i enda,:st' en 'sats bestaend,e dels· av'. ett 
i'n:ledande Andante maestoso 14/4 samt fugato: allegro maesh�s·o: 
D_en ip.ledande andantet ror_ sig pa· den hqgre ko.tu�·ne11, i'i1-· 
sab' med ·unis. ff i, treklangsmotiv. forbin4ande 'kantabel del, 
:1te1:upprepnirig av den fo:rra ·�amt fri be.arbetn'ing i successiva 
insatser av d·en se11are, ·som mynnar ut i dubbelfugan, so1n· 
inledes av tidigare exponerat treklangsmotiv. Bearbetningen 
fores till repristecknet. Efter detta v'idtager en ·uy bea1�bet
nmg, som fores frairi .till fe1.-mat, varefter en. slutstegrfog
kr6ner · det hela. 

Heia · kompositiori�r1 har namnet symfoni med den ratt som 
samtidens annu vaga bestari111ing av gr§.nsen mellan symfoni och 
rh;ei'tyr ger. Deii ar ett praktst:ycke i ai1cien regimes anda, troget 
kopierad pa fransk operauvertyi·, blott kanskc med nagot gedig
nare k.011trapunktik i d�ss fu:geracie del; och lampande sig helt 
visst ganska val for det tillfalle som den komponerats for, riks
dagsoppnandet 1789 i -S:t Nicolai kyrka. (Anteckning i part.) 

Instrumentationen ar som synes av patitiuet beraknad rnr 
en langt storre orkester an Kraus tidigare skrivit for, ett 
vittnesbord i sin man om den tillvaxt som · hovkapellet for
u·nn·ats under de ar, som ligga mellai1 detta och tidigare be
handlade verk. 
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2'7 Uvertyr till "Olympie'': 
Ottverture och Mellairncter till Olympie af Kraus. UB: 

Instrurnentalmusik i handskrift 33. Silverstolpes donation: 
Corni in F, Corni in D, Ob., F'ag;, Vl I, II, Vle. Bassi. 

Adagio .. 3/4J d: inledes med rytmiskt markerade ackord samt 
fortspinnes i mer kantabelt parti; satsen har uteslutande in
ledningskaraktar, Allegro ma non troppo halvtakt EXP: HT (8+8) 
+6T1 27. Det markanfaste dari ar rytmen [. j J � f

i overstammor samt basarnes = � iiii, + 3, 
.J.Jt,Jt,J ••• ,. t,Jt,Jt,J� 

som bilda overgang till ST (10+10) QT216: detta har. bas-
rorelsen fran OT 1 men dess tematiska pregnans ar vida 
mindre; det representerar blott en emfatisk kadens. Repris
tecken saknas.- GF: 11: F: Cop.' mel. partikel i VI I +OT 
14_modulerar+RPR: HT 17 +OT1 18+ Coda 9 attacca Adagio 
= inledningen. 

Tematiken i denna sats ar praglad av en starkt fram
tradande kantabilitet, som rojes i HT och ST. Basfigurationer 
i ovlig stil bjuda daremot OT, vars tematiska samhorighet 
ar tydlig. GF ar ganska kort och den avgransas icke genom 
tydlig segmentering fran ytterpartierna. 

Den tillhor i sin foreliggande form Kraus sista ar: (Olympie 
gavs 7 jan. 1792 [Dahlgren, anteckningar om Stockholms TheatTar, 
307]), men har givetvis varit tidigare forberedd. 

Bisattnings-symfoni c-moll. 
28 Symphonie funebre, composee pour les premieres ceremonies 

· des obseques de Gustave III ete. par Joseph Kraus· etc. UB:
Instrumentalmusik i handskrift 31, Silverstolpes donation. Tviir
folio, part. OB Sorgmusik af Kraus (omfattande aven begrav
ningsmusik), part., tvarfolio [Kl.-utdr. tr. ft I L Priv. Nottr.
Sthlm].

Timp. in C. Trombe in C, Corn. in· Es, Corn. in C, Clar. in
B, Fag., Vl L II, Vle, V c, Cb.

Forevarande verk bar endast med samma berattigande som
D.:..dursymfonien (sid. 122), benamningen symfoni. Den inledes av
ett andante mesto, vars forsta takter giva nagra pukslag, dar
efter insatter ett . treklangsmotiv i V c och Cb mot synkoperade
ackord i. Str. Samma motiv aterkommer sedan i overstammorna,
ett kantablare i 8:delar spirar fram och av detta tematiska ma-
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terial ar den forhallandevis korta satsen uppbyggd. Ett kort 
Larghetto (3/8, f) foljer dar'efter · och formedlar ·overgangen 
till koralen; En stor och patetisk sats ar det foljande Adagiot, 
vars tema nastan verbalt aterger c-mollsymfoniens HT, detta 
spinnes vidare for att sa smaningom forsvinna mot ett ljt1sai�e 
tema i Ess, exponerat air Corno, som fritt fortspinnes och 
ombildas till en replik av koialen·, ackompanjerad av en rik 
figuration i V c. Samma koraltema samman1rages star kt, 
rytmiseras accentuerat och fores i fugerad sats fram mot av
slutningen, som utgor en upprepning av inledningssatsens 
Andante mesto i sammandragen form. 

Forevarande verk ar, som. dess. anlaggning . visar, beraknat 
som en tillfallighetsmusik. :Men dess varde ar sarskilt stort, 
emedan det betecknar en avgjord utveckling fram mot ett 
personligt praglat uttryckssatt: det visar ock en andens mognad 
och luttring, som gor detta verk till ett av Kraus mest 
betydande, till "ett storverk for alla tider". · Det ar soin 
om det genom sin strama form, sin ldara byggnad ocb 
pregnanta uttryck samlade i .sig .det basta av det utgaende 
seklets syftning och salunda blir till ett sista utklingande av 
dess ideal,. en vardig hyllning till dess representanter i svensk 
odling, det ma sedan galla tillfallets hoga forernaJ eller - och 
det an hellre - ton_sattaren sjalv, sasom skedde nar det senare 
(rninnesfesten over Kraus) vandes till en minnessang over honom. 

Saimade verk 

Enligt anteckning i C-dursym.foniens part. av Silverstolpe 
har funnits en Symfoni i D-dur, om vilken foljande meddelas: 
f'Uti Kongl. Theaterns Not-Bibliothek har fordom fum�:its en 
Sinfonie av Kraus, med nedanstaende tre themata. Den vai 
satt for 2 violiner, Viola, 2 Oboe, 1 flojt, 2 Valdhorn samt 
Basar. Efter skedda undersolrningar af Directeuren for de 
Kongl. Spektaklerne, Herr Presidenten \N esforstrand, forsakras 29 
att denna Sinfonie, jemte flera · andre mi:1.stares Orchester
Stycken, hvilka varit sammanhaftade i backer med det ifn'tga
varande af Kraus. blifvit Iagornas rof vid det Dramatiska 
Theaterhusets brand i November 1825. lVIojeligen finnes af 
denna Sinfonie nagon afskrift i enskyldt persons Not
Samling." 
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S01iat for violin och guitarr. Eitner upptager detta verk 
ss. op. 1. och forefintligt i Bibliothek der Gesellschaft der Musik
freunde d. 6sten;eichischen Staates, Wien. Enligt av Hr "IL 

F.· Schreiber verkstallda undersokningar ar ifragavarande verk

stulet ur samlingen och .undandrager sig ·salunda bed6mandet.
Bland saknade verk bora givetvis ocksa namnas st6rsta 

delen av de i KBIO forteclmade (54): 
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