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JOACHIM NICOLAS EGGERT.
BIOGRAFI.

MEDDELAD AV BIRGIT Gusto
N.
·

Adolf Lindgren betecknar i sin ·bok "Svenska h ovkapellmastare" tiden mellan Hffiffne
rs avgang och Du Puys till
trade (1808-12) "interregnum"
och motiverar denna overt3krift
pa foljande satt: "Efterfoljande
lilla kapitel kunde noga taget
forbliva oskrivet, ty de bada ova
nnamnda konstnarerna · [Eggert,
Kuster] blevo visserlig,en hovkap
ellmastare men icke vid operan
,
av det erikla ska.I, att operan
da ej fanns. "Det kan ju syn.as
egendomligt, att detta ska.I vor
e tillrackligt att h oppa over
tiden . h elt och h allet. Formo
dligen r�sonerar forfattaren sa
har: eftersom ingen opera
fanns, bade h ovkapellmastaren
intet att gora, och . h ans. plats
Vore .alltsa en ren yttre dekora

tion. Denna slutledning ar doc
k ej riktig, ty samtidigt med
·au operan indrogs, skedde pa
konungens 'direkta an.marring
en - betydlig utvidgning av kon
sertverksam h eten, och en h ov
kapellmastare bade saledes full
t upp att gora aven utan en
lmnglig lyrisk seen.·
Av de tva -kapellmastarna mel
lan Hffiffner och Du Puy Eggert · och Kuster - in.tog
visserligen den sen.are en blyg
sam stallning,. men den forre
var en sa mycket storre ledand
e
kraft bade som kompositor oc
h dirigent och kan
just darfor
ej forbigas, da det galler det
svenska h ovkapellets h istoria.
Lyckligtvis finnes det en utfo
rlig biografi av h onom, vilken
h ittills ej uppmarks
ammats, i_nford i tidningen Nya
Extra Posten
- Sveriges forsta musik- och
teatertidning - for d. 4 och
7
oktober 1819 (med tillagg d. 14
oktober). Den meddelas darfor
h ar in extenso:
"Nagra biografiska underrattel
ser om denne, i vart fadernes
land, for nagra ar sedan a
vlidne konstnar, h ar man trot
t
skola fagna den avlidnes narma
re bekanta och intressera en
var, som h aft tillfalle att hor
a nagot prov av hans talent.

Joachim Nicolas· Eggert, yngste son.en av en redlig· hantverk-are
i den ·1ma staden Gingst pa" Rugen, foddes ar 1779. Sa fort
hans medvetande utvecklat sig uppenbarade h an . aven en
obeskrivlig lust for musik och vid elva a.rs alder borjade han
spela violin, under h andledning av stadens en.de· virtuos, en
fabriksarbetare, som strok sitt instrument, sa vitt det lyckas
ville, efter geh or, och ofta forsakrade sin larjunge, att studium
.av skalor och . noter, var det 6verfl6digaste pedanteri i varlden.
Ar 1791 anlande, fran det Halberstadtska seminarium en
ung ganska skicklig man·, h r Damm.as, sasom skollarare och
organist� . till Gingst. En tillfalligh et gjorde h onom bekant
med var Eggert, h os vilken han _ snart upptackte de mest av
_gjorda an.lag for musiken. Han borjade ocksa redan samma
host att giva den largirige gossen undervisning sa val i van
liga skolstudier som i konsten att spela klaver, violin och harpa,
och har erh oll Eggert, under trenne ar den sorgfalligaste och
_grundligaste elementarh andledning. Under det att den an.nu
mera utvecklade h ans fardigh et, gj_orde den aven h ans lust
.att for tonernas himmelska konst leva och do sa mycket
mera brinnande.
Men h ans far, som amnat h on.om att Iara ett h antverk, �nligt vad han mente det sakraste medlet att grundlagga fram
tida bargning - satte sig lange daremot. Sorgen over detta
vagrande kastade slutligen den lille Joachim. pa sjuksangen,
och nu for att radda sitt barns liv gav fadern sitt bifall och
var villig att anvanda en del av sin.a h opsparade .penningar
till Eggerts utrustning for h ans konstnarsvandring i varlden.
Ar 1794 an.Ian.de h an. till Stralsund, dar han under musik
direktor Kuhlow icke allenast an.nu mera uppovade sin far
dighet att hantera instrumenterna, fornamligast violin.en utan
aven erholl den forsta undervisningen i reglerna for kompo
sitionen. Ocksa borjade h an h ar att satta atskilligt dans
musik, vilken vann allmant bifall. Dock tillat h ans brinnande
hag for en hogre konstfullandning honom icke att har finna
sig tillfreds. Darfor lamnade h an 1800 Stralsund och begav
sig till Braunsclnveig, dar han i tva a.rs tid med oavlatelig
flit studerade under Fisch er, Markmann och fornamligast under
Kirnbergers bekante elev, den grundlige teoretikern Fleischer,
vars synnerliga tillgivenh et Eggert, gen.om sin avgjorda talent, sin
adla karaktar och sitt intagande levnadssatt, visste att forvarva.
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Da han atervande fran Braunschweig, enga
gerade han sig
som musikdirektor vid hartigens av Meck
lenburg-Schwerin
hovteater. Ehuru han har hade tamligen
goda villkor, kvar
drojde han vid denna post blott nagot mera
an ett halft ar,.
och da anledningen hartill hamtades fran
hans -aktning for
konsten, torde det ej anses for amnet
frammande, att den
har berattas. Dar sasom vid atskilliga andr
a teatrar, iakttogs
det aldrig nagot riktigt forhallande emellan
sjalva ·skadespelets
borjan och den symfoni, som forut plag
ar spelas, utan an
slots · den,. innan scenen var fardig att
oppnas och an upp
drogs ridan, medan orkestern var mitt i
symfonien. · Eggert
hade flera ganger klagat o,i-er detta oski
ck och slutligen hotat,.
att om detta ·· senare fall mer intraffade
, skulle han, oak tat
ridans hojande och aktorernas framtrad
ande pa scenen, spela
symfonien till slut. Da tredje aftonen dare
fter det anda skedde,.
satte han sin hotelse i verket, men efter
andat spektakel lade
han sin violin pa pulpeten och avreste
samma afton till sin
faderneboning i Gingst.
Har arbetade han, en langre tid, i stillh
et for sig sjalv dels
komponerande nagra storre stycken,
dels forbattrande sina
aldre arbeten, till dess hans ekonomiska
omstandigheter nod
gade honom, att tank.a pa ett solidare enga
gement for fram
tide11. Han skaffade sig ocksa atskilliga
rekommendationer
till Petersburg,. dit han amnade stalla
sin vandring; men det
rykte som Kungl. Svenska Operan i Pom
mern sig forvarvat,
bevekte honom att taga vagen over Sver
ige. Den 7 juli 1803
anlande han till Stocholm, blev har till
foljd av sin avgjorda
talent val mottagen och av den redlige
och mot all verklig
fortjanst. sa rattvise kungl. kapellmastare
n Hceffner overtalad
att har kvarstanna. Den
samma ar antogs han ocksa till
hovmusikus och aret darpa till kammar
musikus och fick sig
uppdraget .,att komponera musiken till H.
K. H. Hertig Fredriks
begravning. Ar 1808 den .15 febr.,
konstituerades han att
foresta · det kungl. kapellet, och till foljd
av denna tjanst satte
han musiken till hogsalig Hans Majestat
Konung Carl XIII:s
kronin'g. - Oak.tat. han med . den stors
ta noggrannhet, flit
och skicklighet forrattade de plikter, vilk
a atfoljde hans syssla,
rakade han i anledning av ett operadir
ektionens aldre engage
ment med hr Kii.ster, vilket denne nu gjord
e gallande som
.maren ar 1810, i ett trakasseri, som form
adde Eggert att be-

9/s
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,gara sitt avsked. Emellertid da vid var nuvarande konungs
forsta ankomst till Sverige, operadirektionen ville fira detta
hogtidliga tillfalle medelst uppforandet av operan Gustaf Vasa
och, da Hceffner Himnat Stockholm, ingen annan dar kunde
:anordna och dirigera den for detta skadespel erforderliga, stora
orkester an Eggert, anmodades han darom, och han a.tog sig
det mot villkor att for sin rakning en gang fa uppfora Mozarts
Trollfloj t, pa operateatern. Det bevilfades,. men atskilliga hin
der fordrojde verkstalligheten. Antligen gavs · pjasen, i slutet
:av maj 1812, vid vilket tillfalle Eggert for sista gangen intog
sitt rum . i var orkester.
Nagra dagar darefter Himnade han Stockholm for. att ater
vanda till Tysklan d, det han amnade att forst genomresa och
sedan besoka Frankrike och Italien for att allt mer och mer
fullanda sig for sin konst, den han med en verklig passion
omfattade. Men innan han overgav Sverige, ville han till
bringa en del av sommaren hos sin van och elev, hr Drake
pa Follingso i Ostergotland. Dit ankommen, f6rdr6jde snart
•en tillstotande opasslighet hans avresa, och efter n"agra ma
nader lades han pa sjuksangen. Hans plagor voro till en
borjan alldeles olidliga och en natt, da de stigit till sin allra
storsta hojd, lat han uppvacka sin van Drake, och da denne
hogst uifprord instortade i rummet, bad - han honom, vid kla
veret spela stycket Mig torstar ur Beethovens Oratorium: Jesu
sju ord pa korset. Med de sista sig hela hans sjal bemakti,.
gande tonerna upphorde hans plagor, och en stilla somn lind
rade den adle sjuklingens lidande. Efter denna stund for
andrades sjukdomens karaktar till en langsamt fortarande ut
mattning och · de haftigt pinande smartorna voro forsvunna.
:Men ocksa efter detta ogonblick horde han ej mera nagon
musik, och allt vad med denna konst hade · rapport tycktes
for honom hava forlorat allt intresse. Under det dvallika
tillstand, som under de senaste tre veckorna av hans levnad
ofta 6verf611 honom, sag man honom visserligen leka med
fingrarna pa tack.et, som om han spelat klaver; men da han
·uppvaknade, fortaljde han, att hans fantasi kringirrat bland
stora, praktiga tempel eller andra ark.itektoniska foremal.
Slutligen avled han den 14 april 1813, i en alder av 33 ar
och nagra manader pa Thomestorp i kungl. sekreteraren Raafs
hus - dif han fran Follingso blivit flyttad - och, genom
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hans s6rjai1de vanners ·forsorg bragtes haris jordiska stoft med
vardig prakt. till vila i Kisa kyrkogard. 1
Utom de · storre Tedan namnda hogtidlighets-kantater dem
Eggert under sitt vistande i Sverige forfatfat, satte han aven
atskilliga duetter, trios och kvartetter for violin, nagra sang
stycken och st6rre symfonier, och av dessa lat han i febr.
manad 1811 Stockholms allmanhet pa Riddarhuset hora dem
han sjalv domde vara de basta_. och sakert Iara flera annu
erinra sig det djupa fotrycket de dar erforo f6rnamligast av
syrnfonien Krig och Fred, eller av den originella, halvdystra
glattigheten i kompositionen till hr Valerii. canon:\ Sjung du
etc. - Dessutom har Eggert· den fo'rtjansten att forst i Sverige
hava · uppfort Haydns oratorium, Arstiderna och att -hava bragt
Mozarts shakespeariska kompositioner pa var teater. Gama
hade han velat satta musik till en svensk nationalopera, och
ofta talade han med entus-iasm om sin lust· att f6rs6ka an
bringandet · av de inhemska folkinstrumenterna i ett storre
konstverk. · Denna .onskan blev dock aldrig fullbordad. Och
lika sa Iorgaves erbjod han,. hasten ar 1806 allmanheten till
avhorandet av f6relasningar over musikens teori. Nastan ·ingen
ahorare anmalde. sig. Denna lilrnojdhet smartade honom pa det
hogsta. Hans karaktar var 1ika skon som hans konst. Redlig
het, oppenhet, patriotism och den oforanderligaste vanfasthet
utgjorde huvuddragen i den.· Djupt allvar lag i batten av hans
hjarta, aven om lapparna logo, och en inrotad melankoli i lyn
net, forenad med hans jarnharda arbetsflit, undergravde hans
halsa. Han var en nordbo, darfor fortarde en inre langtan och
en- alla nerver genomtrangande kansla sa smaningom hans icke
starka yttre organism. Man kan darfor val 1ampa pa honom
den gravskrift, som Jacob Balde at sig sjalv sammansatt:
Sjah� · han gravde sin grav och hans konst avnotte hans
livstrad. Garna Himnade han · livet, sa kort det an var.
Slutligen ma namnas� att av hans kompositioner Iara 4
symfonie�·, 2 sextetter och . 10 kvartetter hava utkommit fran
Breitkopf och Hartels musiktryckeri i Leipzig.
Ekendahl skriver till Hammarsk6ld 1813: "Eggert ar nu dod. Han dog
den 14 april och begrovs i onsdags om aftonen vid ljus. · Begrayningen var
hederlig. Sekreter Raaf h611 ett skont _lovtal over honom pa vers, och J esu
7 ord av Haydn speltes darvid av Erik Drake, som aven offentligen i kyi·kan
prydde likkistan med· en lagerkrans." - Se A. .A.hnfelt, L. F. Raaf · av Sma
land, Sthlm 1879, s. 377.
1

Nya Extra Posten torsd.
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Rattelse.

1. Nr 2, Art. Eggert har otatt · influtit: Beethoven· oraL:
Jesu sju ord pa k.orset, men b6r vara Haydns. - Aven har::
blivit upplyst, · att av Eggerts arbeten blott f6ljande hittills
blivit tryckta i Leipzig: 1 symfoni i C-dur, for. stor ork.;
1 sextett; 1 kvartett for violin och dito for pianoforte. - En
miderrattelse, meddelad ar 1817, av kapellmastare Eggerts bro�
sa lydande: ·Der Hr Seer. Drake hat J. Eggerts nachgelassene
musikalische Werke gesammelt und geordnet. Selbige werden;
en�
·\venn Umstande es begiinstigen, wohl offentlich erschein
und
Sextetten
Vorlaufig sind dazu bestimmt: 4 Symphonien, 2
10 Quartetten; med tillagg, att Breitkopf och Hartel dessa till
forlag antagit, - har foranlett till den villkorliga uppgiften

i nekrologen."
Har ma forst upptagas fragan om, vem som ar forfattare
till denna utforliga och sakrika biografi. Narrnast kunde man
ju tanka pa "Drake, . hos. vilken Eggert ti'llbringade sina · sista,
dagar. Sakert har denna aven lamnat uppgifterna for det
sista aret. For tiden, innan Eggert kom till Sverige, ha med
delanden tydligen · begarts fran hans efterle:vande anhoriga i
Tysk.land, · da ju ett brev av 1817 fran brodern sist citeras.
Tiden i Stockholm fran 1803 till 1812. maste da nagon tredje
person ha behandlat. Det ligger narmast till. hands att tank.a
pa Drakes van i Stockholm: Musikaliska Akademiens sekre
terare Per Frigel. Ett brev fran denne till Drake av den
1
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k.an aven overtyga oss om, att Frigel ej blott med
/7 1818
delat uppgifter utan rent av forfattat hela uppsatsen, elrnru
det ju blir oforklarligt, att en sadan man kunde taga fel pa
komposit6ren av "Sju ord". Mahanda har tidningens utgi
vare haft sin hand med vid den slutgiltiga redigeringen och da
ej tillrackligt sett sig for. Frigel ursaktar sig f6rst, for att
han drojt med biografien, nagot som mycket val kan sam
manstallas med biografiens meddelande om ett brev fran bro
dern 1817. Frigel tor de ha legat pa materialet ½-1 ar och
fatt en pastotning av Drake att ej droja for Hinge.
Sannolikt har Drake redan omedelbart efter vannens dod
begynt arbeta pa att fa ett vardigt eftermale av honom.
Genom Raaf begarde han hos Atterbom en gravsang, nagot
1

Lovenska brevsamlingen i lVIus. Ales bibl.
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som denne dock ej ville efterkomma. 1 1815 19/1 utkom i tid
skriften Journal for Konst, Seder och Moder en karakteristik
av Eggert, dar det bl. a.. heter: "Stilen i Eggerts musik var
den hoga och allvarsamma; han varderade Gluck framfor
nastan alla andra komponister och skulle kanske tavlat med·
honom. om han Hitt leva nog lange att efter sin 6nskan satta
musik pa en svensk opera seria."
Drake torde aven haft sin hand med vid denna minnes
runa. I ovrigt har Drake sjalv i sitt outgivna lexikon av
1823 2 en kort artikel om Eggert, dar bl. a. meddelas foljande
om Eggerts karaktar och personlighet: "Eggert var q_en alsk
vardaste man i umganget, av ett intagande utseend�, med det
basta hjarta, men haftig, melankolisk och nyckfull." 3
1
Atterbom skriver till Hammarskold d. 14
maj 1813: "Fran Raaf har jag
erhallit ett hogst melankolisk brev. Bland
annat vill han, att jag skall for
fatta en gravsang over Eggert och infora
den i Phosphoros. En sallsam be
garan, nar H6ijer annu vilar obesjungen." Se Ahnfelt, a. a. s. 377.
2
Hdskr. i Mus. Ak:s bibl.
3
Om Eggerts kompositioner och konsertverksamhe
t i Stockholm skall i ett
foljande hafte vidare meddelanden lamnas.

