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EGGERT OCH KUSTER. 

KONSERTVERKSAMHET OCH KOMPOSITIONER. 

forra numret meddelades en utforlig _biografi av Eggert 
efter Nya Extra Posten 1819. Def aterstar blott att med 

ledning av konsertstatistiken oeh de till var tid i handskrift 
bevarade kompositionerna soka ge en nagorlunda ovcrskadlig · 
bild av hans verksamhet i Sverige. Da bans kapellma�tartid 
oeh arbete som dirigent delvis sammanfaller med 1Histers, 
torde det . vara skal att aven m�dtata de .fa uppgifter som. 
kunna inhamt.as om denne senare. · 

Enligt biografien i Nya Extra Posten var Eggert fodd 1779, 
en uppgift som strider mot alla dem som eljest meddelas 
om honom.· Drake.' sager i sin biografi i det handskrivna· 
lexikonet; att han dog d. 14 april 1813 - 43 ar oeh nagra 
manader gammal. Fodelsearet salter han till 1780. Det fore-· 
faller som om ·Drake fatt alla data om sin van fran honow 
sjalv, och en fe1aktighet rorande fode�searet vore da_raJt egen-
dom_Iig, -helst han sa noggrant angivit hans· livslangd._ Jan. 
ell er febr. 1780 syn es darfor riktigare an 1779, · aven om dee .. 
1779 ieke direkt strider mot Drakes uppgiff om hans alder. 

Enligt biogra1ie-n i _Nya Extra Posten anlande Eggert _till 
Stoekhol_m d. 7 _juli 1803. Da sa bestamt en viss datum an
gives, maste val · antagas, att · 'direkta uppgifter kunnat erhalias 
barom. Den 9 aug. skulle han sedan blivit "hovmusiker" 
oeh aret darpa "kammarmusiker". · Vari skillnaden melian 
dessa bada titlar bestatt, ar svart att saga. Dahlgren uppger 
i Ant. om Stoekholmsteatrar, att Eggert "1804(?)" fatt anstall
ning _i hovkapellet. Han tyekes s.aledes ej ha funnit nagra 
handfingar om tidpunkten for bans ansta.Jlning. Antagligen 
intog Eggert redan d. 9 aug. 1803· sin plats som violinist i 
hovkapellet. Hans forsta komposition var enligt Nya Extra 
Posten musiken for hertig Fredriks begravning. Prins Fredrik 
Adolf, broder till Gustaf III · oeh _ hertig Karl, dog pa en 
rekreationsresa i .Montpellier d. 12 dee. 1803 och begrovs 
Sv. tidskr. for 1m1sikforskn. 4 
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konsistorialkyrkan dar d. 13 jan. 1804. Begravningshogtidlig
heten i Sverige torde ha skett flera manader senare. Kan
tatens manuskript i kgl. teaterns bibliotek bar datetingen d. 
10 sept. 1804. Eggert skrev den efter all sannolikhet under 
sommaren 1804 - alltsa ett ar efter sin ankomst till Sverige. 

F.orsta gangen en komposition av Eggert fotekommer pa
ett konsertprogram i Stockholm ar d. 14 maj 1805, da en 
"stor symfoni" utfores. Det anmarkes sarskilt, att den forut 
uppforts pa "Rikssalen" d. 29 april. · Om detta forsta tillfalle 
formaler fidningen Dagligt Allehanda (2 '/4) blott: "om aftonen 
_kl. 8 bliver hos Deras Majestater Konungen och Drottningen 
Cour i Stora Galleriet". 

Dessa bada . pa officiell bestallning skrivna kompositioner 
utvisa, att Eggert tidigt kommit. i gunst vid hovet. Detta 
beskydd a hogsta ort �orde ha bidragit till att han kornrnit 
i forbindelse med den hogre aristokratien och aven rnottagits 
i de musikalskande hemmen. En symfoni tillagnad Skjolde
brand tyder pa,· att han sta.lt denne musikentusiast n§.ra och 
val da aven introducerats i det hogfornama sallskapet Nytta 
och Noje, dar Skjoldebrand da var leuare. I prograrnmet d. 
10 dee. 1806 meddelas: "ny symfoni av kammar.musikus Eggert". 
Denna lmnde dock ej da uppforas, "emedan nagra hogst no
diga trumpetstammor felades". Da just Skjoldebrandsymfonien 
har tre mycket framtradande trurnpetstammor, kan nappeligen 
nagon annan ha avsetts an just denna. Nagra manader senare 
star :Her "ny sy-mfoni av Eggert" pa programmet (2°/2 1807), · 
och da torde alltsa Skjoldebrandsymfonien kornmit till .offent
ligheten. · Verket maste ha mottagils med valvilja, ty pa nasta 
konse:dprogram (2¼) s_tar blott: "Eggerts symfoni". 

I biografien i Nya Extra Postei1 omtalas ej, att Eggert,. sedan 
ban 1803 n.att Stockholm, rest ur landet, och · man kan saledes 
forrnoda, att han hela. tiden haft anstallning i huvudstaden. 
Detta hindrar ju ej, att han en kortare tid varit pa besok i 
hembygden. A.tminstone tyder ett meddelande i ett ko:i:isert-· 
program d. 14 maj · 1807 harpa. Denna dag bade namligen 
Eggert en egen konsert och framtradde da for forsta gangen 
som dirigent (tillsammans med konsertmast. Muller} Det star 
da forst: "Konsert pa Stora Riddarhussalen kl. 6 e. m. for 
hr Eggert, som snart Himnar Sverige". Mahanda har han 
direkt tankt pa att lamna landet men blivit ombedd att stanna 
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och angrat sig. Forhallandena vid operan voro ju dystra nog. 
Den 27 sept. �806 bade konungen befallt "det Stora Operan 
komme att alldeles indragas samt nu genast anses som upp-

. lost", och d. 16 mars 1807 forordnat, att operahuset skulle ned
rivas. Kanske har aven Hreffner onskat en hjalp - eller velat 
avga - och Eg.gert foreslagits till eftertradare. Kusters namn 
forekommer forsta gangen 1807 och da i · samband med ett 
engagement som hovkapellmastare. I Rom lar avtalet ha skett. 
Eggert, som stod i gunst hos Hreffrier, blev mahanda vid med
delandet harom modlos och ville resa. Da emellertid tiderna 
ej voro sadana, ·att man kunde mottaga en ny hovkapell
mastare fran frammande land, fick Kuster tills vidare vanta, 
och Eggert anmodades i stallet · a.tt ge prov pa sin formaga. 
Konserten d. 14 maj 1807 ar hans debut som dirigent, och 
ban passar sa:intidigt pa att framfora flera av sina komposi
tioner. Programmet upptager foljande: Avd. I: 1. Symfoni av 
Eggert, "varuti Adagio med 4 obligata valthorn ar utur den 
av honom komponerade_ Sorgmusik, som upfordes vid hogsalig 

· H. K. H. Hertig. Fredric Adolphs begravning"; 2. Aria av Krause,. 

sjungen av fru Wasselius; 3. Kvartett for 2 · viol.iner, altviolin
och cello, komponerad av Eggert, exekverad av brr Wester
dahl, Chiewitz, Reddewigh och Megelin. · Avd. II: 4. Symfoni
av Eggert, dedicerad at Kgl. Mus. Akademien och "hvaruti
forekomma till slut Marschen och Dubbelfugan vid forbemalte·
begravningsmusik"; 5: "God save the king" med variation er·
for tre fagotter, exekverad av hrr Preumayr; 6. Sextett av
Eggert for violin, klarinett, . valthorn, altviolin, cello och basso

,. 

exekverad av hrr Muller, Crusell, Hirschfeldt, Askergren, Salge.
och W'irthe (dessa bada nummer. kommo ej till uppf6rande
pa grund av Preumayrs d. a:s, Crusells och Hirschfeldts sjuk
dom); 7. Final ur en symfon.i av Eggert, innehallande fantasi
over en svensk folkvisa. ·

Program met kan ju synas val kraftigt tilltaget, .. dock far
man harvid erinra om, att vid den tiden i allmanhet manga
och stora nummer plagade f6rekomm9-. Det ar tydligen fragan
om tvenne olika symfonier av Eggert, vilka · helt eller dehris.
uppf6rts. Om den forsta .namnes, att ett adagio med fyra
obligata valthorn ingar. Detta kan ej syfta pa nagon annan
an Skjoldebrandsymfonien, som borjar med ett adagio med
2 horn i G och 2 i B basso. Om andra avdelningens sym-
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foni heter det, att den tillagnats Mus. :Akademien. ·D_enna 
symfoni har _en mellansat_s, Marsch Grave, och en avslutnings
sats, "Fuga maestoso Adagio". Eada syrrifonierna ha saledes 
delvis byggts upp pa kantaten av 1804. Variationsverket har 
ej kunnat aterfinnas. Kvartetten torde vara en av de. till var 
tid. bevarade. Det stora antalet strakkvartetter tyder pa, att 
Eggert varit. med om de manga musiksainmantradena i hem
men, dar kvartettspelct odlats. De med op. 1 betecknade tre 
kvartetterna. aro tillagnade grosshandlare E. Stenberg, i vars 
hem han alltsa varit. Aven hos Skjoldebrands odlades kvar
tetter vid de ·regelbundet aterkommande musikaftnarna. 
·, Vare sig Eggert sedan lamnat Sverige for ett korl besok i

sin hernbygd eller han a_ngrat sig och stannat, synes bans
verksamhet under senare halften av aret 1807 ej ha varit
framtradande. Han omnamnes ej forran i febr. aret darpa
som dirigent. Under den mellanliggande tiden uppfordes ej
heller nagra verk av honom. Aret 1807 kallades Eggert som
medlem av· Musik. Akademien, dock som ·ut1andsk. nagot som
ju kan syn.as ratt egendomligt. Frigelbiografien o:mtalar, att
han 1806 gjort forsok med _ forelasningar i musikens teori.
Dessa maste val ha hallits pa svenska spraket. Alltsa syncs 
han ha fuilt tillagnat sig svenskan som nytt modersmal redan 
da. Han hade i fyra ar v.crkat i landet och horde saledes 
ha raknats till landets egna; sa · mycket mera. sbm han all
tid varit svensk medborgare, enar. Ru.gen var svenskt. l\loj
ligen kan delta ha statt i forbindelse med haiJ.S bes]ut i maj 
att lamna landet, varvid man inom akademien mera tankt pa 
den bortfarande framlingen an den acklimatiserade svenskeh. 

Frigelbiografien namner, att han d. 15 febr. 1808 "constitucrats 
att foresta det kgl. kapellet". Dahlgren namner honom 1808 
som "tillforordnad kapellmastare", nagot som ju kan forklaras · 
darav, att Hreffner annu ej avgatt. Forst. d. 20 april fick 
Hreffner avsked, och d. 8 maj d_irigerade denne for sista 
gangen hovkapellet.. Att nagon kgl. teater ej fanns, kan ej 
harvid ha varit ulslagsgivande, da liovkapellet vid denna i.id 
tillika var k.onsertiristilution, som handhade sa gott som hela 
konsertverksamheten i huvudstaden. · Denna hovkapellets upp
gift hade aven med operans indragande blivit sa mycket mera 
_maktpaliggande, och konungen synes sjalv, ha velat bereda 
hovkapellets medlemmar tillfalle till extra fortjanst genom att 
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'"befalla· och till a ta · pub lice konsertet''. Koimng · Gustaf Adolf 
var ej va-n av teater men val van av musik, en konst som 
han· forstod.. hatt:re an sin fader. Det ar ett hittills alldeles 
·rnrbisett faktum, afr sedan operan in•dragits,. antalet orkester
konserter - om andra konserter talas overhuvudtaget under
denna· tid ej - i utomordentlig grad steg-, och av.en program
men fiiigo · ·en gedignare karaktar med synifonier framst .
Eggert behovde saledes ej . alls anse sig som o,rerflodig, dar-
. for att stora operor •ej langre gavos. Nagon sinekur var
·verkligen ej hans hovkapellmastarplats. Tvartom funnos stora
·uppgifter att fylla for en gedigen musiker och kompositor, och
Eggert visade till fullo, att han var dem. vuxen. Antalet
orkesterkonserter varen 1808 var 1 a 2 i veckan.

· Eggert borjade sin dirigentverksamhet n;ied · "en stor sym
foni av Beethoven" (a:ntingen den· andra eller forsta). Den 19
:i:n·ars dirigerade konsertmastare Norman, varvid en ny kom
position av Eggert up.pfordes: "den bekanta serenaden av
Mozart, varierad for 3:ne fagotter och hel orkester". De tre
fagoltstarhmorna utfordes av de· tre Preumayrarna", vilka alla
tre voro virh:ioser pa ·sina instrument och inspirerat Hera
·svenska kompositorer till soloverk for tre fagotter med orkester.
Nasta konsert d. 2 april ledde ater Eggert (tills. med Muller)
och. antagligen · aven konserten · d. 8 april. Dagen darpa ut
fordes bl. a. hans Mozartvariationer. Den 10 april namnes
Eggert direkt som dirigent, daremof hade Hreffner och Muller
ledningen av Skapelscn om han·d langfredagen d. 15 april.
Den 23 april dirigerade Eggert anyo en Beethovensymfoni.

Pa hasten borjade han d. 23 old. med en ·aven for stock
holmspubliken hogst ovanlig och ny musik: "en andelig sym
foni av Sebastian· Bach" och slutade programmet med "stor 
motett med stor orkester- av Mozai't". Ar·ets konsertvetksam
het avslutades d. 14 dee. med en syinfoni av Haydri. Aret 
1809 blev ej" rnindre anstrangande. Som dirigent ledde Eggert 
ett dussintal konserter (sannolikt ·anda fl era,. da ej dirigen tens 
.. namn · overallt ar utsatt). Dessutoin· framtradde han forsta 
·gan·gen som oratoriedirigent 1-angfredagen d. 31 mars med
Skapelsen. Da man alltid ·vid vokalkonserter hade tva diri
genter, fungerade .Miiller sorn hjalpare. Pa programmen fore
kommer detta· ar ovanligt ofta .Mozart, och sarskilt synes man
ha. velat forbereda publiken pa Trollflojten och Don Juan.
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Aven borjar Eggert kanna sig for, om ej Ha:ydns andra 
oratoriu� .Arstiderna skulle falla publiken i smaken. Den 
22 febr. uppfores sist pa programmet tredje avdelriingen Hosten 
"med· stor k6r" .. Samma konsert uppfordes en symfoni av 
Eggert. 

Na.gm veckor senare hade, Gustaf Adolf upphort att styra 
riket, och den nye konungen Karl XIII, som var stor v�n av 
festligheter och nojen, tankte genast pa operan och teaterverk
samheten. Eggert fick aven har omedelbart visa sin formaga 
att skriva scenisk musik. Den 6 maj 1809 uppfordes a Arse
nalsteatern Pixerecourts Mohrerne i Spanien "med di.vertisse
ment · och stort spektakel". Eggert hade barfor komponerat 
musiken. Stycket blev ratt populart och gavs intill 1835 ej 
mindre an 40 ganger. 

Den 9 juni ateruppto-gs· Skapelsen, denna gang i Maria kyrka, 
dock utan ark.ester, bloH med orgel som ackornpagnement. 
Den 29 juni skedde Karl XIII:s hogtidliga kroning med fest
kantat av Eggert. 

Sa forgick sommaren efter en mer an vanligt rik konsert
sasong, ocb man njot under .tiden av "barmonimusik i Kungs
tradgarden vid Jakobs kyrka kl. 6 e. m.", vilken bestods av 
"forsta livgardets oboister". Pa Djurg-ardsteatern la.to under 
mellanakterna virtuoser pa violin, valthorn, flojt m. m. hora 
sig solo. Har var naturligtvis ej Eggert med, men mojligen 
ledde han "en fullstandig instrumental- och vokalkonsert pa 
Djurgardsteatern" d. 2 sept. 

.Pa hasten var Eggert fardig med annu en kantat - saledes 
den tredje · storre vokalkompositionen for aret. Mojligen _ha 
de manga· korkonserterna sarskilt lock.at till verk inom denna 
stil. Pa varen hade ju Skapelsen givits tva ganger, och en 
del av .Arstiderna en gang. Dartill kan Higgas kroningen med 
festkantaten barfor. _ Annu en gang samma ar d. 4 old. giv-es 
Skapelsen i Storkyrkan, "som vid 9-etta tillfalle bliver bogtid
ligen eclairerad". Konserten var till forman for Vesterbottens 
innevanare, vilka lidit under ryssarnas barjningar. Man nojde 
sig emellertid ej med detta verk, utan konserten borjade med 
"en cantate for tillfallet av doctor Wallin, musiken kompo� 
nerad av kapellmastaren ·herr Eggert". 

Sex· veckor senare blev a.fer Storkyrkan •"hogtidligen ekla
rerad" for en "Andlig konsert" till forman for hovkapellets 
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:anke- och pupillkassa ·och· storkyrkoforsamlingens fattigskola. 
Ett ovanligt rikt program bjods, ocb konserten fick borja en 

· halv ·timme tidigare an vanligt (½ 6): En stor- symfoni av
Eggert inledde; sedan f61jde ett korverk Fader var av Andreas
Romberg, en aria bravura och koren, "Helig" av Vogler. Andra
avdelningen borjade med fuga ur samma Eggert-symfoni; dar
·efter ater ett korverk, Te_ Deum av Graun, ocb sist "kantat
for detta tillfalle" av Eggert. Symfonien synes, att .doma av
avslutningsfugan, ha varit den akademien tillagnade. Konserten
var ovanligt talrikt besokt, ty sarskilda ordningsregler for de
besokande kungjordes i tidningarna. Om ordningen inne i
kyr:kan heter det bl. a.: "I kyrkan ma icke nagon foretaga

. sig att uppkliva pa bankarna lill undvikande av att genom
vederborande genast varda utvista". .Arets konserter avslutades · 
d. 19 dee., da anyo "en stor symfoni" av Eggert uppfordes.

Eggert bade darmed avslutat sin egentliga stora verksamhet,
:ty redan vid arets slut bade Kuster, som 1807 blivit utnamnd 
till kapellmastare, ankommit till staden. Visserligen tradde 
•ej Eggert genast tillbaka, varken som .dirigent eller kompositor,
men han hade fatt en konkurrent; som snart blev besvarlig
nog. Den 1 juli 1810 fra_ntradde han sin befattning - arr
tagligen .frivilligt, men buvudstaden. och hovet kunde ej und
vara hans eminenta kraft, och sa maste han standigt anyo
fram arr s·om dirigent an som kompositor av festmusik. Aven
for den nu ater upptagna operaverksamheten maste hans
hjalp anlitas.

Konkurrensen med Kuster torde _ val egentligen ej ha varit 
. :sa stor, da Eggert hade en fast stallning vid bovet och agde 

huvudstadens fulla fortroende, och ban lyckades ha.Ila sig 
uppe annu tiH langt in pa aret 1811, men i jan. detta ar 
hade en vida farligare medtavlare kommit, Du Puy, och det. 
var sannolikt, dennes stora popularitet och i utlandet fullt 
·erkanda dirigentegenskaper_ som till sist tvang Eggert att
uppge faltet. Wikstrom skriver i sina minnen, alt Eggert var
-en "lden dirigent". Detta kan ej ha markts, sa Hinge Du Puy
ej fanns oeh Kuster var officiell .hovkapellmastare, ty gang
pa gang fick Eggert trada i stallet, da det gallde rnera rnakt
paliggande verk. Men da man borjat fa blicken riktad pa
Du Puy, som i vissa datidens kal-lor kallas "den ypperste
<lirigent" Sverige nagonsin haft, maste man val medge, att
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Eggert ·var den svagare, ·sa · mycket · mer som Du Puy· aven 
var en ypperlig skadespelare, · betydande violinist ocli hagt 
·ans·edd .kompositor. Da- operan · nu barjat bli. huvudsaken,
blev Eggert alltsa averflodig.

De tr.e sista ·aren av Eggerts verksamhet i Stockholm (1810
--12) blevo darfor en febr_il kamp mot konkurrenter; vilka
·sokte . un_dantranga· honorn, f6rst kampen mot Kuster, sedan
·Du· Puy. Vad · han verkligen annu. i motvind kunde forrria,
visar hans stora verksamhet dessa ar.

Under farsta delen av ar 1810 dirigerade Eggert som van1igt 
·de allra flesta konserterna sa. · t. ex. 2 och io jan.; 17 febr.,
.11 och 14 niars, 4, ·11, 15 och 20 april. Av hans egna verk
gavs endast en symfoni (1°/1). Ett mycket betydelsefulJt ·ar
bete begynte Eggert detta ar g.enom. att uppfora Haydns
oratoriurn Arstide:rna i fullstandigt skick. 

Konserteu agde ·sedan rum d. 14 mars och upprepades i 
samma kyrka d. 11 april till form.an for "Gustaf Adolfs hospital 
till . fond for pensioner at blesserade soldater(\ Som· hjalp
dirigent ha.de han bada gangerna konsertmasfare Muller. Den 
·20 april dirigerade bada den sedvanliga langfredagskonserten
rned Haydns Skapelsen. 

Kuster, som sannolikt ankommit till Stockholm redan i 
slutet av ar 1809, 1 er hall omedelbart i uppdrag att skriva en 
fredskaritat. Da frederna avslots d. 17 sept. 1809 (med Ryss
land), d. 10 dee. 1809 (med Danmark) ·och d. 6 jan.· 1810 (med 
Fr·ankrike), maste denna kantat senast ha uppforts i" jan. 18i0. 
Sedan. hares ej av honom under varen detta ar. Nagon direk.t 
·syssla synes han ej ha haft. Dahlgren na:i:nner, att han fi�rst
d. 1 j uli 1810 intradde som hovkapellmastare. Till dess m·asle
·sysslan saledes ha skatts av Eggert.

F6rsta · gangen Kuster fraI?+tradde som dirigent v:ar d. 30 maj, 
·da konserten bar.jade med en symfoni av honom sjalv. Dar
jamte·· uppfordes en . duett, som sjangs av m:lle 

1 Allt tyder pa att Crrelius och Kuster fo1jts at pa vagen fran Rom till 
Stockholm. Crrelius konserterade i borjan av okt. 1809 i Leipzig och ansfalldes 
·som sangmastare vid kgl. teatern i Stockholm d. 18 i samma ma.natl (se Dahl
gren s: 449- och 424). Alltsa· bor ·han vid denna tid ha· var.it ater. Om Kuster 
sager Dahlgren (s. 527), att kontrakt om hans anstallning avslots redan -1807 i 
_Rom, men han kom ej till Sverige forran 1810. Med tanke pa fredskantaten 
_i borjan av ar 1810 bor avgjort hans ankomst till Sverige sattas senast till 
de sista manaderna av 1809 eller till tiden for Crrelius' hitkomst.

M 

hr Crrelius. Andra a·vdelnirtgen· barjade med ·en kar av aftonens. ..
·dfrigent. Vid kronp:rinseri Karl Augusts be·gravning- d. 20 juni
1810 uppfordes en_ ny kai1tat · av Kuster.

Hasten:s · konsertliv blev . ovanligt svagt. Man hade sitt
intresse blott rikta{ at kronprinsens, Bernadottes, mottagande·
och dramde blott om ett verkligt aterupptagande av opera
verksamheten. Endast tvenne konserter gavos d. 12 sept. och
1 dee., av vilka den ·rnrra dirigerades av Eggert, den senare
av K1i.ster. Pa dec.-konserten gavs anyo en symfoni av .diri
genten. Kuster fick uppdraget' att. skriva en kantat for mot
tagaridet; Eggert en annan. Den f6"rres torde ha·· uppforts pa
.hasten . 1810 · (nOV; eller dee.),. d"en senares d. 22 jan. 1811.
Viktigare ari dessa tilHallighetsverk, var aterupptagandet av
en ·stor opera som galaforestallning, namligen Naumanns.
Gustaf Vasa.- .Karakteristiskt nog ans:l"g man ej Kii.ster kom
. petent att leda detta verk, utan detta uppdrag overla.111.nades
"at ·Eggert, som skotte sig pa ett glansande satt. Verket gavs.
forsta gang en d. 5 · nov. · och andra d. 9 riov., bada under
hovets och publikens stora belatenhet.

Den 19 dec.1810· hade Kuster sin teaterpremiar rried Henrik "rv,
vilket uppdrag han som kompositor o_ch dirigent skotte sa illa

,. 

·att .. verket aldrig mer ·an denna enda gang gavs .. · Personne
sa·ger · om verket och musiken: "Kii.ster hade till stycket skrivit
en ·musi-k, som tavlade . i s6mn:givande formaga · med sjalva
stycket" (Sv. teatern III, 64). t 

Aret 1811 · blev sedan mestadels reserver.at at Kuster, vilken 
·nu fick visa sin farmaga som konsertledare och. kompositar
av vokala och i:nstrumentala verk, sedan han sa amkligt miss-
1yckats som teaterkompositor -och ledare. Som dirigent namnes.
·han sju ·ganger . a program men: 16 m.ars," 27 april, 7 maj,
20 old., 5 nov., 16 nov. och 14 dee. .Den sedv·anliga lang-
fredagskonserten vagade man dock ej lamna i hans hander,.
utan lat· Eggert och Muller· skata om oraforiet. Mari ·hyste
troligen . ej _ fortroende tiJI hans formaga att leda stora ·karer.

De . verk av Kuster, som detta ar uppfardes, voro: en ·"ny"
kautat (7/n), en uvertyr ( 7/n) och ett _ solo for fagott -(30

/3). Den 
7 maj · uppfordes for sista gangeh ett verk: av Kuster. 1812 om
ta1as han so:m. dirigent endast fyra ganger: 4 jan., 21 jan., 

1 Kgl. teaterns manusln-ipt (orkesterstammor) upptager, forutom uvertyr och 
intermezzo mellan 2:a och. 3:e akten, 12 sangnummer. 
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12 febr., 27 mars. Den sista ar Langfredagskonserten ·med. 
Skapelsen. Muller ell er W esterdahl stod for ovrigt som sido.,. 
dirigent vid alla dessa konserter 1812. Den 22 maj 1811 hade 
Du Puy sin forsta konsert, och man langtade tydlige°: efter 
ett lampligt ogonblick att bli den mindre valkomne gasten 
kvitt. 

Eggert erh611 en egen afton d. 9 mars 1811, varvid han for 
·sista gangen framtradde som dirigent av konsert (den var
forst annonserad till d. 23 febr. men :hade mast uppskjutas).
Han dirigerade darvid blott egna- verk. Proprammet. upptog
,en· symfoni, en pianokvartett, en sangterzett, en septett och
en kantat, "som vid bogtiden d. 22 jan. pa Borsen uppfordes".
Nya Extra Posten, som omlalar denna konsert, kallar symfonien
'.'Krig och Fred". Sakerligen var denna. identisk med den

.som nr 4 i. Mus. Akademiens bibliotek betecknade och torde
ha varit ny for aflonen. Aven terzetten synes ha varit ny.
Den blev Eggerts popularaste komposition och sjongs mycket
i Par Bricole, varifran W esterstrand upptog den i Sillsalaten
pa 1830-talet.

Da Eggert atagit sig att dirigera Gustaf Vasa i nov. 1810,
hade ban begart att fa som recett Trollflojten. Nigon Mozart
opera var dittills ej given i Sverige, och Eggert hade saledes
:att inova ett forstahandsverk pa stockholmsoperan av allra
.st6rsta betydelse. Att han gick till • arbetet med omsorg be
.visas av de manga entusiastiska omdomen, som falldes om
premiaren d. 30 maj 1812.

Eggert hade darmed definitivt avslutat sin verksamhet · i
Stockholm och lamnade under sommaren huvudstaden. EH:
nytt sceniskt verk bade ban docJ<. forut avslutat: musiken till
:Svante Shue med de:11 sedan sa popLilara sang en "Upp broder
for konung och fadernebygd". Denna historiska dram hade
.sin premiar d. 31 · old. 1812.

Eggerts musikinsats i Sverige var ej slut med att hau
Iamnade Stockholm. Annu aterstod for honom ett fullt sa
viktigt verk: namligen upptecknandet av svenska folkvisor.
Sannolikt hade bans intresse riktats at detta hall genom
Drake, vilken larde kanna honom ar 1810, da han slutat sina
.studier i Uppsala och nagon tid uppeholl sig i huvudstaden.

Drake tillh6rde den romantiska skolan oc,h hade narmast
Hamrnarskold, · Livijn och Raaf till sina vanner. Med dessa
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dryftade han aJla de . musiksporsmal, for vilka den · nya rikt
ningen bade sarskild betydelse: skapandet av en nationalopera 
pa folklig grund och tillvaratagandet av vara musikaliska 
folkminnen. Drake blev Eggerts elev i musik, och larjungen 
vann snart i sin la.rare en villig hjalpare i arbetet for att 
bevara vara fo1kmelodier. Huruvida Eggert redan innan 
sommaren 1812 varit hos Raaf och Drake i 6sterg6tland, ar 
ej bekant. Sakert ar emellertid, att han direkt deltagit i upp
teclrningsarbetet. Raaf skriver namligen i sin sjalvbiografi pa 
tal om sina balladuppteckningar: "Melodierna till dessa sanger 
avsattes . till storre delen genom forutnamnde prof. E. Dr_ake 
och bans davarande musiklarare ocb gast, k. kapellmastaren 
J. Eggert som, efter avsked fran denna befattning, amnade
aterflytta till sitt fadernesland Tyskland, men hindrad dari
fran ·av franska oi·oligheterna, insjuknad� hos Drake och, f6r
flyttad till mig, avled pa Thomestorp" (A. Ahnfelt, Raaf s. 17 f.).

Av delta ineddelande ser det ut som Eggert forst sommaren 
1812 tagit direkt del i verket Sannolik� lrnnde lian ej lange 
syssla darmed pa grund av sin snart allt tydligare fram
:tradande sjukdom. Att doma av Frigelbiografien bade Eggert 
avcn intresse for de svenska folkinstrumenten och onskade 
anbringa dem i en nationalopera. 

·Striden Eggert-Du Puy 1811. och 1812 var inom musiken
en motsv.arighet till kampen Hammarskold-Grnfstrom. Eggert 
representerade den tyska skolan med romantiskt inslag; ban 
bade verkat for oratoriet med. Haydn ocb for symfonien med 
Beethoven, skrivit operor med folkliga inslag och samlat folk
_melodier .. Med allt d_etta kunde ban just bli den nya skolans
baste hjalpare, Hammarskolds, Raafs och Livijns van. Du Puy 
representerade den franska skolan och hade sina rotter i 1790-
talets konstodling. Med honom kunde man ej forvanta sig 
annat an ett fullfo1jande av ·de gamla franska traditionerna. 
Han fick darf6r sina basta vanner inom det .akademiska lagret. 
Det ar betecknande nag, att Drake begynner sin kamp for 
nya skolans ideal med en polemik mot Du Puy. Annu 1823, 
kort efter Du Puys dad, heter det i Enterpe: "Du Puy var 
i sin livstid en valdig befordrare - och stadfastare av den 
moderna fransyska smaken i var musik." Sedan forfattaren 
darefter kriticerat denna bans propaganda, tillagger ban: 
"Lyckligare bade det varit att bilda oss efter den tyska mu-
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siken s�1som bade idfrik . och m:iiande ·och till· sin karaktar 
mera 6verensstamma11de med ·va.rt natione1Ia· lynne". 

Sa tankte nastan alla av den nya skolan, och ·_ de sago i 
Du Puy fornamsta hind·ret for fullfoljandet av de tyska ttadi
tionerna. Eggert · var i stall et de · forsta romantikernas · man 
och tilt honom satle de sin lit. Huruvida · han verklige_n, om 
·han fatt leva, formatt upptaga striden med en. Du Puy, · ar
svatt att saga, hans mera tillbakadragna, svarmiska gemyt
drog honom val mera till. den stilla verksamheten.- Han var
"dock en god och solid andra man och hade kunnat vid en
rriaktigares sida kumiat gora mycket for svensk tonkonst.

EGG;ERTS KOMPOSITIONER. 

1. SCENISK MUSIK.

Spanien. ·Premiar Arsenalsteatern 6 maj: 
All. presto.· D. 4

/4. 

1. Mohrern e  i
1809. Ouverture. 
Akt. I. 1. Marche. Grave. G. t/4. 10. Ballet. l\faes-toso.· D.

2. 

3. 

D. · 4/4• 11. Marche. All. ass: · A ..
A. 2

/4• Akt. II. Melodrame. Adagio.· c_ 
4. Melodrame. Adagio. ¼. 
5. Ballet. All:tto. D. 3/s. Akt. m.- 1. All:tto maest. C.
6. [fattas:J 2. · Lento ma non trop�.-
7. Gavqtte: A. 2/4. po. D. -4/4. 

4
/ 

· 2; 8. Allegro ass. c. 4. 3. And. mod. B. 4 .. 

9. Marche. Andante. G. 4. All. mod. D. · 2
/4 .. 

2; ' 
'/ 4. . 5. AIL maest. C. 4 .. 

Musik. Akad:s bibl. (alla har riarnnda numrner) . .:.__:_ Ms. i 
K. Teaterns· bibl. "(end. nr 1, 3, 4 och IL aktens rnelodram)_
1\farsch nr 3 i klavenitdrag i Mus. Tidsfordrif 1810: 2.

2. Svante  Stu'r e. Dramai5alder .. Pr.K. T. 3lold. 1812 ..
1. Marche. All:tto. B. 4

/4� 

2. Choral till S:t . Clara Kloster': "Fran varlden och
-forgangelsen".

3. All. _·mod. And. (med solo: "Upp broder for konung:
och fadernebygd"). · E. 4

/4. 

4. Marche: g.
Entreact till 2. akten (darjamte· tva marscher o. Allegro)_ 
Partitur o. stammor i K. · Teaterns bibl. 
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[I Du Puys teaterstycke. "Foreningen" 1815 ingar en melodi 
av Eggert (se Personne. III, 130)]. .. 

II. KkNTATER OCH TILLFALLIGHETSSTYCKEN.

1. Begravningsmusik till" Fredrik Adolfs dod. 10 sept.
1804. "Som dig, Gud, ta.ekes,. gor med·-·mig." Int.· Marche. 
Grave. Ess .. 4/4. - Stammor i ms. K. Teatcrns bibl.

2. Cant ate  vid rirandet av freden mellan Ryssland och
Sverige ar .1809 : "Ljuvliga budskap; som tiden forkunnar". 
All. C. 6/s. - Parlitur i l\'1us. Akad:s bibl. 

3. Cantate  vid Carl Johans ankomst till Stockholm 1810.
"Glads Svea." All. B. 4

/ 4. Partitur i Mus. Akad:s bib 1. -
Klaverutdrag av Drake tryckt i Mus. Tidsf. 1813: 

4. Car l  XIII: s  kron ingsmusik. 29 juni 1809. Introd.
Marche. Allegro mod. E. 4

/ 4. - Ork.-stammor i -hdskr. i 
K. Teaterns bibL

5. Can  ta te till forman for Stockholms Erikshus: "Werdar
nes evige konung". And. maestoso. Ess. 4

/4. Mus. Alfad:s bibl.
6. Cant ate. for .Forte-Piano eller Organo (sopr. o. orgel

eller · pf.) : "Hvad stark gudornlig kraft". Adagio. E. 4/4. -
K. Teaterns bibl. Musik. Akad:s bibl.

7 . .  Cantate :  "Ljud av salla Odens rost". (Kor o. ork.),
All. mod. C. 3/4. - Mus. Akad:s bibl. 

III.·· SM.ARRE VOKALA VERK .. 

1. Das 15:te Psalm Davids : ''Wer darf im Zelte deines
Ruhmes sein." (2 ·roster. o. _p.) F. 2/4. _:___ Mus. Akad:s bibl. 

2. ."Fern von Euch, nur in der Hand der Einen." Discant-.
stimme (mit Pf.). E. Mus. Akad:s bibl. 

3. "Die Geburts Feyer einer Mutter" (sopr_., ten. o. p.).
And. c. espress. C. - Mus. Akad:s bibl. 

4. "I tingens hvirfvelflod." Rec. o. aria. (Ten.-solo m. 
ork.) And:tino. B. 2/4. Mus. Alrnd:s bibl.

. 

5. "�orj ej den · gryende d3:gen forut". (1 rost o. p.) Mus.
Akad:s bibl. Tryckt ·i Sv. Sang -1900., 

6_. · "Sj_ung du! Hvad da?" Trio. f. 2 ten. o. basso. B.
(1811.) Mus. Akad:s bibl. - Tryckt i "Si1lsalaten". 

7. "Versprechen ist gut". Canon f.- 2 r. o. p. And. C. 2
/,1. 

Mus. Akad:s bibl. 
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rv. ORKESTERVERK. 

1. Symf oni. Adagio. c. 4/4. - Allegro molto. - Largo.
Ass. 2

/1. _ - Menuetto. C. '¼. - Trio. - Fipaie. All. c. spir.
C. 2

/ 4.. - Endast violinstamrnan i be hall i K. Teaterns bibl.
2. Sy mfo n i tillagn. greve Skioldebrand. Adagio. g. 4

/4• 

All. c. brio. - Andante. G. 3/K. - Menuetto. Allegro. g. ¾,
- Finale. AIL g. - Mus. Akad:s bibl. Partitur. 

3. Symfoni "a grand orchestre" tillagn. K. Mus._ Akad.
Adagio mffist. Ess 4

/ 4.. All. spirituoso. - Marche Grave .. Ess.
4/ 4• Fuga mffist. Adagio. - ·Mus. Akad:s bibl. Part. K.
Teaterns bibl. Part. 

4. Sym foni  "a grand orchestre" (antagligen symf. "Krig
och Fred" ). Adagio mesto: c. :¼. - All. con brio. C. 3

/4• -

And. F. tj4_ - Menuetto. Allegro. c. 3
/ 4. - Finale. AIL viv.

C. 2
/4• -. Ms i Mus. Akad:s bibI. Tryck hos Breitk. & Hartel, Lpzg.

5. Symfoni ''for full orchester". Fragment. "Forf:s dod
hindrade fullbordanci'et av denna p iece'' (anteckn. av Dral��). 
Adagio. d. 4/1• - All. ass. d. 4/1 (oayslutad). - Mus. Akad:s bibl.

6. L argo  for ork. f.. 2/i. Mus. Akad:s bibl.

V. KAMMARMUSIK.

1. Tre strakkvartetter op. 1. tillagn. E. Stenberg och fru.
1. C. · 2. f. . 3. F. - Ms. i Mus. Akad:s bibl.

2. Tre strakkvar tetter  op. 2. tillagn. E. Drake och L. Raaf.
1. B. 2. g. 3. d. - Ms. i Mus. Akad:s bibl. Nr 2 tryckt hos
Breitk. & Hartel, Lpzg.

3. Tre  strakkvartetter op. 3. 1. c. 2. G. 3. A. -
Ms. i Mus. Akad:s bibl. 

4. Fuga for strakkvartett. c. - Ms. i Mus. Akad:s bibl.
5. · Pianokvartett (beteckn. op. 3, alltsa lika med tre

strakkv.). g. - Ms. i Mus. Akad:s bibl. Tryckt hos Breitk. 
& Hartel, Lpzg. 

6 a. Straks extett (2 vo.· 2 va. vc. kb.). f. - Ms. i Mus. 
Akad:s bibl. och i Musikhist. Museet, Sthlm. 

b. RI ass ex t ett  (klar., bh. el. basetthorn, vo, va, vc, kb.).
f. (samma som foreg.). - Ms. i Mus. Akad:s bibl. Tryckt hos
Breitk. & Hartel, Lpzg.
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KUSTERS KOMPOSITIONER. 

I. SCENISK MUSIK.

Henrik IV.- Premiar a k.-teatern 19 dee. 1810. 

Overture. 
Akt. I. 1. Cavatina. 7. Quintetto o. melo-

2. Aria. dram. 
3. Poco allegretto. 8. Aria.
4. Aria. Akt. III. 9. Duettino.
5. Duetto. 10. Rec.: "De askor".

11. Duettino.
Akt. II. 6. Largo cantabile. 12. Finale.

Intermezzo mellan I I.. och III. akten. 

Orkesterslammor i K. Teaterns bibl. 

II. KANTATER.

1. C ant?-te for  freden: "Del var en tid, ack, annu bloda
siren". Uppford 15 april 1810. Tryckt i klayerutdrag med 
text i Musik. · Tidsfordrif 1810 nr 11-15. 

[2. Cantate f.· Karl Augusts begravning d. 20 juni 1810; ej 
bevarad.J 

[3. Cantate f. mottagandet av Karl Johan hosten 1810; 
uppf. 7 maj 1811; ej bevarad.J 

III. SM.ARRE VOKALA VERK- .

[1. Duett, uppf. 30 maj 1810; ej bevarad.J 
[2. Chor, uppford 30 maj 1810; ej bevarad.J 
3. Ca.non. Terzett : "C c, d c, e c". Tryckt i Sillsalaten

utg. av P. Westerstrand (c. 1831), s. 13. 

IV- ORKESTERVERK.

[1. Symfoni, uppf. 30 maj och 1 dee. 1810; ej bevarad.J 
[2. Ouverture for stor orkester, uppf. 7 rnaj 1811; ej bev.arad.J 
[3. . Solo for fagott med ark.ester, uppf. 30 mars 1811 ;. ej 

bevarad.J 1 

1 Eggerts och Kusters verksamhet i Stockholm ar utarbetad av T. Norlin d 

med ledning av konsertstatistiken, vilken for tiden inti l l  1810 ar utford av 

C. A. J\ilo_b e rg och fr. o. m. 1810 a v  B irg i t  Gust o n; kompo sitionsforteck

ninga rna iiro utforda av Sten Br o ma n. De ssutom har for de sceniska 

verken anlitats svensk mus. tea terbibliogra fi av Sven Lindstrom. 
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