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EN STUDIE OVER JOHAN AGRELLS LIV OCH 

MUSIKALISKA STIL 

Av PER LINDFORS (Stockholm) 

D 
et berattas, att den unge Wolfgang Amadeus Mozart for att ut
bilda sin form- och stilkansla fick i uppgift av sin fader, den kun

nige och namnkunnige musikpedagogen Leopold Mozart, att skriva av 
erkanda ma.stares verk. Bland dessa befunno sig aven kompositioner 
av Johan Agrell. Detta torde utgora ett ganska vackert belagg pa den 
ryktbarhet, den svenskfodde musikern atnjot under sin livstid och kan
ske aven nagot senare. Redan under sina studiear i Uppsala i borjan 
pa 1720-talet hade han forvarvat ett mera lokalt begransat anseende 
i universitetsstaden; en annan student fick enligt en anekdot ett visst 
rykte som musikbega�ad uteslutande darfor att han hade - bott till
sammans med Agrelll Att _den svenske tonsattaren bland sjutton
hundratalets alla storre och mindre ma.stare och i den haxkittel av stil
arter, som korsade varandra under brytningstiden mellan barock och 
rokoko, mellan monodi och polyfoni, ga1ant och kanslosam stil, icke 
lyckades bevara sitt namn som en av forgrundsfigurerna vid den nya 
instrumentala stilens uppkomst, darom ar ej sa mycket att saga. Detta 
ode delar han med storsta delen av de centraleuropeiska och italienska 
smamastarna fran arhundradets mitt. UnderJigare forefaller det vid 
ett ytligt betraktande, att man i hans hemland i sa ringa man har be
kymrat sig om hans livsverk. Nar allt kommer omkring, ar emellertid 
ej heller detta sa oforklarligt. Hans verksamhet var under storsta 
delen av hans liv forlagd till Tyskland och hans kompositioner nadde 
val Sverige endast i enstaka fall; storsta delen torde dock aldrig ha 
kommit inom vart lands granser. Dartill kommer den valbekanta om
standigheten, att den generation, som exprimenterar ut och genomfor 
en ny stilart, sallan nar den slaende verkan i sina uttrycksmedel som 
en efterfolj ande, vilken kan bygga vi dare pa flera artiondens experi
ment och utveckling.· De tidigaste monodisterna i florentinercamera
tan, mannheimskolan, Bachs saner, den tidigare romantiken med 
E. T. A. Hoffmann - alla dessa ha fatt trada tillbaka for sina nar
maste efterfolj are, vilkas uttrycksmedel ha mognat och blivit mera 
allmangiltiga. Ofta har det forst varit en senare tid forbehallet att 
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aterupptacka deras egenart och att tjusas av den jungfrueliga charm, som sa ofta ar verkan av en ny stil forbehallen. Agrells undanskymda stallning i musikernas och den musikintresserade allmanhetens intresse ar redan av dessa omstandigheter ej forvanansvard, men dar-till komm� foljande forhallanden. 1700-talets forra halft betecknar i musikens historia en kraftig brytningsperiod, dar utvecklingen likval ej sker explosionsartat sasom vid monodins intra.de ett arhundrade tidigare eller vissa av de inbrytande romantiska stromningarna ett arhundrade senare utan sa smaningom, genom en serie nya impulser, .som efter hand forena sig till den nya stil, vilken fick �ina hojdpunkter i den wienklassiska stilen a den ena sidan och reformoperan med Gluck i .spetsen a den andra .. Att utvecklingen skedde sa pass langsamt, berodde Jramfor allt darpa, att barockens musikaliska .element ge11:om _den formella konservatismen hos sina tre storsta foretradar_e - Bach, Handel och Rameau:--- kunde ha.Ila sig aktuella annu langt efter det tidsandan och den allmanna k�lturutvecklingen slagit in pa helt _andra banor. Ty trots det, att barocken till sin-1ursprungliga laggning var homofan och narmare. bestamt monodisk, hade det polyfona elementet genom de tre tyska orgelskolorna, vilka konserverat det gamla arvet fran romskolan och nederlanderna, annu en gang kommit att sla ut i full blomning. De_ tre ovan namnda barockens stormastare forenade dessa bada stilelement tilL en helhet. Pa grund av den utomordentliga genialitet, med vilken de lyckades sammansmalta epokens heterogena element, kommo de ocksa att beteckna en slutpunkt i harockens. musikaliska stilutveckling, utover vilken intet vidare framatskridande just da var tankbart - .och just dari lag det bromsande elementet. Ty pa sa satt skapades sarskilt stora svarigheter for de mindre ma.stare, framst italienare, som under borjan av arhundradet stravade mot en -ny instrumental .stil ---: mera _ folklig, mera �ymmetriskt avrundad, mindre formrik och darigenom mera lattfattlig - att .fa sina nya ideal erkanda som konstnarliga uttrycksmedel, och under langa titler fingo de forgaves kampa mot musiklivets allmanna konservatism (jfr ut-- talanden i de flesta av den tidens generalba. slaror och ml\ sikteoretiska traktaterl). Det ar bland dessa sena:i;e vi aterfinna Johan Agrell. an saknade visserligen nagot av den melodiens flodighet och behag, som kannetecknar foretradarna for den nyneapolitanska skolan och han var i manga avseenden starkt traditionsbunden. Detta till trots var Agrell dock en konstnar med en star kt utpraglad reformvilj a, i viss man en >>modernist» i sin spekulativa anvandning av uttrycksmedlen och man fin-
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ner hos honom en stark stravan mot de nya konstnarliga ideal, som redan i viss man Iago i tiden och sa starkt kommit till uttryck inom andra konstarter. Agrells egenartade levnadsforhallanden forklara, varfor han ensam bland svenska tonsattare sa gott som fran borjan kom att taga verksam del i den nya stilens utveckling. Han var enligt samtida kallor fodd den 1 f ebruari 1701 i Laths prastgard i Ostergotland och var son till kapellanen i denna forsamling, Johannes J onae Agrelius och hans maka Margareta Landell. Om hans barnaar, liksom om hela - hans leviiad overhuvud taget, ar foga bekant; i kallorna meddelasblott, att hari >>frequenterade Linkopings skola och gymnasium>>.Redan under gymnasisttiden tor de -han ha f att en grundlaggandeviolinistisk utbildning och formodligen nagon undervisning i generalbas; eljest kan man knappast finna nagon forklaring till, att han, narhan sedermera studerade vid Uppsala universitet, efter blott tva a.rsvistelse i denna stad - skulle ha kunnat uppna en sadan skicklighet,att han tilldrog sig >>den musikkunnige>> prins Maximilians av Hessenintresse.I universitetsstaden var visserligen den Rudbeckska eran sedan narmare ett par artionden forbi, men musiklivet stod allt fortfarandeganska hogt unciet den skicklige professor Erik Burm ans egid. Gen omsin. anstallning i kapellet vid Domkyrkan hade Agrell givetvis storatillfallen till ytterligare forkovran. Dock maste man antaga, att hanvid sidan darav f att en rent solistisk utbildni_ng pa sitt instrument ochsakerligen ocksa i komposition, vilket ju kan forklara den mycketkrasne prinsens intresse for hans violinspel. Det ar val nappeligentroligt, att nagon av lararna i Uppsala kunnat ge honom denna. Pa.denna punkt ma det tillatas mig att framstalla en hypotes. Strax foreAgrells ankomst till Uppsala ar 1721 hade Johan Helmich Roman aterkominit till Sverige fran sin mangariga studievistelse i England, vartill han erhallit medel av prinsessan sedermera drottning Ulrik� Eleonora. Romans violinistiska skicklighet ar ju omvittnad, och som bekant utovade han efter· sin aterkomst till Sverige en omfattande lararverksamhet, som aven utstracktes till provinsen. Nu vet man, att denmige begavade Agrell redan fran borjan av sin vistelse i Uppsala uppmarksammats ay de akademiska faderna; eljest hade man naturligtvisej gj ort hon om till solist vid en kunglig konsert pa slottet, for ovrigtden konsert, vid vilken han tilldrog sig prins Maximilians intresse.Vad ar val naturligare, an att han beretts tillfalle till studier under denberomde Roman! Instrumentala studier inneburo ju vid denna tidaven en viss undervisning i generalbas och komposition. Tre av de



102 

sinfonior av Agrell, som finnas bevarade i Uppsala U. B. och som av 
allt att doma aro tillkomna under denna ungdomstid, erinra aven i 
viss man om den nordtyska stil man finner i Romans kyrkosinfonior. 
Sin vasentliga utveckling undergick Agrell i varj e fall i Tyskland. 
Nar prins Maximilian efter den ovan namnda konserten erbjod honom 
anstallning vid sitt kapell i Kassel, tvekade han ej att acceptera anbu
det. 

Betydelsen av denna forflyttning for Agrells musikaliska utveckling 
kan ej overskattas. Kassel var vid- denna tid en betydande musikstad 
med ett mycket central lage, belagen vid de stora strakvagarna, som 
ledde till Berlin, London och Paris och ej langt fran det sedermera sa 
beromda Mannheim. Den musikaliska ledningen i Kassel lag fran 
ar 1700 i handerna pa italienare. Bland dessa aterfinna vi den aven 
i svensk musikhistoria k�nde Fortunato Chelleri, som var kapell
mastare hos lantgreven Karl under Agrells tidigare ar i staden. 
Chelleri var som tonsattare visserJigen sjalv ej bland de mest avan
cerade, men genom sina itali_ens½& forbindelser blev han av betydelse 
for Agrell som formedlare av de· nya stromningar, som rorde _sig i tidens 
musik. Agrell gj"orde dessutom under sin Kasseltid minst en, troligen 
flera resor till Italien. Flera stildrag i hans kompositioner tyda pa, att 
han stiftat bekantskap bl. a. med Pergolesis Stabat Mater, vilket verk 
ger en fullstandig provkarta pa de harmoniska uttrycksmedel, som 
utformats av den neapolitanska skolan fran Alessandro Scarlatti o�h 
framat. Som violinist kan han ej heller ha undgatt att komma i bero
ring med den violinskola, som hade sitt sate i Padova och vars grun
dare och mest lysande representant var Giuseppe Tartini. Enligt 
kallorna sande prins Maximilian Agrell pa studieresor i Tyskland och 
Frankrike for att for prinsens rakning insanila markligare verk, varvid 
han samtidigt, som det heter, »vi dare uppofwade sig i musiken ( och) 
gjorde bekanskap med de .sforste ma.stare ... >>. Med storsta sanno
likhet har han aven vid nagot tillfalle besokt London, en av det euro
peiska · musiklivets mest betydande punkter under denna tid. Det ar
eljest tamligen svart att forklara, att sa manga av Agrells verk blivit
tryckta hos engelska forlaggare. 

J 
. 

, I Kassel vistades Agrell till ar 17 46, da nag on s hism med prins
Maximilian tycks ha uppstatt med anledning av a loningsforhallan
dena. Under hela sin Kasseltid erholl han visserligen >>fritt under hall 
och bekladning>>, medan det daremot var besvarligare for honom att 
fa ut sin kontanta 16n. Av .prinsens efterlamnade rakenskaper framga 
namligen, att han haftat i skuld till sin kapellmastare for gager, 
l>6lpengar och kostpengar» for aren 17 43-17 46, vilken fordran for
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ovrigt aldrig synes ha utbetalats., eftersom den omnamnes i en kall
uppgift annu sa sgnt som ar 1806. Den hade da gatt i arv till Agrells 
mag Nothnagel i Nurnberg. 

Under dessa forhallanden kom honom val till pass erbjudandet 
om platsen som kapellmastare, >>Musikchor-director och complimen
tarius>> i staden Nurnberg. Till denna plats erholl han rekommenda
tion av sin furstlige herre Maximilian, vilket ingalunda hindrade 
honom att upprepade ganger vadja till radet i Nurnberg om hjalp 
att fa ut sina tillgodohavanden hos prinsen - en affar, som radet 
naturligtvis inte ansag sig kunna ta befattning med. Hade Agrell 
tidigare haft tillfalle att i star utstrackning agna sig at den >>sinfoniska>> 
och konsertanta formen, varvid den fortraffliga ensemblen i Kassel 
gav honom mojlighet att i ·varje ogonblick avlyssna de nya formella 
och instrumentala effekter, han experimenterade med, blev hans pro
duktion nu framfor allt inriktad pa officiell musik, kyrklig musik och 
l>Gebrauchsmusik>>. Kapellmastaren i Nurnberg var na:mligen sedan
gammalt skyldig att komponera musik for stadens officiella festlig
heter, och givetvis aven att leda dessa uppforanden. Dessutom hade
han ocksa att komponera for konserterna i Frauenkirche, Marienkirche
och vissa andra kyrkoT i staden. Vad Agrell betraffar har han skrivit
musik till >>Sann-, Fest- und Feyertagliche Musikalische Kirchen
Andachten, welche ... in der Frauenkirche in Nurnberg aufgefuhrt
werdem>. Tyvarr finnas endast texterna bevarade till dessa andakter
och av dem blott for aren 1748, 1749 (enligt en blyertsnotis upprepade
1758 och 1762), 1750 (1768), 1751 (1759 och 1763), 1756 (1760 och 1764)
och 1766. Av foretalet till bandet for 1748 framgar, att detta utgor
fortsattning pa en tidigare upplaga for ar 1747, och att musiken till
kommit pa >>Hohen Orts erhaltenen Befehl. . .>>, d. v. s. pa order av
radet.

Fo_re dessa s. a. s. kommunala skyldigheter har Agrell liksom tidi
gare kapellmastare i staden erhallit en viss lon. Denna har emellertid 
ansetts vara for lag, och sa ha hans forhallanden reglerats genom pri
vilegier om sarskilda bifortjanster, som Complimentarius, >>vorderster 
Hochzeitlader und Leichenbitter1

. Till dennes privilegier horde 
aven att komponera tillfallighetsmusik for de privata fester och 
tillstallningar, som agde rum i staden och vilket gav honom en inga
lunda oansenlig bifortjanst. Att Agrell .var mycket man om dessa 

1 I en samtida kiilla heter det: ))Stadscomplimentarius i Niirnberg forestaller 

en ward eller bjudare, som wid hogtidlige och andre tillfallen, sasom samman

komster, brollop, begrafningar etc. inviterar gasterna och altid blifver hederligen 

forskylt.•> 
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sportler framgar av en uppgift, dar det heter, att han ej ens, nar han 
var sjuk och oformogen till arbete, ville tillata nagon annan att over
taga arbetet och - fortjansten. 

I Niirnberg gifte sig Agrell med ?,fargareta Fortsch, dotter till or
ganisten i S:t Lorentzkyrkan i Niirnberg, varest brollopet aven agde 
rum den 3 september 1749, samma ar som Agrell beviljades borgar
ratt i staden. I aktenskapet foddes tva flickor, Sophie Marie och 
Ursula Barbara. Vid den senares fodelse ar 1752 dog modern i barn
sang, vilket ode 25 ar senare aven traffade dottern. Sjalv levde Agrell 
till den 19 januari 1765. Trots att han vid sin dod ej var alldeles 
utan medel, foredrogo hans efterlevande att ge honom en begravning i 
storsta enkelhet och nyttj a hans efterlamnade tillgangar uteslutande 
for egen del. 

Som ovan sagts, kan man val halla for troligt, att Agrell redan unde,r 
ungdomsaren i Sverige bedrivit skapande musikalisk verksamhet. 
I Uppsala U. B. finnas bland andra rerk av Agrell aven fyta sinfonior 
i handskrift, av vilka dock en utgor en avskrift av opus 1: 4, utgiven 
i Niirnberg 1746. De ovriga tre synas daremot genom den outvecklade 
fakturen och primitiviteten i form och harmonik ha tillkommit pa ett 
mycket tidigt stadium i tonsattarens utveckling. A ven storformen 
skilj er sig gen om den svitartade satsordningen, fran de sinfonior, som 
man med sakerhet kunnat konstatera ha komponerats under Kassel
tiden och vilka utan undantag ha den italienska sinfonians form� 
fastan med atskilda satser. En del smarre kompositioner for solo-

instrument kunna av lilmande ska.I formodas harrora fran Sverige
perioden. 

Under Kasseltiden har Agrell naturligtvis komponerat flitigt. En-
dast ett fatal verk kunna emellertid av dateringen direkt hanforas 
till denna tid. Dessa aro: 

1) Sonata g-moll, per il cembalo solo, koniponerad 1751 (Graup
ners handskrift i Hessische Landesbibliothek i Darmstaqt), 

2) Sonata per cembalo, violino obligato (anno 1743 tillagnad pro-'

fessor Joannes J oachimus Hallerus ab Hallestein), saint framfor• allt 
3) Sex sinfonior opus 1, vilka tryckts ar 1746 )hos Giovanni

Ulrica Haffner i Niirnberg, alltsa samma ar, som fgrell kallades 
till denna stad som kapellmastare. 

Kring dessa symfonier har statt en del diskussion. De omnamnas 
i Schillings Universallexikon i en artikel om symfonien av G. Fink, 
som sager: >>So hatte z. B. Agrell in Cassel bereits 1725 Symphonien 
for 2 Violinen, Viola, Cembalo, Horner, Oboen, Flaten und Trompe.ten 
geschrieben, welche 1746 in Niirnberg gedruckt wurden .. . >>. Det ar 
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dessa ord, som sedermera ha legat till grund for pastaenden av bl. a. 
M. Brenet (Histoire de la Symphonie), C. F. Pohl (Joseph Haydn),
Karl Nef (Geschichte der Sinfortie und Suite), samt den svenske mu:..
sikhistorikern Adolf Lindgren, som skriver i ett tillagg till Karl Va
lentins Svensk Musikhistoria: >>Denne (Agrell) ar av betydelse aven
for musikhistorien i allmanhet, da han efter all sannolikhet ar den
forste, i vars instrumentalkomposition den s. k. sonatformen fore
ligger fullt utbildad till sina grunddrag. Se hans 6 i Musikaliska
Akademien i Stockholm befintliga Sinfonie a quattro, enligt C. F. Pohl
(som ju i sin tur stoder sig pa Fink. Jfr ovan) komponerade 1725.>>
Samma synpunkt har Karl Valentin anlagt pa sinfoniorna i sin artikel
om Agrell i Svenskt Biografiskt Lex1kon.

De_bada svenska musikforskarna ha val har varit en smula optimis
tiska. For det forsta ar artalet 1725 ganska problematiskt och ager, 
s_avitt jag vet, intet stod utom i Finks artikel. For det andra uppvisa 
dessa sinfonior _ inga storre storformella framsteg framfor de sinfonior 
(eller s. k. italienska uvertyrer: till operor, sviter och andra cykliska 
verk), som komponerats av samtida italienare, tyskar och osterrikare. 
For det tredje har Wilhelm Fischer i sin artikel om Instrumentalmusik 
von 175U--1828, som ingar 1 Guido Adlers Handbuch der Musikge
schic.hte, framdragit en Sinfonia av Conti, komponerad {tr 1721 som 
uvertyr till ope.ran >>Pallade triomfante>>, dar so:i:iatformen foreligger 
fullt utbildad till sina grunddrag. 

Dessa sinfonior har Agrell tillagnat sin hoge herre prins Maximilian. 
Det ar valbekant, hur beroende den tidens musiker voro av furstarnas 
ynnest och gunst, och att Agrell insett betydelsen av att sta val hos 
sin furstlige beskyddare, v1sar den vordnadsfulla tillagnan, som 

- finnes tryckt pa forsta sidan i varj e stamma, och som lyder i svensk
oversattning: >>Med hansyn till sa manga yi:metsbevis och sa manga
valgarningar, som jag mottagit av Ers K. H. under den tid, da jag
hade a.ran att vara i Eder tjanst, vagar jag tillagna E. K. H. dessa
mina svaga musikaliska modor, dartill eggad snarare av min mycket
djupa vordnad an av nagon som helst hog uppskattning om mig sjalv,
och einedan de komma att mottagas med nadig blick av E. K. H.,
smickrar jag mig med att med min notrulle gripa det· gynnsamma
tillfallet att anyo och offentligt forklara, att jag ar( !) och alltid har
kant den storsta vordnad for E. K. H.>>

I detta sammanhang ma aven citeras foretalet till Agrells Sei Sonate
per il cembalo solo (tryckta hos Haffner i Niirnberg och E. V\Talsh i
London), vilka tillagnats Adolf Fredril{ medan han annu var tron
foljare av Sverige och alltsa komponerats fore ar 1751, mojligen redan
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under Kasseltiden. Detta jamte ovan citerade foretal till Sinfoniorna 
tillhora det fatal inlagg och yttranden av Agrell, som finnas bevarade. 
Som synes saknar han ingalunda formagan att uttrycka sig fint och 
belevat:1 

>>Ers Kunglig Hoghet!
Star ar den karlek, som varje trogen undersate hyser till sitt fo

sterland, och icke mindre ar hans 6nskan att alltid se det sa lyckligt 
som mojligt. Och vilken storre lycka skulle val ett land kunna hop
pas pa, an att styras av en vis, rattradig och stark konung? I h6gsta 
matto lyckligt kan darfor mitt kara Josterland Sverige kalla sig, da 
det ju for narvarande ser sig tryggat och styrt av en konung, som till 
den hoga titeln hjalte forenar a.ran att vara vis och rattradig; men aven 
darfor, att det i Ers Kunglig Hoghets person ser sig begavat med en 
tronfolj are, som i hogsta oc1!3gest fullandade grad forenar bordens 
storhet med ett hogt allma:µt vetande och med alla dessa kungliga 
dygder och prerogativ, som kunna gora en star monark fullandad. 

. Och liksom en· sadan lyc�a ej kan alstra annat an en sann tillfreds
stallelse och gladje i hjartana pa alla trogna undersatar i detta land, 
sa har den ocksa i min s1al, som av naturen ar underdanig, hittills 
alstrat en outsaglig gladje, fastan mitt ode under storre delen av mitt 
liv skilt mig fran den ljuva fadernej"orden och la.tit mig hittills leva i 
frammande lander. Till nagot uttryck for min personliga gladje och-'till 
ett litet tecken pa den djupa vordnad, som jag med oandligt manga 
andra hyser for Ers K. H., vagar jag tillagna Eder dessa sonater for 
cembalo, i vilkas komposition jag har foresatt mig att roa snarare 
genom naturligheten och lattheten av harmonifull modulering an att 
vacka forundran genom fantastiska kapricer, som bruka skapa mycken 
trotthet hos den spelande och foga eller ingen tillfredsstallelse hos 
ahoraren. Och fastan mitt foretag att ;framfor ett sa obetydligt litet 
verk satta Ers K. H:s hoga namn, som redan forevigats med gyllene 
bokstaver i a.rans annaler, syn.es mig sjaJv alltfor vagat, hoppas jag 
icke desto mindre, att Ers K. H. betraktande ej 

J
0 mycket gavans 

ringhet som givarens tillgivna och vordnadsfulla innelag, ej skall 
forsma att forlata min aregirighet dess mahanda allt or dristiga djarv
het. Ma Ers K. H. darfor mottaga detta lilla tecken pa den mycket 
djupa vordnad, som jag ar skyldig Eder, och forlana mig naden och 
a.ran att kunna saga mig (vara) . . .>>

Ovanstaende foretal, som citerats i sin helhet, har en viss betydelse.
Det finnes inga direkta bevis pa, att Agrell, sedan han lamnat Sverige

1. Detta liksom foregaende oversatl fran italienska. 
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1723 nagonsin haft forbindelse med sitt hemland; att han dock mer 
an ett kvartssekel senare fortfarande raknade Sverige som sitt egent
liga fosterland, framgar dock av denna tillagnan. Detta ma starkt 
betonas, da han pa manga hall kommit att betraktas som tysk kom
ponist. 

Att Agrells produktion varit ganska omfattande har redan tidigare 
varit bekant;. detta framgar aven av de ganska utforliga forteckningar, 
som lamnats av Eitner och Fetis, samt den mycket intressanta for
teckning, som aterfinnes i tva kataloger utgivna av Johann Gottlob 
Emanuel Breitkopf pa 1760-talet. Storsta delen av .de verk, som an
givas i dessa kataloger, ha emellertid sedermera gatt forlorade, och 
·ej ens Breitkopf & Bartels forlag har kunnat lanma vidare upplys
ningar om dem. Samma galler om de Magnificat och kantater,1 som
Agrell komponerat enligt uppgift av bl. a. E. Drake i hans biografiska
anteckningar over namnkunniga tonkonstnarer (handskrift fran ·ar
1823 i Musikaliska Akademiens bibliotek); samma kalla talar aven
om fem >>Serenater», vilka mottagits med >>sardeles bifall» av pub liken
i Niirnberg, men vilka tyvarr ej heller kunnat aterfinnas. A andra
sidan ha mina efterforskningar lett till det resultatet, att utover de
nio sinfonior, som tidigare voro kanda, ytterligare tretton kommit i
dagen, liksom en del tidigare obekanta concerti for olika soloinstrument
med strakar.

Om man betanker, att t. ex. i Joh. Seb. Bachs stora produktion 
-endast ett fatal verk utkommo av trycket under masfarens livstid, ar
det ratt anmarkningsvart, att Agrell lyckats fa sa pass manga av sina
tonsattningar publicerade. Dessa utgoras av de ovannamnda sex sin-

� foniorna av ar 17 46, fyra cembaloconcerti, en del kammarmusikverk 
for mindre besattning, cembalosonater och smarre cembalostycken. 
De otryckta verken utgora givetvis det stora flertalet. En komposi
tionsforteckning over Agrells verk, sa fullstandig den later sig gora, 
kommer jag sedermera att publicera i annat sammanhang. 

Som redan namnts intager Agrell i stilistiskt avseende en marklig 
mellanstallning. Typiskt barockartade stildrag aro blandade med 

1. I detta sammarihang ma namnas, att Eitner troligen gjort ett misstag. I sin
kompositionsforteckning har han namligen angivit, att i Bryssels konservatorie
bibliotek skulle finnas en kantat for sopran, alt, tenor, bas och orkester av Agrell. 
Biblioteket ager eme11ertid ej denna kantat bevarad. Eitner har aven felaktigt 
uppgivit; att Det Kongelige Bibliotek i Kopenhamn skulle aga dels tre concerti 
a cembalo obligator, violino primo e secondo, alto viola e violoncello, opus 3 
Nuremberg, dels fyra concerti a cembalo obligato, violino primo e secondo, alto 
viola e violoncello, Nuremberg. Biblioteket har emellertid pa min forfragan upp
Jyst om, att det blott ager en cembaloconcerto (Schmied 55). 
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galanta och kanslosamma, utan ·att man dock far intryck av stilloshet. 
Komponisten har tydligen arivant stilbrytningen som ett verksamt 
kontrastmedel. Detta behaver i och for sig icke vara anfaktbart; i 
sjalva verket ha manga, ja kanske t. o. m. de flesta av de stora mas
tarna medvetet blandat for olika epokers stilarter karakteristiska 
drag med varandra. Man behaver endast erinra sig Brahms (romantik, 
wienklassism och barock), Reger (hogromantik, impressionism, wien
klassism och barock), Richard Strauss (i Rosenkavaljeren hogroman
tik, biedermayer och galant stil, eller i Ariadne pa Naxos hogromantik 
och renassans). Manga exempel tyda pa, att en stilart forst blir all
mangiltig, da den upptar element ur andra stilarter (jfr barockens. 
sammansmaltning av monodiska och polyfona stildrag, wienklassiker-' 

na, vars upphojning av son_atformen till >>stor stil» forst agde rum i 
och med genomforingsdelens rytrpJska >>polyfonering>> etc.). Det ar 
tankbart, att den galanta stileris rytmiska symg1etri icke tillfreds
stallde Agrells sinne for rytmiska kontraster, · att den kanslosamma 
stilens affektiva harmonik blev honom for mjuk i de ofta martialiska 
allegrosatser, som inledde sinfoniorna. Att han noga skilde -de oli:ka 
stildragen fran varandra, framgar tydligt :redan av en foke allt for 
ingaende analys._

Som harmoniker gar Agrell i sitt ackordval overvagande i den nord
tyska orgelskolans spar. Kadensexpansionen iir salunda foretradesvis. 
vand at dominantsidan, subdominanten ersattes ofta· av vaxeldomi
nanten, vilket ger tonsatsen i sin helhet ett framtradande lydiskt eller 
doriskt drag. Pafallande ar emellertid det ofta oformedlade inforandet 
av kadenser pa tonikavarianten i dur. Utom hos Schubert, dar denna 
plotsliga vaxling mellan varianterna ar normal, finner man den fore 
romantiken - sa vitt jag ktinnat finna � endast hos ma.nnlieimarna, 
daremot ej hos wienklassikerna. Agrell liksom Johann Stamitz (jfr 
J. Stamitz, Orkestertrio opus 1: 1, Sats I, I Denkmaler der Tonkunst
in Bayern, Dritter Jg. Bd I s. 11) infor den siirskilt vid intradande
kontrasterande temagrupp eller episocl:
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Detta exempel tyder pa, att Agrell trots .sin i allm_iinhet tamligen 
to:rftiga fl!-nktion�ordning, andock har formatt anv_anda harm_oniken 
som karakteriserande uttryck�medel. 

$infoniornas langsamma mellansat�er _uppv�sa emelle:rtid en vida 
rikare harmonisk fantasi: Genom des�a far man belagg pa, att sen
neapolitap.arnas fa;rgstarka tlangval ingalq.nda var honom frgmwl:!.nde. 
Vi finna salunda i ovan c�ter�de sinfonia ett sa starkt subc:lominantiskt 
m�del som n�apolitanska sex,t�ns ackord ,-- visserligen . i sambap.d 
med utvikning i subd_ominap.ttonarten - men detta to_rde likval hora 
till undantageri. 
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En Jiknande modul_a,tion >>durch w_eit hinausgreifeµde Harmonie
schritte>> (Riema:qn) :-- f. o. �tark:t paminnande 01.n. Pergoleses modula
tionsteknik - aterfinn:;t vi i Sinfonia op0 1: 5 sats I takt 2l--30 

· (genqmforing�dele_n):
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A ven om dessa harmoniska medel voro de, som la.go Agrells spon-
• tana satt att uttrycka sig narmast, kan man. ej beskylla honom

for den famlande, planlosa kadensutveckling, som med nagra fa ly
sande undantag karakteriserar barockens tyska ( och svenska) kom
ponister. I motsats mot t. ex. Pergolese eller Tartini ar dock hans har
m.oniska planlaggning till sin pragel >>kurzatmig>>, snabbt kadenserande
och i de flesta fall utan starkare inre spanning.

A andra sidan gar han ofta bruk av de >>fasta kadenslrnncentrab>,
de ursprungligen >>melodiska dissonansen> (jfr Svensson-Moberg, Har
monilara), som allt ifran 1600-talets mitt kommit att bli for domb:ian-:
tisk eller subdominantisk funktion karakteristiska dissonanser:
D7, Sv11

, S.ll och de olika formerna for tersnonackord: D9> och D9>,
5>

de bada senare i regel med vaxeldominantisk funktion. Pafallande ar
ocksa den rika forekomsten av dominantkvartsextackord, aven da des
sa ej ha kadenserande verkan (t. ex. over orgelpunkt).

= 
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A ven nar det galler dissonansbehandlingen ar Agrell nara beslaktad med de tyska orgelskolorna och narmare bes ta.mt med deras homo/ onafaktur. Med de melodiska sardragen (triller-, mordent- och skalartade melodirorelser), som komma att behandlas har nedan, sammanhanga de ofta forekommande vaxel- och genomgangstonerna. Slutfallen, sarskilt de langsamma satsernas, uppvisa ocksa de i denna stil normalt upptradande forhallningsdissonanserna inom dominantharmonien. Dock undviker han i allmanhet darvid de sekundparalleller, som aro gangse saval i tysk som italiensk barock. Fakturen ar i sina allmanna drag homofon men med kontrapunktiska episoder. Ett galant resp. kanslosamt stildrag utgora de sarskilt i de sangbara episoderna vanliga ters- och sextparallellerna. Basen ar i regel generalbasmassig med skalartade, ofta fallande passager, som vid harmon1sk stagnation klyvas i ackordmassiga bildningar, vilka samtidigt ha till uppgift _att markera den metriska grundrytmen. Alltfor ofta stelnar basror�lsen i langt utdragna orgelpunkter. Anmarkningsvard ar dock fakturens obligatoartade karaktar, vilken bl. a. yttrar sig i sa fulltoniga harmonier, att ett uppforande utan generalbasinstrument ing_alunda vore nagon omojlighet. Det var emellertid framst i Agrells melodiska stil brytningen mellan barock och rokoko tradde i dagen. Det ar fullt naturligt, att de barocka och galanta dragen overvaga i de flersatsiga verkens livliga yttersatser, medan den kanslosamma stilen satt sin pragel pa satserna i langsamt tempo. Som barocka element kan man harvid i forsta hand namna 1) den starka benagenheten for linjeklyvning, 2) reperkussion, 3) arten av motivisk fortspinning genom sekvensbildningar och motivupprepningar av saval emfatisk som ekoartad natur. De galanta dragen aro 1) skalmassiga bildningar s. k. >>wienerschleifer» och >>mannheimerraketer», 2) mordentartade triolbildningar, 3) melodisk kromatik iform av atergaende vaxeltoner nedat pa ledtonssteg (aven da ledtonen ej ar skalegen) samt 4) forslagsartade figurer (vilka ofta noggrantrytmiseras av Agrell). Fran den kanslosamma stilen har han upptagitframfor allt >>seufzern», som alltid angives i smanoter, )amt vidare vissa allmanna affektiva element, som framsprungit ur det underliggande, neapolitanskt fargade ackordvalet. Att Agrell nar det galler melodisk intensitet star tillbaka for de storsta av samtidens ma.stare, ar visserligen sant, men denna melodiska kanslokold har han gemensam med den stora skaran andraplanskomponister vid denna tid. I detta sammanhang kan lampligen citeras Schubarts omdome om Agrell (Asthetik cler Tonkunst, ·wien 1806): 
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>>Agrell . . . von Geburt ein Schwede. Ein wahrer Kiinstler, aber kalter N atur. Er spielte kalt, aber" regelmassig; er setzte kalt, aberregelmassig . . .>> Det ar f. 5. anmarkningsvart, att den stilblandningsom forefaller oss sa pataglig, for Schubart tydligen inte betraktadessom }}Unregelmassig>>.Agrells egenart ligger i melodiskt avseende pa det storformella omradet. I sin konsekvent genomforda kontrastgruppering ar han ytterst avancerad for sin tid, och fragan ar val, om nagon_ tonsattare vare sig tidigare eller senare sa konsekvent tillampat kontrastprincipen. Men detta blir samtidigt hans stora brist. Hans melodiska stravan ar framfor allt inriktad pa· att genombryta . barockens monotematik, men darvid vandrar han fel vag. Resultatet blir ett slags polytematik. en art av >>ewige.Melodie>>, som hela tiden hindrar honom att na fram till det moderna, slutna symfoniska temat. Det ar alldeles tydligt, att Agreli' varit en spekulativ, framsynt musiker, som tagit starka intryck av de nya revolutionerande stromningarna i tiden, men att ur detta skapa ett nytt, melodiskt fruktbarande tonsprak - darifran hindrade hono:rn hans konstnarliga begransning. I rytmiskt avseende ager Agrells musik slaktskap med den nya, liedartat symmetriska 'stil, som under 1600-talet utbildats inom de italien�ka operaskolorna, dels skenbart aven med den tyska hogbatockens polyfont paverkade instrumentalstil. Liksom nar det gallde melodiken_ ar han mest >>modern» i de langsamma mellansatserna, vilkas symmetriska byggnad direkt erinrar om den italienska operaarians rytmik. U ndersoker man narmare rytmen i de hastiga yttersatserna ( och framfor ant i de inledande satserna) finner man emellertid, att asymmetrin endast ar skenbar, i det att en attatakts-periodiceJ'ing hela tiden utgjort det ideella rytmiska underlaget. Detta innebar, att Agrells storrytmiska planlaggning utgor ett starkt avancemang saval framom barockens principiella asymmetri som den galanta stilens symmetriska periodicering. For att finna en sa konsekvent genomford >>asymmetrisering>> av ett principiellt symmetriskt underlag far man i sj a.Iva verket ga for bi hela forromantiken med mannheimarna och Bachs saner samt de tidigare wienklassikerna for att forst i Beethovens symfoniska genomforingsdelar finna en motsvarighet; detta naturligtvis sagt utan nag on som helst j amforelse f 9r ovrigt. Analyserar man Agrells sonatform med hansyn till storformen, maste ju genast konstateras, att exposeens kontrasterande element ej konstant sluta sig samman till ett helt tema eller en hel temagrupp, utan att dessa snarare utgora mot huvudtemat kontrasterande episo-
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der. D,ock �an :m,an i de sex tryctta symfoni�rna opus 1 liksom i ma
nuskriptsy:m,fQnier fran Darmstadt och ;Reg�nsburg iakttaga, hl-1_r 
Agrell sokt sig fram mot mera slutna kontras�erande terp.:igrupper. 
Stunqo:rn, �ntaga dessa t: 9: m. kantabel karaktar, och skulle saluncia 
kunna fortjana benamningen sangtema, en benamning, som forst 
torde upplrnmmit hos _de tidigf!_re wi�nklassikerr;ta . sasorn Beck, 
W agenseil och Cannabich. Anmarlmingsvart ar ocki,,a, att d1;nna a�dra 
temagrupp oftast �vslutas med en codaJepisod, som t. o. m. lrnn svalla 
ut till ett lielt coda)tema. D�tta ar ofta µppbyggt pa element fran 
forsta temagruppen, yarigenom e:x:poseen erhaller en viss syrpmetrisk 
avrundning: 

Dar de kontrast�rande bildningarna ej organiserat sig till slutna 
temabildp.ingar, finner !llan. i stallet ansatser_- till koq.trast gentemot 
det standigt aterkomrp.ande huvudtemat i form av en serie $marre 
]j-.ontrastepisoder. Detta skulle mojligen kunna tydas som en mycket 
primitiv forform till den �peciella sonatform, sorn funnit sitt mest 
fullodiga uttryck i yttersatserna till ett par :;iv Haydns senare sy;mfo
nier, t. ex. G-dur-symfonien nr 88 eller London-symfonien nr 2 
D-dur. 

Vid ett senare tjJlfalle hoppas jag kunna framlagga resultaten av 
en mer ingaende undersokning av Agrells komposition. Ovanstaende 
reflektioner antyda i varj e fall, vilka valdiga problem Agrell hade 
att brottas med. Detta forklarar aven, varfor han har kommit f\.tt 
spela en sa obetydlig roU i senare tiders musilmtovn,ing� Blott sexton 
ar efter Agrells dod utkom Haydns »ryska>> strakkvartetter, vilka J::ie
teckna den wienklassiska stilens forsta stora konstnarliga hoj dpunkt. 
I jamforelse med dessa forblekna Agrells verk, men detta ode har drab
bat de flesta kqmpositioner av genombrottstidens smamastare, sasom 
mannheimarna, Monn, Wagense'il, Beck m. fl. Sa har Agrells b�tydel�e 
framfor allt kommit att ligga pa det stilbyggande omradet. Han ar 
en av dem, pa vilka wienklassikerna byggt vidare qch utan vars insats 
de11 wienklassiska stilens stormastare Haydn� Mozart och Beethoven 
miihiinda mast ga andra och 13.ngre vagar. 
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