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GUSTAF FREDRIC! 

EN SVENSK WIENKLASSIKER 

Av SVEN E. SvENSSON (Uppsala) 

privat ago ligger i Wien en samling manuskript av en musiklarare 
Joseph Muller, som levde dar samtidigt med de tre stora wien

mastarne Haydn, Mozart och Beethoven. Dessa manuskript upptaga 
ett a:ntal i klaverutdrag sammandragna orkester- och kammarmusik
verk av en tonsattare, som kallade sig Gustaf Fredrici och uppgav 
sig vara av svensk bard, en kort levnadsbeskrivning om ·denne mu
siker samt en i det narmaste utplanad pennteckning forestallande 
Fredrici. Liknande fynd fran den wienklassiska musikens guldalder 
torde i och for sig varken vara sarskilt ovanliga eller markliga; vad 
som ger denna samling dess musikhistoriska varde ar den otvivel
aktiga skicklighet, originalitet och det stilistiska avancemang de verk, 
jag hittills haft tillfalle taga def av utvisa. Men aven personhistoriskt 
torde fyndet vara av ett visst intresse. Den svenske musikern upp
gives namligen vara naturlig son till arvprinsen Fredrik Adolf, elev i 
Stockholm till Kraus och Vogler samt i Wien till Mozart och Haydn. 
Av de bada sistnamnda ger d,essutom Muller i sina anteckningar en 
visserligen naiv men ej utan talang och omedelbar friskhet tecknad 
framstallning, vilken ger en livfull bild av de bada mastarna i var
dagslag. 

Nar jag hasten 1937 vid ett tillfalligt besak i Wien av -en handelse 
blev uppmarksammad pa existensen av de namnda manuskripten, 
hade jag pa grund av bristande tid ej tillfalle att granska dem, allra
halst som agaren var hogst obenagen att la.ta nagon taga del av dem 
och an mindre lana ut dem genom ett svenskt bibliotek. Efter under
handlingar lyckades jag daremot fa tillatelse att la.ta en person, for 
vilken agaren hade fortroende, skriva av dem. Hittills har jag pa 
detta satt erhallit avskrifter av en ofullbordacl symfoni (allegro och 
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G. Fredrici efter silverpennteckning.

adagio), en klarinett-kvintett och delar av en violoncellkonsert, de av 
Mullers anteckningar, som behandla Fredricis liv i Wien, hans redo
gorelser for F:s tidigare levnad i Stockholm samt en tuschkopia efter 
den ovan namnda pennteckningen av Muller forestallande den unge 
svenske musikern. Dessvarre finnas inga av Fredricis egenhandiga 
partitur bevarade vici sidan av Mullers tamligen oskickligt samman
dragna klaverutdrag. 

Det var ursprungligen min avsikt att droja med en redogorelse for 
fynden, tills jag hade samlat allt material och undersokt det nar
mare. Emellertid har jag i samband med ett radiospel, som utsandes 
den 15 augusti i ar, da den ofullbordade symfonien och klarinettk?in
tetten uppfordes samt ett tidigare radiouppforande av symf onien 
varit tvungen offentliggora delar av Mullers anteckningar. Darfor har 
jag nu funnit det lampligt att preliminart framlagga de aktstycken, 
som hittills framkommit, trots risken att senare nodgas korrigera 
vissa detaljer, da materialet foreligger fullstandigt. 

Fredrik Adolf, Sveriges prins. Efter stick fran 

1700-talet. 
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Mfillers anteckningar om Fredricis Stockholmstid aro naturligtvis 
ytterst kortfattade, da han i detta fall endast hade att relatera de 
uppgifter denne sjalv lamnat. Att de dock verka bade upplevda och 
i vissa fall ganska detaljerade tyder pa, att Fredrici ofta berattade 
om sitt tidigare liv for sin va1i och antagligen vid flera tillfallen berort 
de handelser Muller berattar om. En svarighet att kontrollera upp
gifterna bestar dari, att atminstone tillnamnet men kanske aven for
namnet ej var den svenske musikerns eget utan hade antagits i sam
band med utrikesresan, och att hans verkliga namn ej var kant for 
Muller. For denne hade han emellertid uppgivit sig vara £odd 1770 
eller mojligen 1771 i Stockholm, dar fadern var nagon slags lagre 
hovfunktionar. Vi f6lja Mullers berattelse, som i svensk oversattning 
lyder: 

Denne (fadern) syn.es ha varit en dalig manniska, som drack och ofta 
misshandlade sin familj. Efter att under lang tid ha misskott sin b efatt-
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ning avskedades han och forfoll slutligen fullstandigt. Modern, som 
fore sitt giftermal ocksa hade haft anstallning vid hovet, tyc�s dock ha 
Iyckats ha.Ila samman hemmet. · Gustaf var den aldste av de tre sysko
nen. Honam lyckades hon t. o. m. ha.Ila i skola och dessutom betala 
musiklektioner hos de basta la.rare, sorri funnos i Stockholm, ja, hon 
holl honom med elegantare klader an som var·vanligt bland hans kam
rater. Detta vallade .mycket prat i den lilla svenska huvudstaden och 
detta var kanske nar allt kommer omkring inte alldeles grundlost. 
Han tycks ej ha varit omtyckt av sina kamrater, man kallade honom 
>>Prinsem och gjorde ofta fula anspelningar pa hans moders rykte.
Jamte en viss medfodd misstanksamhet vallade· detta naturligtvis
misstro bade mot kamraterna·och modern, for att inte tala om fadern,
som han hatade och foraktade.

Redan tidigt hade han visat star musikalisk begavning. Vid fem a.rs 
alder hade han sj a.Iv la.rt sig spela pa en gammal clavecin, som modern 
en gang medfort i boet, och fran attaarsaldern fick han undervisning av 
en av kapellmastarna vid den Kungliga Operateatern, den framstaende 
mannheimkomponisten Kraus. Ett par ar senare - det var sedan fa
dern Iamnat hemmet - stod en dag en splitter ny clavecin i hans kam
mare, utan att han kunde fa upplysning om, varifran den kommit. -
Kraus tycktes ha forstatt, att skaffa sig det u:r;iderliga barnets fortro
ende. Han undervisade honom i clavecin och generalbas och av honom 
fick. han ocksa Iara sig behandla den stranga satsen efter den wienske 
hovkapellmastaren Fux' Gradus ad Parnassum och att skriva fugor i 
enlighet med Marpurgs beromda avhandling. Kraus, som sa smaningom 
blev hovkapellmastare, lat honom ofta beledsaga solisterna vid operan 
da de instuderade sina partier och det var tydligen under denna tid 
han skaffade sig den mest otroliga fardighet och konstmassighet i ge
neralbasspelning. 

Kraus var ofta pa resor och hade alltfor liten tid att agna at undervis
ningen. Under de sista aren, innan Fredrici kom till Wien, overtogs 
undervisningen av den ryktbare orgelspelaren Vogler, som hade slagit 
sig ner i Stockholm och dar grundat en musikskola. Denne. inforde 
honom i den mera valklingande satsart, som han sjalv la.rt hos den be
romde Padre Martini i Bologna.1 Dessutom gav han honom grundlig an
visning i orgelspel samt uppmuntrade hans benagenhet for improvisation. 
Fredrici forvarvade en enorm f ardighet i denna konst; i Wien torde 
endast Beethoven gora honom rangen stridig i detta avseende - om nu 
blott Fredrici kunnat forma sig att visa sin konstfardighet. Vogler gav 
honom ocksa en inblick i harmoniens modulation och det var formod
ligen ocksa denne, som larde honom begagna dissonanser, som vackte 
Mozarts fortjusning men pa det hogsta fortornade den gode gamle 
Haydn, vilken visserligen uppskattade dissonanser, nar han fann dem 
hos Mozart men tadlade dem hos alla andra. 

Trots att Fredrici overflyttade sina studier till Vogler, tycks van-

1 Vem som ar ansvarig for denna uppgift, Vogler, Fredrici eller Muller, framgar 

ej av anteckningarna. Tvivelaktig ar den i alla hiindelser sa till vida, att Voglers 

studietid for Martini endast varade nagra fa veckor. 
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skapen med Kraus ej ha rubbats. Atminstone forsta tiden,. s.edan han 
kommit till Wien, erholl han flera brev fran denne, som ville forma 
honom att atervanda till Stockholm, dar han trodde sig. kunna skaffa 
honom anstfillning som repetitor vid operan. Fredrici sorjde ocksa 
uppriktigt, da han erfor, att Kraus hade dott - det torde ha varit 
strax efter Mozarts bortgang. 

Under den tid Fredrici brukade anlitas som ackompanj ator at akto
rerna och aktriserna vid operan, horde han i sin narhet ofta anspelas pa 
sina fornama anor och kungliga slaktforbindelser. Nar han en g�ng i 
vredesmod fp"lgade en av de kungliga skadespelerskorna om meningen 
med .dessa insinuationer, blev denna mycket forvanad och fragade till
baka: >>Ar han da den ende, mon cher _ami, som inte vet, att han ar _son 
till arvprinsen Fredrik Adolf?>> Som en blixt sag han losningen pa alla de 
gator han stfillts infor under sin uppvaxttid: klaveret, som kom som fran 
himmelen, och att det, hur knappt man an hade det i hemrriet, aldrig 
fattats pengar till hans studier och till hans eleganta klader. Han stor
tade hem till modern, som under lang tid legat svart sjuk, men kundc ej 
forma sig att framstfilla nagra fragor infor det avmagrade, gulbleka 
ansiktet och den redan slocknade blicken. Ju mera han tankte pa sa
ken, desto mera sannolikt f6ref611 hononi ryktet, som forst i dag full
standigt kommit till hans oron. Den gamle hovlakejen hos prins Fre
drik, som regelbundet hade besokt hans mor och alltid forhorde sig om 
framgangen i studierna och hans framtidsutsikter, var visserligen ·err 
gammal van till familjen, men det var dock ratt tydligt, att han hade 
haft atskilligt att avhandla med modern, som varken Gustaf eller 
syskonen fingo hora pa. Han rusade upp till sin gamle van och fra
gade honom rakt pa sak, om ryktena hade fog for sig. Gubben bekraf
tade saken men avradde Gustaf pa det bestamdaste fran att forsoka 
satta sig i forbindelse med prinsen, da detta endast skulle ha till folj d, · 
att allt vidare understod for framtiden skulle komma att indragas. 
Med tanke pa den sjuka modern avstod han fran att soka kontakt med 
sin naturlige fader men fick redan dagen · darpa bud, att han samma dag 
skulle mottagas i extra audiens hos prinsen. 

Prinsen mottog hjartligt sin son, som han visserligen tidigare sett 
pa avstand men hittills aldrig talat vid. Han talade oppet om forhal
.landet till Gustafs moder, en gang kammarjungfru hos en av hovfruarna. 
Hennes skonhet hade varit beromd och hennes uppvaktare talrika; 
hennes dygd hade dock varit lika stor som hennes skonhet. En prins 
kan dock fordra och en liten kammarjungfru har blott att lyda. For 
ovrigt tycks forhallandet mellan de bada unga ha varit mer an en epi
sod. Nar den unga flickan markte, att hon skulle bli mor, gifte han 
bort henne med en av sina kammartj anare och lovade sorj a for barnets 
uppfostran, vilket lofte han aven hallit. Sedan fadern forsvunnit fran 
hemmet hade han t. o. m. okat pa sitt understod och la.tit sin gamle 
trotjanare se till, att familjen ej skulle behova Iida nod. Han lovade 
att aven gora detta for framtiden, men tog lofte av sin son att inte yppa 
nagot av det de hade talat om. 

Kort darefter dog modern och prinsen sorjde genom sin trotjanare for 
att hon fick en hederlig begravning. En tid efter jordfastningen blev 
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Gustaf ater kallad till audiens. Prinsen hade beslutat la.ta Gustaf fort
satta sina studier i utlandet. De yngre syskonen skulle han sorja for, 
tills de kunde sta pa egna fatter. Planerna for Gustafs vidare utbild
:riing hade han redan diskuterat med Kraus och Vogler. Man hade kom
mit overens om, att denna lampligen kunde ske i Wien, dar stormastarna 
Haydn och Mozart levde och dar. en rad beromda la.rare som Albrechts
berger, Salieri och Schenk verkade. Dar kunde han ocksa fa tillfalle att 
visa sina talanger for ett konstforstandigt auditorium i de manga adliga 
husen, dar musiken hells hogt i ara. Dar behovde man ej heller befara, 
att nagon skulle vilja narmare undersoka hans harkomst. - - -
Fredrici forsags med en ganska riklig reskassa, och i september 1790 
begav han sig pa vag. 

Med kannedom om Fredricis psykopatiska laggning (som framgar

av fortsattningen i Mullers berattelse) har man naturligtvis all anled

ning misstanka, att Fredrici fabulerat ratt betydligt om sitt liv fore

utlandsresan. Genom att varken Fredricis verkliga namn eller hans

fodelsedag ar bekant for Muller (t. o. m. fodelsearet · ar ej alldeles

klart) aro mojligheterna till kontroll betydligt forsvarade. A andra

sidan foreligger inga uppgifter, till vilka man 1 a priori maste stalla sig

misstanksam. Elevskapet hos Kraus och Vogler stammer val in med

d·e bada mannheimarnas Stockholmsvistelse. Dessutom kan man i de

hittills kanda verken se tydliga spar av paverkan fran atminstone

Vogler. Den av Muller antydda brevvaxlingen med Kraus tyder pa,

antingen att namnforandringen var kand av Kraus eller att Fredricis

· verkliga namn var kant av den svenske ministern, Silverstolpe. Som

framgar langre fram i Mullers antetkningar, ar det sistnamnda alter

nativet det mest sannolika. - Angaende resan ner till Wien berattar

Muller:
I Kassel stannade han for att pa Voglers och Kraus' tillradan besoka

den beromde kompositoren och viole d'amoure-virtuosen Karl Stamitz
(den store Johann Stamitz'· son), vilken dar ledde ett sallskap musik
alskare. Stamitz gj orde ett mycket star kt intryck pa ynglingen, aven
om han mera beundrade hans utsokta spel pa viole d'amoure an hans
kompositioner, som han fann nagot flacka bredvid Bachs (Philipp
Emanuel) och Mozarts, vilka han Hirt kahna genom Vogler. Av Stamitz
erfor han emellertid, att Haydn stod i begrepp att antrada en flerarig
resa till England och att Mozart for tillfallet befann sig pa turne i Tysk
land tillsammans med sin svager, violinisten Hofer. Full av iver att
traffa den beundrade mastaren skyndade han pa Stamitz' tillradan till
Mannheim for att genskjuta honom dar; Mozart hade dock dagen innan
Fredrici intraffade i Mannheim fortsatt sin resa till Augsburg och Miin
chen. Fredrici uppgav darfor f6rs6ket att upphinna honom pa vagen,
stannade nagra dagar som gast hos Vogle:rs och Kraus" vanner i Mann
heim och styrde sedan kurs direkt pa Wien.
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Dessa uppgifter stamma val overens bade med Stamitz' vistelse i 
Kassel och Mozarts stora konsertturne i Tyskland hasten 1790. Ty
varr upplyser dock ej Muller om, vilka av Kraus' och Voglers vanner 
Fredrici besokte. I annat sammanhang namnes emellertid, att Fredrici 
skulle va:rit bekant med Cannabich, och det ar val troligt, att be
kantskapen stiftades under Mannheimvistelsen denna host. - Vi 
aterga nu till Mullers anteckningar: 

Har (i Wien) intraffade han (Fredrici) i borjan av november, nagra 
dagar fore Mozarts aterkomst, och kort efter haris ankomst traffades 
vi for forsta gangen. Pa vardshuset Zurn griinen Anker, dar jag en 
regnig afton satt och tarde mitt enkla aftonmal, intradde vid attatiden 
en.yngling genom dorren, hangde av sig sin vata kappa och slog sig ned 
i ett horn och tog fram ett pappersblock, som han horjade linjera med 
tillhjalp av en rastral. >>En kollega till er, herr von Miillerl>, viskade 
varden, den gamle Andreas i mitt ora, da han serverade mig sitt Hitta 
lantvin. Jag betraktade min yrkesbroder i smyg; ett ovalt, adelt for
mat ansikte, ljust, opudrat har, djarft bojd nasa med tunna vingar, fyl
liga lappar och en liten, kluven haka. Ogonen voro bruna och blixt
rande, och ogonbrynen voro valvda hogt upp mot den hoga men smala 
pannan. Kladerna voro val skurna och av basta kvalitet, manschetter 
och halskras av finaste linne och blandande vita. Han skrev med_feber
aktig iver• utan att bekymra sig om maten, som kallnade pa bordet. 
Ritsch - brats gaspennan av; han kastade bort den i vran och sokte 
nervost i fickorna, men fann ingen annan. Jag hade just suttit och for
merat en penna med den for notskrivning lampligaste spetsen. Nar jag 
sag, att den f6rst6rda pennari var den sista han hade, gick jag bort till 
hans bord och rackte honom min penna med orden: >>Om ni tillater, herr 
Kollega)>. . Han· betraktade mitt ansikte med misstrogen blick, men 
granskningen tycktes ha utfallit till hans belatenhet. Pa starkt bruten 
tyska, blandad med franska glosor, antog han mitt erbjudande. Missodet 
med hans egen penna f6ref6ll dock ha brutit hans musikaliska tanke
gang; efter en stund kom han fram till mitt bord, aterlamnade min penna 
och inbjod mig att dricka ett glas med honom. Som ensamheten redan 
blivit mig lang och nagra·av mina vanner inte syntes i lokalen, antog jag 
med tacksamhet hans inbjudan. Han tycktes genast ha fattat fortroende 
for mig, ty med en 6ppenhet, som jag aldrig sett honom visa nagon an-. 
nan manniska, berattade han, att han for ett par dagar sedan kommit 
till Wien, dar han annu ej kande en manniska. Vidare berattade han 
om sin resa, om sitt sammantraffande med Stamitz och om Mozarts 
Figaro, som han hort i Mannheim. I var gemensamma beundran for 
denna opera och for Mozart overhuvud funno vi varandra. Hans van
lighet mot mig blev annu storre, da jag berattade, att jag kande Mozart 
och aven Haydn, aven om det inte kunde bli fragan om nagon intimare 
vanskap mellan dessa tva musiker av varldsrykte och en ansprakslos 
musildarare, som maste springa omkring och ge lektioner. Han talade 
om for mig, att han pa grund av sin blyghet annu ej gjort visit hos 
Haydn for att framfora Voglers halsning, trots att han visste, att Haydn 



12 

inom kort · skulle lamna Wien for en langre resa, som kanske skulle 
racka i aratal. Jag lovade darfor ::i.tt ledsaga honom till mastaren. 
Innan vi skildes sade vi varandra vara namn, och vi kommo overens 
om, att jag skulle hamta honom nasta morgon for att ledsaga honom 
till Haydn. 

Pa tal om hans namn, sa har jag alltid misstankt, att Fredrici inte 
var hans ursprungliga namn, utan att_ han antagit det i och med sin 
resa fran hemlandet. Darpa tyder dels den omstandigheten, att han 
ej anvande nagra av de rekommendationsskrivelser till olika personer 
i Wien, han hade med sig, utan endast framforde muntliga halsninga'r. 
Jag har trott mig forsta, att denna namnandring aven blev orsaken till 
den for Fredrici sa odesdigra spanningen med svenske ministern Sil
verstolpe och brytningen med prinsen, som tydligen fruktade, att nam
net skulle bli nyckeln till att hans faderskap bleve allmant bekant. 

Nasta formiddag, sedan jag givit ett par lektioner, gick jag upp i hans 
rum pa vardshuset. Hari vantade mig redan och hade plockat fram sina 
gamla uppgiftbocker for Vogler, flera haften med fugor och motetter, 
en ofullbordad symfoni och en liten serenad for strakkvartett. Vi gingo 
ned till Wasserkunstbastei och jag skulle just klappa pa porten, nar 
denna oppnades och Haydn tradde ut, prydlig

1 
och valputsad som alltid. 

Han halsade vanligt pa oss och jag framforde vart arende. Haydn for
klarade, att det var honom omojligt att meddela nagon undervisning 
under den korta tid, som aterstod fore Londonresan. Han tittade for
strott i de medforda uppgiftbockerna och bad sedan Fredrici spela nagot 
for sig. Denne satte sig vid den uppslagna cembalon, spelade med 
mycken smak en menuett av Haydn, vilken med valbehag nickade 
takten till den friska melodien. Efter menuetten gjorde han ett ogon
blicks paus, darpa foljde nagra djarva modulationer, och sa brusade 
ett allegro furioso genom rummet och i denna stormiga sats infordes 
menuetten i ovre manualen. Haydn studsade av forvaning, men hans 
tillfredsstallelse var tydligen ej alldeles odelad. Nu kom ett ljuvligt 
adagio, i vilket aven den haydnska melodien intradde som kontra
subj ekt och slutligen ett graciost rondo, dar alla de tre eller fyra temata 
pa nagot hemlighetsfullt satt forefollo vara utsprungna ur menuett
temat. Den gamle mastaren reste sig, gick fram till sin unge konstfor
vant, omfamnade

1
honom och sade rord men ej utan en viss ironi: >>Tank 

att min lilla memiett kan ge upphov till sa mycken musik», och fort
satte sedan allvarligt: >>Ga till Mozart, han kommer att bibringa er den 
smak, som ni annu ej tillagnat er i alla avseenden I Nar jag aterkommer 
fran England, kommer ni att vara en fullmogen konstnar». Fredrici, 
som under besoket knappast yttrat ett ord, bojde sig ned, kysste den 
gamles hand och viskade: >>Tack, ma.stare, dessa ord ha givit mig det 
sjalvfortroende, jag alltid saknab>. - Haydn hade redan vid besokets 
borjan antytt, att hans tid var mycket begransad, varfor vi nu funno 
tiden vara inne att taga farval. Var vard foljde oss alskvart till porten 
och bad oss upprepa visiten fore hans avresa. 

Den eljest mycket reserverade Fredrici var som en helt annan man
niska efter besoket hos Haydn; de uppmuntrande orden fran den vor
dade mastaren hade totalt tagit bort den skygghet han visat bade pa 
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Joseph Haydn. Efter pastell av okand konstnar. 

Zurn griinen Anker kvallen forut och pa morgonen. Han nodgade mig 
att folj a med in pa ett vardshus, dar vi tillbragte resten av dagen med 
att dricka vin av arets skord och tala musik. Haydns anspraksloshet 
och genero_sitet hade gjort ett djupt intryck pa honom; han jamforde 
hans upptradande med Voglers, som trots den stora aktning han hyste 
for den beromde organi_sten utfoll helt till Haydns fordel. - Denna 
kvall tog den vanskap sin borjan, som skulle racka mer an tio ar. Efter 
att blott ha varit bekanta under ett dygn, kallade vi varandra redan 
fortroligt for >>dm. Vi kommo ocksa overens, att Fredrici nasta dag 
skulle flytta till min enkla bostad, dar han under hela dagen, da jag 
var ute och gav lektioner, skulle kunna arbeta i fred. 

Nagra dagar senare horde jag, att Mozart var aterkommen till sta
den. Fredrici, som nu hade aterfatt nagot av sin skygghet, kunde 
emellertid inte forma sig att ensam uppvakta den unge mastaren utan 
yrkade pa, att jag skulle folja honom dit. Da jag personligen kande 
Mozart mycket obetydligt, tyckte jag det var ratt onodigt, att jag skulle 
vara med endast for att forestalla min nyforvarvade van, men Fredrici 
var generad over sin daliga tyska och fruktade, att han inte nojaktigt 
skulle kunna redogora for sitt arende. Jag gav slutligen med mig och 
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vi gingo tillsainmans till >>Lilla kej serhuseb, dit han nyligen flyttat. -
Sedan lang tid b.ade jag endast sett Mozart pa avstand, men jag blev 
alldeles forskrackt, over den forandring han undergatt pa nagra ma
nader. Ansiktshyn hade antagit en blaaktig ton; skinnet stramade over 
nasryggen och kinder:r1.a och kring ogonen hade bildats ett fint natverk 
av rynkor. A ven sjfilva kroppen tycktes ha sjunkit samman, men han 
rorde sig latt och med den nervosa snabbhet, som var honom egen. -
Madame Mozart kom sjfilv och oppnade. Hon fragade efter vart arende 
men forefoll tveksam, om hon skulle stora sin av arbete hart pressade 
make. Efter en liten konferens med honom inne i det inre rummet, 
blevo vi uppmanade att stiga in. Med Ia.ti.a steg kom den unge mastaren 
emot oss over golvet. Han halsade mig vanligt som en gammal van och 
borj ade genast en alskvard konversation med Fredrici om Kraus och 
Vogler, vilka han tyligen kande, atminstone par renomme. Fredrici vi
sade ingenting av sin vanliga blyghet; han radbrakade ogenerat spraket, 
blandade in franska uttryck och forefoll som om han kande sig fullt 
hemma i den store mastarens enkla kammare. Mozart forefoll lika litet 
som Haydn intresserad for de medforda uppgiftbockerna, men nar 
Fredrici pa min uppmaning slog sig ned vid klaveret och improviserade 
over ett tema ur Don Ju9-n, blev han fyr och flamma och uppmanade 
fru Constanze, som under improvisationen kommit in i rummet, att 
bjuda pa vin. Vi blevo kvar flera timmar under livlig diskussion om 
Fux, Padre Martini (som ju hade varit saval Voglers som Mozarts la.
rare) Stamitz, Cannabich och bekanta till Mozart, som Fredrici hade 
gastat under sitt uppeha.11 i Mannheim. Mozart berattade ocksa om sin 
unge elev Hummel, som han hoppades mycket av, om Siissmayr - eller 
som Mozart sade Sauermayr eller Bittetmayr - vilken Mozart skamt
samt kallade sitt andra jag och pastod, att han aldrig visste, nar han 
sag sig i spegeln, om han skulle fa se sitt eget eller Siissmayrs ansikte 
i glaset. Hogst av alla dessa unga musiker skattade han emellertid en 
yngling frail Bonn, som for nagra ar sedan under kort tid hade atnjutit 
hans undervisning. >>Han har av en nadig forsyn fatt ej endast geni 
utan aven en arbetskraft som ingen annan. For ovrigt undrar jag>>, 
fortsatte Mozart, >>Om inte geni och flit nar allt kommer omkring ar 
samma sak». - Vi hade under tiden flyttat over till ett vardshus i nar
heten. Tiden gick fort under glatt samsprak och musicerande. Klockan 
var elva, nar vi skildes, vi unga for att ga hem och sova, Mozart for att 
fortsatta sitt av oss avbrutna arbete. 

Fredrici borjade nu sina studier for Mozart. Han fullbordade pa 
nagra dagar en klarinett-kvintett. Vi traffades pa kvallarna, som ag
nades at samtal och musicerande. Genom Fredrici blev jag ofta inbju
den i hus, dar man idkade musik. Hos Lobkowitz, Kinsky, Fries och van 
Swieten traffade vi tillsammans med manga framstaende musiker, som 
skulle ha kunnat vara Fredrici till stor nytta, om han blott hade till
varatagit mojligheterna. I storre sallskap och sarskilt, nar personer av 
hog rang voro narvarande, blev han emellertid ytterst faordig och till
bakadragen. Om inte jag var i narheten och hjfilpte honom tillratta, 
yttrade han overhuvud taget inte ett ord. Mahanda berodde detta pa 
hans svarighet att uttrycka sig pa det frammande spraket - han larde 
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sig f6rst sent och med svarighet beharska tyskan - men sedan jag sett 
den utveckling hans psyke senare tog, tror jag, att det snarare var ett 
utslag :iv hans allmanna misstroende mot allt och alla. I storre sa.11-
skap var det ocksa omojligt att fa honom till klaveret och blev han nod
sakad att underhalla sig med nagon i hog stfillning, kunde han inte ens 
dolj a sitt daliga humor. 

Vanskap fattade han inte under alla dessa ar for nagon annan an mig 
och Mozart; dock kunde han vid denna tid annu umgas under vanskap
liga former med ett litet fatal musiker och musikalskare inom den 
Mozartska kretsen. Pa ett vardshus i narheten av Mozarts bostad bru-
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kade vi traffa tillsamma:ns med dessa musikidkare. Vi- sjongo, musice
rade och forde glada samtal och har var det ingen svarighet att fa Fred
rici att spela och t. o. m. tala. 

Denna Fredricis forsta vinter i Wien forflot med flitigt arbete och 
torde for ovrigt ha varit hans lyckligaste tid. Han stod i livlig forbin
delse med-sin dyrkade Mozart, vilken tycks ha varit nojd med sin elevs 
talang och flit. Deras samarbete fortsatte .aven under sommaren fastan 
mindre regelbundet an tidigare. Mozart.lag i strangt arbete, ha.de svara 
penningbekymmer och dessutom reste han ofta ut till· Baden, dar fru 
Constanze vistades. Vid ett tillfalle fingo vi folja honom ditut och 
stannade dar over natten hos professor Stoll. 

Detta ar mitt sista minne av Mozart, sadan jag ha.1st vill minnas ho
nom, lekfullt uppslupperi, spirituell och alltid lika beredd till arbete 
som till ett glatt ska.mt. Han arbetade under denna tid flitigt pa sin 
stora tyska opera (Trollflojten) och diskuterade ofta texten med oss. Vi 
sj ongo ofta brottstycken ur partituret, sarskilt mot hostsidan, da fru 
Constanze nedkommit med en son och flyttat in till staden. Jag minns 
sarskilt, nar han en kvall kallade samman nagra av sina elever, det var 
Fredrici, Siissmayr, Schenk och jag fick ocksa vara med, fastan jag 
egentligen inte horde dit.· Det var endast nagra dagar fore premieren 
och Mozart hade just fatt fardig Prastkoren och andra aktens final, 
som han ville vi skulle sJunga igenom. Jag tror vi uppforde nastan hela 
operail den kvallen. Constanze och en syster till henne, fru Haibl, sjongo 
alla de solistiska dampartierna, Mozart sjong sjalv Taminos och Mono
statos' arior samt de flesta altpartierna i ensemblerna. Sjalv fick jag pa 
min Iott Sarastro. Fredrici spelade ur partituret och fantiserade over 
Taminoarian samt over uvertyr-temat, som Mozart under kvfillen kas
tade ned pa ett notpapper. Aldrig har jag sett var ma.stare pa sa briljant 
humor och heller aldrig Fredrici. Nar vi kommo hem, satt den senare 
hela natten och gjorde en stor fuga pa uvertyr-temat. Denna fuga blev 
sedermera forsta satsen i en stor symfoni (som tyvarr horde till dem 
jag aldrig fick tillfalle kopiera). 

Sista gangen jag sag Mozart var vid premieren.pa operan. Det var pa 
Theater an der Wieden. Siissmayr vande blad at Mozart som sag sjuk 
och nervos ut. Han var irriterad over, att publiken faste storre avse
ende vid dekorationerna och de yttre anordningarna an vid musiken. 
Vi voro emellertid ett litet sfillskap mozartianer, som hade samlats och 
med stigande begeistring horde den underbara musiken. Redan efter 
uvertyren sprang Schenk fram till Mozart, grep hans hand och kysste 
den. -Efter sista akten greps publiken av ett valdsamt jubel. Man ville 
se mastaren pa scenen men han visade sig ej. Vi sprungo ut och funno 
Mozart redan i fa.rd med att lamna teatern, men vi lyckades forma 
honom att taga av sig ytterkladerna och fran scenen mottaga publi
k�ns hyllning. 

Jag traffade_ aldrig Mozart efter denna afton, men Fredrici besokte 
honom regelbundet, aven om undervisningen blev oregelbunden genom 
Mozarts vacklande ha.Isa och det alltmera hopade arbetet. Allteftersom 
Mozarts halsotillstand blev samre blev ocksa Fredricis sinnesstamning 
mera dyster. Hans melankoli hindrade honom dock ej fran att arbeta; 
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under oktober och november· komponerade han d-moll-symfoniens 
f orsta sats. 

En dag, det var i borjan av december, matte jag Fredrici gratande 
vid Schotteritor; han hade just fatt veta, att Mozart hade dott under 
natten och han var fullkomligt overtygad om, att mastaren hade blivit 
forgiftad. Mozart hade tydligen sj a.Iv ingivit honom tanken, att man 
stod efter hans liv och i Fredricis sinne, som synbarligen redan vid denna 
tid borjade formorkas, slogo dylika ideer latt rot. Nar han nagon tid 
darefter fick veta, att aven Kraus gatt bort, tog han for givet, att aven 
denne hade blivit mordad. Sina bada mest avhallna la.rares bortgang, 
som skett med sa kort mellanrum, tog han som ett tecken, att symfo
nien, som han arbetat med under hasten och vintern, ej fick goras far
dig. Andra satsen, som komponerats direkt under intrycket av Mo
zarts franfalle, hade just ·blivit fardig, nar underrattelsen om Kraus' 
dad ingick. 

Fran denna tid bli Miillers anteckningar mindre detaljerade. Tyd
ligen har han senare tankt arbeta ut dem till en mera fullstandig 
biografi men av en eller annan anledning ej fullfoljt sin avsikt. Det 
.ar ocksa tankbart, att han·verkligen har fullbordat levnadsteckningen 
men att senare delen forvaras pa annat stalle eller forkommit. An
teckningarna Iopa namligen i tre serier: en ytterst kortfattad, index-· 
.artad� som .yi kunna · kalla serie I, en utforligare, vilken har ovan har 
atergivits sa gott som in extenso med undantag for Miillers drama
t1ska beskrivning av omstandigheterna omkring Fredricis dod, som 
aterges har nedan/ (serie II), samt en redogorelse for vissa musik
teoretiska och estetiska spekulationer (serie III), vilka jag for till
fallet avstar fran att-narmare ga in pa. Da anteckningarna ha J).ed
kastats pa losa onumrerade blad, som under tidernas lopp ha blan
dats om varandra, ha svarigheterna att faststalla sammanhang och 
kronologi varit betydande. Dartill kommer, att Miillers handstil ar 
mycket svarlast och delvis nastan utplanad. Detta galler aven klaver
utdragen, vilka ofta sakna overskrifter, tempobeteckningar och an
givande av besattning. - For tiden fran 1792 och fram till dodsaret 
1801 har jag saledes endast att halla mig till serie I, som av allt att 
doma ej ens ar fullstandig; da ett eller kanske flera blad tydligen ha 
gatt forlorade. 

Dessa korta anteckningar efter 1792 tala om ett standigt tilltagande 
.andligt forfall. Nar Haydn aterkom fran London upptog visserligen 
Fredrici sina studier for honom, och det regelbundna a·rbetet tycks till 
nagon tid ha bekommit honom val. Tyvarr uppstodo tamligen snart 
misshalligheter mellan den gamle mastaren och hans egendom_Iige elev. 
Fredrici var van vid Mozarts fordomsfrihet, som tillat honom djarva 
harmoniska och formella experiment, till vilka han tydligen hade fatt 

2-388524. 



18 

impulserna redan av Vogler. Det ar visserligen sant, att Haydn trots 
sin alder var mycket tolerant; hans musikaliska ideologi var dock tyd
ligen helt och hallet klassisk ej blott i stilistisk utan aven i estetisk och 
etisk mening. Det ar d�rfor fullt naturligt, att han stottes tillbaka 
av ett tonsprak, �om hade sa starka drag av den kommande roman
tiska epokens stilegendomligheter. - Nagon personlig brytning torde 
dessa skiljaktigheter· i asikter och kynne icke ha medfort. Muller be
tonar, att Haydn stadse framholl Fredricis �tora taiang och ·beklagade 
hans halsstarrighet att ej vilja foga sig efter >>musikaliska lagar» .. Nar 
studierna efter. nagot ar avbrotos genom Haydns andra Londonresa, 
var det den gamle mastarens mening, att de skulle aterupptags efter 
hans aterkomst. Detta blev emellertid ·icke fallet. 

Under denna tid sammanfordes Fredrici genom Haydn ·med Beet
hoven. Na.got narmare vanskapsforhallande tycks emellertid ej ha 
uppstatt emellan dem; dartill voro de varandra for olika. Fredrici 
beundrade Beethoven pa avstand, men da de traffades, visade han 
sig sa otillganglig, att Beethoven drog sig inom sitt skal och undvek 
honom. A andra sidan brukade Beethoven oforbehallsamt giva sitt 
erkannande at Fredrici som improvisator. Under de sista aren torde 
de nastan aldrig ha traffats. Beethoven umgicks ju i eh exklusivt 
a:ristokratisk miljo, fran vilken Fredrici genom sina personliga egen
skaper med tiden helt uteslots, vartill kom att hans skygghet och 
otillganglighet ·med aren sa gott som helt avstangde honom fran allt 
umgange. 

Mellan Fredrici och Dittersdorf synes forhalla:ridet daremot ha varit 
mindre kyligt - atminstone i borjan. Sedan understodet fran hertig 
Fredrik hade indragits, gj orde Dittersdorf stora anstrangningar for 
att skaffa Fredrici en anstallning som kapellmastare hos en bomisk 
adelsman. Detta lyckades dock ej, daremot lyckades han placer3: 
honom som ackompanjator hos en sanglarare. Denna anstallning blev 
emellertid inte langvarig pa grund av Fredricis nonchalans, och Dit
tersdorf kande sig_ tydligen krankt over att Fred:rici sa foga uppskat
tade hans anstrangningar. Aven Schenk drog sig tillbaka, sedan han 
genom sitt inflytande hade lyckats hjalpa Fredrici till en plats som 
korrepetitor vid en liten teater i Wien och denne efter kort tid uppgav 
anstallningen. Under tiden fran 1795 vikarierade han i olika kyrkor 
som organist, skrev musikinlagg for sma forstadsteatrar, och tjanst
gjorde under korta titler som repetitor och ackompanjator. Av de 
el ever Muller skaffade honom, kunde han endast behalla ett fatal 
nagon langre tid och slutligen tycks Muller sa gott som helt och hallet 
ha fatt draga forsorg om honom. 
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Han synes dock ha komponerat ganska flitigt, studerade med iver 
Bach och sokte tydligen ko��a fram till en syntes mellan den Bachska 
polyfonien och den nya stilen. A y anteckningarna i serie III fram
gar ·ocksa, · att han sp-ekulerade over harmonisk0, och programmusika
-liska problem. H uruvida dessa spekulationer forde till nagot resultat, 
har jag ej annu lyckats konstatera. De sista aren var han av allt att 
doma tidtals omtocknad genom den. 3;ll���ra fortskridande sinnes
sjukdomen, vilken mot slutet tycks ha fort fram till en fullstandig 
upplosning av hans sjalsliga funktioner. Mullers beskrivning over hans 
personlighet, sadan den visade sig under denna tid verkar trovardig, 
aven om den inte just ger nagon ·vacker bild av honom: 
. Utom mig sjalv hade han inga vanner. Med sitt egendomliga lynne 
stotte han bort folk fran sig. Han, som i sjal och hjarta var den blyg
sammaste av alla, sokte bland obekanta havda sig sj a.Iv och visa sitt 
'forakt for ant ocfr alla. Hans uppt:radande blev da franstotande och 
obehagligt for omgivningen. Jag hade ibland det intrycket, att han 
med avsikt sokte lipptrada som en fa.fang narr endast for att ha.Ila folk 
pa avstand. Han var som delad i tva halfter, en god, sann, adel och 
trogen, en ondskefull, lognaktig, lumpen och trolos. Det. smartar mig 
att saga det, men den daliga halften tog under de sista aren allt mera . 
overhanden. Han kunde vara uppriktig anda till hansynsl6shet mot sig 
sj'alv och andra, men han lmnde aven saga de meningslosaste logner; jag 
undrar ibland, om han inte trodde dem sjalv. - - -

Mullers �erattelse om· omstandigheterna kring Fredricis dod ar en
ligt hans egen anteckning p.edskriven natten efter den upprorande 
b.andelsen� och bildar utgangsp1J.nkten for de anteckningar, som har
ha kallats serie II. Jag ar visserligen medveten om, att skildringen
farligt nara snuddar vid det lojliga, men trots detta vill jag ej undan
hftlla den, da den kanske 'aven ger nagon upplysning om Fredricis gat
fulle van, som i sina anteckningar aldrig trader i forgrunden och
f. 6. ej syn es ha satt nagra spar i Wiens musikliv: _

_Sa har det skett det jag sa Hinge vantat. Fredrici har forkortat sitt
oTyckliga liv, framlingen har kommit hem, hans oroliga ande har fatt 
vila. Han; som kunde vara den lyckligaste bland manniskor, kunde ej 
langre bara sina· olyckor. Han, vars dodsfruktan var sa stark, att han 
ej kunde sova, tog sitt eget liv. Och anda har jag lange fruktat kata
strofen, nar jag sag honom kampa mot de makter, som ville odelagga 
hans sjal. Denna strid mot sinnesforvirringen har jag dagligen bevittnat 
under mer an tio ar. !bland trodde jag han hade segrat, men sa markte 
jag, att de dunkla krafter, som formorkade hans forstand, hade fatt 
ett starkare grepp om honom an nagonsin. 

Jag anade genast jag steg innanfor dorren och sag en munk sitta och 
vanta pa mig, att nagot hade intraffat. Han bad mig folja sig till 
klostret och berattade pa vagen, att min van hade kommit invacklande 
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i kyrkan, dar han forlorade medvetandet. Man fann ett dolkstygn i 
hjarttrakten, ur vilket blodet strommade. Man hade fort over honom till 
klostret, men av allt att doma hade han inte lang stund kvar. Den he-

. 1iga smorj els en hade han fatt for en kort stund sedan och kunde nu 
mota den Hogste med frid. Jag forstod, att man i klostret trodde, att 
han hade rakat ut for ett overfall och jag undvek att ge nagra upplys
ningar, som kunde komma dem att misstanka, att han hade tagit sitt 
eget liv. 

I klostret fordes jag in i en cell, dar Fredrici lag pa en brits. Man 
hade if ort honom en ren skj orta - den forsta pa mycket Iange - tvatta.t 
hans ansikte och hander samt kammat hans har. Han rosslade tungt, 
men over ansiktet vilade en frid, som jag ej sett pa Hinge. En klocka 
ringde, och jag lamnades ensam med den doende. Han borjade visa 
tecken till medvetande, oppnade ogonen till halften och viskade mitt 
namn. Lapparna drogos till ett leende, samma vackra leende han hade 
under den tid vi forst traffades. >>Mitt adagio>>, sade han knappast hor
bart, mu hor jag mitt adagio - symfonin ar fullbordad ->>. Ande
drakten borjade flamta och efter · en halv minut hade den upphort. 

Ater hemma borj ade jag samla ihop hans fa tillhorigheter. Klader 
hade han inga andra an dem han gick och stod i, klaveret och det lilla 
bohaget var mitt, kompositionerna - - -. Men vad ar detta! Ladan, 
dar han forvarade sitt livsverk, schatullet, som elj est alltid var last, 
var nu oppet och tomt. Da hade han alltsa gjort allvar av sin hotelse 
att forstora alla sina kompositioner. Tio a.rs arbete borta! Och dari
bland verk, som hade vackt beundran hos Haydn och · Dittersdorf. J a, 
t. o. m. den bistre Beethoven, som eljest ej odslade med berom, mum-,
lade pa tal om Fredrici: >>Om den karlE;n vore lika flitig som han ar
·galen, kunde han ha blivit en Mozart». Beethoven misstog sig nog den
gangen pa Fredricis flit. Han arbetade tidtals dygnet runt, men atmin-
· stone under-senare ar visade han ingen vad han skrev. Hade jag inte
lyckats i smyg kopiera ett och annat skulle nu. ingenting atersta av
.alla hans verk. Nu finns i alla fall nagot bevarat, dock tyvarr ingenting
_fran de bada sista aren. Den stora symfonien han fantiserade om pa
dodsbadden, tog han med sig. Under sina lyckliga stunder brukade
han spela for mig brottstycken ur detta sitt livs verk. Det var en bild
av honom sjalv, full av- sprittande gladje och djupaste smarta, full av
oskuld och synd, av tillgivenhet och hat. Redan for ett ar sedan var
den fardig, men .sa fann han, att adagiot inte motsvarade, vad han
ville uttrycka. He1a detta sista ar hade denna sats varit honoin i
tankarna men nekat taga form. Med dodens smak pa tungan fann han,
vad han sa Hinge s�kt, men for sent!

Bland alla gatfulla foreteelser, av vilka man motes vid behandlingen 
av dessa anteckningar och klaversammandrag, ar inte forfattaren, 
Joseph Muller den minst anmarkningsvarda. Lika litet som Fredrici 
har denne kunnat aterfinnas i uppslagsb6ck_er fran denna tid och fram
at, och det ar kanske inte i och for sig sa markvardigt, da han att® 
doma av de klaversammandrag han gjort av Fredricis verk var en ratt 
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obetydlig musiker. Han har ej mar kt uppenbara f elskrivningar i par
tituren och ar kanske t. o. m. sjalv skyldig till en del av de fel, som 
.f6rsvarat utarbetandet av partituren for praktiskt bruk. Hans gripen
het inf6r Fredricis verk synes dock vara akta och han tycks ha haft 
full for staelse for Fredricis musik. Om man betanker hur avancerad 
Fredricis stil var under en tid, nar annu var ken Hoffmann, Spohr� We
ber, lVI;arschner eller Schubert hade framtratt, tyder denna forstaelse pa 
en ej sa ringa musikalisk intelligens. A andra sidan far man betanka, 
att det dagliga umganget med tonsattaren darvidlag kan ha varit · en 
god hjalp. An markligare ar hans psykologiska skarpblick. Det torde 
vara ratt anmarkningsvart, att en musiker, som man val far anbc 
saknade saval medicinsk som psykologisk, for att inte saga psykia
trisk, bildning, anda kan ge en sa klar och forstaende beskrivning pa 
ett psykiskt sjukdomstillstand. Beskrivningen ar sa klar, att en 
psykiatriker, for vilken jag atergav hans beskrivning, genast stallde 
diagnosen paranoid schizofreni. Hans iakttagelseformaga ar 6ver
huvud mycket stark; man behaver endast erin'ra om den levande be
skrivningen over Mozarts utseende och satt att upptrada. 

Det torde val vara tvivelaktigt, om man har rattighet att stalla 
litterara fordringar pa hans stil, da man ej vet, om anteckningarna 
overhuvud aro avsedda for, offentligheten och da de i alla handelser 
ej aro gjorda tryckfardiga av f6rfattaren. Om jag med dessa forbe
hall tillater mig granska hans arbete fran dessa synpunkter ar det 
framst pa grund av den otvivelaktiga berattartalang anteckningarna 
utvi�a. Huruvida berattargladjen da och da har lopt ivag med honom 
ar inte latt att konstatera pa sakens mivarande standpunkt. Det kan 
visserligen synas egendomligt, att han sa detaljerat har kunnat be
skriva handelser, som a.gt tum tio ar fore nedskrivandet, men detta 
kan mojligen ha sin forklaring dari, att de bada vannerna ofta sins
emellan ha diskuterat och -�pplivat minnet av besoken hos Haydn och 
Mozart, Trollflojten-premieren och . deras forsta sammantraffande. 
Det enda tillfalle han reserverar sig for mojliga felaktigheter galler 
tiden fore wientiden. >>Jag vet annu inte>>, skriver han, >>vad jag skall 
tro om det han berattade om sig sjalv och sitt liv, innan han kom till 
Wien. Med risk att dikt och sanning komma att blandas, vill jag i 
korthet soka sammanstalla de uppgifter han under de mer an tio 
ar vi kande varandra gav. om sin barndom och tidigaste ungdom>>. 
Hans reservation darvidlag kan mojligen bero pa den fantastiska 
historien om den furstliga borden, som han mahanda kan ha till
skrivit den sinnessjukes benagenhet for fabulering. Han matte dock 
ha funnit uppgifterna ratt trovardiga, eftersom han redogor for dem. 
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Vissa omstandigheter, som val torde ha varit. Muller obekanta, 
synas stoda sannolikheten av Fredricis furstliga bard. Den yttre lik
heten med de eventuella slaktingarna, fadren Fredrik Adolf, farbro
dern Gustaf den tredje och kusinen Gustaf den Jjarde Adolf, ar pa
taglig. A ven den musikaliska begavningen kan vara ett arv fran 
dessa kungliga slaktingar. Den Holstein-Gottorpska attens allmant 
konstnarliga laggning ar ju valbekant. Hertig Fredrik Adolf hade 
dessutom rykte om sig att vara musikaliskt begavad. Har ma aven 
erinras om, att dennes mor, drottning Lovisa Ulrika, var syster till 
Fredrik den store, vars skapande musikaliska begavning var otvivel
aktig. - A ven det degenerativa draget skulle kunna vara ett arv 
fran denna slakt. Gustaf den fjarde Adolfs paranoida laggning ar 
kand, och det ar val fraga om, huruvida man ej hos honom aven kan 
finna schizoida drag. 

Jag vill pa intet satt gora gallande, att dessa omstandigheter skulle 
utgora nagot slags bevis for hertig Fredriks faderskap till Fredrici, 
.men de kunna m6jligen stoda det. A andra sidan har inte tanken 
varit mig. frammande, att just likheten med de namnda kungliga 
personerna och sarskilt med hertig Fredrik kan ha givit Fredrici im
pulsen att uppgiva sig som son till denne. Daremot talar ciock den 
omstandigheten, att den av allt att doma schizofrene Fredrici val 
.knappast under loppet av mer an tio ar skulle kunnat fabulera sa 
konsekvent, att ej en sa skarpsynt iakttagare som Muller under denna 
langa tid hade fatt mojlighet belagga uppenbarligen oriktiga uppgifter. 
-'- Fragan maste dock lamnas oppen, tills vidare uppgifter ha fram
kommit, som stoda den ena eller andra hypotesen. 

Att med det kvantitativt obetydliga material, som hitintills varit 
tillgangligt for unders6kning stalla in Fredrici i ett stilhistoriskt sam-: 

manhang, ar mycket vanskligt. Jag kommer darfor har endast att 
papeka vissa stilegendomligheter i de tre verk jag haft tillfalle under
soka, trots risken, att efter en undersokning av materialet i dess hel
het nodgas andra uppfattning pa vissa punkter. 

Nar jag vid denna- undersokning utgar fran harmoniken, sker. det 
darfor, att det visar sig, att denna i flera avseenden har dragit med 
sig vissa karakteristiska stildrag bade i melodik och form. De har
moniska foreteelser, .som narmast avvika fran den tids:- och miljostil, 
som man kunde vanta av en ung komponist i 1790-talets Wien, voro 

a) det rikliga bruket av mollsubdominanten och dess parallell- och
ledtonsvaxlingsklanger i dur (notex. 1 a), 
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b) den ogenerade enharmoniken (notex. 1 d) och e) och
c) den stundom oerhort starka anspanningen av kadensen (notex.

1 c) och e). 
Det under a) exemplifierade stildraget var visserligen vid d_enna 

tid redan sedan Hfoge bekant; dock huvudsakligen anvant vid utvik
ning ur tonarten eller som tonmalande medel men ytterst sallan inom 
den slutna durkadensen. Detsamma galler enharmoniken och den ut
vidgade kadensen. Alla dessa stildrag kommo allmannare i' bruk i och 
med de. tidigare romantikerna. och blevo s. a. s. ordinarie uttrycks
medel forst med Schumann, Chopin och Liszt. Den utvidgade ka
densen forekommer visserligen i princip genomfor.d inom den italienska 
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hogrenassansens madrigalstil hos Gesualdo, Marenzio och Monte
verdi, men det ar val knappast troligt, att dessa ma.stares stil var
bekant for Fredrici. Har torde man val narmast - ha anledning soka
fora dessa stildrag tillbaka pa impulser fran den starkt experimente
rande Abbe Vogler. - Denne var som bekant aven la.rare at Weber och
Meyerbeer och torde val genom dessa ha haft en ej ringa betydelse
for den romantiska ,stilens och enkannerligen den romantiska harmo
nikens utveckling. Enligt Miillers berattelse reagerade Haydn starkt
mot dessa tendenser i Fredricis harmonik (jfr s. 18) medan Mozart
da:remot synes ha accepterat och t. o. m. uppmuntrat dem. Visser
ligen visar Mozarts stil stundom forvanansvarda djarvheter, t. ex. de
bekanta dissonanserna i c-dur-kvartettens inle�ning och i g-moll-sym
foniens forsta sats likasom en oerhord modulatorisk frihet i t. ex. c-
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moll-fantasien for piano och genomforingsdelarna i vissa· av de sista
symfonierna och kammarmusikverken.· Daremot saknar man totalt
de i .Fredricis verk karakteristiska dragen. I detta sammanhang ma
dock framhallas, att den normala harmoniska bakgrunden, mot vil
ken de ovan namnda stilegendomligheterna avteckna sig, narmast ar
den mogna :wienklassiska stilen hos Haydn, Mozart och den unge
Beethoven. Frekvensen av de fran denna stil avvikande dragen kan
dock tills vidare ej faststallas pa grund av den ringa mangden av hit
tills bearbetat material.

A ven melodiskt uppvisar Fredrici drag, som aro otidsenliga sa till
vida, att de ej kommo i allmant bruk forr an flera artionden efter
hans dod. Utom de genom ovan omtalade harmoniska anomaliteter
uppkomna egendomligheterna i den melodiska strukturen (jfr notex.
1 b N.B) ·kan ;man konstatera en vid denna tid ratt ovaillig ut
spanning av melodibagarna atfolj d av en pafallande motivrikedom:
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Sarskilt framtradande ar denna motivrikedom i ovanstaende not
exempel b ), dar i en, till nio takter utspand, attataktsperiod sex olika
motivbildningar gruppera sig efter schemat a-b-c-d-a-b-e-e-e-e-f. _. Ett annat vid denna tid anmarkningsvart stildrag i melodibyggna
den ar benagenheten att bygga melodibagarna i V-, II- eller W-form
i stallet for de under forromantisk tid overvagande A-, N- eller: M
formerna1:
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Notexempel 3 . 

I vad man denna ·avvikelse fran traditionell wienklassisk melo_di-
. byggnadspraxis ka:ri J:>ero pa iIIlpulser fran andra hall eller mahanda
t. o. m. kan sammanhanga med•. Fredricis morbida lynnestyp, torde
annu sa lange vara for tidigt att yttra sig om. Det senare alternativet
lamnar jag tills vidare· darhan. Daremot torde mojligen en forebild
vara tankbar, namligen Bellman och dartill bade betraffande motiv
rikedomen och den V-artade melodibildningen. Bellman ( eller de

1 Jfr min studie Emil Sjogrens vokala lyrik s. 68. I Svensk Tidskr. f. Musik

forskning, 1935. 
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franska kompositorer, fran vilka han lanat sina melodier) utvisar .en
under wienklassisk tid ovanlig rikedom pa starkt kontrasterande mo
tivbildningar inom perioden. Som typiska exempel ma endast namnas
>>Fader Bergstrom, fingra .ditt oboe, blas>> och >>Trad fram, du nat
tens gud>>. _ Karakteristiska exempel pa V-typer hos Bellman aro
>>Drick ur. ditt glas>> eller >>0:rdensharolder, ta'n era spiron>.

Om man bortser fran dessa tankbara inflytanden fran Bellmans
musiken, ar det ratt patagligt� att Fredrici i sitt tonsprak smalte in i
den wienska miljon, aven om hans satt att bygga upp melodiken upp
visa aysevarda olikheter med Haydns och Mozarts. Med Beethoven
visar han i detta avseende starkare slaktskap (jfr uotex. 2 b) och c)!).
Den wienmastare, med vilken han uppvisar de storsta likheterna, ar
emellertid Schubert (jfr notex. 3 c), d) och e) !). Om detta ej ar rena
tillfalligheter, skulle man mojligen musikpsykologiskt kunna tyda det
som tva likartade temperamentstypers liknande reaktion infor samma
eller analqg musikalisk miljo: a ena sidan Haydn och Mozart, a den
andra Vogler for Fredrici och Beethoven-Weber for Schubert .. Svensk
i den meningen, att han skulle ha influerats av svensk folkmusik, ar
han overhuvud taget inte - om man undantar ett enda fall, namligen
menuett-temat i klarinett-kvintetten:
�� -�. M-1'.o Jl. �I. J'lb�hb-o- . _ �
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Notexempel 4. 

Bar ha vi en ganska typisk svensk sextondelspolska; men detta ar
som sagt ett i de hittills undersokta verken enstaka fall. 

Fakturmassigt avviker han fran wienklassikerna genom sin bena
genhet for polyfont skrivsatt inom 1e principiellt homofona sonat-,
rond·o- och liedformerna. Det ar ej blott basen han ger en sjalvstandig
melodisk rorelse utan aven mellanstammorna uppvisa ett eget melo
diskt liv, och det ej endast gen om rytmiskt kompletterande kontra
punkt utan aven genom mer eller mindre strang imitation. Alberti
och stockbasar aro ovanliga, likasa arpeggierande mellanstammor,
daremot finner man relativt ofta liggande bas- och mellanstammor me
triskt sonderdelade.

= 

iii:;: 



28 

Denna undersokning galler endast tre av de verk, som aro kompo
nerade under Fredricis tva forsta ar i Wien 1791__:_1792. Man torde 
kunna_ taga for givet, att han redan av Kraus och Vogler hade for
varvat den ganska avsevarda tekniska beharskning av materialet 
dessa verk utvisa. Mozarts inflytande ar aven otvivelaktigt men syries 
vara sa gott som helt av etisk art. Hans egensinnighet och starkt ut
praglade personliga egenart gjorde honom tydligen till en ganska obe
kvam elev. Denna svarighet i undervisningen tycks dock Mozart ha 
kunnat bemastra, medan den gamle Haydn trots sin otroliga vitalitet 
tydligen ej visste, hur han skulle ta. sin besvarlige larjunge. Antag
ligen har val andock Haydns mentorsskap satt sina spar i verken frari 
denna tid, 1792-1793, och an mera torde val de livliga studierna av 
Bach och de av Muller omtalade estetiska och formella expe:rimenten 
ha inverkat pa Fredricis tonsprak. Detta blir emellertid en senare 
fraga, till vilken jag i sinom tid skall aterkomma. 

De tva verk, som under de sista manaderna ha kommit till uppfo
rande genom den svenska rundradion, klarinett-kvintetten och den 
ofullbordade symfonien i d-moll, ha av mig bearbetats for praktiskt 
bruk och utan tillampande av en vetenskaplig ·editionsapparat. I de 
Mullerska klaverutdragen finnes varken nyanser, fraseringsbagar elle:r: 
anteckningar om besattning angivna. Klarinett-kvintetten (som vid 
radiouppforandet uppfordes som k.larinett-konsert med koriskt be
satta strakstammor) bar endast 6verskriften >}QuintettO>}. Slutsatsen, 
att principalstamman :rnaste vara klarinett, har jag dragit av den om
standigheten, att omfanget sammanfaller med klarinettens. Mot detta 
talar emellertid det ofranko,mliga faktum, att atskilliga stallen i ver
ket voro outforbara pa en klarinett av det gamla systemet .. Forkla
ringen till detta kan vara, antingen att dessa stallen ej av Fredrici 
voro avsedda for klarinettstamman utan for nagon av strakstammorna, 
eller att de :iv Fredrici ha varit tankta for klarinetten, meii att .han 
ej a.gt full kannedom_om instrumentets tekniska mojligheter ochaldrig 
har haft tillfalle' la.ta spela verket ·och pa detta satt fatt de ospelbara 
stallena korrigerade av en klarinettist. Ett tredje alternativ skulle 
kunna vara, att verket overhuvud taget inte ar avsett for klarinett 
utan for nagot tangentinstrument, t. ex. cembalo eller glasharmonika. 
Tankbart ar aven, att kvintetten ej ar skriven for klarinett och strak-
kvartett utan for en ren blasarkvintett. 

I symfonien har jag valt besattningen flojt, oboe och fagott enkelt 
besatta, 2 klarinetter och · 2 horn samt koriskt besatt strakkvartett 
med kontrabas. Givetvis har jag i mojligaste man sokt ha.Ila den 
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wienklassiska instrumentationsstilen och endast frangatt den i nagra 
undantagsfall, da jag delat upp strakstammorna och behandlat valt
hornen som ventilhorn. I sistnamnda fall har jag dock alltid forvissat 
mig om, att stammorna skulle vara spelbara f6r naturhorn genom vax
ling av byglar; det forefoll mig emellertid meningslost att tillgripa 
denna gamla noteringspraxis, da ingen valthornist anda skulle bry 
sig om, att utfora stallena naturhornsmassigt. 

Den 1792 komponerade violoncellkonsert, som jag f. n. har under 
bearbetning, har jag ·satt for samma besattning som syinfonien. Vid 
instrumenteringen foljer jag aven har samma principer som i ovan
namnda verk. 

Som tidigare framhallits aro Mullers klaversammandrag ytterst 
bristfalliga och vimla av felaktigheter. Mellanstammorna aro langa 
stycken feltransponerade och saknas stundom helt och hallet. Iblarid 
aro de uppenbarligen insatta pa fel stalle, och de ratta insatsstallena 
ha forst efter ett omstandligt letande kunnat aterfinnas. Tydligen ha 
dessa klaverutdrag aldrig spelats och heller ej varit avsedcla att spelas 
i den form de fatt. De ha tydligen endast nedkastats i hast av Muller, 
da Fredrici varit franvarande. Orsaken till, att Muller underkastat sig 
detta arbete, nar han darvid ej ens ]:iar forsokt erna _spelbarhet for 
klaveret, var antagligen den, att han redan under lang tid fruktat, att 
Fredrici skulle forinta partituren. Det ar visserligen beklagligt, att 
detta arbete har skett med sa foga omsorg o�h skicklighet, men a andra 
sidan maste man vara Fredricis van t�cksam for, att han underkastat 
sig besvaret. Vi ha ju anda en mojlighet att efter dessa klaversamman
drag rekonstruera partituren, aven om vi aldrig kunna konstatera, hur 
niira dessa rekonstruktioner komma originalen. I en eventuell utgava 
kommer jag givetvis att noga redovisa mina avvikelser fran Mu.Hers 
autograf for den handelse nagon skulle ha andra forslag till revision 
och rattelser. 
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