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ERIK DRAKE 

Av MARTIN TEGEN {Stockholm). 

rik Drake hor till dessa. ku1turens andrap1ansfigurer, som.inte 
gora sig ett start narim i historien men anda spe1a en ofantligt 

stor roll som formedlate av ku1turarvet · fran generation till genera
tion. Som ung studerade Drake flitigt musikens- teori och praxis, 
framfor allt for Eggert,_ son1 pcksa stimu1erade honom att forsoka 
sig pa egen komposition. Sa smaningom b1ev han en av de mest 
nitiska vid Musikaliska Akademien -·-en1igt J. M: Rosen kunde ban 
med ska.I saga: l'academie c'est moi1 

- och fick som pedagog dela ut
av sitt vetande under fyra decennier till mer eller mindre tacksamma 
elever. Sodling, en av Drakes e1ever, ger en· vacker bild av honom 
i ett brev fran 1845:2 

>>Herr Professorn har behof af framtid ss. far, lard och konstnar,
protector af den uppatstravande talangen, utom detta den trofaste 
vannen och bildade sallskapsmannen. Under de ar - de somrar jag 
kannt Hrr Professorn, sa vet jag huru oafbrutet Hrr Professorn ar
betat da andra roat sig, och jag har beundrat detta lika mycket som 
den kraft som ej dukat under derfor.>> 

Denna uppsats vill ge en bild av Drakes mangsidiga livsverk.3 

Erik Drake, som tillhorde en gamma! adelsslakt, foddes den 8 
januari 1788 pa Hage1srums gard i Ostergot1and som son till kaptenen 

Leonard Fredrik Drake och hans hustru Emerentia Elisabet (fodd 
1 Erik Drake, av J.M. R-n (=Johan Magnus Rosen) i Svensk Musiktidning, 

1882, s. 172. 
2 Lovenska brevsamlingen, M. A., sign. 149: 1. 
3 Jag har inte efterstravat absolut fullstandighet, vilket bl. a. skulle innebara 

ett letande efter de brev som finnas av Drake pa olika hall i Sverige. M. A. be
varar ett stort antal J:?rev till Drake men endast fa av honom. Vidare har Musik
historiska museets m�terial varit evakuerat och oatkomligt. Allt handskriftligt 
material, som ha.J: ;invants, finnes i M. A.:s� Bibliotek, vid vilket ju Drake var 
bibliotekarie under eri foljd av ar. 
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Stockenstrom). Redan som ung gjorde ban bekantskap med den nagot 
aidre.Leonhard Raaf, och ur dennes otryckta sjalvbiografi kan man
hamta en ·de1 vardefulla upplysninga:r: om Erik Drakes ungdom fore 
1802, da Raa:f for till Uppsala, ett par ar senare foljd av Drake.1 

Ahnfelt gor foljande sammanfattning:2 

>>Lagman Raaf (Leonhards far) agde genom arv och inkop en ansenlig
boksamling, som tidigt ingav .sonen bojelse for larda idrotter, och 
bl;=i.:ri.:d skaran a:\: syskon och grannars j amna:tiga barn traffades manga 
likasinnade, mellan vilka sma foreningar och ordenssallskap uppstodo, 
oftast for literara ovningar med dramatiska forsok bland annat i ut
forandet av Holbergs lustspel. 

Inom denna ungdom utvalde Raaf ·till sin skotevan framfor andra 
en son till narmaste grannen, sedermera. professorn vid Musikaliska 
Aka_derriien Erik ·Drake, med vilken han, over den smala sj ovik, som · 
atskilde foraldrarnas gardar, standigt umgicks an pa besok, an genom 
meddelanden i brev eller med telegrafer av egen uppfinning, an 
medelst handskrivna tidningar eller ritningar.>> 

Drake odlade sakerligen vidare sin bekantskap med Raaf pa Oster
gotlands _nation i Uppsala, och han kom darigenom i kontakt med 
fle:ra av det unga seklets litterara nydanare, som da till stor del 
:rekryterades fran Ostergot1and. 

Ar 1803 hade sallskapet Vitte�hetens Vanner· bildats av nagra 
unga Uppsalastudenter, bl. ·a. R�af. :bet var ett av de forsfa tecknen 
pa att nyromantiken borjat vaxa i Sverige. Man fann den gamla 
_gustavianska kulturen for torr och frasrik, man vi11e pa nytt soka sig 
fram till natur·en och den sanna poesien. Till en borjan var visser:
ligen oppositionen mot det gamla svag, man lekte mest Svensk 
Akademi i miniatyr, men i borjan av 10-talet blossade striderna upp, 
:och ur dessa kretsar tradde nagra av de mera kanda litterara nam:rien 
i borjan.. av 1-800-talet. Leonhard Raaf blev den konservative .och 
.buttert skamtsamme goten, Clas Livijn b1ev en problemnatur och 
ina�gsysslare,. Lorenzo Hammarskold filos.of och satirisk skrift
:stfillare, Amadeus Atterbom den lyriska syntesen av dem alla. 

Vad diskuterade man da i dessa nybildade litterara - kretsar? Sva-
- ret a:r inte sa latt att ge, eftersom ingrediep.serna voro manga och
:skiftande. Hammarskold- och Livijn hade starka rotter i upplysnings
iilosofien, medan Atterbom och Raaf voro mera svarmiskt sinnade.
Rousseau och Goethe, Tieck och Ossian, Kant och Schelling lastes
•Och kommenterades. Det som gav striden en riktning var framfor

- - - - . -

1 Drake inskrevs i Ostgota nation ar 1804, enligt Ostgotars. Minne. 
2

. A�. W�: N- Ab,,nfelt: - L: F ._ R_iHif af _Smal�nd och hans_ literara mng�ngeskrets 
·(1879), s. 2. 
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allt oppositionen .mot det gustavianska tidevarvets man, varvid 
Leopold fick utsta den haftigaste kritiken. Man skymtar denna 
kampstallning redan i Auroraforbundets programforklaring fran 1808, 
enligt vilken forbundet amnade 

>>efter en konsekvent plan, enligt fasta. och eviga. grunder, ham
tade · ur de monster greker och tyska.r lamnat, forst foradla och • ut
bilda sin styrka, sedan kra.ftigt motarbeta den fordarva.de smaken 
och sist atminstone med en ljus strimma pa svenska vitterhetens 
himmel foreteckna ha.nan for solens antag.>> 

Att motarbeta den fordarvade smaken betydde en smula olika 
saker for de olika nyromantikerna.1 Atterbom dromde om att ersatta 
religionens dogmer. med en poetisk naturdyrkan, Raaf drev den 
tesen, att allt gammalt vore gott och allt nytt av ondo, och hos. 
Livijn slog en tanke r-ot, som ar vard att uppmarksammas aven i 
musikhistorien. Han umgicks namligen fran 1805 och framat med 
tanken att skriva en romantisk opera med· naturmytiskt eller forn
nordiskt amne. I ett senare avsnitt skall mera sagas darom. 

Den litterara fejden motsvarades inte av en lika haftig musikalisk, 
men en motsattning fanns dock mellan tyskoch fransk smak. Omkring 
1810 koncentrerades denna motsattning kring namnen Egg�rt och 
Du Puy. Den forre skrev sjalv god musik i wienklassisk anda och 
verkade ivrigt for wienklassikerna, den senare glanste bade som 
dirigent och sangare och uppforde manga lattflytande franska verk, 
dock utan att glomma bort den tyska repertoaren. Akutare blev stri-· 
den da Rossini introducerades. Somliga beromde hans latta elegans, 
andra acklades av hans lattsinne. 

For Sveriges del kom dock den betydelsefullaste musikaliska in
satsen till stand genom gotiska forbundets intresse for fornlamningar, 
till vilka de kvarlevande folkvisorna raknades. Johannes Dillner· 
visa de, 2 hur sadana skulle sjungas, och insamlandet bedrevs med 
iver, framst kanske av Afzelius och Raaf. 

Erik Drake uppratthon · en nara kontakt med sin tids litterara 
storheter - han kunde rakna Raaf, Livijn och Hammarskold till 
sina personliga vanner - men han tog ingen aktiv del i nagon av .ti-· 
dens manga litterara sammanslutningar. I stallet bidrog han upp-· 
repade ganger, fran 1810 till 1848, med uppteckning och harmoni-• 
sering av folkmelodier. Drake borjade dock sin bana med ett litterart. 

1 Se narmare del III av Schuck & "Warburg: Svensk litteraturhistoria (andra 
upplagan, 1910 f.). 

2 Se A. A. Afzelius: Afsked af Swenska Foksharpan, med bidrag till Swenska 
Folksan�ernas Historia, Stockholm 1848. 
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angrepp pa Du Puy,1 men i fortsattningen avholl han sig fran pole
mik. Drake visar sig i stallet i sina >>Biografiska anteckningar ... >>· 
som en sansad och rattvis bedomare, och stilen tyder pa· en god bild
ning och omfattande kunskaper. I regel ar han ocksa krasen i text
valet till sina kompositioner. Tva av hans viktigaste verk sattes till 
ord av Atterbom, den fornamste bland de nya skalderna. 

Efter avlagd kansliexamen och ett par a.rs tjanstgoring vid Upp
salas observatorium bosatte sig Drake omkring 1810 i Ostergotland, 
for att, liksom Raaf, >>goda akrar och avla barn>>, som Atterbom skrev, 
da Uppsalakretsen upplostes 1809. Hans gods hette Follingso, Raafs, 
som lag pa andra sidan en vik, Thomestorp, bada ett stycke sydvast 
om Kisa. Nagon gang innan Drake flyttade dit, hade han Ia.rt kanna 
Joachim Eggert, forst som elev, sedan soni nara van. Det blev saker
Iigen hans betydelsefullaste musikaliska bekantskap, ty Eggert var 
inte bara en duktig kapellmastare och produktiv kompositor i utan 
ocksa entusiast for den nya tyska musiken - framfor allt dyrka
d2s Mozart - och nagot av ett . musikaliskt geni. Han var fodd 
1779, 2 hade studerat for bl. a. Forkel och hade, enligt Drake, >>nagon 
tid dirigerat hertigens af Weimar hofcapell» fore 1804, alltsa just 
under den tid da bade Goethe och Schiller verkade for stadens teater. 
Ar 1806 fattade Eggert det beslutet att genom offentJiga forelas
ningar ocksa insatta Stockholmspubliken i musikens teori, vartill han 
agde utmarkta forutsattningar, men ahorareantalet var sa litet, att 
han till sin stora sorg mast.e installa dem. Han fick i stallet noja sig 
med att verka inom en mindre krets, och han har ocksa gjort flera 
viktiga insatser. Den harmonilara, som Drake sedermera gav ut och 
ur vilken ett par generationer ha hamtat sin musikaliska visdom; 

1 Enligt Cronham.ns nekrolog i M. A.:s handlingar av ar 1871. Detta angrepp 
har kanske uppstatt under inflytande av Eggert och Frigel. Senare, ar 1817, 
borjade en brevviixling mellan Drake och Pehr Frigel (uttalades Frigell) angaende 
en biografi over Eggert, som skulle publiceras i en Stockholmstidning. Frigel ville 
inte garna skriva den, trots att han varit niira van till Eggert, men han forklarade 
sig villig att yttra sig om dennes kompositioner. Biografien trycktes den 4,7 och 
14 oktober 1819 i Nya Extra Posten, men den kan inte giirna vara forfattad av 
Frigel, som Birgit Guston formodar i STM 1925, eftersom han i ett brev nagra 
manader senare ursiiktade sig for att han ej kunnat uppfylla sitt lofte om bidrag, 
beroende pa tidsodande sekreteraregoromal och >>ett dageligt pe_dagogiserande 
for 10 a 12 tanklosa elever i harm;niem. Snarare iir Drake forfattaren. Breven 
finnas i Lovenska samlingen (sign. 57: 29, 34, 35). 

2 Angaende Eggerts fodelsear och iiven andra sammanbang, i vilka Drake 
forekommer, se Irmgard Leux-Henschens uppsats om Eggert i STM 1942. 
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bygger pa den grundliga kurs, som Drake genonigick 1811 och 1812, 
medan Eggert vistades pa hans gods Follingso. Eggert ville ocksa 
bidraga att skapa en svensk romantisk opera, och bade han och 
Drake underhandlade med Clas Livijn om Iampliga amnen, men nagot 
r.esultat uppnaddes aldrig fran de bada musikernas sida, trots - att
Livijn stod till tjanst med en lang rad utkast och flera fullbordade
libretti. Daremot upptecknade bade Eggert och Drake folkvisemelo
dier pa Raafs uppmaning, och da Eggert dog redan 1813, foll det pa
Drakes Iott att utarbeta harmoniseringen till den tryckta upplaga
som sa smaningom kom ut tack vare Adolf Iwar Arwidsson.

Eggert utgick som tonsattare fran wienklassikerna, framst Mozart. 
J'roligen har han lagt ner sitt basta i de tio fornamliga strakkvartetter 
som finnas bevarade i Musikaliska Akademieri. Tre av deiri. aro till
agnade >>mon Ami Erik Drake <:'x; Leonhard Fr. Raaf». De ge ett 
i;nt_ryck av stor vitalitet och kunnighet,- och att Eggert inte skydde 
formella experiment, visar den andra av de Drake tillagnade kvar.,. 
tetterna, den enda try:ckta, vars forsta sats narmar sig Beethovens 
9.P· 18, 1 i sin koncentration kring ett enda huvudtema.

Efter Eggerts dod lade Drake ner mycken energi -pa att bevara
hans kompositioner at dtervarlden. Redan sommaren 1813_ erbjod
b.an. 0. Ahlstrom ;:i.tt i�fora en kantat av Eggert i Musikaliskt Tids-:
fordrif, vilket Ahlstrom i ett alskvart brev1 forklarade sig villig att
gora. Redan tidigare hade kompositioner av Eggert publicera-ts i
denna tidskrift._ - Gen om formedling av Eggerts bror i Tyskland kom
man sa l;lngt, att Breit�opf & Hartel under aren_ 1816-18 tr:yckte
flera verk av Eggert.

Det ar tankbart, att det var Eggerts intresse for strakkvartettens
f.orm, som Iockade Drake att skriva de tva kvartetter som prof.
Bauck tillskrivit honom (enligt en anteckning_pa den forsta av dem)
och av vilka M. A. bevarar hela den forsta kvartetten och forsta och
sista bladet av den andra. Musiken ar emellertid foga originell och
betydligt underlagsen Eggerts IivfuIIa konst. I S}'.mierhet forsta
satsen gor ett lanit intryck, som skilj er sig avsevart · fran den har
woniska och melodiska fyllighet,- som annars ar utmarkande for
Drake,- inte minst i hans storverk fran Eggerts dodsar

,, 
deklama

toriet Sappho. Form och satsfolj d - Adagio-Allegro, Largh�tto,
Menuetto och Rondo - ansluta sig emellertid till de monster Eggert
·sjalv foljde, och det ar ,ju inte otankbart, att den ar ett tidigt elev
arbete. Ett tecken darpa kgn_de var:::i, det forhallandet, att Larghettot
ar den basta satsen, vilket · stammer med Drakes lyriska Iaggning,

1 Lovenska samlingen� sign. 163: 8. 
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kanske ocksa, att slutrondot har den Iivfullaste ·utarbetningen, vilket 
kan bero pa forfattarens stigande erfarenhet. Verket ar dock ganska 
outvecklat i jamforelse med Eggerts kvartetter, som anvanda sig av 
langre och melodiosare perioder och en omsorgsfullare sats. 
' En helt annan och imponerande bild ger musiken till Sappho, 
deklamatorium i en akt.av G. A. Silverstolpe ( ej E. A., som Cronhamn 
sager i M. A.:s handlingar 1871). Vern som doljer sig bakom detta namn, 
ar inte Iatt att avgora; troligen ar det Gustaf Abraham Silverstolpe, 
som dock sysslade obetydligt med eget litterart forfattarskap. De 

_ tillgangliga biografierna namna intet verk med detta namn. Hans 
broder med samma initialer, Axel Gabriel, gav ut flera band Skalde
stycken, men de handla uteslutande om dygdens behag, aldrig om 
karlekens kval, vilket ar• temat i deklamatoriet. Gustaf Abraham 
hade, i motsats till sin upplysningsmoralistiska broder, flera berorings
punkter med nyromantikerna och kande personligen Goethe, Schelling 
och a:hdra tyska storheter. Det ar darfor troligt, att han skrivit texten. 

Drake saknade inte forebilder, da han skulle tonsatta Sappho. 
Kanske kande han till fangelsescenen ur Fidelio genom Eggert, tro
ligen var h.an bekant med Bendas >>Ariadne>>, vars tillkomst skildras 
utforligt i de >>Biografiska anteckningarna>> tio ar senare, och sakert 
ha.de han hort andra aktens melodram i Eggerts >>Mohrerne i Spaniem, 
Arsenalsteaterns succe fran 1809. Denna sistnamnda melodram ar en 
fullsta.ndig seen, som skildrar hj altinnan Zimas uppvaknande, hur 
hon fragar efter sina barn och _fattar sitt belsut att radda dem undan 
>>radets>> godtycke. Musiken illustrerar handelseforloppet pa ett skift
ningsrikt och effektfullt satt. Oroliga passager, beslutsamma tutti
ackord och smaktande klarinettgangar belysa utvecklingen. Denna
akt bidrog sakerligen i hog grad till verkets ovanliga framgang, lik
som ocksa Lidner-Brendlers >>Spastaras dod>> mottogs med hanforelse
nagot decennium senare.

Sappho, Erik Drakes deklamatorium fran ar 1813, uppfordes dare
mot aldrig offentligt, antagligen beroende pa forfatfarens ofta om
vittnade blygsamhet. Det ar emellertid ett ypperligt verk, som over
traffar Eggerts forebild i fantasirikedom och melodiskt Iiv. Aven om
fanget ar storre - omkring 600 takter. Tyvarr finnes ej partituret 
i behall titan endast klaverutdraget i det prydliga · hand av vokal
kompo_sitioner som Drake samlade 1834. Det at inte ens sakert, att 
det nagbnsin skrivits ut i partitur. Om sa skett, bar Drake ha haft en 
god ledning av de rad Eggert kunnat ge. Denne har namligen, inte 
minst i ovan namnda melodram, dokumenterat sig som en skicklig 
och nyansrik intrumentator. 

9-4384-78. 
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Deklamatoriet inledes med en 128 takter lang Adagio-Allegro.:. 
uvertyr, inte utan sina likheter med Mozarts Trollfl6jt-uvertyr, pa
tagligast i Allegrots andra tema (se ex. 1). Nar ridan gar upp kommer 
Sappho inspringande for att kasta sig. utfor den leucadiska klippan . 
.A ven denna spel6ppning paminner om Trollfl6jten, som ju uppfordes 
under Eggerts ledning i maj 1812 och. alltsa var Drake valbekant. 
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Men. Sap.pho hejdar sig och forebrar. sig sin flykt. undail livet och 
karleken, hon forebrar Phaon hans ombytlighet och lek med hennes 
kansior, · och till slut beslutar hon att s6ka bot for d6dlighetens 
kval hos de ododliga. Men hon raddas av fralsande ge:hier, .nar: ho_n 
kastar sig ·utf6r klippan, och en kor uppmanar henne att borja ett 
nytt liv - men aterigen kan hon inte utharda tan.ken pa en .tillvaro 
utan karlek, a.ch hon kastar .sig i havet. 

Musiken ansluter sig mycket nara till texten� Standigt nya motiv 
dyka upp och en standigt skiftande behandling ger liv och utveckling 
flt ·handelseforloppet. En valgorande, lugnande motvikt utgora Sap
phos tre sanger och den storartade koren. Som prov pa Drakes_ ka
rakteriseringsformaga meddelas dels de 8 takter som illustrera en av 
Sapphos forsta repliker: >>Varf Ieder ytslan mina steg?>> och dels 
nagra takter fran slutet, som ge en god bild av hur foljsam och stan
digt ny Drake f6rs6kte vara _(se ex. 2 och 3). NMra av motiven upp
trada flera ganger vid liknande aff ekter, i regel i forandrad form, 
men en enda akt ar for kort att tillata ledmotiviska experiment, till 
vilka man dock kan spara ansatser. Sa t. ex. upptrader f6ljande motiv 
ett .par ganger da dodsriket fores pa. tal: 

'p1; 1§ ; . I h i ,. µ
I p ·1 • / 
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Mot den acko:m.pagnerade deklamationens rorlighet sta Sapphos 
tre. sanger och den trestammiga koren som en mera rofylld kontrast. 
En av sangerna, >>Latt som vastanvindep.>>, �verraskar med_ en nasta_n 
mozartsk grace och ovanlig harmonisk rikedom. Annu oftare stater 
man pa harmoniska och melodiska vandningar, som f6refalla hamtade 
fran_ Gluck. _ _ . __ _ _ _ . 

Fr:ln 1814 finnas fem Sanger bevarade. Tva 'utgora olika sattningar 
av Baggesens >>Kyssene>>. Den tredj e ar en romans, >>Doux instans>>, 
Ijuv :m.usik om lyckan i att min_nas,. soin · inledes med f qlj_ande suckar 
(se ex. 4). De tva aterstaende aro dels en sang till Geijers ord och dels 
en romans, som i natta tonrankor besjunger den ogrumlade karleks..:. 

lyckan. Fran 1815 finnas tva varianter av Matthissons >>Jag minnes 
dig�, en sang av Hammarskold, som skildrar den forforiska flickan i 
Ijusaste folkvisedur� pa samma gang som refrangen varna:r for hennes 
konster, vilket antyds i rubriken: >>Akta dig>>, sarht ytterligare en sang 
av Hammarskold, >>lVIin cittra>>. Den sista anfores i sin he�het, darfor 
att den ger uttryck at flera viktiga sidor hos Drake trots sin enkelhet 
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och kortheL Man kan observera- den· enkla men- talande inlednings
figuren, den· langa, helstopta melodien, .6/8-ackompagne:rnentet-till 
2/4..:melodien och de kromatiska Iinjerna, for vilka Drake hade ·en 
speciell forkarlek. Se ex. 5. 

Drakes storverk fran 1815 ar emellertid hans kompositiori. av den 
stora romansen >>Sjokvinnam av Atterbom, en. av dennes-betydelse� . 
fullare dikter, publicerad . i Poetisk Kalender 1815. >>Sjokvinnam 
ar en 14 strafer lang berattelse om·den unge mannen och hans reaktion 
infor havets lockande makter, forkroppsligade i den ljuva Sjokvinnan, 
som.sjunger sin molldrankta locksang for att forma honom att overge 
sin jordbundna tillvaro · mot havsgrottornas halvdagrar. Men -innan 
fortrollningen brutit hans motstand, slar ynglingen korstecknet fram
for sig och raddar sig sa tillbaks till ljusets rike. Sjokvinnan for
bleknar, men Iovar anda att 

>>den som horde vattnets sang
kan aldrig vila smaka.>> 

Tonsattningen ar fullt i klass med den vackra dikten. Sj okvinnans 
Iocksang utgor det sammanbindande elementet, · som aterkorrimer 
varje gang hon tar till orda. Daremellan berattas den ovriga texten, 
ibland mera recitativmassigt, ibland mera melodiskt avrundat. Loewe 
har en liknande teknik i nagra av $ina ballader, exempelvis Herr 
Oluf� som behandlar ett liknande amne. Man kan dock Iagga marke 
till en vasentlig skillnad. Medan Loewe bygger upp sina ballader pa 
korta motiv, som han, ofta ganska stereotypt, upprepar, later .Drake 
varje takt saga nagot nytt, och han uppnar inte sallan en star melodisk 
skonhet. Denna romans ar, i fraga om friskhet och originalitet, be
tydligt overlagsen Loewes b�Ilader. Exemplen 6 och 7 ge prov pa 
Drakes karakteriseringsformaga. 

- Fran ar 1816 finnas_ tre sanger, alla av betydligt enklare och kon
ventionellare struktur an Sappho och Sjokvinnan, Drakes tva basta 
kompositioner. >>Siung dU>) ar en terzett till ord av Valerius, som 
framfor allt Jagger an pa en Iattflytande sang. Den ar avsedd · for 
tva tenorer och en bas och var troligen en tillfallighetsko:inposition 
liksom Eggerts uppskattade sangtrio till samma ord. Intressant ar 
Drakes forsok att binda samman olika avsnitt genom likartade ackom
pagnementsfigurer. Den andra sangen kallas >>Sang>>, och beskriver 
textorden: >>klappande hjerta, lek med din smart.a!>> Den tredje ar en 
langre romans, >>Skon Klara>>, till Lorenzo Hammarskolds ord. Den 
pa�inner i stilen om Loewe i mycket hogre grad an Sjokvinnan, 
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vilket i · Drakes fall ·betyder, att melodik och harmonik ha blivit kon
ventionellare och stelare an forut. I- i>Sjokvinnam> var stilen fort
farande dj arv och medryckande, i >>Skon Klara>> mater man alltfor 
ofta dessa urvattnade vandningar, som tiden producerade i 5verfl6P 
och som kommit de· flesta av Loewes ballader att sjunka i gl5mskans 
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djup. I >>Sjokviiman» har inspirationen standigt flodat, och situatio.:. 

nerna_ ha . klatts i sfandigt nya drakter; i >>Skon Klara>> ar allt mera 

·stereotypt, och musiken gar fram i sina valsvarvade perioder utan att
ta hansyn till texten pa samma bojliga vis som i Sappho och Sjo
kvinna.n. Som en orsak till dett kan man kanske peka pa skillnaden i
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kvalitet mellan texterna . Atterboms romans ager en fin mystik,

medan · Hammarsk6lds ar konventionell riddarromantik. 

Fran _aren 1817 till 1819 finnas sex sanger, de fiesta .ohetydliga.

>>Lied>> fran 1817. ar en troskyldig sa,ng om forgatmigejens bekymmer.

>>Lied>> fran samma · ar (A-drtr) ar en munter sang som sluta-r: >>Beneide 

mich, Natur! - Ich liebe!>> >>Bortresan>>, av Choraeus, ar en tamligen 

naiv sang om samvarons gladje, >>Jag flyr till dig:>, av Euphrosyne,

en tillfallighetssarig av foga varde. >>Sang>> fran 1819 ar daremot- en 

verkningsfull sang om den sista timmens angest. >>Aftonrodnan>> av

J. aterigen ar obetydlig.

Aren 1819 och 1820 sysslade Drake med komposition av Amadeus 

Atterboms diktcykel >>Blommorna>>, publicerad i den forsta argangen 

av Poetisk Kalender, 1812. · Samtiden beundrade .oerhort denna natur

filosofiska lyrik, och Raaf kallade cykeln · for >>ett non· plus ultra av

bade poesiens och hans (Atterboms) egen kraft».• Drake var heller 

inte den ende tonsattaren av dessa dikter. Ar 1820 kommo de · ut i

tryck med musik av Arrhen von Kapfelman . Kapfelman har velat 

gjuta samman alla sangerna till en enhet genom att infora over

ledningar mellari dem, · och aven i 6vrigt ville ·han,- eriligt forordet,

->>forklara karakterernas forening i helt harmoniskt lif». Han framtrader .

kanske som en mer driven musiker an Drake, men denne maste anda 

betecknas som den originellare och mer lyhorde for dikternas st-am

ningar. Det ar dock intressant att iaktta, att de bada kompositorerna 

genomgaende ha valt liknande tempi._

Drake har denna gang in:te gjort ·samma fullstandiga rattvisa at 

texten som i >>Sj6kvinnan». Ingen av sangerna ar genomkomponerad,

utan. var och -en vill ge en kort stamningsbild, betecknande for den 

sjungande blomman. Forst kommer en ganska neutralt-hallen >>Till

egnan>>, folj d av sip pans alskliga varvisa och gullvivans sommar

varma sarig, Narcissen besjunger i Ianga tonrankor tranaden efter sjn

egen bild, och rosen talar i Iatta rytmer om >>sotman av livets festliga 

dag>>, ty den betecknar den roda fargen, kyssens och rodnadens farg.

Forgat-mig-ejen f6rs6ker att ma.la den fromma fornojsamhetens 

gladje, solrosen skrider fram i ett stolt maestoso, och tulpanen be

skriver sin drottninglika stat med nagra verkning�fulla modulationer 

E-dur-C-dur. Hyacinten skildrar i smaktande harmonier gravblom

mans tragiska ode. I Vallmon besjunges somnens och drommens 

blomma i en standigt oktavbeledsagad melodi. Den standigt lik

artade rorelsen framhaller - blommans oupphorligt verkande somn

givande kraft. I Liljan talar fromhetens blomma, angeln Liliths 

jordiska skepnad. Slutligen sjunger nattviolen, hoppets och blyg

samhetens blomma, om sin langtan i enkla tongangar. 
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Dessa tolv sanger. aro aIIa omsorgsfuUt utforda och .fuIIt jarnbordiga med A. F. Lindblads sanger. I fraga om moduiationsrikedomaro de t. o. m. dessa overiagsna. Just harmoniken var aIItid Drakesstarka sida - nastan varj e · sang innehaIIer nagon intressant detaljdarvidlag - och han kan pa det omradet staIIas upp som en svenskmotsvarighet tiII Schubert, aven om han aldrig nadde dennes meiodiskafuIIkomning. 
Tolv Sanger atersta fran aren 1823 till 1834. >>Lied eines waiinsinnigen Madchern> har onekIJ.gen en smuia spokstamning over sig medsin snabba rorelse och sina kromatiska gangar. >>Sang>> fran 1825ar en liten alsklig visa, >>Langtam fran 1826 en sang om aftonvindenmed fiera vackra smadrag, >>Mai-Iied von Salis>> ager en nastan mendelsohnsk schwung. >>Wintersang>> efter Holty fran 1827 har en smulaleiermann""stamning. >>Majsang>> av Tegner fran 1829 innehaIIer enmindre vanlig modulation C dur-Ess dur. Ett monogram pa 12takter av Atterbom .fran 1830 har en. nagot•egensinnig stamning.>>Berengers kiagam av Coster fran 1832 ar en dramatisk och statligsang, >>Aterkomstem fran 1833 av samme forfattare ar daremot enobetydlig sak. En >>Nyars-sang>> av F-n fran 1834 for tva tenoreroch bas ar av tamligen enkelt slag. >>Jungfrun i det grona>> av Eup.hrosyne fran 1834 ar en foga origineII sang pa 14 verser om angsbiommanoch fjarilen. >>Elise Brand>> s1ut1igen ar en rorande sang· om Elisessorgliga ode. 

Drakes sista storre komposition ar hans >>Stabat Mater, dont lesStrophes se chantent alternativement les unes en musique a troisvoix, les autres en plaint-chant». Han har tydligen efterstravat>>renheb> i satsen, ty deJs sjunga de tre stammorna - soprano, altooch basso - a cappella, dels aro satserna korta och inte beiastademed onodiga textupprepningar, och slutligen livas satsfolj den avkontrasten mellan de · tre elementen gregoriansk sang, imiterandesats och homofon sats. Motivbildningen ar dock inte palestrinensisk;snarare har Pergolesi statt £adder at sadana melodier som dessa:
Jl.est" J , , .. .,. .,-,. � '"-'"" "T' 
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Sadana neutralt italienska vandningar finnas manga i verket, aven 
i den avslutande Amen-:-fugan. Arbetet ger alitsa ett prov pa Drakes 
skicklighet att vava samman en vacker sats, men vittnar pa intet 
vis om nagon revolutionerande sjalvstandighet. Det uppfordes for 
kanske forsta och sista g_angen vid akademiens hogtid ar 1871 efter 
Cronhamns minnestaI. 

Intet av Erik Drakes tre viktigaste verk, Sappho, Sjokvinnan 
och cykeln Blommorna, finnes i tryck. Endast tva mindre sanger 
trycktes pa 1830-talet, Kyssene i Tidning for Theater och Musik den 
11 juni 1836 och Bortresan i Nordmannaharpans sjatte hafte. Enligt 
Cronhamn skaII Drake ocksa ha tonsatt Tegners Fritiofs saga. Han 
syftar val darv�d pa de sanger och arrangement som CruseII oclYDrake 
levererade till George Stephens' engelska upplaga av Frithiofs saga 
ar 1839. . _ . . . 
. Till slut bar den >>Sonate pour le Piano-Forte et ·v1olom namrias, 
som komponerades 1816 och varav endast pia.nostamman finnes i 
behall. Den har manga beroringspunkter med Drakes ovriga tonsatt
ningar och man kan endast beklaga, att violinstamman ar forsvunnen. 
Det ar givetvis omojligt att gora sig nagon riktig forestallning om 
verket utan denna - man kan endast faststalla, att den ar uppbyggd 
pa liknande satt som strakkvartetten: Adagio-Allegro moderato, 
Adagio cantabile, Menuetto och Finale: Allegro molto. 

Sommaren 1817 vistades·Clas Livijn pa Millingtorp hos Raaf. Han 
och Drake kommo darvid overens om att skriva en opera eiler operett. 
I september samma ar skickade ocksa Livijn den fardiga textboken, 
och sannolikt har Drake ocksa paborjat musiken.1 Amnet var, liksom 
i Livijns tidigare utkast, hamtat fran folktrons och folksagans omrade.2 

De tva .akterna skildra karleken melian prins Harald och Asta, 
bergakungen Bules och den kristna kvinnan Ragnfrids dotter. Det 
dramatiska forloppet bestar i skildringen av hur Bules motstand 
bryte_s genom korstecknets makt. Livijns litterara ambitioner belysas 
av foljande brev till Drake av den 18 sept. 1817:3 

1 Enligt Cronhamns nekrolog >>sages,> operetten Berggubben ha uppforts pa 
kongl. slottet 1817 eller 1818. Emellert.id finnes intet spar efter den vare sig i 
operaarkivet, M. A.:s bibliotek eller Drottningholms teaterarkiv. 

2 Livijns intressanta operaprojekt behandlas i tva backer av Johan Mortensen: 
Clas Livijns dramatiska forfattarskap, och Clas Livijn, resp. 1911 och 1913. 
>>Hafsfrum och >>Berggubbem av Livijn finnas· utgivna i forsta delen av Samlade 
Skrifter af. Clas L:ivijn, Orebro 1850 (utgivare A. I. Arwidsson). 

3 Mortensen: Clas Livijri, s. 387. 
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>>Be;rggubben medfoljer, med deh ar jag bade ·nojd och missnojd.
Fabeln torde ej :Vara illa. uppfunnen, utforandet ar deremot samre. 
Flera ver_ser gillar jag, men. sa for haller det sig ej med alla; isynner
het besvarjelserna mot slutet. For att ratt kunna: begagna denna 
underbara genre af poesien hade det fordrats att nagot stud era · sig 
in i begge ·mastarnes maner (Shakspears och Gothes), men jag egde 
har ej tillgang till nagonderas masterverk. A.fyen slutet torde hafva 
varit i behof af mera Gemiitlichkeit. Lik en rullande strom .horde glad
j en hafva forkunnat sig, och hymne;n dar narmat sig den andeliga 
musikens enfald och hojd. Af tva skal har den ej kunnat det. Dels 
skulle en dylik andakt, uppford pa theatren, astadkommit forargelse, 
dels hade ett sa vadligt tyskeri for alltid utstarigt min gubbe fran 
theatren, dit den i annat fall kunde na. 

I afseende pa musiken vill jag gora_ nagra anmarkningar, med lam
nad full rattighet at dig att skratta at den blinde, som har dj arfhet 
nog att vilja doma om fargerna ... >> 

Brevet visar pa sitt satt vilken dominerande sfallning den franska 
och italienska operan hade och hur foga forstaelse man raknade med 
att ett nytt forsok i Trollflojtens hogstamda mysterieanda skulle fa. 
Aven amnesvalet, en figur ur folktron, var ju nytt, och i Sverige 
fick man van.ta anda till mitten av 1800-talet, innan svenska kompo
sitorer -.Boman, Soderman, Hallstrom·- grepo sig an med texter 
av detta slag. 

I Sappho och Sjok�innan har Drake visat, att han agde tillracklig 
smidighet att skriva en svensk motsvarighet till Hoffmans Undine, 
vartill f. 6. Livijns Havsfrun hade utgjort ett romantiskt fullodigare 
textunderlag an Berggubben, som lider av en viss >>juridisk uttanjning>>1 

- inte olikt Fouques U ndine. · Varfor proj ektet aldrig kom till ut
forande ar val omojligt att utrona. Kanske lag den djupaste orsaken
i att den svenska publiken. annu, trots gotiska och fosforistiska 
forsok till paverkan, var for omogen for en nationell opera. 

Drakes musikalisJrn uttryckssatt ar givetvis i hog grad avhangigt 
av den .tid han levde i, men man kan dock urskilja personliga drag, 
starkast kanske i Sjokvinnan. 1810-talet var en tid da annu Mozart 
gallde for Tysklands stcirste kompositor, da Haydn forekom pa varje 
soareprogram och da Beethoven var det bizarra geniet. Hur mycket 
man an hogaktade de nyare tyskarna, hyste dock manga en hemlig 
karlek till den ljuva och melodiosa italienska musiken; som ju ocksa 
bidragit att fostra manga tyskars melodiska sinne - man kan namna 
Handel, Gluck och Mozart. Beteckn;1nde ar ett yttrande av Geij er 
fran dennes 26:te ar:2 

1. Livijns egna ord. Se Mortensen: Clas Livijn, s. 389. 
2 Brev den 12/4 1809. Se sjunde delen av Svenska memoarer och bref, utgivna 

av Levertin-Schuck, Stockholm 1903. 
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i>Vi fingo. hora Boccherinis kvintetter :.._ av alla··auktorer den, som 
ligger nan;nast. och mest ror mig. Det ar toner och minnen, som komma 
fran en oskyldig varld, dar man ·en gang levat. Man alskar honom, 
om mari ock erkanner den stora overlagsenhet, som Mozart och· Haydn 
ha.i> 

A ven · Drake lovordar Boccherini i sina >>Biografiska anteckningar» 
och sager, att hans >}Adagios aro i synnerhet ett foremal for kannares 
beundran, och konstnarers fortviflan; De gifva idee om en himmelsk 
musik». 

Med denna installning som bakgrund ar _det inte svart. att forsta, 
varifran de smaktande gangar och harmonier komma, som ofta dyka 
upp hos Dr�ke. De ha sin rot i den musik, som i Scarlatti, Pergolesi, 
Boccherini etc. fick sina ma.stare· och so:in under 1700-talet spreds 
over hela Europa. Endast langsamt blevo enstaka tonsattare over
. matta pa denna sotma och broto igenom den med rytmens tillhjalp, 
Beethoven i Wien, Berlioz i Paris, Berwald i Sverige. -Drake hor inte 
till dessa revolutionarer; ban forsoker i stallet att utbilda den melodiosa 
stilen WI storsta uttrycksfullhet, varvid hans harmonis�a kunskaper 
aro till stor hjalp. De narmaste aren efter Eggerts dad var Drake 
mycket verksam, men fran 1816 trader hans kompositoriska ambition 
allt mera sallan i dagen. Cykeln >>Blommorna>> tillkom 1820, samma ar 
-som han ingick giftermal med Elisabet · Katarina Printzenskiold . 
Stabat Mater fran 1833 ar ett undantag, som nastan bekraftar _re
geln, ty dar framtrader ingen personlig stil. Drake overhopades visser:-

1igen me� allt · mera arbete, som hindrade hans · tonsattarverksamhet, 
men a andra sidan far man alltid tid till lustbetonat arbete, varfor 
·man kan utga fran att Drake inte fann samma intresse soin forr ·i att
kom:ponera. Hans ungdomsverk lava mycket, och han kunde ha ut
vecklats till en romantisk ma.stare att satta vid sidan av den karvare
Berwald. Me_n av nag on anledning raddade han sig over till pedagogens
sakrare levnadsbana och fick dar, pa sitt satt, en mycket vidstrackt
betydelse,.

Det italienska inslaget ar givetvis inte det enda i Drakes musik.
Han star i minst · lika stor tacksamhetsskuld till den mera folkliga
tyska melos, for vilken Schubert blev det vackraste uttrycket. De
·manga visorna, framfor allt >>Biommorria>>, visa detta. Atskilliga av
dem innehalla· dock triviala tankar, och man kan kanske anse det som
det basta tecknet pa Drakes goda smak, att han inte forokade fond en
av glomvard musik mer an han gj orde.

Den intressantaste sidan i Drakes musik ar hans harmoniska rike
dom. Han gar visserligen aldrig utover vad Schubert presterade pa
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omradet, men det ar markligt nog att finna sa fina overgangar S'Om
exempelvis ex. 6 ger ett prov pa. Det ar inte. heller var dag man
hittaren kadensutvidgning som denna fran ar 1814 (Sang):

$ t ij $pfi t;pq II 
.ST l J; � 2); 2i+ Tr 

eller denna i Stabat Mater N:r 7; takt t4 ff.: (tonart c-moll) 0Sp / DD7 /
D7 j T7 / S7 / D9> / 0T. I reg·eI aro dock sadana Iangre utvikningar
sfillsynta. Utmarkande ar i stallet Drakes forkarlek for kromatiska
linjer och omvaxlingen i dessas harmoniska motivering. Medlen aro
darvid idel kanda gangar - dominantiska eller subdominantiska till=
ffilliga modulationer, ibland med karakteristiskt bruk av harmonierna
DD!> och det neapolitanska ackordet -:- och det markliga ligger
inte i valet av harmonier utan i det ymniga och ·vaxlingsrika bruket
av dem. Pa sadant satt har foljande kromatiska linje ur Sjokvinnan
uppkommit: 

� k ( J I / �! T" - ' ' 5 , h,, I hi ·1='1 § Fi� h1 I w - II

och snar - samt 0 �:;�1, - te : rnf,. 1- n13-ns , bloct 
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Drake ar alltsa, for att gora en sammanfattning, en modern och
iderik kompositor for sin tid, vars tre viktigaste verk fortjana upp
marksamhet i den svenska musikhistorien, trots att de inte fatt,
eller ens kunnat fa, nagon revolutionerande betydelse. Sappho ar
ett stort och verkningsfullt deklamatorium och, borsett fran nagra
episoder i Eggerts >>Mohrerne i Spaniem, det forsta i sitt slag i va.rt
land. Sj okvinnan ar en genomkomponerad romans, som. mycket val
kan ma.ta sig med de basta kontinentala fran denna tid. Tonsatt
ningen av diktcykeln >>Blommorna>> nar inte samma hoga standard,
men den ar anda vard all aktning som jambordig foregangare till 
Geijers och Lindblads sanger, visserligen av mera wienklassisk pragel. 

Drake vistades i omkring 15 ar pa Follingso och utvecklad.e •sig 
under denna tid till en betydande pedagog, teoretiker dch komposi
tor. Han ingick, som namnt, giftermal ar 1820 och nasta ar foddes
hans forsta son, som till aminnelse av tonkonstens storste fick namnet 
Amadeus, liksom den andra sonen Wolfgang. Drake ficksammanlagt 
sex barn, av vilka endast · den forstfodde sonen overlevde honom. 
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Drake sag garna gaster hos sig pa Follingso. 1812, kanske ocksa 
1811, vistades Eggert dar, och det var tillsammans med denne Drake 
samlade melodier till folkvisor. Kanske var det ocksa Eggert soni 
formedlade bekantskapen med Frigel. I varj e fall fick den en avg6-
rande betydelse for Drakes framtida levnadsbana. En lang rad brev 
i den Loyenska brevsamlingen i M. A. vittnar om den omsesidiga 
uppskattningen. Tre somrar i rad, 1819-21, vistades Frigel och·hans 
dotter_pa Follingso, och i sina brev fran huvudstaden talade han med 
rorelse.om den vackra naturen och de stimulerande promenaderna. 
Drake fortsatte ocksa umganget med sina ungdomsvanner, i synner
het som tva av dem, Raaf och Lorenzo Hammarskold, bodde i grann
skapet. Hos Hammarskold pa Tuna vistades ocksa i flera omgangar 
under aren 1819 till 1823 den gemensamma bekantskapen Carl 
Schwencke, en orolig sjal, som flackade omkring i Tyskland, Sverige 
och Rys_sland, for att slutligen hamna i Strassburg, varifran han, 
59 ar gamma!, skrev ett rorande avskedsbrev till Drake,1 till vars 
son Wolfgang han var gudfar. 

Ar 1818 hade Drake invalts som associe vid Akademien. Frigel be
rattar .darom foljande:2 

>>Jag kan forsakra, att Akademien anser sig uti Herr Kongl. Sekre
terarens person, sasom numera Akademiens Associe, hafva gjort en 
verkelig vinst. Tag det ej blott for grannlat och smicker; men vi aga 
hogst fa ·1edam6ter med den grundliga kannedom och smak, som jag 
vet att Herr K. Sekreferaren ager. Det ar en forlust for Akademien, 
aJt ej pa narmare hall kunna begagna Herr K. Sekreterarens upplysta 
bitrade. Min atgard vid kallelsen till Akad:n var ej nagon annan, an 
a,tt jag var proponant och Akademien mottog propositionen med fagnad.>> 

Drake gjorde sig tydligen alltmer kand som kunnig musiker, ty 
M. A. valde honom 1822 till ledamot, vilket ar den pa ledamotskap
frikostiga akademien aven utstrackte sin krets att omfatta saval
Beethoven som arkebiskop Carl von Rosenstein, instrumentfabrikor
Per Carlsson och prof. Peter Moberg m. fl.

Att Drake verkligen gjorde ska.I for sitt ledamotskap visas inte 
bara av den senare tryckta harmonilaran utan ocksa av den samling 
biografier med kort musikhistorisk inledning, som · han utarbetade 
om�ring ar 1820 och som finnes i renskrift fofo ar 1823. I denna 
visar · I;)rake ett aktningsvart kunnande och omdome o� musiken 
under det sekel som narmast foregick honom, alltsa tiden 1720� 
1820. paremot hade han , ett mycket ljumt intresse for aldre tiders 
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? ·sign: 103: 11. 

2 _Brev 1den 22/2 1820, Lo, sign: 57: 35.
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musik, och han tycks endast foga ha utnyttjat sadana standardverk 
som Gerbers lexikon och Burn:eys och Forkels historiska a:rbeten -
Padre Martinis kallar han · rentav foraldrade. Den historiska inled..: 
ningen ar en tamligen His uppradning av artal, namn och notiser. 
Den slutar abrupt. - tydligen ha nag·ra blad gatt forlorade vid in
bindningen. Resten av arbetet bestar av 152 numrerade biografier 
och 19 senare ditskrivna, dels i kanten, dels pa senare inklistrade blad. 
Storleken varierar fran nagra rader till nara 18 sidor (Haydn). Vissa 
populara kompositorer ha bestatts med en svit anekdoter - Georg 
Benda, Haydn, Piccini - och aven i ofrigt spela de pikanta personliga 
uppgifterna en star roll. Men man maste erkanna, att Drake ofta an
vant dem pa ett elegant och 6sokt satt for att "fa fram nagot karak
teristiskt 

En. jamfore]se mellan Gerbers Tonkiinstlerlexikon fran 1800-talets 
forsta ar visar snart Drakes fortjanster. Han led inte av dennes 
enorma samlarnit, som visserligen omfattade tonsattare fran flera 
epoker men anda kom askadaren att forlora skogen U:r sikte for de 
manga traderi. Drake visad·e aldrig nagot storre intresse for historiska 
perspektiv, och han hade darigenom _ lattare att bortse fran aldrig 
horda ma.stare som Schutz och Monteverdi. Han ger i stallet en klar 
och mangsidig, men samtidigt. overskadlig bild av den rriusika.liska 
varlden fram emot 1820, i vilken tre kategorier aro valforetradda: 
kompositorer, teoretiker och artister. De flesta biografierna sluta 
med en karakteristik, som ibland ar forvanansvart valformulerad och 
traffande. Just denna egenskap, att kunna uttrycka en mognad, 
personlig smak i val valda ord, ar det som ger arbetet dess egenvarde. 
Det biografiska materialet ar hamtat f�an andra kallor, och endast 
rorande Eggert, Frigel och. Schwencke ar det tankbart, att Drake 
meddelar forstahandsuppgifter. Endast en liten, senare .inford notis 
utgor ett tecken pa · Drakes sjalvstandiga arbete inom Akademiens 
hibliotek. Enligt Sahlstedts aminnelsetal over· Roman ha:r denne 
>>stamfader for svenska musiken» (Prakes ord) skrivit bl. a. musiken
vid drottning Ulrica Eleonoras hegravning 1741. Drake sager ha.ram:

>>Det ar .likval sannolikt att Begrafningsmusiken 1741 ej varit Ro
marins composition, utan Handels, emedaµ ett convolut finnes af 
denne ma.stares sorgmusik ofver Georg III:s i. England gemal m�d 
underlagd sv. text och paskrift, att den blifvit uppford vid · drott
ning Ulrica Eleonoras begrafning.>> 

Den· musikaliska estetiken hade · under 1700-talet utyeQI<lat sig 
till en aktningsvard hoj d. Den rationalistiska forklaringskonsten fick 
en utmarkt utgangspunkt i de musikaliska g·ralen i Paris; Rousseau 
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lade· ner ett.imponerande arbete i sina artiklar i encyklopedien; pennor 
vassades for och emot fransk musik. Men aven Tyskland bidrog att 
utforma normer for musilrnns bedomande: Sulzer, Kant och Schubarth 
behandlade amnet med star utforlighet. 

Som vanligt hade de flesta fackmusikerna ett ganska lj umt intresse 
for detta estetiserande, och de som pa allvar diskuterade de nya teo
rierna, kommo i lika star omfattning fran den bildade allmanheten som 
fran kompositorers och musikers led. Fran svensk sida finnes ett 
belysande uttalande fran 1801 av Gustaf Abraham Silverstolpe,1 

som dar ger nagra rad i den nya tidens anda: 
>>Struck har visserligen geni, men hans fafanga torde snart satta

ett ma.i" for hans perfectibilite. Forakt for aestetisk_ odling, grundadt 
deri at Haydn ar den forutan, och i den ofvertygelsen, at man ej kan 
hinna forvarfva den, om man ratt skall studera. musikens handverk, 
torde latt komma a.tt forvandJa. honom till not- och harmoniskrifva.re 
i stallet for duglig compositor . . . Om han aterkommer til l Wien, 
sa drif honom at lasa konsternas allmanna theori, dels hos Sulzer, 
dels hos Rousseau, Blair och Eschenburg, ja, om han det kunde, 
sj elfva. Kants Kritik der Urtheilskraft, och sedan maste ha.n lasa 
allt hva.d poeter han kommer ofver for at _forfina. sin smak och genom 
en noga, kannedom af kanslorna i sin detail forsta at uttrycka dem 
i det hela. Endast pa detta satt kan en compositor bildas, som vill 
hoppa.s at arbeta med framgang for det forestaende tidehvarfvet. >> 

Silverstolpe namner Kraus som den han funnit aga en overlagd 
plan i sin kompositicih. Gar man over till Drakes arbete, finner man 
inte sa sallan uttalanden i liknande riktning, aven om forfattaren 
aldrig samlade sig till en sa tydlig prograniforklaring s·om den · ovan 

· citerade. Sa sager han t. ex. om J� Fr. Reichardt:·
>>Reicha,rdts musik ar ej en product a,f det musica,liska snillet, utan

af bildning och reflexion.· Derfore alltsa, det i hela hans musica.liska
bana. synba,ra strafvande efter caractersmusik a,f enkel storhet, hvar
vid Gluck altid sasom monster :f oresvafvade honom. . . . Afven var
han icke blott theoreticus i det mekanislrn a,f tonkonsten, utan ocksa
i den sa sal�a,n a,f musici betradda. asthetiska delen af deras konst. >>

Att Drake satte den musiker hogst som forenade b�ldning med 
genialitet; ser. man av de beundrande biografierna over. Carl Maria 
von Weber och Ludvig Spohr, vilka dock bada voro skrivna sa tidigt 
som omkring 1819. Vid den sistnamnde tillkommer en akta tomantisk 
beundran av en annan sida av personen: 

>>Dertill kommer a,tt afven hans a,ngenama, utseende, ha,ns valbildade
unga. kr_a.ftiga, kropp, hans herrliga, ma.nliga, va�t, hans skona hufvud, 
och hans latta. och �dla, umgang� aro oande,ligt intaga.nde.>> 

1 Personhistorisk tidskrift 1915, s. 155. 
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· Men aven det· rena geniet framlockade beundran hos den esteti
serande tidsaldern." Silverstolpe ·sag upp till den estetiskt obildade 
Haydn, och Drake utbrister detta apropos· >>Tysklands storste coin
ponist»: 

>>Om nia.n betra.ktar a.nta.let a.f fullandade masterverk som Mozart
under en sa korrt lefnad har lemnat, sa kan ,man knapt afh:llla sig 
fran den innerligaste och djupaste klaga.n ofver hans sa tidiga dod: 
For ofrigt vill ej. Mozart blifva beskrifven, ej f6rklarad, blott njuten. 
Han ar ett under, hvilket, endas_t horande till aningen och kanslan, 
ej bor beroras af forstandet.>> 

A ven Beethoven prisas som >>en af var tids mast genialiska ton
konstnarer ... ehuruval man maste medgifva att han understundom 
af sin fantasie later hanfora sig till, for sina ahorare, ofattliga regionen>. 

Drakes intresse for alla grenar av den musikaliska teorien belyses 
tillrackligt .av den la:riga rad av teoretiker han tagit med i sitt lexi
kon, >>S� vigtig som Rameau var· sasom componist, sa var han det 
likval annu mera som forfattare ofver sin konsb> och tack vare hans 
teo:ri kunde tiden -�om atgick att Iara sig spela klaver nedbringas 
fra 1f? ar till 8 manader - verkligen ett konststycke. Forkel_ kallas 
>>den. storste musicaliske theoretiker, !iterator och historicus som
funnits>>. Abbe Vogler, simplifikationssystemets uppfinnare, var >>en
af de mast speculativa, och skarpsinniga konstnarer, utrustad "med de
mast. utbredda kunskaper af alla slag, en genialisk och grundelig
componist, och en ofortruten forskare pa tonkonstens fa.It, men icke
befriad fran egensinnighet, pedantism, och mangahanda bizarrer.iern.
I ovrigt namnas Albrechtsberger, C. Ph. Em. Bach, Burney, Catel,
Chladni, Gasparini, Gerber, Guido A:retinus, Hiller, Kirnberger,
Marpurg, Martini, Mattheson,. Leopold Mozart, N eefe, Qnantz,
Reich�rdt, Rousseau, Schulz, Shield, Silbe:rmann, Tartini och Gott
fried Weber ..

Man kan vara famligen saker pa att Drake_ kande innehallet i de 
flesta av de· teoretiska arbeten han anfor. Hans forskariver finns 
omvittnad · pa flera stall en, hans vanskap nied Eggert, Frig el och 
Schweiieke betydde· 6cksa mycket, hans. utnamning till. teo:rila:rare 
vicl Musikaliska Akademien ar ett viktigt tecken, och hans larob.ocker 
i harmoni och enkel kontrapunkt vittna om en tidsenlig beharskning 
av amnet. 

A ven vaa betraffar kompositorerna gall er som allman regel att 
Drake endast faller omdonien om sadant som han sj a.Iv kanner till; 
varfor arbetet ger en ganska personligt fargad bild av de.n samtida 
musiken. Man maste dock konstatera, .att han. genonigaende forsokt 
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vaga fordelar mot nackdelar sa rattvist som mojligt, och endast i 
enstaka fall, som t. ex. infor Rossini, bryter Drakes antipati igenom, 
liksom aven det nyss citerade forgudande omdomet om Mozart inte 
hor till vanligheterna. 

Endast tva tonsattare fran 1500-talet upptagas i prakes biografier. 
Den ene ar Palestrina, den flerstammiga kyrkomusikens raddare, 
>>den beromdaste mastarn vid den gamla romerska musikscholan»,
som >>studera:de musiken under en ma.stare, vid den fore honom be
romda gallicobelgiska scholan� som somliga gifva namnet Goudimel».
Den andre ar Alfonso della Viola, som mellan aten 1541 och 1567 skreY:
fyra namngivna operor. Det maste ha varit en egendomlig tillfallighet
som kommit Drake att ta med· denne tonsattare, om vilken vara
dagars musikforskning ej ager a:nnat an litterara dokument, medan
sa betydelsefulla ma.stare som Lasso, Gabrieli, Monteverdi eller
Caccini uteslutits. Det inger i alla fall intet storre fortroende till
Drakes kunskaper rorande de forbarocka tonsatta:rna. Det fanns
dock mojligheter att inhainfa atskilligt om dem i den tidens musik
historiska litteratur �-'- exempelvis ges Monteverdi det smickrande
namnet sin tids· Mozart av Gerber.

Av 1600-talets tonsattare agnas Allegri en halv och Lully tva och 
en halv sida. Den senare behandlade aven orkesterns mellanstammor 
obligat, upptog fugan, berikade harmonien och >>forstod att frambringa 
den mast overraskande effect pa sina, just icke mycket musikkunniga 
ahorare>>." >>Corelli blef genom sina sonater och concerte.r stfftare till 
en ny harmonie och en ny genre for sitt instrument.>> Al. Scarlatti 
inforde dacapot 1693 och kallades i Italien >>Konstens Ara och Com
ponisters Ofverhufvud>>. Gasparini och sanglararen Pistocchi, i>fa
dern for den narvarande italienska sangen», namnas ocksa. Darmed 
ar emellertid 1600-talet uttomt och en aning om att aven tysk niusik
odling existerade far man endast under J. S. Bach, dar · Froberger, 
Pachelbel, Buxtehude, Bohm och nagra andra namnas vid namn. 
Den engelska musiken berores inte med ett ord, varken under Birds 
och Purcells arhundrade eller senare. 

1700-talet ar ernellertid desto rikare foretratt. De flesta av de 
ovannamnda teoretikerna hora dit, och alla betydande kompositorer 
ha kommit med. De tidigaste aro Kejser, en operakompositor av sadan 
genialitet, att man >>maste forklara honom for en af de storsta com
ponister, som nagonsin lefvat», Marcello, >>en ber·omd musikus och 
fortraffelig poet», och Rameau, vars >>ododlighet» ar Castor och 
Pollux. J� S. Bach skildras pa ett tiotal sidor som den framgangsrike 
orgel- och klaverspelaren, uppskattad av hela nationen. Vid anstall-

10-438799. 
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ningen i Leipz_ig namnas inga konkurrenter och aldringens bes6k hos 
Fredrik den store skildras .med Brachvogelsk vtirdnad och askadlighet . 
Vokalkompositionerna omnamnas endast i verkforteckningen, dar 
man hittar >>en 2-chorig passsion. Texten af Picander». >>I fugan och 
i a1la · contrapu:p_c:tens arter star han ensam. . . . Harmonien ar en 
vafnad af melodier, alla sa sangbara; att hvarje synes pa samma gang 
vara 6fverstamma>>. Handels biografi ar mer anekdotkryddad men 
fattig pa vardeomdomen. Vidare behandlas Porpora, ett monster 

. inom recitativet och Tartini, >>ett originalgenie. Hans sang var full 
af eld -:-- hans harmonie lard och rem>. Durante och Roman aro goda 
kyrkokorriponister och Leo uttryckte i sitt ackompagnement >>phy
siska foremal, t. ex. vattnets sorlande>>, utan att >>forfela musikens 
egentliga syfte>>. Graun och Galuppi narrmas. Pergolesi ar >>svarmodig 
och melancolisk>>, Hasse >>den naturligaste, elegantaste och i:nsigts
fullaste componist pa sin tid>>� vV. Friedemann Bach >>fantaserade mer 
an skref»: Gluck >>skapade sig ett eget dramatiskt system, i hvilket 
alt ar forenat, der musiken icke.skiljer sig ifran s:ituatioherna och in
teresset uppvacks genom den fullkomligaste tifverensstammelse mellan 
alla piecens och musikens delar. I allmanhet ma vi yttra, att de aldrig 
blifvit ofvertraffade, och i det pathetiska aldrig skola uppnas.>> 
J omelli inf6rde crescen,do och descrescendo och >>hans .eldiga snille 
hade brutit en ny vag, genom hans djupa harmonie, djerfva modu
lation och oefterharmeliga instrumentation>>. G. Benda skrev den 
forsta melodramen, Gavinies en ber6md romans under en fangelse
vistelse. Philidor var >>rygtbar som en ibland de storste schackspelare 
och afven som compositeur». Guglielmi var en >mtmarkt componist». 
Vardet av Hillers arbeten for teatern visas av deras popularitet -
detsamma galler for Piccini. 

Det anf6rda, som galler tonsattare f6dda fore 1729, kan ge en 
antydan av omfattningen av Drakes urval och satt att betrakta sitt 
material. Det som frapperar en nutida lasare ar franvaron av varje 
fors6k att dela upp mangden av tonsattare i skolor, epoker eller 
grupper. Var och en star isolerad, · nyheter inforas av bestamda pre
soner, ingenting ligger i tiden, ant hos individen. Sa f6rstar exempelvis 
Haydn >>att med en skapande kraft beherrska tidens smak». >>Genom 
sina quartetter blef han den andra skaparn-af.denna genre; ty forst 
genom honom erh6llo de detta behag, denna konstrika s:amman- · 
flatning, som fortjuser kannarn.>> Stamitz och andra av wienk1assi
kernas tyska f 6regangare aro okanda for Drake. 

Vad som daremot finnes upptaget ar ett rikt urval ur den va:ldiga 
stroi:n av operor, som ar sa betecknande for 1700-talets musikkultur. 
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Man: far ett 6veryaldigande intryck, av att operan aldrig odlats ·med: 
en sadan passion. som under detta sekel. Inte sallan fingo. sangarna, 
lejonparten av_ berommet, kanske-med ratta. Drake sjunger J:i'9-riIJ-_el1is, 
lov pa sex och en halv sida, medan den likaledes beundrade Cima.rosa 
far endast en och en halv. En lang rad med sangare ha a.gnats 
utrymme: Pistocchi, Maj orano-Caffarelli, Marchesi, Martin · · -
sangaren, Benelli, Garcia, Crescentini, Garat, Manelli, · Nicolini. Och 
listan pa sangerskor ar annu Iangre; den upptar over dussinet beromd
heter, ibland lovordade som Madame Grassini, vil��n sj 6ng >>en GOn
trealt af sallsam sk�nhet, med en annu sallsammare talent»; ibland 
lagre betygsatta som Maria Francesca Todi, vars >>konstnarsstolthe� 
dref · henne, sas_om manga hennes medsystrar, till den st6rsta ytter
ligheb>. 

Drake namner endast und�ntagsvis sina kallor - dit htir9- l\fatthe� 
son, \Valther, Burney, Ger�er, Avison och den- >>djupsinnige>> Carl
Maria von Weber. Men aven andra backer, tidskrifter och aktstycken 
ha. anvants; sa citeras t. ex. en stor del av Gip_gu�nes Piccinibiografi 
och- flera utdrag ur Haydns engelska dagbocker, allt i 6versattning� 

Drakes verk, som avslutas med ett citat ur Don Juan:. >>Ga ·brotts.:. 
ling,- lamna_ ro at de d·oda,>> a:r: e� mindre omf�ngsrik och kanske :mer: 
valbala-nserad efterftiljare till Hallardts. 1 Det behandlar framst ut--. 

landska personligheter. Av . svenskar ha endast Eggert, Frigel och 
Roman kommit_-med bland de numrerade biografierna� Troligen under 
tiden vid akademien har Drake· sedan .tillfogat en del nottser on\ 
svenska kompositorer, i regel foga entusiastiska. Johan Agrells >>arbeten., 

- voro omtyckta>>; Thomas Bystrom har >>componerat atskillig cla,ver
musik»; om Frigels mqsik >>ma· galla till skonsamt bed6mp.nde: Ui;
defuerint vir�s, tamen non vituperanda yoluntas>> ! HIBffner, Arvid Niel.~
yon Hopken� Mecklin, frih. von Nol,chen; ·A. Fr. Skjoldebrand, doctqr
Struve, de,bada Zellbell, 0 .. Ahlstrom och, Jop.as Am�nn namJ?.as,:
W�§st_:r9ro. var >>s�ark orgelspel�re>> och >>elev 0af Tartini meI.J, hans arbeten,
sakn_� all fortjenst». Denn�_:ringaktning for sv�nsk tonkonst ar eg{}l}-1
dom�ig, da. m_an-: iakttar Drakes rundhanthet mot atskilliga sekunflcjt
utlam;l�ka · tonsattare. Romantiken. hade, trots �ys�landet· med de�
aldre:Jolkliga tultur�n, a;nnu _inte odlat nationalismen i sa hBB grad, att
man borjat uppskatta och uppmuntra de inhemska forsaken till ny
skapande. Det 'var litterara paverkningadran tysk diktning som opp�
nade var�- nyromantikers oron_,for os,tgot_ska och varmlandska ,sago-

); ,rr: 
1 Se Norlind, J. Fr. Hallardt ... STM 1938, dar oclp,a 1700°t�iets lexiko

grafis:frn arbete pa kontinenten beri:ires. 
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·berattare och folkvisesangare01 .A ven Drake hade sitt idealland i
Tyskland- de svenska: :inusikerna ha syn.ts honom smaskurna. Under
sin uppskattade verksamhet vid- akademien har han dock sjalv gjort
en viktig insats for att hoja den sven_ska musikens niva. De 2;000
elever han undervisade dar och de manga som handletts av bl. a.
Geijer, Crusell och Lindblad utgora den grund pa vilken senare
svensk musikkultur · byggts upp.

1825 salde Drake Follingso och flyttade till Stockholm, dar han 
sa smaningom fick overta Frigels arbetsborda. 1826 overtog han 
undervisningen i harmoni och kontrapunkt, - £ran 1830 aven med 
professors tit el, dock utan arvode, som utbetalades till Frig el in till 
dennes dod 1842. Ar 1834 overgick Frigels inspektorat pa Drake 
och 1840 aven sekreterarposten. Drakes intresse for biblioteket finnes 
vitsordat pa flera hall.2 1839 erholl han 100 rdr av akademiens· medel 
for att stalla det i ordning, och efter Johan Mazers storartade dona
tion ar 1847 kunde man borja ordna utlanin·g. at offentligheten, 
varfor en bibliotekariebefattning, som Drake skotte, inrattades 1849. 
Ar 1870 var biblioteket »upptaget i varde till den betydliga summan 
av 54193 R:dr.>> (Cronhamn.) Da 0. D. Winge vistades i Berlin 1853 
sande han en del autografer och facsimiler till Stockholm, eftersom 
han visste, att Drake samlade sadana.3 

Under sin verksamhet i Stockholm fann Drake det nodvandigt att 
ge tit en harmonilara som passade hans pedagogiska intentioner, 
delvis arvda fran elevtiden under Eggert. 

Den nya musikteori, som byggts upp pa -generalbasens grund, hade 
redan under 1700-talet alstrat en mycket omfangsrik litteratur.4 Den 
franska driften att forklara fick sina apostlar i Rameau, d'Alembert 
och Rousseau; den tyska bojelsen att samla och ordna visade sig hos 
Mattheson, Koch och E.irnberger. Alla - dessa bihehollo generalbas
besiffringen, som fick det forsta allvarliga mothugget med Gottfried 
Webers kamplystna >>Versuch einer geordneten Tonsezkunst» ar 1817. 
Visserligen hade redan Rameau smiddat vid det funktionella betrak
telsesattet, men det maste forst genomga en Jang rad stadier, innan 
Riemann kunde utforma det i ett konsekvent system. Som ett kri-

1. Se Fritz Andersson: Nyromantikernas folkmytologiska diktniug, Samlaren 

1938. 
2 Se Morales-Norlfnd: Kungl. Musikaliska Akademien 1771-1921, och Cron

hamn: Kongl. Musikaliska Akademien aren 1771-1871. 
3 Lo, sig. 163: 3-6. 
4 Se narmare Hugo Riemann: Geschichte der Musiktheorie, Leipzig 1898. 

149 

terium pa grad.en ·av modernitet kan man .ta harledningen _av be
greppen skala, tonart och ackord. Det visar sig da, att det medeltida 
betraktelsesattet av skalan som _den fasta grund'en for all musik 
hanger kvar mycket envist i den teoretiska litteraturen och an i dag 
ar a11tf6r dominerande i vara musikp_edagogiska arbeten. Med skalan 
som utgangspunkt byggde man upp harmonierna genom att stalla 
ters pa ters. Pa sa sa.tt fick man en·rad grundackord, hos Kirnberger 
exempelvis sju. Det klassiska dokumentet · over denna terssalighet 

. inom harmonilaran ar Knechts Elementarwerk (1792-98 ), som upp
raknar 3,600 >>Accorde der praktischen Musik >>, darav t. ex. 132 
septimackord som urackord. Rameau ar vagrojaren for en logiskt 
mera tillfredsstallande princip, namligen den att utga fran ett tonalt 
centrum och darifran bygga upp tonarten och skalan. Har ar klangen 
_ utgangspunkten och skalan en andrahandsprodukt. Gottfried Weber 
star mycket tydligt pa den:µa standpunkt i sitt l>Versuch . · .. >>, da han 
sager, i § 21: >>Eine Tonleiter ist namlich anders nichts als: die Ge
samtheit der einzelnen Tone aus welchen die eigenthiimlichen Akorde 
einer harten oder weichen Tonart bestehen, in eil!-e Reihe gestellt». 
Han Bverger emellertid detta fullt moderna betraktelsesatt, nar· han 
kommer in pa ackordlaran, da han, som Kirnberger, uppstaller sju 
grundharmonier, vilkas olikheter inte aro av funktionell utan av 
aritmetisk art, och sedan redogor .for deras anvandbarhet i olika 
situationer. Inte forran efter Ottingens och Stumpfs tonpsykologiska 
undersokningar var tiden mogen. att laborera med harmoniska sym
boler utan forankring i skalan. 

Drakes harmonilara ar pa intet vis revolutionerande.1 Dess storsta. 
forjanst ar aterigen en mattfullhet och oversiktlighet, som gjorde 
den mera lampad an de flesta in- och utlandska larobocker att infora 
musikeleven i teoriens labyrinter. Den kom ut 1839--45, men dess 
standpunkt ar fortfarande den gamla beprovade basbesiffringens . 
Den blir dock mycket instruktiv genom den ibland resoneranc;Ie:fram
stfillningen.och de manga exemplen. Allmanheten uppskattade ocksa 
harmonilaran, som verkligen fyllde ett behov, och en i stort sett upp
skattande recension i litteraturtidningen · Frey ar 1841 av de tva 
forsta delarna slutar med dessa mot Akademien syrliga ord, att verket 
inte hara agde egna fortjanster utan ocksa vittnade om >>att inom 
Musikaliska Akademien andock lefver ett strafvande for en adel och 
nyttig verksamhet, hvars tillvaro mangen ansett sig befogad att be-

1. Stig ,Valin pav1sar utforligt Drakes beroende av utlandska kallor i ST.i\i 

1933, Den, musikteoretiska undervisningen ... , s. 94-100. 
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-tvifla>>. Vad· recensenten patalar ar dels :nagra sprakliga inkonse
'kvenser, d·els den gamfa didaktiska f6ljden mellan ton, skala .. och
tonart. Hans -aninarkningar visa, ·att han snuddat· vid mo.dern:are
tankegangar. 

Harmonilaran borjar i gamnia1 bepr6vad stil med enkla toner, 
tonf6ljder, tonarter och intervaller, men_ utan de vidlyftiga utvik

. ningar, som ofta tynga den tide:ns larobocker - den grundlige Kirn
berger lancerar, for att ta ett exempel; redan i kapitlet om intervaller 
. sadana brak. som rn£il, J och indelar durtonarterna i tre klasser 
alltefter du:rtersens :nier eller mindre koinplicerade sammansattnfog.-1
Drake star dare.mot helt pa den 1iksvavande temperaturens stand
punkt och undviker alla aritmetiska komplikationer. Ackordlarans 
tolv kapitel fora i stallet enkelt och askadligt forbi konsonerande 

· och · dissonerande grundharmonier, d. v. s. treklanger och septim- ,
· ackord, aekordsystem i dur och moll-tonarter, d. v. s. ackorden pa
· skalans sju . toner, non-, undecima- och tredecimaackord, anmark-
- ningar over dissonanser, f 6rhallningar, kadenser etc. fram till tonar
· ternas slaktskap, modulation och utvikningar. Ovningsuppgifterna
besta i ackordsattning till en besiff�ad bas. · · · 

La.ran om ·enkla kontrapunkten behandlar -· svarigheterna vid 
·harinonisering av en· 'melodi. De. aven har tolv kapitlen tala om
ackompagnement med vasentliga och tillfalliga grundharmonier, ut
vikningar 6ch modulationer, takt och · taktarter, anticipation och

· retardation, perioder och rytmisk indelning samt · kyrkotonarter.
Slutligen namna de tva avslut�nde -kapitlen >>olika niusikslag>> · samt
sangrosternas och orkesterinstr·umentens omfang. Den enkla kontra
. punkten omfattar alltsa intet som helst tematiskt arbete ..:_ imitation
· och fuga ·hanvisas till den dubbfa kontrapunkten .. I. stall et finnas
:tva utf6rliga-kapitel o:in melodibildning med tikli_ga -exempel, ofta
·harritade fran Mozart och Haydn.· Aven modulationen · behandlas
·med stor utf6rlighet, och Drake ryggar inte.tillbaka for de mest vitt
• gaende alteiat�onsregier. lvlan kan tanka sig vilken mangd · fall, alla
· illustrerade -av Drake, som rymmas i foljande sats ur >>Str6dda an
' inarknirigar ofver modulationerl>}: >>hvarje ton i en 3-klang kan hojas
eller sankas en half ton och sedan blifva bestandsdel af en hufvud_:7_;
· acc·ord>>. Drakes princip har tydligen varit att ga igenoin alla tankbara
·fall, for att den unge tonsatt::i,ren sedan skall kunna ga:raktmot malet
. och inte behova offra onodig · tid. -pa· experiment. >>Med alla dessa
1
"' 1 J. Ph. Kirnbetger: Die Kurist des reinen_Satzes, Berlin 1774-79, I, s. 14 f. 
II. 1, s. 72.
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medel skall det icke .blifva eleven svart att undvilta enformighet och 
fattigdom i· harmonien.>> Drake. papekar ocksa, att orat vinner sa
kerhet i valet av medel vid stridium av goda ma.stares verk och att 
>>mangfalden och rikedomen· i en composition. mindre_ bar sokas uti
motivernas mangd, an i deras behandling>>. · 

Harmoniseringsuppgiften star dock hela tiden i centrum. Pa grund 
av de minimala statsanslagen till Akademien kunde undervisningen 
inte . drivas sarskilt langt. Man f 6rstar den klagan som Musikalisk 
-Kyrkotidning uppstamde i shitet av 40_:talet over att de enda elev
kompositioner man fick hara vid uppvisningarna voro preludier och
ater preludier av ganska innehallsl6st slag.

.Drakes >>elementar-cours>> representerar ett aktningsvart ,arbete,
val utfort i fraga om oversiktlig. uppstallning och utformning. Han
·har inte efterstravat nagon vetenskaplig sjalvstandighet, men har
dock tagit upp. flera av . de nyare foreteelserna pa omradet, sasom
Logiers modifierade basar, - s6m avslutning pa den eri.kla kontra
punkten meddelas en melodi med 35 olika basar - W ebers systema
·tiska genomgang av harmonif6rbindelserna och Kochs Iara om till
falligt dissonerande ackord ( exempelvis dominantkvartsextackordet).

E:nligt · en anteckning i akademiens exemplar av den enkla kontra
punkten har _ detta inkopts _av Aron Bergenson ·i Skara deu W aug; 
1866. Nar han senare skrev sin harmonilara, fortsatte han visserligen 
successfonen Kirnberger__.:.Eggert-Drake, vad upplaggningen av ma
terialet betraffar, men hans arbete har mycket mera karaktaren av 
ett kompendium, och han saknar den flakt av mangsidighet och 
modernitet som finnes hos Drake. 

Drake undervisade aven i dubbel kontrapunkt och hans 6versatt
ning av Seyfrieds Beethovenstudier vittnar om intresse · for denria 
gren av den musikaliska vetenskapen. Han hade ocksa for avsikt att 
ge ut en larobok darom, men denna plan blev aldrig utf6rd.1 

Ar 1810 .horde Arvid August Afzelius en smalandsk flicka sjunga 
den melodi, som sedan blev bekant under namnet Nackens polska, 
och detta ogo:r;i.blick . kan .betrakfas som · upprinrielsen till. den· langa 
raden a.v tryckfa folkvisor ri:qder 1800-talet. 1814-1817 kom >>Svenska 
folkvisor» ut, samlade och :redigerade_av Afzelius och Geijer. Den sist
namrid_e skrev· en inledning, i vilken han passade in 'folkvis�n i dess 
. krilturhistoriska . sa:minanhang pa sitt saregna storslagna satt. Lik:.. 

1 Enligt en formodan av prof. Norlind hade Drake just for avsikt aU begagna 
Beethovenstudierna for delta andamal. 
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som · barnet later ana langt flera mojligheter an mannen nagonsin 
kan uppfylla, sa ar ocksa folkvisan en visserligen naiv, men anda 
sallsynt mangskiftande form av poesi, som kan Iara aven deri erfarrie 
skalden nagot vaseritligt ifraga om knapp karakteriseringskonst. 
Genom stand ens_ allt skarpare avgransning mot varandra har dock 
folkvisan forlorat sin stallning som en hela folkets egendom. 

Afzelius och Geijer voro inte de enda upptecknarna av folkvisor. 
Hammarskold och Raaf voro ocksa intressetade av uppgiften, och 
.i synnerhet Raaf har en stor andel i tillkomsten bade av Afzelii
Geij ers >>Svenska folkvisor>> och Arwidssons senare >>Svenska forn
sanger>> av 1834. Ver kens titlar antyda en viss skillnad i upplaggningen. 
Det tidigare arbetet innehaller nyuppteckningar, framfor allt fran 
Vastergotland, medan det senare inte endast innehaller sadana upp
teckningar, mest fran Ostergotland, utan ocksa har tagit upp en mangd 
visor ur gamla. manuskript fran 15- och 1600-talen. 

Raaf berattar i sin sjalvbiografi: 1 

>ffran ungdomen alskare af sang och saga, sysselsatte jag mig tidigt 
att uppteckna de da annu hogkomna, nu alldeles forgatna medeltidens 
romanser, deruti bitradd pa andra orter af sedermera th. lektorn i 
Linkoping·r. H. Wallman, som med understod af nagra vanner, hufvud
sakligast af Frih. J. Adlerbeth, gjorde vidstrackta resor, sardeles i 
Smaland, for beskrifning saf fornlemningar. Melodierna till dessa sanger, 
som nu hanrycka ·Europas alla folk, afsattes till storre delen · genom 
forutnamnde prof. E. Drake och hans davarande musiklarare och gast, 
k. irnpellmastaren J. Eggert, som, efter afsked fran denna befattning,
amnade aterflytta tiil sitt fadernesland Tyskla,nd, men hindrad darifran
af franska oroligheterna, insjuknade hos Drake och, forflyttad till mig,
afled pa Thomestorp.

Det ar denna stora samling k. bibliotekarien A. J. Arwidsson hade 
godheten att mycket foroka och pa min anhalla_n utgifva aren 1834 
-42, under titel af svenska folkvisor, fornsanger och lekar, uti trenne
dryga band, hvaraf hvarj e ark lemnades till min granskning. Utgif
varna till Sv. Folkvisor 1814-16 hafva glomt omnamna att jag till
deras arbete bidrog med 70 romanser, de flesta med melodier.>> ·

Denna folkvisesam1ing finnes omnamnd redan fore Arwidssons upp
laga i det forsfa av de sex haften, kallade Nordmannaharpan, som 
J. M. Rosen med Drakes bistand gav ut i borjan av 1830-talet. De
innehollo endast svenska kompositioner - en 4-handig symfonisats

- i C dur av Lindblad, sanger av Crusell, W. Bau.ck m. fl., ett rondo
letto av Drake, ett divertime:pJo av Geij er etc. - och under de tva
stallvis ganska kromatiskt ackompagnerade folkvisorna finnes foljande
notis:

1 Ahnfelt: Raaf ... , s. 17. 
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>>Dessa tvenne stycken tillhora en storre samling af svenska folkvisor,
sagor och allmannast forekommande lekar, hvilken framdeles kommer 
att utgifvas. Af traditionen troget uppfattade och till oss ofverforde 
fran en aflagsen forntid, atergifva de med sanning den nordiska sangens 
egna lynnen och magiska, genomtrangande anda. 

I nasta hafte torde vi genom en-sarskild bilaga fa tillfalle att utforligt 
orda om den nordiska tonkonstens caracteristik och historia. 

E. Drake. J. M. Rosen.>>

Detta tillffille utnyttjades dock aldrig i Nordmannaharpan. Det 
blev i stallet den finske magistern och docenten i historia, Adolf 
I war Arwidsson, som 1834-42 gav utsamlingen under titeln: >>Svenska 
Fornsanger. En samling af Kampavisor, Lekar och Dansar, samt 
Barn- och Vallsanger.>>, i vilken Drake blev den musikaliske med
arbetaren. Inte heller har berattades den nordiska tonkonstens 
historia; Arwidsson hanvisade till Geijers inledning av ar 1814. 
Pa grund av >>fornsangernas>> litteraturhistoriska karaktar kunde en
dast omkring halften av dem forses med melodier, medan alla haft 
sadana hos Afzelius-Geijer. 

Musiken i den tidigare samlingen hade redigerats av Hreffner, som 
trodde sig ha upptackt en saregen svensk skala: d, e, f, g, a, b, c, d, 
liggande till grund for folkvisorna. Han berattar, att han ibland 
spelat ciss som ledton i stallet for c, och att man da, bade i Tyskland 
och Sverige, sagt att han spelat pa det >mya sattet». Hreffner >>a.ter-
stallde>> ocksa en del melodier till denna ursprungliga skala och 
forsag dem med ett ackompagnement som endast anvande skalegna 
toner. Drake, som aldrig visat samma inttesse som - Hreffner for 
kyrkotoner, - i harmonilaran lanade han just det kapitlet fran 
Frigel - har knappast tagit nagot intryck _av Hreffners resonemang 
(publicerade 1818). Visserligen forekomma flera visor med stor _ led
ton, men pa andra stallen kan man nastan ana en redaktion at mot
satt hall, som exempelvis i denna tidiga version av varmlandsvisan: 

j• 
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Drakes ackompagnement ar i regel enkelt och genomskinligt, utan de 
· kromatiska fargningar som forekommo i N ordmannaharpan.

Mera konstfullt utarbetat ar ackompagnementet i de tre musik
haftena till Bellmans Valda Skrifter, som kommo ut 1836---:-37.
Melodierna ha Iamnats ororda, men den aldre, torftigare beledsag-
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ningern har bytts ut. mot en rikare och intressantare, dar man inte 
·sallan kan spara Drakes gam_la forkarlek for kromatiska gangar: I en
liten efterskrift, date;rad december 1837, har han meddelat ursprunget
till omkring 30 melodier - fran folkvisor, operor och franska chan
soner - men .samtidigt papekat- att >>ganska fa>> kunna tillskrivas
Bellman sjfilv, trots att det pa 30-talet, alltsa ett halvt sekel efter
sangernas _tillkomst, inte fangre gick att kontrollera, vilka som voro
de verkliga >>aukto�erna>>.

, . 

Annu en gang anlitades , Drake som musikalisk radgivare vid en 
bokutgivning. Det var i >>Afsked ·af Swenska Folksharpan, Med bi
drag till. Swenska Folksangerna�. Historia af Arv. Aug. Afzelius. 
Melodierna harmonierade af E. Drake. >> Boken kom ut pa Albert 
Bonniers forlag ar 1848 .och inneholl bland annat 24 visor ·med :rp.usik. 
I ett brev fran Afzelius till prake den 12 juni 18491 skymta bakom:.. 

liggande, evigt aktuella f 6rlaggarsvarigheter, liksom man far en aning 
om Drakes tillbakadragna, foga affarsbetonade _natur: ·_ 

>>Jag har nu bo:rjat lugna, mig for mitt genom musikbilagornas skam
liga, vanvard forstorda arbete. Den lumpna penning jag fick, ha.de jag 
heldre undvarit om mitt tvaariga arbete och kostnader battre lyckats. 
Nu saknas flera af de melodier jag· amnat inforda .:_ bland dem >>For
nog.da. lefna.d>>, som dock lofvats i texten. Lika med det. Nu till sake:ri. 
Bonnier har ju sjelf varit hos mig och· begart correctur och melodier. 
Uttag din fordran af honom, jag har blott sallt text och en del melodier: 
ej harmonierna dertill. Den tillhor Dig. Och vil han ej betala, sa kan 
Du lagsoka hon.om: och sequestera upplagan.>> 

Mellan Drake och Afzelius uppstod sa smaningom en varm vanskap. 
De arbetade bada for folkvisans sak, 00h nar >>Sangbok for folkscho
_ lan» skulle ges ut, bad Afzelius, att Drake skyndsamt skulle valja 
ut de sanger ·som borde inforlivas med den.2 Det fanns ·namligen 

-mycket: motstand att overvinna, till och med -i de egna led en, som
· man kan ·ana sig till av ett brevstalle hos Afzelius fran 1847, dar. han
:talar ()m att >>det ar vida mer Gudstjenst uti att spela Folk-visor
an att sitta och spela bra.de med Raaf».3 

Drake a1lf.ortroddes uppdrag inte bara inom akademien� l:-l;ans rad 
inhamtades' i en mangd olika angelagenheter och han represeriterade 
sin att i Riddarhuset aren 1828-58, men omkring ar 1860 mftste han 
.avsaga- sig· aHa ovriga uppdrag pa grund av f6rsvagad syn. De sista 

. 
1 Lo, sign. 2: 6. 

Lo, sign. 2: 4. 
-
3 Lo, sign. 2: 1. 
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aren av sitfliv var han blind. Han dog den 9 juni 1870 i -Stockholm 
och· begravdes pa Johannes kyrkogard. Pa den hoga, ohuggna grav-
stenen star: 

ERIK DRAKE 

* 1788 t 1870

Vanner och larjungar reste varden. 

Alla behandlade kompositiont:r finnas pa M.A:s bibliotek., Pa titelbladet till 
det vik;tigaste bandet star: Compositioner af E. Drake. Sang. Det framgar av 
anteckningar vid flera komp9sitioncr att bandet samlats till en enhet pa hosten 
1834. Kompositionernas fuUstandiga titlar anforas har. 

Sappho. Declamatorium i 1 akt af G. A. Silverstolpe. Klaver-Utdrag. Norrsunda 
1813. 

Sio-Quinnan. Romanz af Amadeus Atterbom. Musiken tillegnad Fru -Friherrinnan 
·Mathilda Schmiterlow fodd Palbitzky. Norrsunda 1815. >>Puisse ma Dedicace 
vous faire autant d'honneur qu'a moi. J. J. Rousseau.?

·Stab at· Mater, dont les Strophes se chantent alterna'tivement les unes en musique
a tro_is voix, les autres en plaint-chant. Sthm 1833. 

Siung du. Terzetto med Accompagnement af Pianoforte. Orden af "\Valerius. 
Tunarp d. 15. VII: r 1816. 

Blommorna af Amadeus Atterbom. 
N:o 1. Tillegnan. S:ta E-merentia 20. (d. v. s. den 23 jan.) Andante soste-

nuto, 4/4, E-dur. 
N:o 2. Sippan. S:t Johannes -19. (midsommardagen) Moderato, 3/8, F-dur. 
N:o 3. Gullvifvan. S:t Titus --20. (4 jan.) Allegretto, -3/4, B:-dur. 
N:o 4. Narcissen. Trettondagen -20. Andante, 4/4, A-dur. 
N:o . 5. Rosen. August -20. Allegretto, 3/8, G-dur. 
N:o 6. Forgat-mig-ej. S:t Erhard -20. (8 jan.) Amoroso, 4/4, Ess-dur. 
N:o 7. ·solrosen. S:t Hyginus -:-20. (11 jan.) Maestoso, 4/4 D-dur. 
N:8 8. Tulpanen. S:t Felix _:20. (14 jan.) Tempo di Marcia, 4/4, A-d11r. 
N:o 9. · Hyacinten. S:t Antonius -20. (27 april) Andante espressivo, 6/8, 

g-moll. 
N:o 10. Vallmon. S:t Prisca -20. (18 jan.) Andantino, 2/4, A-dur. 
N:o 11. Liljan. S:ta Prisca· .:__20. Andante sostenuto, 4/4, Ass-dur. · 
N:o 12. Nattviolen. S:t Henrik -20. (19 jan.) Innocentemente, 6/8, G-dur . 

Sanger med Accompagnement af Forte-Piano'. 
N:o 1. Kyssene af Baggesen (Brunette_n) 1814. Allegretto, 6/8, B-dur. 

Tryckt i Tidning for Theater och M;usik, N:o 2 d. 11 juni 1836. 
N:o 2.- Kyssene (Blondinen). Kon;sunda, 16 febr. 1_814. Andantino con moto, 

4/4, B-dur. 
, N:o 3. Doux instans. Romance. Norrsunda 1814. Andante, 3/8, ,c-molL
. N:o: 4. Sang. (Orden af Geijer.) Bulsjo d. 10 juli 1814. Andante, 4/4, Ess-dur. 
N:o 5. Romance. Bulsjo 1814. Non troppo Allegretto, 6/8, F-dur. 
N:o 6 . .Jag minnes dig, af Matthisson. Bulsjo 1815. 3/4, A-dur. 
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N:o 7. · Jag ·minnes dig. Bulsjo d. 16 juli 1815. 2/4, e.-moll.-
N:o 8. Akta dig, af Hammarskold. Bulsjo d. 3 aug. 1815. Allegretto, 

N:o 9. 

N:o 10. 
N:o 11. 
N:o 12. 
N:o 13. 

N:o 14. 

N:o 15. 
N:o 16. 
N:o 17. 

N:o 18. 
N:o 19. 
N:o 20. 
N:o 21. 

N:o 22. 
N:o 23. 
N:o 24. 

N:o 25. 
N:o 26. 
N:o 27. 

6/8, G-dur. 
Min cittra, af L. Hammarskold. Bulsjo d. 4 aug. 1815. Andante 

con moto, 2/4, d-inoll. 
Sang. 1816. Faticosamente, 3/4, f-moll. 
Lied. Bulsjo d. 15 febr. ·1817. Andantino, 4/4, Ess-dur. 
Lied. Bulsjo. Paskdagen 1817. Andante con moto, 2/4, A dur. 
Bortr.esan, af. Choraeus. Bulsj� d. 9 maj 1817. Moderato, 4/4, g-moll. 
Inford i Nordmannaharpans sjatte hafte. 
Jag flyr till dig, af Euphrosine. Bulsjo. Midsommarsdagen 1818. 

Allegretto, 4/4, B-dur. 
Sang. Follingso d. 28 febr. 1819. Poco sostenuto, 2/4, d.:.moll. 
Aftonrodnaden, af J. Follingso d. 1 mars 1819. �1/4, F dur. 
Lied ehies wahnsinnigen Made.hen. (Engliscb.) d. 4 juni 1823. 

Agitato, 6/8, a-moll. 
Sang. Sthm d. 17 jan. 1825. Allegretto, 6/8, ·F-dur. 
Langtan. Sthm 1826. Con affetto, 6/8, B-dur. 
Mai-Lied von Salis. Sthm 1826. Andantino, 6/8, G-:dur. 
Wintersang, efter Holty. Sthm d. 15 juli 1827. Non troppo allegro, 

6/8, a-moll. · 
Maj-sang, af Tegner. Sthm d. 5 maj 1829. Allegretto, 2/4, C-dur. 

af Atterbom. Sthm 1830. Con affetto, 4/4, c-moll. 
Berengers klagan, af Coster. Sthm 1832. Andante • agitato, 4/4, 

d-moll.
Aterkomsten, af Coster. Sthm 1833. Con moto, 3/4, G-dur. 
Nyars-sang. F-n. Sthm jan. 18�4. 4/4, C-dur. 
Jungfrun i det grona, af Euphrosine. Sthm 1834. 4/4 (alla breve), 

G-dur. 
N�o 28. Elise Brand. Ballad ur Sjofroken. · Sthm 1834. 6/8, g-moll. 

Vidare finnes: 
Sonate pour le Piano-Forte et Violon compose par E. Drake. Bulsjo le 15. mai 

1816 (endast pian�stamman i behall). 
1:er Quartette (med paskrift: enligt prof. Bauck, komponerad af Erik Drake). 
2:eme Quartette (endast :forsta och sista bladet). 

I Nordmannaharpans fjarde hafte finnes ett fyrhandigt pianostycke: 
Rondoletto, tillegnad demoisellerna Hilda och Emma Stokoe, af E. Drake. 

I handskrift finnes: 
Biografiska Anteckningar ofver namnkunnige Tonkonstnarer, med en foregaende 

Histo:risk inledning om Musiken. Samlade af E. D. 1823. 
Handskrifter i Musikaliska Akademiens bibliotek som ha beroring med Drakes 

>>elementar-cours,> aro foljande sju (med bibliotekets numrering):
Handskrift n:r 2. >>La:ran om kontrapunkteri,>, tryckt 1845., med tomma blad mellan

de tryckta. H&r· och dar en del anteckningar och notexempel i anslutning till 
texten. 

Handskrift 10. >>Elementar..:cours i Harmonie-La.ran .af E. Drake. Led. af K. Sv. 
Musik. Akad:n.: Harmoniska Sallsk. i Sthm. samt Musik. Sallsk. i Carlstad 
och Carlskrona. N:o 1.>> Prydlig handskrift med tio kapitel, i huvudsak 
overensstammande· med den tryckta ·upplagans >>Accordlara,>. 
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Handskrift 11. >>Elementar-Cours i Harmonielaran af E. Drake. N:o 2. Sthm

d. 27 sept. 1832.>> Kapitlen XI till XX finnas har. De motsvara storre delen 

av den tryckta >>La.ran om enkla kontrapunkten». Dispositionen ar likartad, 

men manga detalj er olika. 
Handskrift 119. >>Elementar-Cours i Harmonie-La.ran af E. Drake. Sthm d. 27

aug. 1832.>> Lika med handskrifterna 10 och 11. 

Handskrift 133. ,>Praktisk Elementar-Bok i Harmonie-La.ran af E. Drake. Forsta 

Kursen. Stockholm 19/10 1838 .. D. ,Vinge.>> Innehaller_ utforliga exempel i

anslutning till elementarkursen. De avslutas med en harmonisk analys av 

en fuga i h-moll av J. S. Bach. 
Handskri:ft 149. Innehaller en mangd utskrivna exempel och uppgifter till >>Accord-

laran�. 
Handskrift 150. Liksom den forra hand.skriften bildar denna ett slags nyckel till

elementarkusen och innehaller utskrivna exempel och uppgifter till den 

enkla kontrapunkten: koraler etc. 
Tryckta arbeten av Drake aro: 

Allmanna gr.under i Musik och Claverspelning. Froknarna Louise o·ch Sophie 

Taube tillegnade af E. Drake. Stockholm. Stentryck af C. Mi.Uler. Pa eget

forlag. 1830. 
Elementar-Cours i Harmonie-La.ran. Forsta delen. I. Stockholm 1839. Andra 

upplagan 1840. Tredje tillokta upplagan 1851. Fjerde upplagan 1857. · 

Elementar-Cours i Harmonielaran. Forsta delen. IL Stockholm 1840. Andra 

upplagan 1845. Tredje upplagan 1857.
La.ran om Kontrapunkten. Elementar-cours. Stockholm 1845. 

. Fragor i harmonilaran, till besvarande vid organist-examen; jemte en kort och 

lattfattlig method att verkstalla utvikningar mellan alla tonarter. Af E. D.

Stockholm 1846. Andra upplagan 1849.
Verk som Drake oversatte aro: 

Carl - Gollmicks Kritiska terminologi for vanner af Tonkonsten och Theatern .

Ofversattning af Eric Drake, ledamot af Musikal. Akademien. Med 4 half

arkstabeller. Stockholm 1842. (Innehaller narmare tusentalet musiktermer).

Orgelskola af Carl Hinr. Zollner, Op. 71. Ofversattningar af E. Drake. Stockholm 

1842. (8 textsidor och 16 musiksidor). 
Bitrade vid orgeln af Topfer (enligt Cronhamn). 
Beethovenstudier av Seyfried (i handskrift pa Musikhistoriska museet). 

Drake medarb.etade i foljande publikationer:

Nordmannaharpan, sex odaterade haften, utgivna av J. M. Rosen och E. Drake 

omkring· 1831. (Endast svenska kompositioner.) 

Tidning for theater och musik, utgiven av J. lVI. Rosen, 1835-36. 

Musiken till Valda Skrifter af C. M. Bellman, tre haften, 1836-37. 

.Svenska Fornsanger. En samling af Kiimpavisor, Folkvisor, Lekar och Dansar, 

· samt Barn- och Vall-sanger. Utgifne af Adolf Iwar Arwidsson. Stockholm

1834-42. ,>Herr Kongl. Sekret. E. Drake, hvilken, jemte Hofkapellmastaren 

Eggert, upptecknat de flesta har forekomman,de melodier, har haft den god

heten att afven bitrada med deras redaktion, utford pa ett satt, som sakert

skall tillvinna honom alla kannares bifall och loford.>> (Ur Arwidssons forord.)

Afsked af Swenska Folksharpan, Med bidrag till Swenska Folksangernas Historia, 

af Arv. Aug. Afzelius. Melodierna harmonierade af E. Drake. Stockholm,

Albert Bonniers forlag 1848. 


	Blank Page



