


M E D D E L A N D E N  O C H  A K T S T Y C K E N  

TILL 150-ARSDAGEN AV U P P F U R A N D E T  
AV H A Y D N S  “SKAPELSEN” 1802 

I B E R G E N  PÅ R U G E N  

I HAYDN-LITTERATUREN betraktas ett  ofta citerat brev från den 68- 
årige mästaren till en krets av musikintresserade i den lilla staden Bergen 
på Rügen som ett  av de vackraste proven på, hur högt Haydn upp- 
fattade sin mänskligt konstnärliga mission. Brevet, dat. 22 sept. 1802, ut- 
gör svar på en entusiastisk tacksamhetsskrivelse, som Bergens musik- 
älskare avlåtit till Haydn efter ett  framförande av  hans oratorium 
“Skapelsen”, och publicerades ffg 1844 i >)Allgemeine Musikalische 
Zeitung”1. Det försågs då av den dåvarande ägaren av  Haydns brev 
med ett  förord, som icke ä r  utan intresse, då det ger vissa upplysningar 
om, hur detta i varje fall mycket tidiga framförande av  oratoriet 
kom till stånd i en så avsides belägen ort som en liten stad på Rügen 
- endast 3 år efter det första uppförandet i Wien. Såsom av  innehållet 
i denna kommentar framgår, ä r  författaren en son till den dåvarande 
dirigenten, vilken betecknas som “Cantor D.”. Det heter där b l .a . :  

“I den lilla staden Bergen på Rügen hade i början av detta århundrade 
några begeistrade vänner till den andligaste av alla konster, musiken, 
sammanslutit sig till en liten krets av lika tänkande medlemmar och det 
desto innerligare, ju obevekligare omständigheterna nekade dem den 
njutning, som enstaka berömda konstvirtuoser eller större konstinstitu- 
tioner erbjuda musikvänner i större städer, och som på sådana platser 
blivit nästan ett behov för varenda bildad människa - - -. “Efter 
a t t  ha klarlagt, varför just Haydn uppskattades så högt i denna krets 
av musikälskare, som ej förfogade över ett enda orkesterinstrument utan 
bara hade ett “flöjtfortepiano” till sitt förfogande, fortsätter kommen- 
tatorn: “Det var en vinterkväll)) - det måste således ha varit vintern 
1801-02 - oden lilla föreningen, som alltid brukade träffas i assessor 
Dr. K:s bostad, väntade med särskild spänning på a t t  musiken skulle 
börja. Haydns 'Skapelsen' hade satt nya strängar av hänförda känslor 
i mäktiga vibrationer i bröstet på många tusenden - - - , idag skulle 
den bli framförd för första gången i denna intima krets. En äkta hänförelse 
mäter ej de egna svaga krafterna, den ser bara ett vackert mål framför 
sig. Vem skulle då ha tänkt på sångarnes ofullkomlighet, på det gammal- 
modiga, om också då mindre än nu anstötliga flöjtfortepianot och an- 

* Allgemeine Musikalische Zeitung, 1844, nr  9, s. 145-48. I övers. i Svensk 
Musiktidning 1909, nr  11. 



112 

märkt på det?, - I vidlyftiga ordalag skildras den hänförda stämningen 
efter uppförandet, som resulterade i ett beslut a t t  uttrycka sina tack- 
samhetskänslor i ett gemensamt brev till mästaren i Wien. “Brevet ned- 
skrevs omedelbart och undertecknades av den lilla föreningens två stif- 
tare i allas namn. Ingen hoppades eller ens hade en tanke på ett svar 
--- . Då kom Haydns brev, som därefter bevarades såsom relik. 
Det gamla flöjtfortepianot blev förvaringsstället för detta märkliga brev, 
och där har det visats för mig som barn - - - Brevet ärvdes av 
min far, till vilken det ju också var riktat, och han skänkte det till mig, 
då jag genom mina handlingar bevisade honom, at t  jag hade gjort hans 
konstprinciper till mina.”1 

Av den förbehållslöst öppna, ja hjärtliga tonen i detta Haydns brev 
får man väl dra slutsatsen, a t t  hyllningen från den anspråkslösa musik- 
miljön på Östersjö-ön omedelbart hade rört den vid alla slags ovationer 
vane mästarens hjärta. Och det är  egentligen förvånansvärt, a t t  man 
inte ens inom ramen för den lokala pommerska musikforskningen, så 
vitt vi veta, har sett sig föranledd a t t  undersöka, vilka brevets upp- 
hovsmän i Bergen voro, och på vilket sätt  detta visserligen ej på höjden 
av  en offentlig konsertprestation stående, men kulturhistoriskt ändock 
märkliga uppförande av “Skapelsen” kom till stånd. H. Engel beteck- 
nar åtminstone i sin uppsats “Musik in Pommern”2, i vilken han för- 
modligen stödjer sig på E. W. Böhmes artikel “Erste Haydn-Auf- 
führungen in Pommern”3, Haak som den förste, som uppförde “Skapel- 
sen)” år  1812, således exakt 10 år  efter det nämnda framförandet i 
Bergen. 

Ej heller i själva Bergen synas några minnen av personliga förbin- 
delser med mästaren i Wien ha blivit bevarade. Här, på ort och ställe, 
skulle det ju ha varit lät t  a t t  avslöja “Cantor D:s” anonymitet - hans 
fullständiga namn är Joh. Friedrich Dammas (1771-1850), vilken 
från 1795 var anställd i Bergen såsom andre lärare vid stadsskolan 
och samtidigt såsom kantor och organist vid Mariakyrkan - desto 
mera som hans minne nyligen blivit firat i Bergen i en liten ))Fest- 
schrift zum 100-jährigen Bestehen des Männergesang-Vereins Ehmke- 
Liederkranz, 1838-1938”4 såsom dennas stiftare och även genom 
reproduktion av  et t  utmärkt porträtt ånyo gjorts levande. Om upp- 
förandet av “Skapelsen” och det berömda Haydn-brevet står tyvärr 
ej ett  ord i denna festskrift, fastän den annars uppehåller sig vid Dam- 
mas’ utveckling och organisationsförmåga i ytterst erkännande ordalag. 

1 Carl Hellmuth Dammas, f. 5 nov. 1816 i Bergen på Rügen, var enligt personligt 
meddelande av herr Plötz (Bergen, 7 dec. 1942) mycket musikalisk: “Han över- 
träffade i sin musikbegåvning sina föräldrar betydligt. Han studerade i Italien och 
efterlämnade flera större musiverk.” 

2 Die Musikpflege, 4. Jahrgang 1934, s. 20. 
3 Pommersche Heimatpflege, 3. Jahrgang, H. 2, Juni 1932. 
4 Rügensche Zeitungsdruckerei, Putbus, 10. und 11. Juni 1939 zu Bergen (Rügen). 
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Föreliggande uppsats avser a t t  utfylla denna lucka i Haydn-littera- 
turen genom a t t  undersöka de närmare omständigheterna kring detta 
uppförande av “Skapelsen”, som just nu ligger 150 å r  tillbaka i tiden. 
Samtidigt vill den fästa uppmärksamheten på ännu en punkt, nämligen 
förbindelserna mellan Wien och Stockholm, vilka vid denna tid icke 
bara ofta gick över det svenska “Vorpommern” och särskilt den gamla 
hansestaden Stralsund såsom viktigaste kontinentala förbindelselänk, 
utan delvis rentav tog sin utgångspunkt därifrån genom infödda pom- 
merska musikkrafter, såsom framgår av  här föreliggande fall.1 

Vem var nu för det första denne kantor Dammas, och hur kom 
detta så tidiga framförande av “skapelsen” i Bergen tillstånd? 

Kantor Joh. Friedr. Dammas 
(Jfr texten s. 115.) 

De i Stralsund och på Rügen verksamma tyska musikerna voro, 
såsom alla “Vorpommeraner” vid denna tid, svenska undersåter. Och 
i den svenska musikhistorien dyker namnet Joh. Friedrich Dammas 

1 Pommerns betydelse som svensk-tysk kulturbrygga har helt nyligen framhävts 
i Ivar Seth’s arbete “Universitetet i Greifswald och dess ställning i svensk kultur- 
politik 1637-1815”, Uppsala 1952. Förf. betonar s. 2: “Från tyskt håll har över- 
huvud taget ingen allmän undersökning av de svensk-pommerska förbindelserna 
blivit gjord.” Detta omdöme gäller särskilt för de svensk-ponmerska musikförbin- 
delserna. De två i Pommern födda komponisterna Eggert och Struck, vilkas in- 
satser här kommer att närmare behandlas, äro i själva verket så gott som okända 
i sin hemtrakt. 

8-527571. 



114 

redan år 1819 i förbigående upp i förbindelse med den på Rügen födde 
hovkapellmästaren i Stockholm Joachim Nic. Eggert, nämligen i den 
kända frigelska biografin om Eggert i “Nya Extra Posten”1, såsom 
dennes första lärare under tjänsteåren i Gingst på Rügen (1791-95). 
Dammas var då 20 år gammal, Eggert 12 år. Det heter därstädes: “År 
1791 anlände från det halberstadtska seminariet en ung, ganska skicklig 
man, hr Dammas, såsom skollärare och organist till Gingst. En  till- 
fällighet gjorde honom bekant med vår Eggert, hos vilken han snart 
upptäckte de mest avgjorda anlag för musiken. Han började också 
redan samma höst a t t  giva den lärgirige gossen undervisning såväl i 
vanliga skolstudier som i konsten a t t  spela klaver, violin och harpa, 
och här erhöll Eggert under trenne år  den sorgfälligaste och grund- 
ligaste elementarhandledning.” Detta lärare-elev-förhållande förvand- 
lades några år senare i raka motsatsen: som vi skola se, blev Eggert 
snart Dammas’ lärare. 

Uppgifter om Dammas finnas vidare i G. Schillings )>Enzyklopädie 
der gesamten musikalischen Wissenschaften”2, i vilken särskilt två  
teoretiska verk av  Dammas från hans senare år  berömmas, nämligen 
“Hilfsbuch für Sängervereine der Schullehrer auf dem Lande und in 
kleineren Landstädten)) och “Leichte Chöre an Sonn- und Festtagen für 
Choranstalten auf dem Lande und in kleineren Städten)), bägge tryckta 
1831 hos Böthge i Berlin. 

Som biografiskt viktigaste fastän inte felfria källa måste emellertid 
den nämnda “Festschrift” från Bergen anföras. Författaren Otto Plötz 
har vid nedskrivandet kort före andra världskrigets början, såsom han 
själv uppger, ännu halt Dammas’ egen dagbok till sitt förfogande. Till 
biografin berättar han: “När Johann Friedrich Dammas, f.  15 febr. 
1772 i Kroppenstädt vid Halberstadt och son till före detta murar- 
mästaren Andreas Dammas i Kroppenstädt, efter slutförda studier 
tillsammans med sin vän Schrader i hemlighet började sin vandring 
till den svenska delen av Nordtyskland den 28 juli 1791, anade han 
knappast, a t t  han en gång i framtiden skulle leva och verka hela sitt 
liv på ön Rügen.)) 

Att  Dammas först slog sig ner just i Gingst, måste ha berott på några 
särskilt gynnsamma förhållanden därstädes: på kulturmilj ön i Gingsts 
prästgård med den kända Praepositus Joh. Gottlieb Pichts, på den 
berömda internatskolan, som leddes av  Pichts son, en vän till Ernst 
Moritz Arndt, och kanske även på den tillfälligheten, a t t  där fanns 

1 “Joachim Nicolas Eggert”, biografi medd. av  Birgit Guston, STM 1925, s. 19. 
2 Stuttgart 1840, Bd 2, s. 353 f .  
3 Picht hade i sin socken Gingst avskaffat livegenskapen redan år 1774; jfr 

Ernst  Moritz Arndt “Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern und Rügen,, 
Berlin 1803, s .  221 f .  
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en helt ny, först året förut anskaffad kyrko-orgel1. I det närbelägna 
Bergen, Rügens huvudort, fann Dammas 4 år senare sitt egentliga 
arbetsfält. “Redan tidigt)), så berättar Plötz, “satte Dammas i gång 
med a t t  bilda körer, varvid han blev understödd dels av  den ungdom, 
som genomgått skolan, dels genom musikförståndiga och musikälskande 
borgare.)) En  kulturhistoriskt rä t t  märklig episod ur Dammas liv må 
meddelas som avslutning, nämligen körledarens sammanträffande med 
sin landsfader Gustav IV Adolf. Denne befann sig efter kröningen i 
Norrköping på eriksgata genom sina pommerska landsdelar - utan 
sin musikälskande drottning Fredrika, men synbarligen själv ej alldeles 
utan intresse för musik - och besökte vid detta tillfälle även Bergen 
på Rügen. “Således sjöng - med anledning av ett  besök av  konungen 
av Sverige - en kör på berget Rugard2 sommaren 1800 (den 21 juli). 
När Dammas sedan, på kungens önskan, spelade orgeln i Mariakyrkan, 
mottog han som kunglig belöning et t  guldur. Dessutom fick prof. 
Schecks3, som höll på med a t t  måla den furstliga familjen i Putbus, 
uppdraget a t t  måla Dammas i olja. Den tavlan förmedlar ännu idag 
ansiktsdragen av  den musikbegåvade kantorn.)) (Se bilden, s. 113.) 

Denna “friluftskonsert” inför Gustav IV Adolf ägde rum ett  och ett  
halvt år  före “Skapelsens” uppförande. Kören fanns således redan då 
färdigbildad före denna stora händelse. Möjligt är  också, a t t  den kung- 
liga utmärkelsen stimulerat Dammas’ självförtroende a t t  försöka sig 
på större uppgifter. 

Då nu, som sagt, “Skapelsens” framförande icke tycks ha lämnat 
några vidare spår efter sig, ha vi a t t  själva uppsöka de musikhistoriska 
sammanhang, vilka resulterade i detta musikevenemang “i Assessor 
Dr. K:s hus på Rügen)) - sannolikt Assessor Krüger, som Dammas 
själv, enligt “Festschrift” (s. 10) räknade “bland sina trogna sångare)). 

Vem var det, som ingav Dammas i hans ganska anspråkslösa och 
avlägsna miljö tanken a t t  instudera just “Skapelsen”? Dammas var 
ingen infödd Rügen-bo, dessutom egentligen icke musiker, utan en 
skollärare, vilkens musikaliska förmåga utan tvivel tack vare eminent 
flit och växande praktisk erfarenhet först under de senare årtiondena 
av  hans liv till fullo utvecklats. Att  han själv vid denna tidpunkt skulle 
ha tagit initiativet a t t  skaffa notmaterialet från Wien, tycks ganska 
osannolikt, om man får döma av  breven från den som sedermera blev 
hans hustru, prästdottern Johanna Picht från Gingst, till hennes då 
(sedan 1803) i Stockholm anställde landsman, musiklärare och ung- 

* Jfr H. Ziegler »Die Einweihung der neuen Orgel in Gingst im Jahre 1790”, 
Stralsunder Zeitung 1930, nr 176. 

2 E t t  utsiktsberg i närheten av staden Bergen, på vilket senare (1877) det av  
den berlinske arkitekten Herrmann Eggert konstruerade Arndt-monumentet restes. 

3 Thieme-Beckers Allg, Lex. der bild. Rünste, Lpzg 1925, upptager ingen målare 
med detta namn. 
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domskärlek Eggert.1 Johanna skrev under flera å r  till sin vän, tills hon 
äntligen begrep det meningslösa i a t t  vänta ännu längre på honom, 
resignerade och gifte sig efter 10 år  med Dammas, “den trogne riddar 
Toggenburg” (1813) - f. ö. några få  dagar efter Eggerts död, om vars 
hopplösa insjuknande hon förmodligen från Sverige fått  höra. Dessa 
hennes brev innehålla också en del uppgifter rörande de musikaliska 
relationerna mellan Eggert och Dammas. 

För det första framgår av dem, att lärare-lärjunge-förhållandet hade 
blivit omkastat. Eggert hade under de gångna åren i Stralsund (1794 
-1800) varit musikdirektör Heinrich Gregorius Kahlows2 Iärjunge, hade 
sedan studerat 2 å r  i Braunschweig (1800-1802), vilket residens vid 
den tiden fortfarande ägde namnkunniga musikkrafter - i övrigt 
samtidigt med den unge violinisten Ludwig Spohr och med all sanno- 
likhet som lärjunge just till dennes lärare Maucourt3 - och hade i an- 
slutning till dessa studieår redan innehaft en befattning såsom musik- 
direktör vid hovteatern i Mecklenburg-Schwerin (1802).4 
___- 

1 Rääfska brevsamlingen i UUB, 39 till Eggert ställda brev från åren 1798- 
1813, sign. 33, 1, nr  64-103. Jfr  även Irmgard Leux-Henschen “Joachim (Georg) 
Nikolas Eggert” i STM 1942, s. 91 f f .  

2 Således Kahlow och inte Kuhlow, som det står i Frigels biografi (a. a. s. 19). 
Uppgiften om honom finns hos Ernst  Heinrich Lober, “Urkundliche Geschichte des 
Stralsunder Gymnasiums von seiner Stiftung 1560-1860”, Stralsund 1860, där det 
i kap. om »Gesanglehrer am Gymnasium)) heter, s. 53 f.: “Heinrich Gregorius Kahlow, 
Musikdirektor und Stadtmusikus, von Ostern 1794 bis Neujahr 1815. Geb. um 
1756 zu Schwedt a. d. Oder. Nachdem er vor den Herren der Polizei am 25. Februar 
1794 sich bereit erklärt hatte, alle Obliegenheiten eines Stadtmusikdirektors zu über- 
nehmen, erhielt er unterm 17. März desselben Jahres seine Vokation, worin ihm 
namentlich zur Pflicht gemacht wurde, “Sorge zu tragen für die Herbeiziehung 
einiger geschickten Kirchensänger, ferner zum Nutzen der hiesigen Jugend wöchent- 
lich vier freie öffentliche Singstunden in der grossen Schule zu halten und die jungen 
Leute, so dazu Neigung und Genie haben, mit Fleiss und Treue in der Figuralmusik 
zu unterweisen.)) Ausser einem festen Gehalt von 150 Rthlr. Gold wird ihm zugesi- 
chert “das Praecipuum des Cantoris der Leichen, ingleichen dessen Accidens bei 
Hochzeiten, sowie seine Vorgänger solches genossen.” Kahlow dog den 1 mars 1815 
i Stralsund. 

3 Namnet “Mankmann” i Frigels biografi (a. a. s. 19) måste liksom namnet “Kuh- 
low, vara felaktigt. “Braunschweiger Stadtarchiv” meddelade på förfrågan den 23 
nov. 1941, a t t  personnamnet “Mankmann” inte återfunnits, och undrade om det 
inte kunde vara en förväxling med den kände komponisten och violinisten Charles 
Louis Maucourt, vilket det förmodligen är. Om Maucourt jfr Wilh. Jos. von Wa- 
sielewski, “Die Violine und ihre Meister)), Leipzig 1920, s. 364, samt särskilt de ganska 
avvikande uppgifterna om honom i Schillings “Enzyklopädie der gesamten musi- 
kalischen Wiessenschaften”, Stuttgart 1840, Bd 4, S. 603. 

4 Att  Eggerts meriter måste ha varit uppskattade i pommerska musikkretsar, 
trots den korta tid han verkade där, framgår av, a t t  rådsherrn och senare borg- 
mästaren i Greifswald, Johann Christian Billroth (1769-1845), en utomordentligt 
musikintresserad man, f.  ö. farfar till Brahms-vännen, den berömde kirurgen Theodor 
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Då dettas teatersällskap under sina från hovtjänsten lediga månader 
några å r  brukade spela i Stralsund - i det för Eggert i fråga kommande 
året (1802) från den 1 september till den 3 november1 - kan man anta, 
a t t  den hos Frigel2 skildrade scenen - hur Eggert “satte sin hotelse i 
verket)), spelade symfonin till slut, trots ridåns höjande “men efter 
ändat spektakel lade sin violin på pulpeten och avreste samma afton 
till sin fäderneboning i Gingst” (som ju inte låg så långt från Stralsund) 
- just utspelades här i hemmastadens miljö. Ur ett  brev från Johanna 
Picht (29 sept. 1803) synes det ganska tydligt framgå, a t t  Eggerts 
vänner året förut hade haft tillfälle a t t  beundra honom såsom dirigent 
i Stralsund:3 

»Vor acht Tagen war ich mit meinem Vater, der in Geschäften auf 
einige Tage nach Stralsund reiste, zu begleiten - - - Bei der Gelegen- 
heit besuchte ich zweimal das Schauspiel (die Schweriner Truppe ist 
wieder da) und sah einmal die Kreutzfahrer und einmal die Schöne 
Oper Lilla aufführen - - - Wie unendlich viel dachte ich an Dich, 
guter, bester Eggert! - dachte mich, wenn Du die Musiek dirigiert 
hättest, ach, und alles wurde mir anziehender -.” 

Då Eggert under loppet av sina studieår vistades hemma på Rügen, 
undervisade han inte bara Johanna Picht och en del av  internats- 
eleverna i Gingst i musik (huvudsakligen i pianospel), utan även sin 
f.d. lärare kantor Dammas i Bergen - avstånden voro inte så stora 
- såsom framgår av flera av Johannas brev: 

18. März 1804. “Sie erkundigen sich nach unsrer Musik, leider möchte 
ich sagen hat es da einen Stillstand mit. Was wir wissen, das wissen wir, 
und zugelernt wird nichts - Was Friedrich [Dammas] spielt, die Stücke, 
spielt er mit viel Geschmack, das ich mich oft darüber freue, er hätte 
den schönen Unterricht länger geniessen sollen, jetzt fehlt es ihm auch an 
Musikalien, o, wie sehr würden Sie mich verbinden, mein Eggert, wenn 
Sie mal einige Stücke, die recht leicht wären, für Harfe und Violoncell 
überschickten -”. 

Den 8 augusti 1804 tackar hon för de sedan dess anlända noterna och 
tillfogar: 

“Oft ist der Enthusiasmus für die Musiek wieder bei mir erwacht, 
doch ziehe ich das Fortepiano der Harfe noch immer vor. Daran ist mein 
gütiger Lehrer auf demselben schuld -”, 

Billroth, försökte a t t  få Eggert som musikdirektör till Greifswald. Jfr  Hans Engel, 
“Musik und Musikleben in Greifswalds Vergangenheit)), Greifswald 1929, där det 
heter, s. 27: “Während des Krieges (1807-1810) habe Billroth mit zwei Männern 
über diese Stelle korrespondiert, einer ein Landsmann von uns, Eggert, Mitglied 
der kgl. Accademie der schönen Künste in Stockholm.,) 

1 Jfr  Ferdinand Struck, »Die ältesten Leiten des Theaters zu Stralsund (1697- 
1834), Stralsund 1895, s. 77. 

2 A. a. s. 20. 
3 Brevens gammaldags och ej alldeles grammatikaliska tyska har bibehållits. 
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Aven i de följande breven till år 1806 tackar hon regelbundet för de 
mottagna noterna, antagligen mest små kompositioner av  Eggert själv, 
och ber omgående om nya. 

Om således Eggert försörjde Johanna Picht och Dammas med noter 
ända från Stockholm, ligger antagandet nära till hands, a t t  han har 
gjort detta i ännu högre grad, så länge han vistades inom landets 
gränser, m.a.o, att det var han, som förskaffade Dammas notmaterialet 
till “Skapelsen”, om han inte rentav själv var initiativtagare till upp- 
förandet. Att  Eggert själv var väl förtrogen med wienklassikerna och 
i synnerhet med Haydns verk, framgår ju tydligt av hans senare verk- 
samhet i Stockholm: han var den förste, som där uppförde Haydns 
“Årstiderna” (1810), han dirigerade upprepade gånger “Skapelsen” och 
andra kompositioner av Haydn och fick slutligen, när han låg döende, 
höra sin “älsklingskomposition”, “Jesu 7 ord på korset” av  Haydn, 
spelad av vännen Erik Drake; samma komposition spelades även några 
dagar senare vid hans begravning i Kisa. 

Om man således får antaga, att Eggert förmedlade partituret till 
sina vänner på Rügen, så dyker en annan fråga upp: varifrån har han 
själv fått det? Om en direkt förbindelse mellan Eggert och Haydn är  
intet bekant; däremot ä r  en sådan nära relation med en annan ung 
musiker från Stralsund känd, nämligen med Paul Struck, som hade 
studerat 4 år  för wienmästaren och som på sina kompositioner gärna 
betecknade sig som “Elève de J. Haydn”. Med honom, som vi nu vända 
oss till såsom den tredje inblandade musikern, sluter sig ringen kring 
de närmare omständigheterna vid “Skapelsens” uppförande i Bergen. 

Om Paul Friedrich Struck saknas ännu en sammanfattande fram- 
ställning av hans liv och verksamhet. Två uppsatser om honom av  
C. F. Hennerberg1, översatta till tyska och först tryckta i “Stralsundi- 
sche Zeitung)), fäste uppmärksamheten på den i sin hemstad bort- 
glömde musikern. Hennerbergs följande å r  i form av en broschyr ånyo 
tryckta artiklar2 äro, ehuru det tyvärr inte framgår av  titeln, försedda 
med en inledning av  utgivaren, vilken inte blott ffg publicerar kompo- 
nistens exakta födelse- och dödsdatum (f. 6 dec. 1776 i Stralsund, d. 
14 maj 1820 i Pressburg i Ungern), utan även några andra biografiska 
data: “Han besökte läroverket i Stralsund, var skolkamrat med Ernst 
Moritz Arndts. - Hans far var förläggaren av “Stralsundische Zeitung)), 
Christian Lorenz Struck (1741-93), som gifte sig 1771 med Elisabeth 
Catharina Pommer Esche (1740-1807). - Paul Struck var således 
sonson till tidningens grundare, Hieronymus Johann Struck (1712-71).” 

1 J f r  STM 1920, s. 37 ff. 
2 C. F. Hennerberg, “Paul Struck!), Kgl. Regierungs-Buchdruckerei, Stralsund, 

3 Inte direkt en skolkamrat, då Arndt var 7 år äldre. Pauls äldre bror, Heinrich 
1931, med en inledning av Joachim Lorenz Struck. 

Joachim Struck (1773-92), var däremot Arndts klasskamrat. 
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Till en morbror, kammarrådet Johann Christian Pommer Esche i 
Stralsund, vilken enligt E. Gülzows skildring i “Ernst Moritz Arndt i 
Stralsund))' var olärd, stats- och affärsman)), dedicerade Struck senare 
sin hos André i Offenbach tryckta kvartett “Quattuor pour 2 Violons, 
Alto et  Violoncelle composé et  dédié à Mr. J. C. Pommer Esche, Con- 
seiller de la Chambre de sa Majesté le Roi de Suède par Paul Struck, 
élève de J. Hayd”2. En  annan morbror var den i Stockholm bosatte 
grosshandlaren Pommer Esche, som ägde slottet Kristineberg, och till 
vilken Eggert å r  1803 fick rekommendationer från Stralsund3. 

I C. G. Stellan Mörners nyligen utkomna avhandling “Johan Wik- 
manson und die Brüder Silverstolpe”4 har nu en hel del nytt material 
om Struck framlagts, särskilt beträffande hans Stockholmsvistelse (1800 
-01) och hans förbindelser med Haydn och familjen Silverstolpe, häm- 
tade ur de Silverstolpska brevsamlingarna på Näs. Vid en ny genomgång 
av  Strucks 21 brev till vännen och beskyddaren från wientiden Fredrik 
Samuel Silverstolpe,5 vilka sträcka sig över åren 1799-1804, har nu 
även mer klarhet vunnits beträffande Strucks förhållande till fäderne- 
staden Stralsunda. Det framgår av  dem, att Struck redan år 1792, 
således knappt 16 å r  gammal, lämnade Stralsund, för a t t  först i 3 år 
studera musik i Berlin - för vem upplysa breven tyvärr inte. Därifrån 
begav han sig direkt till Wien, där han, som bekant, studerade för 
Albrechtsberger och Joseph Haydn, för den sistnämnde i 4 år. Efter 
7 års bortovaro kom han slutligen den 24 oktober 1799 hem till sin 
familj. Modern och syskonen levde kvar under synbarligen ganska 
goda förhållanden, under det att fadern hade dött redan 1793. Han stan- 
nade precis ett  halvt à r  i Stralsund. Den 26 april 1800 avreste han till 
Sverige, där han på Silverstolpes uppdrag skulle instudera Haydns 
“Skapelsen” i Stockholm. Under vintersäsongen 1799-1800 ägnade sig 
Struck med stor entusiasm åt  musiklivet i sin hemstad. Sedan han lämnat 
de Silverstolpska rekommendationsbreven, gav han redan i början av  
november sin första konsert. Ett brev av den 11 nov. 1799 skildrar 
densamma, belyser de musikaliska förhållandena och omnämner även 
musikdirektör Kahlow, Eggerts lärare, låt vara på ett  ganska kritiskt 
sätt: 
“- - Durch Subscription sicherte ich mich bald vor den Unkosten, 

aber diese überstiegen dennoch die Hälfte der ganzen Einnahme die sich 
1 Stralsund 1922, s. 12. 
3 Carl Nisser, “Svensk instrumentalkomposition 1770-1830”. Stockholm 1943, 

3 Jfr  I. Leux-Henschen, a. a. s. 88. 
4 Stockholm 1952. 
5 Jag ber a t t  här få framföra mitt hjärtliga tack till Dr. Torsten Silverstolpe och 

6 Ett kort utdrag av de t re  Stralsundbreven finns hos Mörner a. a. s. 344. 

s. 363. 

särskilt fru Annie Silverstolpe för allt vänligt tillmötesgående. 
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auf 68 Thaler belief. Sie werden diese Summe nicht viel finden, und 
doch versichert man mir, der Saal sey noch bey keinem Concert so voll 
gewesen; Einen wichtigen Beweis von der ganzen Liebhaberey haben 
Sie hierdurch, indess wundert mir dies gar nicht. Der Musikdirektor 
und Stadtmusicus Kahlow ist ein schläfriger Mann geworden, der ehe- 
mals den Winter hindurch dem Publicum Concerte gab, nun aber da 
sein Gehalt sich vermehrt hat, aus Bequemlichkeit damit aufgehört hat. 
Es ist also auch würklich kaum zu verlangen, dass ein Publicum dessen 
Musikliebe nicht genährt wird, den Geschmack für die Kunst erhalten 
soll. Nun gehe ich damit um ein wöchentliches Concert zu Stande zu 
bringen, wozu der Beytrag sehr geringe, und vermuthlich sich dadurch 
das Vergnügen wiederfinden wird. Ich will Ihnen doch die Wahl der auf- 
geführten Compositionen in meinem Concert anführen. Die erste Ab- 
theilung enthielt die Haydnsche Simphonie mit dem Paukenschlag und 
mein neues Fortepiano Concert. Die zweite Abtheilung meine, oder 
eigentlich Ihre Simphonie in C dur', dann das herrliche Mozartische 
Quartett in G-moll und so das grosse Finale von Haydn aus der Simpho- 
nie in C-moll. Auf Proben wurde das sehr gemischte Orchester doch 
ganz erträglich eingeübt, und um mehr Fleiss fordern zu können, habe 
ich auch jedes Mitglied etwas mehr bezahlt als verlangt wurde.)) 

Det gick emellertid inte så lätt a t t  stimulera publiken i den gamla 
hansestaden som Struck hade föreställt sig: “Meine Concerte den 
Winter Über sind durch geringe Subscription nicht zu Stande gekom- 
men, ich muss mich daher mit Trios begnügen die alle Woche einmal 
bei meiner Schwester2 gegeben werden)), heter det i brevet av den 6 jan. 
1800. Två månader senare (den 3 mars) kan han berätta om en ny kom- 
position: 

»Mir ist nun der Winter beynahe verstrichen, doch kann ich auch 
eine neugeborene Simphonie aufzeigen. Ich kann nicht läugnen, dass es 
mir sehr freuen würde wenn Sie jetzt  in Stralsund auf einige Tage wären, 
da ich in diesen Tagen mit den Proben anfange, um meinen Landsleuten 
vor meiner Abreise doch das Werk hören zu lassen was ich hier schrieb. 
Etwas über den Plan dieser Simphonie werde ich Ihnen doch mitteilen. 
Sie ist in Esdur. - - -” 

Från Stockholm (brev av den 23 maj 1800) berättar Struck slutligen 
om sin avskedskonsert i Stralsund, där han uppförde Kraus' begrav- 
ningsmusik för Gustav I I I  och sin egen nya Essdur-symfoni: 

1 Mörners uppgift om denna symfoni (a. a. s. 344 “die Symphonie in C-dur wurde 
später zu einer Symphonie in Es-dur, op. 10 umgearbeitet; sie war aber auch dann 
Silverstolpe zugeeignet))) är inte riktig. Det är 2 olika symfonier, den första kom- 
ponerad redan i Wien, den andra i Stralsund. Den sistnämnda i Ess-dur överläm- 
nades 10 år senare i partitur (autograf) och stämmor i stick publicerad hos André 
i Offenbach till Mus. Akad. år 1810. Mörners hänvisning till »Hestr. S. 7” är oför- 
klarlig; Hennerberg nämner bara dessa 2 exemplar av Ess-dursymfonin (i partitur 
och i stämmor). Den var icke tillägnad Silverstolpe. Vi förbehålla oss a t t  i e t t  annat 
sammanhang utförligare återkomma till denna fråga. 

2 Charlotte Struck (1778-1833), gift med Arndts ungdomsvän Johann Bernhard 
Cummerow, Postkontrollör, 1810 “Direktor des schwedisch-pommerschen Post- 
wesens”, Geh. Hofrat. 

121 

“Bey meiner Abreise gab ich in Stralsund das zweite Concert, wobey die 
erste Abteilung Krausens Beysetzung Musik ausmachte. Das Orchester 
war stark besetzt und auch durch zwei Proben ziemlich eingeübt, aber 
zum piano konnte ich die Menschen nicht bringen, das hierbey unum- 
gänglich nothwendig ist. Sehr wohl ta t  ich übrigens meine neue Sim- 
phonie bevor ich in Stockholm damit auftrete, zu hören, denn mehrere 
Stellen bedürfen noch einer Umarbeitung, die freilich den Stich noch 
etwas verzögert - - -.” 

Att denna Strucks musikverksamhet måste ha väckt viss uppmärk- 
samhet, åtminstone inom musikaliskt intresserade kretsar i Stralsund 
och omgivning, är klart. Den 23-årige pianisten, dirigenten och kom- 
positören förde med sig en frisk fläkt från musikstaden Wien, ja, han 
förmedlade Haydns egen ande i musikuppfattningen, när han försökte 
instudera mästarens verk så som han hade hört dem i Wien. “Die 
Musici sind hier alle Handwerker und der gebildete Mann denkt nicht 
viel über Musik” klagar visserligen (brev av  den 6 jan.) den musikaliskt 
bortskämde och säkerligen i hemmiljön inte så lite arrogante unge 
konstnären. Men en eller annan begrep kanske ändå vad det rörde sig 
om. Vi höra ingenting i breven om ett  sammanträffande mellan Struck 
och den ungefär 2 år yngre Eggert, som då ännu var Kahlows lärjunge, 
men stod i begrepp a t t  bege sig till studierna i Braunschweig. Han här- 
stammade ju ur en annan social miljö än Struck, var en obemedlad 
hantverkareson och hade ej så gynnsamma förutsättningar och för- 
bindelser under sin tidiga musikerbana. Men hans talang berättigade 
honom mer än väl a t t  tävla med Struck. De två unga pommerska 
musikernas framtidsplaner gingo ju en tid i alldeles samma riktning 
och förde dem med några års avstånd, som motsvarade åldersskillnaden, 
till Stockholm. Bägge eftersträvade de högsta konstnärliga mål och 
kunde till fullo göra anspråk på a t t  personligen dementera det spydiga 
ordspråket “Porneranus non cantat”. 

Om Eggert satt i orkestern - han var ju violinist -, när Struck in- 
övade Haydns verk, och om han besökte Trio-aftnarna hos Strucks 
syster, vet man ej. Men man kan väl anta, a t t  de träffades, och a t t  
samtalet kom a t t  beröra även Haydns “Skapelsen”. Struck hade ju just 
varit i Wien, när de första framförandena (privatim i Palais Schwar- 
zenburg den 29 och 30 april 1798, offentligen den 19 mars 1799) hade 
ägt rum och skulle nu resa till Stockholm för a t t  inöva detta oratorium, 
som han hade studerat under Haydn själv. 

Det tryckta partituret till “Skapelsen” kom u t  under Strucks Stral- 
sund-vistelse. Enligt Mörner1 såldes de första exemplaren i Wien den 
28 februari 1800. Kanske skaffade eller beställde Struck ett  sådant 
exemplar från Wien eller lät någon t a  en kopia, innan han reste till 

1 A. a. s. 348. 
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Stockholm. (På nerresan sommaren 1801 besökte han ej Stralsund, utan 
tog båten direkt till Lybeck och via Hamburg till Italien.) Två å r  
senare uppfördes “Skapelsen” på Rügen. Man kan anta, a t t  den om- 
ständigheten, a t t  den lilla kretsen i Bergen vågade skriva till den be- 
römde maestron, och kanske ännu mera, a t t  denne svarade och a t t  
således detta berömda brev kom till stånd, berodde just  på Haydns 
personliga förbindelse med Struck, som han enligt Silverstolpes brev 
till Gustav IV Adolf hade kallat “den skickeligaste élève han danat)), 
e t t  yttrande, som onekligen förefaller något överdrivet, om man be- 
tänker, att Haydn räknade en Beethoven bland sina lärjungar. Musik- 
älskarna i Bergen, vilka kanske hade åberopat sig på Struck som sin 
landsman, hade all anledning a t t  glädja sig å t  den värderingen. 

Irmgard Leux-Henschen. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die in Bergen auf Rügen vor 150 Jahren stattgefundene Aufführung von Haydns 
Oratorium “Die Schöpfung) - bekannt bisher nur durch Haydns berühmten Dankes- 
brief (Wien, 22. Sept. 1802) an die dortigen Musikliebhaber - wurde in ihren 
musikhistorischen Zusammenhängen untersucht. Der aus Stralsund stammende 
Haydn-Schüler Paul Struck verbrachte nach vierjährigem Studium in Wien den 
Winter 1799-1800 in seiner Heimatstadt, wo er zwei Orchester-Konzerte (mit 
Haydn-Kompositionen) und wöchentliche Kammermusik-Abende gab. Er hatte 
die Wiener Uraufführung der “Schöpfung” vor einem halben Jahr  miterlebt und 
befand sich auf dem Wege nach Stockholm, wo er im Auftrage Fredr. Sam. 
Silverstolpes dieselbe einstudieren sollte. 

Zweifellos war er der Vermittler der Partitur, die dann wahrscheinlich durch 
den aus Gingst (Rügen) gebürtigen Joach. Nic. Eggert, der um diese Zeit bei 
Musikdirektor Kahlow in Stralsund studierte, an seinen früheren Lehrer, den 
Kantor Joh. Friedr. Dammas (1772-1850) in Bergen, weiter gegeben wurde. 
Dammas führte »Die Schöpfung. zwei Jahre später in einem Privathause in 
Bergen auf. 


