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N:o 2.
Nya

Extra Posten.
Torsdagen den 7 October 1819.

Joachim Nicolas Eggert.
“ (Slut från N:o 1 •)

п. han återvände från Braunschweig, 
en3agerade han sig, som Musik-Directör, 
vid Hertigens al Meklenburg Schwerin 
Hof-Theater. Ehuru han här hade tem- 
meligen goda villkor, qvardröjde han, vid 
denna post blott något mera än ett halft 
ar och då anledningen härtill hemtades 
från hans aktning för konsten, torde det ej 
anses såsom för ämnet främmande, att den 
här berättas. Dér, såsom vid Srskilliva 
andra Theatrar, iagitogs det aldrig nå
got rigtigt förhållande, emellan sielfva 
Skådespelets början och den Symphoni, 
Som förut plägar spelas, utan än slöts 
den innan Scenen var färdig att öppnas 
och än uppdrogs Rideanen medan Or
chestern var midf i Symphonien. Eggert 
hade ilera gånger klagat öfver detta o- 
skick och sluteligen hotat, att om detta 
sednare fall mer inträffade, skulle han, oag- 
tadt Ridfcauans höjande och Actenrernes 
framträdande på Scenen, spela Sympho
nien till slut. Då "tredje aftonen deref- 
ter det ändå skedde, satte han sin ho
telse i verket; men efter ändadt Specta- 
kel lade hän sin Violin på Pulpituren 
och afreste samma afton till sin faderne- 
boning i Gingst.

Här arbetade han, en längre tid, i 
stillhet för sigsjelf, dels componerande 
några större stycken, dels förbättrande 
sina äldre arbeten; till dess hans ekono
miska omständigheter nödgade honom, 
att tänka på ett solidare engagement för, 
framtiden. Han skaffade sig också åt
skilliga recommendationer till Petersburg, 
dit han ämnade ställa sin vandring; men 
det rykte -som Kongl. Svenska Operap, i 
Pommern, sig förvärfvat, bevekte honom 
att taga vägen öfver Sverige. Den 7 
Juli i8°3 anlände han till Stockholm, 
blef här, till följe af sin afgjorda talent, 
väl mottagen och af dgn redlige och mot 
all verklig förtjenst så rättvisa Kongl. 
Kapellmästaren Hasffner ofvertalad, att 
här qvarstadna. Den g Augusti samma 
ar antogs han också till Hof-Musicus och 
året derpå till Kammar-Musicus, och fick: 
sig uppdragit att componera Musiken till 
Hans Kongl. Höghet Hertig Fredriks Be- 
grafning.

År 1808) den 15 Februari, constitu- 
erades han att föreslå det Kongl. Capeb- 
let och, till följe al denna tjenst, satte 
han Musiken till Högstsalig Hans Maje
stät Konung Carl XIII:s Kröning. — O- 
agtadt han med den största noggrannhet, , 
flit ocli skicklighet förrättade de pligter, 
hvilka åtföljde hans syssla, råkade han, 
i anledning af ett Opera-Directionens



ÜJre engagement med Hr Küster, hvil
ket denne nu gjorde gällande, somma
ren är xgio, i ett tracasseri, som för
mådde Eggert att begära sitt afsked. E- 
medlertid, då, vid vår nuvarande Kon
ungs första ankomst till Sverige, Opera- 
Directionen ville fira detta högtidliga 
tillfälle meddelst uppförandet af Operan 
Gustaf Vasa , och , då Hæffner lemnat 
Stockholm , ingen annan der kunde an
ordna och dirigera den, för detta Skå
despel erforderliga, stora Orchester, än 
Eggert, anmodades han derom, och han 
åtog sig dpt, mot villkor att för sin räk
ning, en gång, få uppföra Mozarts Troll
flöjt, på Opera-Theatern. Det bevilja
des, men åtskilliga binder fördröjde verk
ställigheten. Andteligen gafs piecert, i 
slutet af Maj manad 1812, vid ii vilket 
tillfälle Eggert för sista gången intog sitt 
rúm i var Orchester.

' Några dagar derefter lemnade han 
Stockholm, för att återvända till Tysk
land, det han ämnade att först genom
resa och sedan besöka Frankrike och I- 
talien, för att allt mer och mer fullän
da sig för sin konst, den han med en 
verklig passion omfattade. Men innan 
lian öfvergaf Sverige, ville- han tillbrin
ga en del af sommaren hos. sin vän och 
Elev, Herr Drake på Föllingsö, i Q- 
stergöthland. Dit ankommen, fördröj
de snaFt en tillstötande opasslighet hans 
afresa, och efter några månader la
ufe han på sjuksängen. Hans plågor 
voro till en början alldeles olidliga och 
en natt, då de hade stigit till sin aldra 
största höjd, lät han uppväcka sin vän, 
Drake, och dä deime, hegst upprörd, in
störtade i rummet, bad han honom, vid 
Claveret, spela stycket Mig törstar, ur 
Beethovens Oratorium: Jesu Sju Ord på 
Korset. Med de sista, sig hela hans själ 
bemägtigande tonerna, upphörde hans plå
gor, och en stilla sömn lindrade den 
ädle Sjuklingens lidande. Efter denna 
stund förändrades 'Sjukdomens Charak
ter till en långsamt förtärande utmatt- 
mng och. de häftigt pinande smärtorna

того försvundna. Men också, efter det
ta ögonblick, hörde han ej .mera någon 
musik, och allt hvad med denna konst 
hade rapport, tycktes för honom hafva 
förlorat allt interesse. Under det dval
lika tillstånd, som under de sednaste tre 
veckorna af hans Iefnad, ofta öfverföll 
honom, såg man honom visserligen le
ka nied iingrarne på täcket, som om han 
spelat Clavér; men då'han uppvaknade, 
förtäljde han, att hans fantasi kringirradt 
bland stora, praktiga tempel eller andra 
architecionska föremal. Sluteligon ailed 
han den i/t April 1815, i en ålder af 33 
år och några månader, på Thomestorp, 
i Kongl. Secreteraren Rääfs hus — dit 
han från Föllingsö blifvit flyttad — och, 
genom hans sörjande vänners försorg, 
bragtes hans jordiska stoft, med värdig 
prägt, tili hvila i Kisa Kyrkogård.

Utom de större, redan nämnde hög- 
tidlighets-Cantater, dem Eggert, under 
sitt vistande i Sverige författat, satte 
han äfven åtskilliga Duetter, Trios och 
Qvartetter for Violin, några Sångstyc
ken och större Symphonier, och af des
sa lät han, i Februari månad 1S1 1 , Stock
holms Allmänhet på Riddarehuset, höra 
dem han sjelf dömde vara de bästa. Och 
säkert Fara dere ännu erindra sig det dju
pa intfycket de der erforp, förnämligast 
af Symphonien Krig och Fred, eller af 
den originella, haffdystra glädtigheten i 
Compositionen til Г Herr Valerii Canon: 
Sjung du — Dessutom har Eggert( 
den förtjensten, att först i Sverige haf
va uppfört Haydns Qratprium Årstider
na och att hafva bragt Mozarts shake- 
speariska Composit i on er på vär Theater. 
Gerna hade han velat sätta Musik till 
en Svensk National-Opera, och ofta ta
lade han, med enthusiasm, om sin lust 
att försöka anbringandet af de inhemska 
folksmstrumeuterna i ett större konst
verk. Denna önskan blef dock aldrig 
fullbordad. Och lika så förgäfves er- 
bud han, Hösten år r8o6, Allmänheten 
till afhörande af Föreläsningar öfver Musi
kens Thcöd. Nästan ingen åhörare an-



maldte sig. Derma liknöjdhet smärtade
honom på det högsta.

Hans charakter var lika skön, som 
hans konst. Redlighet, öppennet,. pa
triotism och den oföränderligaste vän- 
fasthet utgjorde hufvuddragen i den. 
Djupt alfvar låg i botten af hans hjerta, 
äfven om läpparne logo, och en inrotad 

'Melancholie i lynnet, iörenad med hans 
järnhårda arbetsflit, undergräfde hans häl
sa. Han-var en Nordbo; derföre förtär
de en inre längtan och en alla nerver 
genomträngande känsla, så småningom, 
hans icke starka yttre organism. Man 
kan derföre väl lämpa på honom den 
Grafskrift, som Jacob Bälde åt sig sjelf 
sammansatt:
Sjelf han gr af de sin gr af och hans konst 

afnötte hans Itfstråd.
Gerna lemnade ha/i lifvet, så kort det 

än var.
Sluteligen må nämnas, att af hans 

Compositionec lära 4 Symphonier, 3 
Sextetter och 10 Qvartetter hafva ut
kommit från Breitkopi och Härtels Mu
sik* Tryckeri i Leipzig.

Fragment er, rörande Tyckt-Or
den, fltnha bland е/г aflidcn 
Lyc/utändares papper.

Lyckt-Ordens Lagar.

§• L J^et skall vara en Orden med 
namnet Lyckt-Ordcn, hvars ändamål skall 
vara att lysa.

§• II. Till ernående af detta höga 
ändam . 1, sl>all nämnde Orden bestå 1:0 
ar en Kruka under Damn af Öfverkruka, 
hvars pligt det är, att i sig förvara sjeli-, 
va ljuset. 2:0 af en Lyckttändare eller 
tycktgubbe, som utdelar detta ljus, samt 
З’.о af ett visst antal Lycktor, hvilka mot
taga och sedan utbreda de lysande strä- 
larne.

§. III. Dessa lycktor skola vara in
kläde uti vissa,, så kallade afdelningar

eller grader, nemligen: 1:0 i högtupp- 
satte, de som äro ställde 3 alnar ofvan 
jord; 2:0 i uppsatte, de som äro ställde 
3, och satte у de som äro ställde 1 aln 
ofvan jord; yidare skola de indelas uti 
vidtskinande , de som hafva glas på alla 
fyra sidorne, uti skinande, som hafva 
på tre, uti halftskinande, som hafva på 
två, och oskinande, de som blott hafva 
på en sida.

§. IV. Som. intet samfund , ännu 
mindre någon Orden kan bestå utan vän
skap och en ömsesidig broderlig före
ning, så vare det samtelige Ordens med
lemmar på det kraftigaste ålagt, att 
kalla hvarandra för bröder, och blifver 
den for alltid ur Orden utesluten, som 
med annan titel vågar benämna dess med
lemmar.

g. V. Då likaledes ingen ting bör 
ligga Orden högre om hjertat än att den 
lifvas af en varm fosterlandskänsla, så 
akall en Charta öfver fosterlandet i .sam
lingsrummet beständigt hållas medlem- 
marne till handa, på det hvar och en 
må äga de mest talande och bevekande 
tillfällen, att erindra sig depligter, hvil- 
ka han, såsom medborgire, har a^t iagt- 
taga mot sin Konung och fosterbygd.

§. VI. Måttlighet ,och en hofsam 
lefnad utmärkt? städse och alltid Ordens 
medlemmar. Ingen.må derföre vid Or
dens måltider djerfvas, att för sin ensa
ma person taga och förtära gier an 2 
bouteljer vin; förbryter sig någon här
emot, lefverere han tillbaka, in natura, 
till Ordens källare, ett lika stort qvau- 
Lum, som lian förtärt, samt förvägras pa 
tre månader kyssa öfverkrukan på örat.

§. VII. Den som vågar utan sin 
ordföfantle Lycktgubbes tillstånd gpotla 
på Ordens golf, undergår första resan 
varning, sker det annor ging eller tre-^ 
skas den felande, pligie han då 2 R:d 
till cassan för hvarje spottning, och ut- 
spottas derefter af samtelige medlemmar- 
ne; Härifrån undantagas likväl de tie 
öfversta graderne, som, utart sin ordfö
randes tillstånd, äga rättighet att spotta 
när och hvarest dem gitter och behagar



§. VIII. Såsom en upprigtig men- 
niskokäilek bör städse och framförallt 
vara Ordens ögna märke, skall det åligga 
hvarje inträdande medlem, att till Or
dens nödställde in natura, oberäknadt 
sin inirädesafgift, lefverera i brödkaka 
utan hål, i halmkärfve samt i halfanka- 
re rent och obemängdt vatten och slut
ligen till Ordens barnskola 50 pastiller, 
samt 3o sockerstrutar, omsvepte med mo
raliska sentenser.

§. IX. Ordens medlemmar äga rät
tighet att äta surkål, när och hvarest de 
behaga.

§. X. Alldenstund de fria Konster- 
ne äro ibland de konster Orden i hög
sta måtto värderar, och då man, i saknad af 
dessa, hvarken kan vara en fri herre el
ler konstdomare, alltså och till befor
drande af dessa de fria konsternas regel
mässiga och oafbrutna utöfning, vill Or
den för godt finna, att till efterlefnad 
påbjuda och befalla, det samteliga med
lemmarne skola, en gång hvarje månad, 
sammanträda till dans; dock vare det 
vid strängaste ansvar medlemmarne, med 
undantag af Ordföranden , förbudit, att 
vid dylika tillfällen taga högre skutt från 
golfvet, än en half aJn, till undvikande 
af all collision med deras förmän.

§. XI. Jemväl och då vitterlek, så
som hörande under de frie och liberala 
konsternas område, med alfvar inom Or
den drifvas hör, skall det varda efter 
tour och ordning medlemmarne mellan 
en oryggelig dag, att tal på högtidsda- 
garne skola hållas, hvilka derefter, på Or
dens bekostnad, till trycket befordras ; 
och åligge det hvar och en, att af dessa 
köpa åtminstone 1 Exemplar. Vid dyli
ka tillfällen skall det likaledes vara Ъг- 
dens constituefade dansmästares, poets 
<5ch skolmästares ovillkorliga pligt, att för
fatta en visa eller ngåltidssång, sbm då 
kommer att afsjungas till samteliga brö
dernas hjerteliga Fägtiad och uppbyggélse.

§. XII. - Uti denna visa eller sång 
skola följande ord förekomma: kruka , 
krukeruska, välgörande, dygd, dans, fo
sterlandskärlek Och vänskap. Poemets 
rim och tankar Öfverlåtas åt Författarens 
egen smak och fria godiycko.

§. XIII. Ingen medlem får gå förbi en 
Kyrkogård, utan att tänka på sin dödlig
het, vid 3 K:dr 16 sk. böter och förlust 
af parehtaüon vid sin likbår.

§. XIV. Det vare medlemmarne, vid 
strängaste straff, förbudit, att nämna bok- 
stafven k, utan att taga af sig hatten, 
båcka sig baklänges med högra pekfing
ret på näsan och ropa 3:ne gånger: kruka, 
krukeruska , Duk kruxen , krukeruska.

§. XV. Skulle så hända, att en med
lem , som böter ålagde äro, ej förmår 
nämnde böter eller pligt till Ordens cas- 
sa fullgöra, böte då den sakfälkle med 
kroppen, efter omständigheterna.

§. XVI. Att böta med kroppen till
går på följande sätt: Den sakfallde af- 
klades genast dess kläder, hvarefter de, 
i Ordens sal, på öppet'opp och åfslag, till 
den mestbjudande försäljas, och vare ägaren 
all lösningsrätt, efter en månad, förfustig.

Xyil. Såsom dygden allena bereder 
och fullkomnar all sällbét, är grund valen 
för allmänt och enskildt väl, och utgör 
kronan af allt skönt och förträffligt, så 
skall det ligga hvarje medlem om hjer- 
tat, att en gång, hvarje timma om dagen 
samt en gång om natten, högt nämna det
ta namn, på det att han sjelf, allt mera, 
må erindra sig dess vigt, äfven som 
städse i friskt minne hos andra intrycka 
detta namns höga och 'utmärkta värde.

§. XVIII. När medlemmarne, hvilket 
hör till Ordens hemligare Ceremonier, 
gå på knä i stora krúksaíeft, må ingen 
understå sig att kullstöta sin sidobroder 
eller öfver honom utbrista i löje, vid 
böter af kroppsstraff eller förbud att al
drig mer deltaga i de högt uppsatte hrö- 
dernes knäspringande. (Forts. o. a. g.)

N:o 3 utgifves nästa Måndag.

Stockholm, Tryckt hos^ Johan Imnclius.




