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Inledning 

Musikkritikens historia är ett område inom musikforskningen som hittills 
har blivit föga unders~kt. Detta gäller inte bara i Finland. I äldre mu
sikhandböcker kommer kritiken inte ens upp under egen rubrik, och ännu 
i moderna uppslagsverk finner man under stickordet musikkritik för det 
mesta endast en ytlig uppräkning av de ledande männen på det ta område i 
olika länder. I Finland säges musikskriftställeriet ha börjat med A.G. 
Ingelius på 1840-talet. l ) Det är riktigt att han var en av de första icke 
anonyma musikskribenterna i vårt land och han höjde sig tack vare sin 
musikaliska och allmänna beläsenhet över sina kolleger. Ty sådana fanns. 
Vid sidan av Ingelius verkade flere skribenter av mindre format, både 
kända och anonyma. Redan långt före Ingelius tid fanns något som kan kal
las musikkritik i finländska tidningar. Denna musikbedömning skrevs av 
dilettanter inom musiken, men deras inlägg kunde vara intressanta och 
betydelsefulla som opinionsbildare och vägledare för läsarna. 

Det finns två huvudslag av musikbedömning, för det första en värdesätt
ning av musikverket som sådant och för det andra en bedömning av utföran
det d.v.s. av musikern som tolkat verket. Dessutom kan man skilja mellan 
en mera djuptgående analys av musik och en refererande, mera ytlig skild
ring av ett musikaliskt förlopp, I vidaste mening musikkritik kan sådana 
artiklar kallas som behandlar musikproblem av olika art, t.ex. behovet 
av ett musikkapell i en stad eller något liknande. I föreliggande under
sökning har jag medtagit alla ovannämnda slag för att påvisa huru utveck
lingen gått från referatbetonad bedömning till mera allvarlig och analy
serande. Ju vanare musikanmälarna blev att skriva desto allvarligare tog 
de på sin uppgift, 

1) Andersson, Musik och musiker, s. 43ff; Haapanen, A.G. Ingelius; 
Suomen Säveltäjiä, s.69ff; Ringbom, Musikkritik i Finland; Sohlmans 
musiklexikon. 
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Musikskribenterna uttryckte sig en hel del annorlunda på 1850-talet än 
nuförtiden. Under romantiken tenderade vissa skribenter att betrakta mu
siken som något heligt och övernaturligt. l ) Under "virtuositetens" tide
varv som 1830-40-talet har kallats, dyrkade man artister som Liszt och 
Paganini. Man fäste intet avseende vid deras programval som alltid ut
märkte sig för briljans och ytlighet. 2) Fastän de flesta kritikerna föll 
till föga inför detta briljansens segertåg, reagerade i alla fall en del 
mot den ytliga smaken. Till och med i Finland propagerar vid denna tid 
någon enstaka idealist för ädlare musik. 

På Ingelius ·tid skrev man ofta långa, utförliga recensioner över en enda 
sång. Varje ackord vägdes på guldvåg. 1 en nyligen timad debatt om musi
kens mål och mening i rikssvenska och finländska tidningar, klagade man 
bl.a. över att musikkritiken numera är alltför räddhågad, kortfattad och 
intetsägande. 3) 1 så fall har en tydlig tillbakagång skett sedan 1850-
talet då man gay sig tid att grundligt tänka över det man bedömde. Ja, 
man kom ofta med omständliga ändringsförslag. 

Musikkritik enligt vedertagen betydelse är offentlig och uppträder en
dast i tidningspressen. 4) Den uppstod därför samtidigt som de periodiska 
tidskrifterna. Men den har också starka rötter i vissa andra historiska 
och musikhistoriska skeenden, som jag här helt kort skall gå in på. 

När borgarklassen i slutet av 1600-talet småningom erövrade en starkare 
position i samhället och visade ökad intellektuell livaktighet, fick sam
tidigt musikutvecklingen en påstöt i en viss riktning. Musicerandet lös
gjordes från hovens och kyrkans hägn och omhändertogs av amatörer från 
borgarkretsar. Så tidigt som i slutet av 1600-talet bildade dessa musik
intresserade dilettanter såkallade collegia musica, inom vilka man under
visade varandra i att spela och gay små konserter. 

1) Groves Dictionary of Music and Mus;c;ans II, s. 524 

2) Beckett, Liszt, s. 29 
3) Debattinläggen finns samlade i Erkänn musiken! Den stora musikdebat

ten. Stockholm 1957 
4) Groves' Dictionary, s. 521 och The International Cyclopedia of Mus;c 

and Musicians, s. 1203 
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De rörsta sällskapen grundades i Schweiz odh Tyskland, och t.o.m. i Upp
sala fanns på 1720-talet ett collegium musicum, där akademikerna var 
medlemmar. l ) Musiksällskapen utvecklades ständigt och många av dem över
gick till att bli orkesterinstitutioner, som gay konserter för betalande 
publik. Så skedde t.ex. med collegium musicum i Leipzig 1740, då det 
gay upphov ti 11 de berömda Gewandhaus-konserterna. 2) 

Jämsides med ovannämnda sällskap anordnade enskilda personer offentliga 
konserter. Orkestermedlemmarna rekryterades dels ur amatörkretsar dels 
från yrkesmusikerhåll. 1 England anordnade 1672 en herre vid namn J.Ba
nister de första offentliga konserterna, vilka främst besöktes av borger-
1 i 9 pub 1 i k. 3) 

Det offentliga konsertlivet utvecklades således ur amatörsällskap och in-
te ur t.ex. hovkapellen, vilka hade tillgång till skickliga yrkesmusiker. 
Detta förhållande synes kanske onaturligt, men blir förståeligt om man 
betänker hur privata sådana hovkapell varo Kapellmästarna var helt under

ställda sin husbondes vilja. Det klassiska exemplet på ett sådant beroen-
de är Haydns och hans musikers ställning till furst Esterhazy. När man läst 
Haydns kontrakt med fursten där han bl.a. förband sig att icke ge sin produk
tion åt någon annan än denne, då förstår man Haydns oförställda glädje när han 
efter mångårig tjänst blir en fri man 1790. 4) 

Det rådde troligen ganska stor olikhet mellan publiken vid de offentliga 
konserterna och den vid de slutna hovkonserterna. Skillnaden låg inte ba
ra på det sociala planet. Den borgerliga publiken bestod av betalande å
hörare, som helt naturligt ville ha valuta för sina pengar och inte drog 
sig för att offentligt kritisera de uppträdande. Vid hoven tog man musi
ken som något självklart, något som hörde till högreståndsnöjena. Natur
ligtvis var man ofta finsmakare vad musiken beträffar, men inom sin trånga 
krets hade man intet behov av offentlig kritik. En liten principdiskus
sion i Stockholmsposten 1826 må belysa de borgerliga konsertbesökarnas 
inställning till kritiken. Skribenten anser att också amatörer bör under

ställas kritik om de engång uppträder offentligt: 

1) Sohlmans Musiklexikon, S.V. Konsertväsen och Collegium Musicum 
2) ibid. 
3) ibid. 
4) Se t.ex. Hughes, Haydn, s 33ff 
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"Vi kunna ej här tlndgä att .vidröra en besynnerl ighet, som utmärkte denna 
koncert, likasom hvarje Amatörs debut inför allmänheten vid nägot sädant 
tillfälle, neml: att dess namn ej tillkännagifves pä afvischen och att 
publiken ej högt yttrar sig öfver dess spel och säng ... man har eljest 
nu för tiden antagit som princip, att allt, som underställdes offentlighe
ten äfven är hängifvet dess omdöme." 1) 

Observera den sista kategoriska meningen! De första musikkritiska artik
larna skrevs i England. På l700-talet skedde en stor omvälvning inom bor
garklassen. Den steg uppåt på den sociala rangskalan. Som bärare av en 
ny kultur försökte borgarna förbättra tidens, enligt dem, förslappade 
smak och seder. Deras främsta språkrör blev två tidskrifter·utgivna av 
Addison och Steele. 2) Addison angrep Händeloperan så tidigt som 1711 i 
tidskriften Spectator. 3) Det kan nämnas att missnöjet med den italienska 
barockoperan, som Händel företrädde, 19 år senare resulterade i Gays och 
Pepusch's_ "The Beggar's Opera", som baserar sig på folkmelodier och slag-
dängor. 4) . 

Bland Addisons efterföljare i andra länder kan nämnas J.Matheson med tid
skriften Critica Musica 1722 och G.P.Telemann med tidskriften Der getreue 
Musikmeister i Tyskland. Telemann var dessutom ledare för Ge~I,~ndhaus-konser
terna i Leipzig. 5) Musikkritiken utomlands utvecklades snabbt och blev snart 
en faktor att räkna med så snart den fick ett organ: tidningarna, och ett 
forum: publiken vid de offentliga konserterna. Många av l800-talets främsta 
musiker gjorde en betydande insats som musikskribenter. Robert Schumann är 
den intressantaste av kritiker bland kompositörer. Han grundade tidskriften 
Neue Zeitschrift fUr Musik 1834. 1 den skrev han uppskattande om t.ex. Chopin, 
Berlioz och Brahms vid en tidpunkt då de ännu var unga och okända. 6) Schumanns 
sätt att skriva tilltalar kanske inte en modern läsare. Hans språk är alltför 

1) Stockholmposten 1826 no 37 
2) Världskulturen V~VI, s. 105 
J) Soh1mans Musik1exikon s.v. musikkritik, och The Internationa1 

Cyc1opedia, s. 1203. 
4) Sohlmans Musilexikon s.v. Gay. 
5) ibid, s.v. musikkritik. 
6) The International Cyc10pedia, s. 1205. 
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omständligt och poetiskt. Dessutom har man anklagat honom för att vara 
alltför välvillig i sina uttalanden. l ) Av andra musikskribenter under 
mitten av 18DD-talet kan nämnas den romantiske poeten D.T.A. Hoffmann, 
Berlioz och Wagner. 2) 

1 Sverige framträdde redan omkring 183D en musikkritiker vid namn J.E. 
Rydqvist som skrev sansat och vederhäftigt i tidningen Heimdall. 3) Tull
tjänstemannen och tonsättaren P.C.Boman var en ansedd kritiker i Post- och 
Inrikes Tidningar. 

Vi kommer i fortsättningen att märka hur mycket de .enskilda männen bakom 
musikkritiken betydde för dess utveckling och blomstring. Medan man utom
lands redan på 1820- och 1830-talen i tidningarna förde en livlig debatt 
om musikfrågor, gjorde man i Finland ännu de första valhänta försöken att 
bedöma musik. Kombinationen ledig penna och musikintresse fordrades av 
skribenterna och i Finland med sina små förhållanden kom detta att åter
speglas i tydliga toppar och vågdalar inom musikkritiken. Till att börja 
med var det ofta konst- och teaterintresserade män som också skötte musik
spalterna i tidningarna. 

1) En god uppfattning om Schumann som kritiker fås ur Chissel, Schumann, 
kap. 10. 

2) The International Cyclopedia, s.1204ff. 
3) Sohlmans Musiklexikon, 3 sp. 1101 
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Tiden före musikkritikens egentligauppkomst Finland. Aren 1772-1829 

1 Fi nl and uppstod först efter 1820~·ta 1 et en offentl i 9 mus i kkri ti k ei or

dets egentliga bemärkelse. 1 detta kapitel kommer jag att ge exempel på 
de fåtaliga kommentarer till musiklivet vilkafanns i tidningarna före 
1820 ochmedelst dem belysa den musikaliska aktivitet som förefanns om
kring sekelskiftet .1800. 

Man ägde redan tidigt den yttre förutsättningen för offentlig musikbe

dömning, nämligen en tidning. Finlands äldsta periodiska skrift Tidning
ar utgifna af ett sällskap i Abo utgavs från 1771 av Auroraförbundet 
i Abo. Tidningen upphörde 1785 och fick en fortsättning i Abo Tidningar 
1791. Aurorasällskapet som grundades 1770 efter rikssvenskt mönster od
lade främst litterära och konstnärliga intressen, men "1 själva verket 

tillhör det vår musikhistoria såsom det viktigaste organisatoriska fö
retaget före inrättandet av Abo musikaliska sällskap." 1) Sällskapet 
anordnade konserter, men förvånande nog ingick mycket sparsamma notiser 
om dem i dess egen tidning. Tydligen var ingen av musikamatörerna int
resserad av att vilja delge allmänheten sina musikaliska intryck. Johan 
Henrik Kellgren som hörde till redaktionen under de första åren2) bi
drog endast med poetiska alster, fastän han senare i tidningen Stock
holmsposten utövade musikskriftställeri. 3) 

Den första konserten som anordnades av Aurorasällskapet 1773 kommente
rades av en okänd skribent på följande korthuggna sätt: 

1) Andersson, Musikaliska Sällskapet i Abo 1792-1808, SLS 283, s.30ff. 
2) Routavaara, Suomen San{,)malehdistö 1771-"~32, s.78f och s.96. 
3) Sohlman, s.v. Kellgren. 
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"Den 19 augusti utfördes... af Musikälskare en Concert, hvarmed en til 
detta tillfälle componerad Aria, med tjenlige verser, af en skickelig 
röst blef utsjungen." 1) 

Vi får inte ens veta vem som sjöng och vem som komponerat stycket. 

En överraska.nde lång och rolig artikel om musik hittar vi i årgång 1782. 
Den skrevs av A.N.Clewber,2) adlad Edelcrantz, som då redigerade bladet. 3) 
Uppsatsen heter "Om våre concerter" och ger oss en god inblick i åbobor
nas sätt att avnjuta musiken. En del personer ville tysta sitta och lyss
na till den, medan andra tog den som ren underhållning, som bakgrund till 
deras prat. Såhärskriver Clewberg: 

"Då den [musiken] med snille är sammansatt och med skickelighet exeque
rad, uppväcker den allestädes förtjusning; men denna förtjusning visar 
sig på olika sätt. Detta är en sanning, som ännu mera blifvit hos miQ 
styrkt, vid åhörandet af de vackra concerter, som ett utv~ldt sällskap ... 
gedt oss här i Abo. Vid en behagelig Allegro plägar man prata och skrat
ta, vid en rörande Adagio ropa och stampa, och vid en eldig Presto hosta 
och spotta." 4) 

Vi ser att skribenten med ironins hjälp Torsöker uppflostra konsertbesö
karna. 

Ar 1790 grundades Musikaliska Sällskapet i Abo och därmed inleddes en 
epok i vårt musikliv, en epok som blev långt mer lysande än mången sena
re tids musikaliska verksamhet här i landet. Men epoken återspeglas knap
past alls i tidningen, utom i form av annonser av musikevenemang. Detta 
är så mycket mer förvånande som sällskapets förgrundsmän Jakob Tengström 
och Frans Michael Franzen tidvis också redigerade Abo Tidningar. 5) Det 
är omöjligt att säga vem av redaktörerna som stod bakom de fåtaliga mu

sikartikla:r som i:nnöt i ti'dnnmgell. 

1) AT 1773 31.8. Jmfr. Andersson Mus. Sällsk, s.32. 
2) A.N.Clewberg 1754-1821. Vitterhetsidkare, tidningsman och uppfinnare. 

Finsk Biografisk Handbok Utg. av Tor Carpelan sp.372. 
3) Andersson, a.a., s.36. 
4) AT 1782 28.11. Jmfr. Andersson, Inhemska Musiksträvanden, s.19f. 
5) Routavaara, a.a., s.96 
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Signaturer under bidragen s.aknas nästan alltid. Från och med 1791 blev 
Pergolesis Stabat Mater det stående numret vid långfredagskonserterna i 
Abo och därför publicerades 1796 en biografisk skildring av tonsättarens 

liv. Kort därpå ingick en Haydnbiografi i tidningen. l ) Dessa artiklar 

är dock ensamstående företeelser i tidningsspalterna. 

En stor händelse i Abo var det när det täcka könet för första gången med

verkade vid en konsert. Detta skedde långfredagen 1795 när åtta damer 
sjöng med i Stabat Mater. 2) Skalden Franzen skrev en hyllningsdikt: "Til 
de Fruntimmer som sjöngo i sista Långfredagsconcerten, uppförd til de 
fatti gas förmån." Första versen förtjänar att återges: 

"Af hvi 1 ken ängl asång i jordens dystra töcken 
jag hör ett återskall! 
Af hvilket himlachor jag ser som genom töcken 
En skymt, et återsken som ur en bäcks christall 
o hör! - 1 Salems tempel sjunga 
ej Korahs barn et högre ljud 
Ej offrens helga flammor ljunga 

med större skönhet opp 
till Evighetens Gud." 3) 

En välskriven kritik på prosa hade kanske inte tolkat åhörarnas känslor 
så talande som denna dikt. 

Efter 1796 började utländska artister allt oftare passera Abo på resor 
mellan Petersburg och Stockholm,4) men tidningen berättar endast i korta 
notiser om deras uppträdanden och någon bedömning kommer aldrig i fråga. 
På sommaren 1797 hölls en märklig konsert i Abo till den polske frihets
hjälten Taddeus Kosciuszkos ära. En dikt i Abo Tidningar berättar oss om 
tillställningen,5) men en senare skildring ger oss en livlig bild av hur 

1) Andersson, Mus. Sällsk., s.88. 

2) ibid. s.141f. 
3) AT 1795 27.4. 
4) Andersson, Mus. Sällsk., s.145. 1 kap. Konsertlivet redogörs noga för 

dessc arti~ters uppträdanden. 
5) AT 1797 nl 23. 
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konserten gick till. Den sårade hjälten låg utsträckt på en estrad och 
orkestern stod uppställd på en annan. Av programmet kan nämnas en hymn 
av Vogel, ett Adagio av Haydn och studentsång. Emellan sångnumren höll 
man högstämda talo 1 ) Det var en tillställning helt i tidens anda. 

Musikaliska Sällskapets årsfest 1800 är värd att nämnas i detta sanvnan

hang. En liten notis ger oss upplysning om programmet. 

"Den 24 sistlo Januarii firade Musikaliska Sällskapet härstädes sin elfte 
årliga högtidsdag vid hvilket tilfälle et tal om 'Könets domsrätt öfver 
det sköna,' hölls af Magister Docens Herr Michael Choreus. Före och efter 
talet sjöngos af studeranden hr. Meyer-Levin arier: til hvilka orden voro 
författade af hr. Choreus och musiken af Herr Fredrik Lithander. Högtiden 
slöts med dans." 2) 

Enligt Andersson förråder Lithanders komposition verkligt musikaliskt 
kunnande. Lithander var bokhållare men duktig amatörmusiker,3) och en 
våra första inhemska komponister. Choreus tal till kvinnorna är såtill
vida märkligt att det visar vi,lken position stadens damer intagit i säll~ 
skapet fem år efter det de första gången uppträdde på en konsert. Samma 
år sjöng en av damerna, fru Ottilia Baer,4) på en välgörenhetskonsert 
och tillägnades genast en dikt i tidningen. 5) Man utgöt sig hellre på 
vers än på prosa vid denna tid. 

Ett ny tt försök att uppfostra konsertpubliken möter oss 1802, trettio år 
efter Clewbergs ironiska uppsats om sanvna förhållande. Den anonyw.e insän
daren kallar sitt opus "Något i anledning af sorlet under våra Koncerter." 
Enligt honom är det inte ovanligt att man också utomlands sorlar under 
pågående musik, i Reval finns t.o.m. vissa böter för dem som p1addrar. 

1) AU 1869 no 169. Se även Andersson, Mus. Sä11sk., s.146f och 
Historiallinen Aikakauskirja 1937, s. 289f. 

2) AT 1800 no 6-7. 
3) Andersson, Mus. Sällsk.: s.151. 
4) ibid., s.145. 
5) AT 1800 no 48. 



10 

1 Abo är det mest herrarna som har svårt att sitta tysta: 

"Men det mesta och värsta oljudet härrörer dock ifrån de grupper eller 
cirklar af karlar, som sjelve känslolöse för musiken samla sig, såsom sy
nes, endast för att utan minsta skonsamhet förstöra andras nöje, och med 
sin basstämma oupphörligen plåga deras örhinnor." 1) 

1 slutet av 1808 hade sällskapets verksamhet gått till ända. Man blev 

tvungen att upplåta sina samlingsrum åt rysk militär, och kapellmästare 
Ferling hade dött. 2) Tiden efter 1808 fram till Abo brand 1827 präglas i 
mycket av ryssarna som t.ex. fick till stånd regelbundna danstillställ
ningar, assembl!er,3) men musiktraditionerna frän Musikaliska Sällskapets 

tid levde ändå kvar under Akademirns hägn. Violoncellisten Sa1g! anstä11-
des som akademisk musikdirektör lEill. Han infriade dock inte åbobornas 
förhoppni ngar. 4) Tyngdpunkten i mlisi kl i vet kom att vi 1 a på gästuppträdan

den av ut1ändska virtuoser. Annow~erna är emellertid det enda som upp1y
ser 055 om att de passerat Abo. 5) Ar 1823 inträddeen p1öts1ig 1ivaktig
het i stadens musikkretsar och Musika1iska Sä11skapet återupp1ivades med 
vio1inisten"Downer som kape11mästare. Downers närmaste man b1ev vio1inis
ten Gehring. 6) Det nyvaknade musikintresset äterspeg1as i ett brev av 
J.J.Pippingskö1d: 

"Musikmanin har ti11tagit härstädes a11de1es orim1igt, här finnas musika-
1iska sä11skaper, sång dito, kvartettföreningar, kvintett dito, utom a11-
männa och enski1da repetitioner ti11 alla dessa." 7) 

Hur förhöll sig Abo Tidningar till denna musika1iska entusiasm? Som förut, 
kunde man säga. Den innehå11er inga musikomdömen a11s fram ti11 branden 
1827. Det ar verk1 igen förvånandeatt redaktörerna inte försökte rätta 
sig efter ut1ändskt mönster i detta fall, en nära 1iggande förebild hade 
man t.ex. i Stockholmsposten, som redan vid denna tid bestod sig med rätt 

1) AT 1802 no 96. Jmfr Andersson, Mus. Sä11sk., s. 161f. 
2) Andersson, Mus. Sä11sk., s.168f. 
3) Andersson, J.J.Pippingskö1d och musik1ivet i Abo 1808-1827, s. 4. 
4) ibid., ss. 9 och 11. 
5) ibid., s. 12. 
6) ibid., s. 2 .. f. 

7) ibid., s. 226. 
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kunniga musikrecensioner. l ) Ett exempel på en sådan rappt skriven riks
svensk musikkritik mä ingå. Det är fräga om en konsert av den unge pia
nisten van Boom, som sedermera skulle bli lärare för några av våra förs
ta egna pianister. "Han rättfärdigade nu fullkomligt värt förra omdöme," 
säger recensenten och visar därmed ett modernt grepp pä musikkritik. Men 
salen var endast halv, konstaterar skribenten och fortsätter: "Musiken 
är ett ädelt tidsfördrif, ett själens nöje, huru skulle det kunna locka 
den mängd, som ej vill se annat än fantasmagorier, lägre farser eller 
höra låga melodramers språk." 2) 
Abo Tidningar fick en medtävlare är 1824 i Abo Underrättelser. Redaktör 
för den nya tidningen blev Johan Gabriel Linsen. 3) "Nan söker förgäves 
i Abo Underrättelsers första ärgångar någon starkare återspegling av de 
musikaliska företeelserna," säger Andersson i en uppsats. 4) Dä och dä 
ingick en längre musikuppsats i tidningen och detta berodde kanske på att 
Linsen var mera musikintresserad än sina kolleger vid det andra bladet. 
Av ariklarna kan nämnas "Harmoniens förmåga att bota sjuka" och en be
traktelse över konstellationen Haydn, Mozart och Beethoven. Dessa upp
satser var emellertid inte självständiga, den senare grundar sig t.ex. 
päE. T.A. Hoffmans utläggningar. 5) 

Abo brand 1827 ödelade för en tid det kulturella arbete som dittills 
blomstrat i staden, och inledde samtidigt en ny era i Finlands musikliv. 
Helsingfors träder nu fram som bärare av musikarvet frän Abo, nya tidnin
gar uppkommer, och en viss rivalitet mellan dessa gör att man livligare än 
förut följer med och polemiserar om händelser bäde utom och inom musik
värl den. 

1) Jmfr. ovan s.4. 
2) Stockholmsposten 1826 no 56 
3) Routavaara, a.a., s.96 
4) Andersson, Abo underrättelser och musiken 1824-1872, Särtryck ur

Genom ett sekel, s.4. 
5) ibid., s.6. 

2 
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II 

Anonyma musikbedömningar 1829"1843 

Ett förstq försök till regelbunden musikkritik hittar vi i Helsingfors 

Tidningar 1829. Denna bedömning finner jag vara lämplig att" taga som ut
gångspunkt för min undersökning. Denna undersökning kommer att sönderfal
la i tre huvudavsnitt, vilka motsvaras av tre perioder i musikkritikens 
utveckling under tiden 1829 tili 1860. Recensenterna under den första 
peri oden kännetecknas av en viss ovana och rädsla för att skriva objek
tivt och intressant. Alla musikbedömningar från denna tid 1829-1843 är 
författade av anonyma skribenter. Man upplevde Pacius hitkomst och förs
ta gärning och reaktionen inför detta återspeglas tydligt i tidningsspal
terna;" Den andra peri oden ungefär 1843 till 1852 uppvisar de första kän
da signaturerna, bakom vilka döljer sig namn som Zachris Topelius, Karl 
Collan, Alexander Roos och Axel Gabriel Ingelius samt några andra ensta
ka uppträdande musikskribenter. Tiden 1852 til1 1860 präglas slutligen 
av ett mycket livligt musikliv. Nu skriver också Ingelius, vår första 
musikrecensent av större mått, sina flesta kritiker. 

Till sist några ord om det tidningsmaterial som använts för undersökning
en. Av tidningar som utkom i Abo har medtagits de två äldsta och vikti
gaste, Abo Tidningar 1771-1861 och Abo Underrättelser 1824- . De komplet
terar varandra på ett utmärkt sätt. 1 Helsingfors innehåller Helsingfors 
Tidningar 1829-1866 och dess något yngre trätobroder Helsingfors Morgon
blad, senare "Morgonbladet 1832-1855 de intressantaste musikrecensionerna. 
De kompletteras av Litteraturbladet 1847-1863. Finlands Allmänna Tidning 
1820-1931 och Tidningar ifrån Helsingfors har använts för vissa enstaka 
recensioner, likaså Borgå Tidning och Saima. 



13 

Helsingfors som 1812 blev upphöjt till Finlands huvudstad liknade vid 
denna tid i mYcket en småstad. Sällskapslivet var rätt blygsamt och där
för kunde inte heller musicerandet få någon speciell flykt över si9. På 
l820-talet åstadkom den österrikiske violinisten Josef' Gehring ett upp
sving i musiklivet, genom att både uppträda ensam och ge konserter till

sammans med krafter från orten. l ) 

Efter branden i Abo 1827 fick musiken i Helsingfors ytterligare en vita
mininjektion när universitetet flyttades till huvudstaden. Ett musika
liskt sällskap grundades i Helsingfors med Tvarjansky som kapellmästare 
och Gehring som konsertmästare. 2) Samma år som Helsingfors Tidningar vid
tog under redaktörskap av A.J. Wasenius,3) nämligen 1829, anordnade 
Gehring sex egna subskriberade musiksoireer. 4) De recensioner som bestods 
soireerna under några månaders tid måste betraktas som den första musik
kritiken i våra tidningar. Vi skall genast märka varför. 

Den inledande anmälan var helt kort, vi får veta att en blind sångare 
BUrow sjungit en uppskattad romans och att Gehring spelat ett stycke av 
Mayseder "efter vanligheten". Skribenten utlovar dock "framdeles något 
mer om dessa intressanta tillställningar." 5) Den andra soi reen fick en 
längre kommentar. Pub1iken hade tro1igen sorlat under den första konser
ten, varpå Gehring i annonsen om den följande anhållit om tystnad, vilket 
ej upptogs väl av stadens borgare, en1igt recensenten. Annars hade denna 
soiree haft stor framgång: 

"En intagande qvartett af Mozart utgjorde början och åhördes af den sub
lima konstens vänner med ode1at nÖje. Några Schweizervisor syntes publi
ken mycket goutera, och i det hela bör Hr. Gehring, som säge hvad man 
vi11, ej gjort oss någon otjenst med sin härvaro, hafva skä1 att vara 
belåten med sin debut denne vinter." 6) 

1) Se Andersson, Pippingskö1d, s.247ff Andersson, Inhemska musiksträvan

den, s. 42f och Rosas, Musika1iska Sä1lskapet och Symfoniföreningen 
Helsingfors 1827-1853, s.425f 

2) Angående säl1skapets första verksamhet se Rosas, a.a.s.433ff 
3) Routavaara, a.a.s.21 
4) Rosas, a.a.s.440 
5) HT 1829 no 6 
6) HT 1829 no 9 
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Gehring som tydligen hade avundsmän,l) fick nu en objektiv förespråkare 

i Helsingfors Tidningar. Enligt samtida uppgifter var han en duglig mu
siker,2) som före Helsingforstiden uträttat en hel del för musiken i Abo. 

Den välvilliga kritiken var antagligen fullt berättigad, fast man minsann 

inte var bortskämd med god musik i dåtidens Helsingfors. 

Den tredje soi reen fick en ännu utförligare kommentar: 

" ... en herrlig qvartett af Mestaren Haydn började denna SOlree, fyra 
Amatörer fägnade det talrika auditorium med en sång af C.Ca11." 

Till sist spelade herr Salge ett tema med varo ur operan Vita frun av 

Boieldieu. Skribenten säger att: 

"Med a 11 mänt väl behag emottogs denna Boi el di eus ryktbara kompos i ti on, 
som då den för något mer än tre år tillbaka ... gafs på Theatre Royal de 
1 'Opera Comique, he1sades med det mest entusiastiska bifa11 ... " 3) 

Skribenten är tyd1igen informerad av ut1ändska tidningar och 1yser nu 
med sin kunskap. Recensionerna b1ir 1ängre för var gång och om den fjärde 

och femte konserten säges att Gehring äger en "om ej sä11synt men dock 
vacker färdighet att traktera vio1inen". Ur programmet kan nämnas en "in

tagande qvartett af Spohr" och ett stycke av Beethoven och en po1onäs 
som utfördes av en amatör. Detta gay skribenten an1edning att behand1a 
prob1emet kritik e11er ej av amatörers prestationer. Han anser att man 
i nte bör yttra si 9 deta 1jerat om dem. 4) Prob 1 emet var mycket aktuell t 
emedan nästan varje konsert hade "benäget biträde" av amatörer. 

Den 15 april konstaterar vår okände skribent vemodsfu1lt att 
"Den .sista af Hr. Gehrings aftonkonserter är nu förbi. Hr. G. kan ej täf-

1) Se Rosas, a.a.s.440 
2) Andersson, Pippingskö1d, s.212ff och Rosas, a.a.s. 426f 
3) HT 1829 no 12 
4) Jmfr. ovan s.4 HT 1829 no 23 
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la med en Lafont, Baillot, Habeneck m.fl. heroer i tonernas verld; han 
har dock med nit och omsorg sökt frambringa hvad han förmått, och höjt 
sig vidt öfver mängden." 1) 

De tre nämnda heroerna hörde alla till den tidens mest kända violinster. 2) 
Det är omöjligt att säga vem som skrev dessa recensioner, vilka röjer en 

rätt stor kännedom också om musikhändelser utomlands. Skribenten verkar 
tämligen kunnig. Möjligen kunde Musikaliska Sällskapets skattmästare 
H. Borgström tänkas var den okände kritikern. 3) Han ägde det musikintres
se och den beläsenhet, som skymtar fram i recensionerna. 4) 

Programmet vid Gehrings soireer var ganska rikhaltigt. Vid sidan av Haydn, 
Mozart och Beethoven fanns där moderna namn som Spohr och Boieldieu. Att man 
uppskattade det moderna vittnar recensionerna om. Men man förstod också att 
hylla de äldre mästarna vilket framgår t.ex. ur denna vändning: "herrlig 
quartett af Mestaren Hayd[1". 5) 

1 september 1829 gay Gehring med biträde av tenorsångaren F. Liedberg och 

amatörer tvt soireer. Herr Liedberg från Köpenhamn fick ampla lovord i 

tidningen. i synnerhet i sina svenska nationalsånger skördade han bifall. 
Men också hans skicklighet i italienska arior "förtjuste pUbliken".6) Utom 
Liedberg medverkade under säsongen 1829-30 flöjtisten Hacklin, harpisten 
Fatschek och klarinettisten Addner. 7) Av dessa fäste man sig särskilt vid 
svensken Addner. Han hade utbildats i Tyskland. 1 en presentation av ho-
nom i tidningen berättas att han fått ampla lovord i Musikalische Zeitung. 8) 
1 den korta recensionen omtalas att han hedrade sin lärare Crusell som ju 

var av finländsk börd. 9) Tillsvidarehade man inga inhemska virtuoser att 

1) HT 1829 no 28 

2) Höijer, Musik-Lexikon och Sohlmans musiklexikon 
3) Andersson, Den unge Pacius, s.87 och Rosas, a.a.s.444 
4) Samt~iga recensioner delvis cit. i Rosas, a.a.s.440ff 
5) Angående introduktionen av olika musiverk till Finland se Andersson, 

Mus. Sällsk., Kap. Biblioteket. 
6) HT 1829 no 69 
7) Rosas, a.a.s.445 
8) HT 1830 no 11 

9) HT 1830 no 13 Jmfr. Andersson, Den unge Paci us, s. 188f 
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omhulda utom sångerskan Johanna von Sehoultz som 1829 var sexton år gam
mal. l ) Helsingfors Tidningar eiterar detta år en Göteborgstidnings be
römmande ord om henne, likväl utan att rätta påståendet att hon vore 
bördig från Sverige. 2) Men man var ändä medveten om hennes finländska 

nationalite~ ty hädanefter skymtar hennes namn ofta i våra tidningars 
utländska klipp. Adertonårig kom sångerskan pä konsertresa till Finland. 
Färden giek via Abo, uär hon presenterades i en reklamnotis i Abo Under
rättelser. 3) Enligt Andersson är notisen den första i sitt slag i denna 

tidnings spalter oeh markerar ett viktigt framsteg i förhållandet mellan 
musik oeh press. 4) I Helsingfors Tidningar måste oekså presentationen av 
Addner anses vara en reklamnotis. 

Johanna von Sehoultz var som sagt en ensam stjärna pä den inhemska ar
tisthimlen oeh man fiek för det mesta nöja sig med konstnärer av ut
ländsk extraktion. Basunisten Schmidt, som enligt samtida utländska 
omdömen räknades till Europas främsta, hörde till attraktionerna år 1831. 
Kritiken var hänförd, man hade tydligen inte tidigare hört basun som so
loinstrument förut: 

"Allas väntan var spänd, hr.S. framträdde, anblåste sin basun oeh hade 
knappt hunnit några passager innan öfverraskningen var allmän oeh bi
fallsbetygelserna de mest högljudda. Under den renaste intonation ut
strömmade tonen än ljuv oeh hänförande, än stark, dånande oeh högtid
lig ... " 5) 

Mest imponerad förefaller skribenten vara av det starka ljudet. Vad ba
sunisten spelade framgår inte. Antagligen var den egna arrangemang eller 
egna kompositioner. överhuvud är den tidiga musikkritiken mest inriktad 
pä person. Man drog sig för att bedöma oeh analysera de styeken som ut
fördes. 

1) Andersson, Johanna von Sehoultz sol oeh skugga, s.25 
2) HT 1829 no 58 
3) AU 1831 no 48 
4) Andersson, AU oeh musiken, s.7f oeh Andersson, Johanna v. Sehoultz, 

s.82 
5) HT 1831 no 8. Jmfr. Andersson, Den unge Pacius, s.190f. 
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Musikaliska Sällskapet som tidigare inte lyckats få till stånd några 

några konserter, annonserade äntligen 1831 en soire. Serien på sju kon
serter hugnades inte med några recensioner, kanske på grund av att skri

benten satt med i orkestern och ansåg sig vara jävig. Efter denna kraft
ansträngning avtynade sällskapet och gay rum för och uppgick i Akademis
ka Musiksällskapet,l) som senare tog initiativet till att Pacius flytta
de över till Finland 1835. 

Aren före Pacius ankomst friskades musiklivet upp av många utländska ar
tister, men Helsingfors Tidningar har föga intressant att berätta om de
ras prestationer. 2) Endast några enstaka recensioner har något att be
rlHta läsaren. 

Helsingfors Tidningar fick 1832 en rival. Helsingfors Morgonblad med 

Runeberg som huvudredaktör utkom för första gången nämnda år. De två 
helsingforsbladen lät sig 1832 båda övertrumfas av Abo Underrättelser i
fråga om att bedöma kammarmusikus J.Nagels violinspel. Före Nagels an
komst till huvudstaden införde Helsingfors Morgonblad ett brev från Abo, 
där skribenten berättar att Nagel är det "enda taleämnet i alla sällskap" 
och slutar: "Jag kan ej afhålla mig från den kanske barnsliga önskan, 
att vara den första, som till vår Hufvudstad öfversänder denna glada ny
het." 3) 

Helsingfors Tidningar avtrycker helt enkelt den recension som ingått i 
Abo Underrättelser. 4) Det måste ha varit något extra med denna recension 

och den är också mycket intressant, ty den överträffar både ifråga om in
nehåll och längd· allt som hittills presterats på musikkritikens område i 
vårt land. Skribenten är anononym. 

1) Rosas, a.a., s.446ff. Se även Andersson, Inhemska musiksträvanden, 
s.42ff. 

2) Se Andersso~,Den unge Pacius, kap. Resande artister. 
3) Mbl 1832 no 82. Jmfr. Andersson, Den unge Pacius, s.192. 
4) HT 1832 no 93. 
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Nagel 1) var Paganinis elev, redan det ta var nog för att sätta känslor

na i svallning. Den 22 oktober gick konserten av stapeln i Abo. För pro
grammet redogör skribenten på detta något snirklade språk: 

"Repertoiren innehöll åtta nummer, alla af classiskt värde, och dessutom 
af den beskaffenheten, att musikkännaren och den i tonkonsten mindre 
e 1"1 er a 11 s i cke hemmastadde af dem hemtade näs tan 1 i ka mycken nj utni ng, 
nVl Iket, ehuru det vid offentliga Koncerter är af hufvudsaklig vigt, dock 
vid dem sä11an inträffar och i detta fa11 så mycket mer bevisar Herr 
Nagels förtjenst, som han, i anseende till den här biträdande personalens 
nu varande fåtalighet, i valet af stycken var ingenting mindre än fri. 
Af andras compositioner framträdde Herr N. med en Concertino af Kalliwoda, 
samt ett Adagio med Rondo af Maurer." 2) 

Kalliwoda och Maurer hörde också till Gehrings repertoar som vi minns. 

Nagel spelade dessutom två egna kompositioner "af hvilka en del utfördes 
efter Paganinis method, med hans flöjt- och flageolettoner samt Pizzi
cato, och sålunda lemnade åhöraren tillfälle att erfara, med hvilken lyck
lig framgång herr N. träder i denna undergörares fotspår ... 1 allmänhet 

utmärkte sig herr N. genom en ovanligt skön, klar och sångfull ton, och 
i det paganiniska pizzicatot med vänstra handen upptäcktes ansträngnin
gen högst obetydligt, men till ingen förlust för det hela. Recensenten 
för sin del nödgas erkänna, att han förr icke hört någon Violinist med 
Herr Nagels fu11ändade virtuositet." 3) 

Jag har citerat så här mycket av recensionen för att visa hur kunnigt och 
trevligt skriven den är. Här finns både saklig kritik och livfullt språk. 
På grund av de många tekniska kommentarerna och skribentens livliga be
undran för Paganini kan man anta att recensionens författare var violi

nist. Tyvärr har artikeln inga efterföljare inom en nära framtid i Abo 
Underrättelsers spalter. 

1) Johan Jakob Nagel, svensk violinist och tonsättare 1807-85. Tiden 
)830-65 anställd vid Kungl. Hovkapellet. Sohlman, s.v.Nagel. 

2) AU 1832 no 89. Jmfr. Andersson, AU och musiken, s.9f. 
3) AU 1832 no 89. 
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Akademiska Musiksällskapets rätt .livliga verksamhet märks i tidningarna 
först våren 1834. En skribent som kallarsig XYZ skY", ~E:r i /<lorgonbladet 
en lång urförlig konstrevy i form av ett brev till en H.S.H. Man får av 
revyn en livlig föreställning om förlustelsernas art i Helsingfors. Se
dan XYZ avverkat dansklubbar och picknicker kommer han till det för oss 
intressanta. Också Akademiska Musiksällskapets soireer har varit njut
ningsrika, säger han. Dock synes 

" ... intresset för sången snarare vara i af~ än tilltagande ... Den brist
fällighet i executionen af Sång-Chören, som häraf ofta varit en följd, 
har dock blifvit motvägd af de i allmänhet väl valda styckena, af hvilka 
ganska många medfört i vågskålen den inför Finsk kritik vigtiga förtjens
ten, att antingen både till ord och musik vara af Finsk production (Mest 
sånger af Hr. Runeberg med musik af Hr.Fr.A.Ehrström). Men onämnt bör 
ej heller lämnas, att äfven Instrumentalmusik af inhemsk composition icke 
helt och hållet saknas." 1) 

Den åsyftade instrumentalmusiken var komponerad av flöjtisten Hacklin för 
hans eget instrument. 2) 

Därefter granskar skribenten herrar Weylandts och Höckers tyska teater
trupp som också spelade opera. Av ensemblen lovordas bl.a. madam Becker 
som säges ha en r.i.val t madam Neder. "Utan .. att justäga nligon :utmärkt 
röst, sjunger hon vanligen med känsla, behag och renhet," säger han. Men 
Helsingfors är alltför litet för att kunna hålla en dylik trupp året om, 
anser XYZ. Till sist kritiserar han terpodionvirtuosen Häffner tämligen 
skarpt. 3) I denna innehållsrika recension framträder för första gången 
ett intresse för inhemsk musik. Ehrström 4) nämnes nu som tonsättare till 
sånger som man sjungit inom en trängre krets. De sånger som här åsyftas 

var troligen Svanen, Ynglingen och möjligen Vid en källa. 5) Märkligt n09 äg

nades dessa förstlingsverk i vår inhemska musikproduktion en ytterst ringa upp
märksamhet i tidningarna. 6) Men de trycktes inte, utan gick frän hand till hand 
bland sängare, och detta kan va-

1) Mbl 1834 Nris 37-40, 43-55. Jmfr. Andersson, Inhemska musiksträvanden 
s.54. 

2) Mbl 1834 no 39. 

3) Mbl. 1834 no 37-40, 43, 55 
4) Fredrik August Ehrström 1801-1850. Sånglärare och dirigent. Komponerat 
bl.a. 40 solosånger plus körsänger. Suomen Säveltäjiä, red. S. Ranta, s.29 
5) Andersson, Inhemska musiksträvanden, s.53. 
6) ibid, s. 54. 
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ra förklaringen till att man inte ansåg tiden vara mogen att presentera 

sångerna för en större allmänhet. Hacklins verk för flöjt sjönk snart i 
glömska och det är svårt att uttala sig om dess värde. Ett antagande· har 
gjorts att mänga andra stycken som uppfördes vid soireerna, härstammade 
från inhemska män, vilka blygsamt höll sig anonyma. l ) 

Men låt oss återgå till konstrevyn .. Att Helsingfors skulle ha varit för 

litet för teatertuppen är svårt att tro, tvärtom gick man mycket flitigt 
pä föreställningarna. Om madam Becker säges att hon inte just hade nägon 
röst. Detta har sin förklaring i att hon egentligen var skädespelerska 
utan egentlig sängutbildning. De första operorna presenterades i Finland 
av kringresande skådespelare, mest av baltiskt, tyskt eller rikssvenskt 
ursprung. 2) Madam Neder uppträdde med sin sångkunniga make F.O.Neder 3) 
redan 1830 i en "stor opera" Jakob och hans söner av Mhhul, vilket om
nämnes i en konstrevy i Helsingfors Tidningar. 4) Carl Maria von Webers 

opera Friskytten introducerades 1830 hos oss av Schoultz teatertrupp och 
detta föranledde en liten tidningspolemik. 1 Helsingfors Tidningar ut
talade man vissa farhägor angående teaterns kompetens att utföra detta 
"af ryktet förut omtalte mästerstycke." 5) En insändare i Tidningar ifrån 
Helsingfors svarade att truppen redan visat sin skicklighet, dä den gay 
den svåra operan Das Neue Sonntagskind av Wenzel MUller. Dessutom äbe
ropas S:t Petersburgs Tyska Tidnings omdöme om truppens iscensättning av 
Friskytten. 6)Polemiken visar ett intresse för opera, som var ·förvänande 
stort. Den opera som kritiserades av XVZ var troligen ocksä Friskytten. 7) 
Med Weylandt bläste friska fläktar in över helsingforstiljorna. 8) 

Herr XVZ:s ur vär synpunkt så trevliga och innehållsrika konstrevy åstad
kom en polemik, främst för att han hade räknat Akademiska Musiksällska
pets konserter till de offentliga nöjena och Jett dem offentlig kritik. 

1) ibid. , s.55 

2) von Frenckell Sju magra är med Thalia, s. xi. 
3) ibid. , s.92. 
4) HT 1830 no 102. 
5) HT 1830 no 27. 

6) TifrH 1830 no 31. Jmfr. von Frenckell, a.a. , s. 93ff och 210ff. 
7) von Frenckell, a.a. , s.210ff 
8) ibid., s. 215. 
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Dess medlemmar har nu "kommit till insigt däraf, att äfven deras oskyl
diga strävande kan misskännas och underställas kritikens gissel", säger 
en insändare.l) Han får till svar att "sällskapet lika litet skytt som 
sHkt publicitet." 2) Faktum är att sällskapet anordnade regelbundna kon
serter, med biljetter fHr en mängd personer. 3) Här har vi igen den gam
la frågan, kritik eller inte av amatHrer. Vid denna tid var det så myck
et svårare än nu att taga ställning till problemet emedan amatHrerna 
medverkade vid snart sagt varje konsert. 

1 årgång 1834 av Helsingfors Tidningar finns en artikel om det intres
santa ämnet smak. Rubriken lyder: "Samtal om konstbildning i allmänhet 
och musikalisk i synnerhet." Diskussionen utspinner sig mellan A och B, 
och behandlar skillnaden mellan känsla och kraft, piano och forte. Det 
medges att man kan ha alltfHr stor "expression" i musiken. Efter långa 
utläggningar fastslås att smaken är olika hos olika individer men lika 
god hos alla. 4) Det verkar som om artikeln vore baserad på någon ut-
1 änds k mode 11 . 

Med året 1835 tog musikskriftställeriet hos oss oanad fart. Detta berod
de naturligtvis på en enda sak, Pacius ankomst till Finland. Det året är 
en milstolpe inom musikkritiken likaväl som inom musiklivet. 1 fråga om 
vakenhet och intresse infHr Pacius fHrsta gärning i vårt land rådde det 
stor skillnad mellan de två Helsingforsbladen. Helsingfors Tidningar fHl
jer från fHrsta stund uppmärksamt med Pacius fHrehavanden, medan Morgon
bladet tiger. Orsaken till denna ointresserade tystnad är svår att fHr
tå. 5) 

Nästan genast efter sin inflyttning till Helsingfors annnonserade Pacius 
en konsert den 19 februari 1835, det gällde fHr honom att visa sin musi
kaliska skicklighet. Programmet var f6jande: 

1) Solokvartett av Spohr 
2) Sång 

1) HT 1834 no 46, 
2) Mbl 1834 no 55. Jmfr. Andersson, Inhemska musiksträvanden, s. 50f. 
3) Andersson, Inhemska musiksträvanden, s.47. 
4) HT 1834 Nris 18-20 
5) Andersson, Inhemska musiksträvanden, s. 69. 
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3) Polonajse brillante för violin av Kalliwoda 
4) Tema med variationer för flöjt av Berbignier 
5) Trio för piano, violin och cello av Reissiger 

6) Adelaide 
7) Kvartett av Beethovenl ) 

Det är ett gediget program med Spohr och Beethoven som vägande namn. 
Till sin sammansättning tillfredsställde det också tidens smak 
för omväxling. Några dagar senare gay Pacius tillsammans med cel

listen Pape en ny konsert. De bägge konserterna r:ecenserades samtidigt 
Helsingfors Tidningar. Skribenten fäster sig genast vid Spohr: 2) 

"Spohrs kompositioner ha förut hos oss varit okända. 3) Hr Pacius, elev 
av Spohr, föredrog på sin egen koncert en soloquartett och på Hr. Papes 
Benefis en Fiolinkoncert, Adagio och Allegro af denne sin berömde mästa
re. Det är i sanning en stor lycka för en författare att ega en sä lyck
lig tolk av sina kompositioner och en upprätthållare av ett maner, med 
hvilket Spohr stiftat en ny skola för Fiolin-spelningen. Herr Pacius 
eger en mjuk och behaglig ton, en hög grad af fulländning i det tekniska 
framför allt ett gediget föredrag fullt af känsla och sanning. Det var i 
synnerhet i Spohrs koncert - ett af denne mästares förträffligaste arbe
ten - som Herr Pacius vtsade i Adagio den lugna kraft och milda resigna
tion och i Allegrot detta om man så får säga, grandiosa i gesten." 4) 

Recensionen visar en anmärkningsvärd kännedom om andan i Spohrs komposi
tioner samt det Spohrska sättet att spela violin. Spohrs teknik lade näm
ligen tyngdpukten pä det kantabla och veka i motsats till t.ex. Paganini 
och Dle Bull. 5) Under de närmaste åren utvecklades en veritabel Spohrfeber 
i Helsingfors, livligt understödd av musikskribenterna. 

Sitt första storverk uträttade Pacius denna samma vår, lB35, då han med 
det nyorganiserade Musikaliska Sällskapets hjälp uppförde Spohrs orato
rium Die letzten Dinge på långfredagen. 6) 

1) HT 1835 no 15. 
2) Ludwig Spohr 1784-1859. Romantisk tonsättare,och violinist. 'Sohlman 

s. v. Spohr. 

3) Spohr stod på programmet vid Gehrings konserter 1829, se ovan s. 16. 
4) HT 1835 no 19. 

5) Sohlman s.v. Spohr. 
6) Rosas, Mu~ikaliska Sällskapet Hfrs, s. 45lff 
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~lan kan utan överord ka 11 a denna konsert den vi kti gaste under hela 1830-
talet, vilket också betonas i tidningen. Konserten lyfte det anspråkslö
sa musicerandet i Helsingfors till ett storslagnare plan. Denna musik

fest var en av de mest storartade, intressantaste och härligaste, säger 
den hänförde recencenten i Helsingfors Tidningar .. Alla känner tillfreds
ställelse över att något så storartat har kunnat åstadkommas i Finland. 
Man känner innerlig tacksamhet mot herr Pacius, slutar han. 1) Några da
gar senare ingick en artikel med anledning av oratoriet. Den börjar med 
att konstatera att det ute i Europa i de flesta städer existerar musik
föreningar, vilka anordnar större musikfester liknande denna. Frukten av 
sådana föreningar är omisskänlig, de tjänar på en gång att i det a11män
na utsprida ett innerligare musikaliskt liv, och att inbjuda olika talan
ger och krafter till en stor helgjuten samverkan, säger skribenten. Se
dan följer en förklaring av oratoriet som musikalisk form samt en lov
sång över Spohr. Till sist kommer en liten bedömning av prestationerna, 
skribenten tycker t.ex. att fugan återgavs med stor precision. Och detta, 
som så mycket annat, är enbart Pacius förtjänst, Pacius med "sin infly
telserika personlighet och aldrig vacklande nit". 2) 

Den anonyme skribenten visar en förvånansvärd insikt i musikaliska ting. 

Därtill är han besjälad av en e~tusiasm för Pacius, vilket säkerligen 
blev till stor hjälp för denne under den första tiden i Helsingfors, ty 
Pacius framgång som violonist och dirigent var nu inpräglad i det all
männa medvetandet och det ta till stor del tack vare ovan citerade recen
sioner i det mest lästa bladet i Helsingfors. 

Musikaliska Sällskapet anordnade ytterligare tre soireer under vårtermi
nen, men "sä11skapets verksamhet betraktades tydl igen vara så privat, att 
tidningarna ingenting nämnde om de 'vanliga' soireerna." 3) Man hade 

1) HT 1835 no 29 

2) HT 1835 no 32. Jmfr. Collan-Beaurain, Fredrik Pacius, s.78f, och 
Andersson, Den unge Pacius, s.102ff, och Rosas, Fredrik Pacius som 
tonsättare, s.17. 

3) Andersson, Den unge Pacius, s. 110. 
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blivit bortskämd av den storartade musiken på vären och i september 1835 
klagar Helsingfors Tidningar sälunda: "sedan sista vintern i Helsingfors 
var så rik på allmänna nöjen i synnerhet for musikens älskare, har i 
ställ et dödssti 11 het härskat hela sommaren'.' 1) Länge behövde man .inte vän
ta pä den vederkvickande musiken, ty Pacius anordnade tre konserter på 
hösten. De uppmärksammades underligt nog inte i pressen. 1 stäl1et finns 
ett omnämnande av klarinettisten Addner, som åter besökte huvudstaden. 
Denna gång fick han en längt utförligare kritik än för fem är sedan. Re
censenten frossar i poetiska bilder: K1arinettistens toner framsvävar på 
tysta silvervägor som en "avlägsen eolsharpa vid en lugn hafsvik en au
gustinatt." 2) En sädan musikkritik är i våra ögon värde1ös, den säger 
ingenting konkret om Addners behandling av k1arinetten. Och vad spelade 
han? Det intresserade sig skribenten inte för. 

En sängförening hade bi1dats med Pacius i spetsen 3) och 1ängfredagen 
1836 uppförde man Grauns oratorium Der Tod Jesu, vi1ket hälsades med var
ma ordalag i Helsingfors Tidningar: Tack vare Pacius har pub1iken i Fin
land fätt höra kompositioner i den stora genre, som här förut varit 0-

känd skrev kritikern. 4)Under loppet av tvä år hade man nu uppfört Die 
1etzten Dinge och ovannämnda verk. 

Lika stor förtjusning som damernas medverkan vid konserter väckte i Abo 

pä 1790-ta1et, ästadkom nu damernas säng i oratoriet 1836. Helsingfors 
Tidningar skrev artigt: "Det skyddande hägn konsten funnit hos mängen 
ädel de1tagarinna, är på en gång lika b1ygsamt ärorik fägring som den 
är '" en säker borgen för ett a11männare musiksinne." 5) 

1) KT 1835 no 72. 
2) HT 1835 no 95. 
3) Andersson, Den unge Pacius, s.116. 
4) HT 1836 no 25 
5) HT 1836 9.4. Andersson, Den unge Pacius, s.118. 
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Följande år bedömdes 'j en regelrätt recension en symfoni sam uppförts i 
Helsingfors. Kompositören hette Grädener 1) och hade av Pacius engage
rats för tre år efter Pape. 2) Grädener var berömd för sin stora produk

tion. Om hans symfoni säges att den röjer utmärkta anlag, stilen är ren 
och gedigen och "vittnar om ett allvarligt studium af musikens stora mäs
tares Mozart och Beethovens orörgängliga arbeten utan uppoffring dervid 
af det individuella i anläggning och utförande." 3) Här har vi en om än 
ytlig, men dock analys av symfonin. En sådan bedömning hade man inte vå
gat sig på några år tidigare. Recensionerna mister småningom karaktären 
av referat. Man godtar inte vadsomhelst i musikväg längre, och fastän 
tills vidare rätt sällan, händer det att kritikens svidande gissel träf
far en oskicklig artist och, sam i följande fall, även den sam rekommen
derat honom: en viss herr Schmidt hade uppträtt med apollolyra i Hel
singfors. Han kritiseras skarpt av Helsingfors Tidningar sam ironiskt på
pekar att ett "annat Blad" gjort reklam för musikern. 4) Troligen åsyf
tas Morgonbladet. 

På hösten 1837 tnträ'ffade pianisten Stein 5} i huvudstaden. Han höjdes 

till skyarna av den rörtjusta kritiken. 6) Båda bladen tävlar i positiva 

uttryck. "hr. Stein, en fixstjerna af första klassen på den musikaliska 
himmeln," kallar Helsingfors Tidningar honom. Han äger en till det obe
gripliga gränsande teknisk färdighet och fulländning, och utförde genia
liska improvisationer bl.a. över folkvisan Minun kultani kaukana kUkkuu. 7) 
Morgonbladets signatur -a- säger att Stein utmärkte sig genom ett "rundt 

och skönt anslag" samt en till otrolighet gränsande precision, t.ex. i 

1) Carl Grädener, född 1812 i Rostock. Verksam sam dirigent, lärare o'ch 

komponist. Riemanns Musiklexikon, s.v. Grädener. 
2) Rosas, Mus. Sällsk. i Hfrs, s.454. 
3) HT 1837 22.2, enl. Andersson; Den unge Pacius, s.125. 
4) HT 1837 no 86. 
5) Theodor Stein, född 1819. Konserterade från sitt tolfte år. Levde tid

vis i Reval, Stockholm och Helsingfors. Excellerade sam improvisatör. 
Riemann, ~. Stein. 

6} Andersson,Den unge Pacius, s.203ff. 
7) HT 1837 no 77. 
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en komposition av Tha1berg. 1) Här har vi ett uttryck för den virtuosdyr

kan som redan grasserade pä kontinenten. När Schumann tre år tidigare, 
1834, skrev om Stein att det är osympatiskt att a11tför tidigt efter
sträva ryktbarhet, var han strängare än van1igt i sitt omdöme. Ge Mozart 
ät Stein, rädde Schumann. 2) Men Stein hade inte tagit rädet ad notam. 
Tha1berg, 3) vars kompositioner stod pä Steins program, b1ev pianister
nas favoritkompositör under mitten av 1800-ta1et. Pianister 1ikavä1 som 
vio1inister var vid denna tid hemfa11na ät det virtuosa spe1et. Liszt, 
som senare övergav detta spe1sätt, annonserade fö1jande enligt värt tyc
ke själlösa program ilondon 1840: Scherzo och Finale ur Beethovens Pas
toralsymfoni,Serenad och Ave Maria av Schubert, Hexameron (variationer 
av bl.a. Thalberg, Czerny och Chopin), Tarantelles och Galopp Chromati
que. 4) Kritikerna godtog utan protester alla dessa pianoarrangemang. 

Först pä 1840-talet börjar man i Finland ganska vagt opponera sig mot 
den rådande smaken. 

1 Helsingfors uppträdde 1837 F.Kaufmann, uppfinnare av Harmonichord, 
Symphonion, Salpingion och diverse andra konstiga instrument. 5) Han 
ägnades en läng artikel i Helsingfors Tidningar där det bl.a. står att 
Kaufmanns mekaniska-akusti:ska mästerverk är det vackraste bevis pä det 
mänskliga snillets outtömliga rikedom. 

"Det läter otro1igt att hela konsert-stycken med fu11 instrumentering -
hvarmed violinerna ersättas af en fortepianostämma - exequeras med a1l 
den precision och ensemble, som man kan vänta af den mest öfvade orches
ter." 6) 

Skribentens oreserverade förtjusning över dessa instrument avspeglar ock
sä tidens smak för det konstlade. 

1) Mbl. 1837 no 78. 
2) Schumann,Ges. Schriften, Band 1, s.4. 
3) S. Thalberg, född 1812. Pianist och improvisatör. T. hyllade endast 

virtuositeten.Han odlade främst ackordpassager mellan bäda händerna 
som omslingrade en me1odi. Riemann, ~. Thalberg. 

4) Beckett, Liszt, s.28f. 
5) HT 1837 no 86. 
6) HT 1837 nh 87. 
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När musikprofessorn och ce11isten J.Gross konserterade i huvudstaden 
skrev eme11ertid signaturen -x att Gross inte hör ti11 tidens van1iga, 
ytliga och ti11fä11iga konstnärer. l ) Här har vi en strävan ti11 sundare 
konstuppfattning. 

Aret 1838 in1eds en po1emik me11an de okända signaturerna -t- och C.A.A. 
Denna meningsskiljaktighet behandlas utförligt av Andersson,2) varför 
jag avstår från att dess vidare kommentera den. Polemiken rärde sig del
vis om den ömtåliga frågan huruvida Musikaliska Sällskapets soireer är 
publika el1er ej. 

Den stora händel sen i 1838 års konsertliv var Ole Bulls gästspel. Hel
singfors Tidningar står för anmälan och sparar inte på super1ativen. 
Konserten besöktes av 800 personer, ett sä11synt stort antal. Det heter 
b1.a. : 

"Vår högnordliga stad besökes sällan af Artister med Europeiskt namn . 
... Det mest hänförande af a11t var 1ikvä1 hans Recitativo, Adagio Amo
roso con Po1acca Guerrica; der visade han sina tours de force. Staccato, 
Arpeggio, Scherzando, dubbla noter och dri11er fö1jde oafbrutet hvarand
ra, och slötos med ett motiv, hvari stråken, som en b1ixt, dansade på 
strängarna." 3) 

Ovan citerade ord karaktäriserar Bul1s konstnärskap a11de1es utmärkt. 

Han var en ny Paganini och motsatsen ti11 Spohr. De goda helsingforsbor
na fick nu lyssna ti11 något he1t annat än deras egen, såsom vio1inist 
veka och 1ugna Pacius. 

Några månader efter Bull uppträder en talang av helt annat slag, näm-

1igen en av våra första inhemska artister, f1öjtisten Stenvik. 4) 

1) HT 1837 no 82. 
2) Andersson,Den unge Pacius, s.129ff. 
3) HT 1838 no 42. 

4) F. Stenvik, en gamma1 student som tidta1s uppehö11 sig Petersburg. 
Andersson, Den unge Pacius, s.198. 

3 
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Man observerade hans uppträdande i Helsingfors Tidningar, där man pre
senterade honom som den mest lovande talangen i vårt land. l ) Men det 
hjälpte inte, endast 80 personer besökte konserten. Det är ett svårt 

öde att födas som finne, utbrister recensenten. Ingen är profet i eget 
land. 2) 

Alltmedan man i Helsingfors upplevde den ena musikfesten efter den and
ra under Pacius började Abo återhämta sig från brandens ödeläggelse. 
Nästan hela 1830-talet var fattigt på musik och de få konserter man ha
de, Kommenterades sällan t åoooladen, Ett undantag var ju recensionen 

över Nagel. Ole Bull fick nöja sig med några hyllningsverser i Abo Under
rättelser. Ar 1838 inleddes en livaktigare period, vilket främst berodde 
på två inflyttade musiker, kapellmästare Siber och musikern Carl Theodor 
Möller, som snart följdes av sin bror Fredrik och sin syster Henriette. 3) 
Siber grundade en musikskola i Abo. 4) Möller utövade musik- och sånglä
rarverksamhet. Medlemmarna i familjen Möller kom senare alla att verka i 
musikens tjänst.Också författaren Pinello 5) ivrade för musikens åter
uppbyggande i Abo. Han hade en inflytelserik ställning som redaktör för 
Abo Tidningar 1836-47. Musikodlingen i Abo fick en delvis annorlunda 
riktning än i Helsingfors, vilket småningom skulle visa sig i tidningar
nas uttalanden. Symptomatiskt är att Fredrik Pacius besök i Abo 1839 in
te med ett enda ord kommenterades av tidningarna där. 6) Man var således 
inte särskilt imponerad av vad som tilldragit sig i Helsingfors under de 
senaste fyra åren. 

1) HT 1838 no 80. 
2) HT 1838 no 86. 
3) C.Th.Möller 1813-89. Frän 1837 verksam i Abo. Sångpedagog. Grundade 

sångföreningar. Domkyrkoorganist. Se förf.:s otryckta uppsats Abo 
Klockare- och Organistskolas förhistoria. 

4) Andersson, Musik och musiker, s.90ff. W.Fr.Siber, d.1855. Livländsk 
musiker. Bosatt i Abo från 1838. Sohlman, s.v. Siber. 

5) Nils Henrik Pinello, 1802-79. Konstvän och författare. 1836-47, 1853-
1856 huvudredaktör för Abo Tidningar. Finsk Biografisk Handbok, sp.1668 
ff. Sitt intresse för musik visade Pinello också i tidningskåserier 
skrivna under märket Kapten Puff. Käserierna samlade i Berättelser 
och tidsbilder af Kapten Puff, 1-5, Abo 1866. 

6) Andersson, AU och musiken, s.15. 
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Sångerskan Johanna von Schou1tz rönte desto större uppmärksamhet när 
hon efter ett övervunnet "sjukdomsfall" sjöng för åboborna i ju1i 1839. 
Hennes konstnärsbana 1ed mot sitt slut, hon 1ed av struptuberku10s vi1-
ket man i Finland var ovetande om. 1) Hon fick en 1ång recension i Abo 
Underrätte1ser, vi1ken inte är ode1at entusiastisk. 2) Möj1igen var re
censenten okunnig e11er också bar sångerskans röst redan spår av sjuk
domen. 

Orge1virtuosen GUnther besökte Abo 1841. Han misshand1ade Domkyrkans or
ge1 i fö1jande nummer som alla he1t inspirerats av honom sjä1v: 

" 1) Ouverture Pitoresk 
2) Sång 

3) Capriccio 
4) Phantasie characteristique 

5) Rondo Bri11ante, med en inf1ätad kör 
6) Sång 
7) E1egie vid en ä1skad väns graf 

8) Fina1e med inb1andade hågkomster ur den nyare musika1iska 
1itteraturen samt en fuga." 3) 

Vilken äsikt höde man om dennö mär-k1iga konsert? Abo Underrätte1ser be

k1agar att GUnthers konserter inte besökts så ta1rikt. Men det är mindre 
under1igt, heter det, "om man betänker att vi 1efva i Konstkabinetternas 
och Taskspe1eriets tid, då intresset för en sannare och äd1are konstnjut
ning b1ir allt svagare." 4) Tyd1igen räknade tidningen GUnthers konst 
ti11 de äd1are. Men fö1jande år gör tidningen en he10mvändning isin 
åsikt om GUnther. Den skriver nu: 

1) Andersson, Johanna von Scboultz, s.151 och s.157f. 
2) AU 1839 no 63 
3) AU 1841 no 63 
4) AU 1841 no 99 
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"Gunthers renomme såsom artist vilja vi för ingen del avstympa, men vå
ga likvisst yttra vår ... mening, att hans idkeliga fortissimo, rättare 
furiosissimo på ett sådant instrument som orgeln i Abo-Kyrkan ännu gans
ka obehageligt ljuder i våra öron." 1) 

Men enligt Abo Tidningar, Pinello?, var Gunthers spel en sann njutning 
för musikens vänner. 2) 

Teatersällskapet Hornicke besökte Abo 1841 efter att en längre tid ha 

uppehållit sig i huvudstaden. Det spelade bl.a. Norma av Bellini, Figaros 
bröllop, Don Juan av Mozart och Barberaren i Sevilla av Rossini. Abo
bladens musikrecensenter ansåg tydligen att operorna ej var värda något 
omdöme och teg, vilket retade en insändare x i Abo Underrättelser. Var
för denna mysteriösa tystnad, frågade han. 3) Detta föranledde en polemik 
ur vilken framgår åsikten att det är tidningarnas skyldighet att skriva 
om allt i musikväg. Läsarna har blivit_vana vid att numera alltid finna 

en anmälan av musikevenemangen. Musikkritiken håller på att bli en insti

tuation i tidningarnas spalter. 4) Att Hornickes operatrupp hade lysande 
framgång i vårt land visar A.Schaumans berömmande ord om den. 5) 
En första utförligare bedömning av en inhemsk komposition finner vi i 

Morgonbladet 1840. Det är samtidigt första gången Pacius framträder i 
egenskap av kompositör i tidningarnas spalter. Recensionen behandlar näm
ligen Pacius två sånger Den sjuttonåriga till ord av Runeberg och Die 
Mutter wird noch fragen. Enligt den anonyme skribenten har Pacius "lyck
ligt uppfattat skaldens ord och i musiken förstått återgifva allt det 
enkla och oskuldsfulla, man kunde nästan säga barnsliga i Den sjutton
åriga." 6) Den sjuttonåriga var Pacius första Runebergssång. Pacius blev 

aldrig någon Runebergkomponist av rang, enligt Rosas. Ovannämnda sång 
innehåller också något annat än barnslighet. Där finns en orolig under-

1 ) AU 1842 no 46 
2) AT 1842 no 45 
3) AU 1841 no 19 

4) Se Andersson, AU och musiken, s.llf. 
5) Schauman, Sex årtionden från Finlands historia, del 1, s.216. 
6) Mbl 1840 no 95 
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ton i dikten som Pacius inte fått fram. l ) Anmälaren i Morgonbladet har 
inte heller märkt denna underton utan accepterar sången som den är. 

1 Helsingfors Tidningar 1842 finner vi en lång och entusiastisk kritik 
Hver en sångerska, frHken Finck-Lohr,21 där det bl.a. säges: "ungdom, 
skHnhet och behag, hvilket icke är en fHraktlig del af en sångerskas 
charm; en rHst omfattande den hHgsta sopran och den djupaste kontra-alt, 
fullhet och säkerhet t intonationen, ledighet och raskhet i bravurpassa
gerna, en fin taktkänsla och naivitet var de trollmedel med vilka hon 
hänfHrde publiken~3) Den som i så hHg grad intagits av sångerskans charm, 
var måhända Zachris Topelius, Helsingfors Tidningars ilye huvudredaktHr 
från 1842. Topelius inleder en ny period i musikkritikens utveckling. Nu 
framträder nämligen de fHrsta kända musikskribenterna, vilka är, i den 
ordning de debuterar i musikspalterna: Zachris Topelius, Axel Gabriel 
Ingelius, Alexander Roos, Karl Collan, August Engelberg och några andra. 

Vid sidan av dem fortsätter ännu den anonyma musikkritiken, som många 
gånger kan vara både intressant och upplysande. DärfHr har jag även i 
fortsättningen citerat ur den. 

Jag hoppas att de exempel jag valt ur musikkritikskHrden 1829-42 har gett 
läsaren en uppfattning om den utveckling musikbedHmningarna undergick 
under denna relativt korta tid. Det är en utveckling både till kvalitet 
och kvantitet, men som vi märkt lyste ännu de långa, utfHrliga och este
tiserande recensionerna med sin frånvaro under denna period, då musik
kritiken främst sysslade med resande konstnärer. 

1) Rosas, Pacius som tonsättare, s.95f och 93. 
2) Mad. Finck-Lohr, fHrsta sångerska vid La Scala Milano. Enl. HT 1844 

no 64. 
3) HT 1842 no 48. 
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III 

Tiden 1843-1852. De första kända musikkritikerna. 

Nä.r Zachri,s Topelius 1842 blev liuVudredaktö',· för Helsingfors Tidningar. 

randades nya tider för det ta blad, säger Schauman. Och när han följande 
år i de regelbundet återkommande breven till "Löjtnant Leopold i Grusien" 
i pikant krönikestil behandlade händelserna i huvudstaden, då blev tid
ningen omåttligt pOPulär. l ) 1 dessa s.k. Leopoldinerbrev följde Topelius 
uppmärksamt med musiklivet och hans kommentarer är ofta kloka och snär
tiga. Leopoldinerbreven fortsatte ända till Krimkrigets utbrott 1854. 
Topelius kan med en viss reservation kallas vår förste musikkritiker. 
Han var åtminstone vår förste regelbundet återkommande referent av musik
händelser. Topelius var inte lika musikaliskt orienterad som den två år 
senare uppträdande A.G.lngelius, men hans vaknl blick för alla kulturel
la strömningar gjorde att han utmärkt väl lämpade sig som musikrapportör. 
Långa mus i kkommentarer ' i Tope 1 i us dagbok redan före 1842 vi sar hans för
måga att medryckande och med god musikalisk uppfattning skildra en kon
sert. 2) 

Man får ,antaga att de flesta musikrecensionerna i Helsingfors Tidningar 
skrevs av Topelius fastän han inte signerade dem. Topelius har en mycket 
romantisk uppfattning om musiken och dess utövare, något som ibland kun
de de föra honom på villospår. Hans språk är målande och ofta roligt. Mot 
publiken är han rätt ofta ironisk. Han är en av de första som vill upp
fostra allmänhetens smak. Topelius har emellertid inte författat en enda 
recension om något musikaliskt verk. Till det ansåg han sig inte vara 
kompetent. Däri skiljer han sig från alla de andra samtida musikskriben
terna. 

1) Schauman, a.a., del 1, s.131f. 
2) Se t.ex. Topelius, Dagböcker 111, s.290, där han skriver om Bulls kon

sert 1838. 
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Två år efter Topelius, nämligen 1845, framträder en ung och orädd kriti
ker som skulle komma mycken oreda åstad i muskikkretsar på grund av sina 
ofta revolutionerande åsikter. Det var magistern, sedermera romanförfat
taren, tonsättaren och musikkritikern Axel Gabriel Ingelius. Han nämnes 
i allmänhet som Finlands förste egentliga musikkritiker. Ingelius föd
des 1822 och blev magister med goda betyg 1844 i filosofi och litteratur. 
Dessutom hade han studerat musik vid Universitetet. Under studietiden 
hörde Ingelius till kamratkretsen Sjuan, där han debatterade musikfrå
gor bl.a. med Karl Collan, som senare skulle bli hans trätobroder i tid
ningsspalterna. Efter att ha misslyckats i sina strävanden att få en 
post vid Universitetet flyttade ·Ingelius 1847 till Abo där han främst 
ägnade sig åt musikalisk och litterär verksamhet. 1) Som musikkritiker 
har Ingelius behandlats främst av Andersson och öller,2) men i dessa 
undersökningar har endast en bråkdel av hans musikrecensioner medtagits. 
Ingelius signaturer som musikkritiker är Agis, 3el, elg, A.G.I-s. 3) 
Hans signaturer uppträder rätt sparsamt under 1840-talet, det är först 
under följande årtionde som Ingelius kännspaka alster ses regelbundet i 
tidningarna. Han utövade säkert ett visst inflytande på musikutveckling
pn i .vårt land genom att taga upp till debatt brännbara frågor i musik

livet. 4) Ingelius nöjde sig inte med att endast bedöma andras verk, utan 
försökte sig redan som student på att komponera. Tyvärr fick han ingen 
utbildning på detta område, vilket gjorde honom ytterst känslig för kri
tik. "Många omständigheter tala för, att han, såvida gedigen utbildning 
kunnat erhållas i eget land, ... skapat sig ett odödligt namn som ton-

1) von Willebrand, Ingelius, A.G.; Finsk Biografisk Handbok I, sp.1040-41; 
Andersson, Musik och musiker, s.43ff; öller, En finländsk romanskri
vare från 1850-talet, S.L.S. CXLVIII, s.81ff; Haapanen, A.G.Ingelius, 
Suomen Musiikilehti 1923, s. 8ff, Suomen Säveltaide s. 62ff, Suomen 
säveltäjiä s. 69ff. 

2) Andersson, Musik och musiker; öller, a.a. 
3} Kallio, Fennicakirjallisuuden Salanimiä ja Nimimerkkerjä vuoteen 1885, 

5.517. 
4) Jmfr. Andersson, Musik och musiker, 5.45. 
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sättare," 1) yttrar Andersson. Ingelius egna motgångar som kompositör 

förklarar kanske hans stundom alltför kritiska uttalanden om andras verk. 

Men han var ändå en lidelsefull förkämpe för inhemsk tonkonst. Första 
gången Ingelius själv fick något recenserat var 1843 då han utgav Atta 

sånger vid piano. Recensionen skrevs av signaturen xxx och är berömmande. 
Allmänheten borde uppmuntra den unge musikern, säger anmälaren. 2) Vi 

ser att man till en början hyste en välvillig inställning gentemot Inge
lius. Men snart nog fick han rykte om sig att vara en knoppisk kritiker 
och en hetlevrad polemiker. 

Ar 1846 uppträder för första gången signaturen 5r under en lång musik

recension. Signaturen tillhörde studeranden Alexander Fredrik Roos. 3) 

Han föddes 1822 i Kristinestdd och studerade på 40-talet moderna språk 

i Helsingfors. Musiken var Roos huvudintresse under studieåren. Han blev 

fil.kand. 1850. Domkapitlet utnärnnde Roos till sånglärare i Helsingfors 
högre elementarskola 1851. Sex år senare flyttade Roos till Vasa för att 

tillträda olika lärartjänster där. Förmågan att skriva renderade Roos en 

mångårig redaktörspost vid Vasabladet. Det var främst som student Roos 
skrev sina musikrecensioner. Han invecklades bl.a. i en polemik med Fred
rik August Ehrström. Roos lär ha ägnat de klassiska mästarnas kyrkomusik 

ett ingående studium vil ket också skymtar fram i hans skriverier SOTii 

ibland präglas av en alltför sträng tillämpning av generalbasreglerna. 
Men hans recensioner är intressanta och värdefulla emedan de behandlar 
några av våra första inhemska kompositioner. 4) 

sin bok Sex årtionden från Finlands historia säger A.Schauman på tal 
om mus i ken under decenn i et 1840-50 föl j ande: "På mus i ka 1 i ska kompos itörer 

var landet ännu fattigare än på utövande artister. Utom vad Pacius och 
den liksom han här naturliserade tysken Greve frambragte, bestod den in-

1) ibid., s.46. 
2) HT 1843 no 48. 

3) Kallio, a.a., s.532. 
4) Staffans, Matrikel över sånglärare i Finlands lärdomsskolor före år 

1870, Skolhistoriskt arkiv 1, s.92ff. 
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hemska musikaliska litteraturen under decenniet i Goethes ballad 'Älv
konungen' satt i musik 1841 av Aug.Engelberg, en vilsekommen magister, 

som fann en olycklig död i Aura å 1850", samt, tillägger Schauman, några 
sånger av Collarl, Ehrström ocl! Ingelius. l ) Denne sällan uppmärksammade 

August Engelberg skrev också några intressanta musikrecensioner under 
signaturen En,2) vilket berättigar honom en plats i denna undersökning. 
Ingelius observerade Engelberg och ställde bl.a. hans manskvartetter 

mycket högt. Frågan är om inte Engelberg ägde större musikalisk begåvning 
än Ingelius. 

August Engelberg föddes 1817 i enkla förhållanden och studerade språk 

vid Helsingfors Universitet. Han blev magister 1840 vid 23 års ålder med 
ryska och tyska som ämnen. 3) Som musiker var han helt och hållet själv
lärd. Han uppges ha komponerat ett hundratal flerstämmiga sånger för mans

röster till egna ord, samt några sånger till piano av vilka endast Älv
konungen finns bevarad, samt två sextetter och en motett. 4) Endast sex 
manskvartetter finns kvar av de flerstämmiga sångerna. Sina inlägg i tid
ningarna författade Engelberg i Abo i slutet av 1840-talet. Han skrev 
också talrika poetiska alster som han publicerade i olika tidningar. Att 
Engelberg var känd och uppskattad i Abo omvittnar den långa, i varma 
ordalag hållna dödsrunan i Abo Underrättelser, då han omkommit genom 
drunkning 1850. 5) Som musiker fick han intet offentligt erkännande förrän 
efter sin död, då Ingelius skrev en uppskattande recension över manskvar
tetterna. 

Näst Ingelius är Karl Collan den mest betydande musikkritikern under 1350-
talet. Karl Collan, född 1828, känner vi mest som kompositör av någ-
ra uppskattade sånger och som insamlare av finska folkvisor. Men 
hans musikaliska intresse kom också till synes i tidningsspalterna. Col
lan blev student vid 14 års ålder och försörjde sig därefter som infor-

1) Schauman, a.a., s.234. 
2) Kallio, a.a., s.507. 
3) Carpelan, Helsingfors Universitets studentmatrikel 1828-52, s.60. 
4) AU 1850 no 23. 

5) ibid. Om E., se vidare förf.:s seminarieuppsats August Engelberg, en 
musikbegåvad magister på 1800-talet. 
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mator oeh lärare. Ar 1850 blev han magister. l ) Efter 1860 upphörde Col
lans musikkritiska verksamhet emedan hans gärning som biblioteksman oeh 
litteraturkritiker nu upptog hans tid oeh intresse. 

Redan som student var Collan medlem i sällskapet Sjuan, där han tillsam
mans med Ingelius insöp intresse för det finskt nationella. Detta intres
se tog sig uttryek i samlandet av finska folkvisor, av vilka han gay ut 
två samlingar, Suomen Kansan Laulantoja 1849 oeh Walituita Suomalaisia 
Kansanlauluja 1854-55. 2) Oekså i sina musikreeensioner pläderar Collan iv
rigt för det inhemska. Han framför alltid sina åsikter på ett sansat sätt, 
oeh han håller sin egen produktion i bakgrunden, vilket inte kan sägas 
om Ingelius. Collan är den sakligare av de två. Han företräder en gedi
gen oeh sund musikuppfattning, som tar avstånd från 1840- oeh l850-ta
lets briljanta oeh ytliga smak. 

+ 

Aret 1843 var rikt på resande artister oeh tidningarna var inte sena att 

anmäla dem. Violinisterna Wilsehau, båda helt unga, fiek idel lovord i 
Morgonbladet 3) medan Topelius uttryeker denna tanke: "Dessa ynglingar 
hafva gått långt för sina år; att säga mer, vore kanske att säga för mye
ket". 4) Att intaga en sådan reserverad hållning gentemot utländska vir
tuoser hörde inte till vanligheten vid denna tid. Topelius är en av de 
första som vågar regeltätt kritisera en konstnär. Han arbetar.oupphör
ligt på att förbättra publikens smak. 1 sitt Leopoldinerbrev 
för aprii har Topelius en liten betraktelse över musikens ställning i 
Finland. Han anser att den är mera gynnad än den dramatiska konsten. Ett 
sådant påstående stöder han genom att räkna upp det som åstadkommits på 
musikfronten: Pacius soireer, ett inhemskt kapell i Abo [Sibers kapell] 
oeh Pacius sångkör. Men han saknar oratorierna som tidigare givits oeh 

1) Haapanen, Karl Collan; Suomen säveltäjiä, s. 92ff. Finsk Biografisk 
handbok, sp.380ff. 

2) Nordmann, Karl Collan; Svenska Folkskolans Vänners Kalender 1917, s. 3lff. 
3) Mbl 1843 no 15. 
4) HT 1843 no 17. 
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efterlyser ett sådant till nästa vår. 1) Topelius kände tydligen inte 
till Möllers sångkör i Abo. 

Ett intressant spörsmål sysselsatte tidningarna våren 1843. Saken var 
den att Pacius hade utfört några Bellmanssånger med Akademiska Sångsäll
skapet (sedermera Akademiska Sångföreningen) och en kritiker, Topelius?, 
ogillade detta programval. Helsingfors Tidningar ansåg nämligen att den 
rådande smaken för 1 änge sedan förvi sat dessa sånger ti 11 "bägarnas 
grannskap".2) Man har svårt att tro att Topelius missaktade Bellman till 
den grad, men de två är poeter av vitt skilda slag och det är möjligt 
att Topelius kände sig helt främmande för Be11mans sånger. Kritiken blev 
bemött av en insändare i Morgonbladet, möjligen F.Berndtson,3) "Äro Be11-
mans sånger konsertmusik?" frågar insändaren. Är Bellman alltför oanständig 
för konsertestraden? Svaret måste bli nej, fastän publiken var av annan å
sikt. Bellmans halvgjutna melodier och diktning borde kunna uppfattas av 
alla, säger insändaren till sist. 4) Pacius kunde väl knappast ana vilken 
indignation sångerna skulle uppväcka, då han beslöt att framföra dem. 

Jenny Li nd öppnade sommarsäsongen 1843. Hon utl öste hänförda recensi o,ner, 
av vilka Topelius skrev den mest poetiska. 1 Abo där hon först uppträdde, 
presterade man en rätt kort kritik, man hade ännu inte uppnått samml le
diga skrivstil som i Helsingfors. 5) Här ett exempel på Topelius rece,n
sion: 

"Hennes konst tyckes hafva utbildat sig, icke såsom det hårda kantiga 
marmorblocket under denkonstfärdige bildhuggarens kraftiga arm ... , 
utan såsom metallen hvilken upplöst af ... eldens oaflåtliga inverkan, 
sjelf söker 6ch finner sin begränsning." 6) 

1) HT 1843 no 33. 
2) HT 1843 no 11. 
3) Fredrik Berndtson 1820-81. Skald och konstkritiker. Huvudredaktör för 

Mbl. 1844-49 och 1851. Finsk Biografisk Handbok, sp. l73ff. 
4) Andersson, Jenny Lind i Finland; Finsk Tidskrift 1934, s.336. 
5) Mbl. 1843 no 13. 
6) AU 1843 no 53. Jmfr. Andersson, AU och musiken s. 16. 
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t~usikkritikern har i detta fall blivit allt för mycket poet och Morgon
bladets anmälare är vida sakligare: Hennes stil är uttrycksfull och ren. 
Hennes sång har den italienska metodens värme och kolorit och framför 
allt den rena artikulationen av orden. l ) Detta var första och sista 
gången Jenny Lind besökte Finland. 2) 

1 augusti ingick i Morgonbladet en artikel om "vår tids förnämste vio
linister".3) Bland dem uppräknas Jules Ghys, som snart skulle anlända 
till vårt land. Samma nummer av Helsingfors Tidningar innehöll en lång 
presentation av den världsberömde belgiske violinisten. Han sades bl.a. 
utmärka sig som kvartettspelare, vilket var rätt ovanligt i detta bril
jansens tidevarv,4) något som också påpekas av Topelius i ett Leopoldi
nerbrev. 5) Topelius inspirerades av Ghys till en lång lyrisk utläggning 
i samma brev: 

"Först när man hör sådana män som Ghys, fattar man rätt hvad det är för 
en tid vi lefve uti. Nittonde seklets ande talar genom honom, det är en 
djupt fårad, lidelsefull ande, som förloradt sin eviga ro." 6) 

Topelius ger här uttryck för en mycket romantisk uppfattning av en vir
tuos. Denne är ingen vanlig människa, utan betraktas som bärare av okän
da makter, som en häxmästare. 

Den sista musikaliska notöbiliteten 1843 var hovsångerskan Mathilda Gel
haar 7) .från Stockhom. Våra tidningars uttalanden om henne torde över
ensstämma med samtidens allmänna åsikt. Morgonbladet säger att 
hennes sång ;nte tål jämförelse med Jenny Linds, men ger 
henne ändå lovord. 8) Topelius tycker att hon är lyrisk 

1) Mbl 1843 no 56. 
2) Andersson, Jenny Lind Finland, s.350. 
3) Mbl 1843 no 65. 
4) .HT 1843 no 65. 
5) HT 1843 no 76. 
6) ibid. 
7) M.Gelhaar 1814-89. Känd operasångerska Sverige. Sohlman, ~. Gel

haar. 
8) Mbl 1843 no 74. 
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och förtjusande. l ) 

Topelius begäran att ett oratorium åter måtte uppföras våren 1844 hör
sammades av Pacius och i det första Leopoldinerbrevet detta år läser vi 
den glada nyheten. Han hoppas att kärleken till musik illte är så slock
nad hos oss, "att icke den vackra afsigten skulle på allt sätt befordras 

och med värme omfattas.,,2) Det fanns tydligen anledning att betvivla den 
goda viljan i Helsingfors. Efter uppförandet av Die letzten Dinge skrev 
Topelius: "Det herrliga sångstyckets uppförande har bedömte mycket olika. 
Allmänt erkändes att resourcerna voro små, mindre nu än förr." 3) Inte 
bara Topelius var fundersam över konserten. 1 Morgonbladet under rubri
ken Musikaliska och Omusikaliska Funderingar kan vi läsa följande mening 
om repriskonserten: "Stora voro förhoppningarna, snöplig utgången af kon
serten." ~ven här ser man ett bevis på hur konsten understöds och upp
muntras i vår stad. 4) Av dessa yttranden kan man sluta sig till att fram
förandet inte kan ha varit fullgott. Publiken svek på repriskonserten. 
Enljgt Rosas var orkestersammansättningen vid konserten mycket tillfreds
ställande, man hade nämligen tillgång till Löwes kapell. 5) Tydligen var 
det bland sångarna som entusiasmen tröt. 

1 oktober 1844 gay en mad. StUhl "från Paris" och hr. J.G. Wendt, trum
petist, konsert i Helsingfors. Detta borde de inte ha gjort, för de blev 
nedsablade av kritiken. Topelius skriver indignerat: 

"Att Mad. Wendt rStUhf, med en röst utan all klang, och ett föredrag 
utan all skola, haft möd att uppträda inför en publik, som dock hört 
bättre, deri se vi endast ett ny tt exempel på utlänningars ringa tanke 
om vår allmänhets förmåga att bedöma konst och konstnärer ... sannt är 
det visserligen å andra sidan, att man ej heller varit mån att tillbaka
visa en så förklenande tanke." 6) 

1) HT 1843 no 75. 
2) HT 1844 no 8. 
3) HT 1834 no 34. 
4) Mbl 1844 no 29. 
5) Rosas, Mus. Sällsk. Hfrs, s.460 
6) HT 1844 no 80. 
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Det är första gängen nägon musikkritiker nämner denna senare sä ofta ut
talade äsikt om vär konsertpublik. Topelius återkommer till ämnet i ett 

Leopoldinerbrev, där han serverar följande elakhet: "M11e StUhls höstli
ga stämma förmådde ej sjunga våren ti 11 baka." 1) 

Låt oss emellan kasta en blick på musikkritiken i Abo under denna tid. 
Musikrecensenterna hade där delvis helt andra förhållanden att utgå i

från än sina kolleger i Helsingfors. Det kan kanske sägas att musiceran
det i Abo tog en mera a11varlig "inhemsk" riktning, medan man i Helsing
fors solade sig i utländska virtuosers glans. Men denna tendens blev 
tydligt märkbar först på 18S0-talet fastän början gjordes redan nuo ö
verhuvud är man inte så imponerad av virtuoser, fast detta kanske berod
de på att anmälarna inte var sä flyhänta med pennan. Recensionerna har 
en rätt opersonlig prägel. 

Ar 1843 gay orgelbyggaren Gustaf Andersson konsert i Abo på den av honom 
nybyggda orgeln i Domkyrkan. Han biträddes vid konserten av bröder.na 

Möller. Abo Underrättelsers skribent uttrycker sin förtjusning över prog
rammets mångsidighet med bl.a. orden: mängen gjorde kanske senaste sommar 
den anmärkningen, att en följd av orgelnummer utan någon annan musikalisk 
omväxling tröttar även om de föredrogs av en så skicklig mästare som herr 
GUnther. Denna konsert bjöd däremot pä en rik omväxling av orgel- och 
vokalmusik varvid herr Andersson "bpnäget 'biträddes af Herrarne C. och 
F.Möller och den sängförening, som hufvudsakligen genom deras nitiska och 
oförtrutna bemödanden bildat sig." 2) Här bedömes C.Th.Mö11ers sångkör 
Tor första gången offentligt. Han hade päbörjat sin sångledarverksamhet 
redan 1838. 1 ovannämnda recension säges att Fredrik Möller spelade ta
langfu11t pä orgeln en uvertyr av Kuhlau. Carl Theodor Mö11er sjöng "vack
ertoch klangfu11t" en aria av Neukomm och ledde en dubbelkör med eko för 

mansröster och kyrie eleison ur en mässa av Hasslinger. 3) Samma år finner 
vi en puff om Fredrik Möller som ärnade ge en lyrisk representation. Tid-

1) HT 1844 no 86. 
2) AU 1843 no 42-43. Jmfr. Andersson, AU och musiken, s.13. 
3) ibid. 
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ningen framhåller att åboborna borde visa tacksamhet mot Möller emedan 
han gjort så mycket för kyrkosångens förbättrande. l ) Man var numera på 
tidningshåll medveten om familjen Möllers insatser för musiken och gay 
dem det stöd man kunde. 

Det förefaller som om publiken i Abo inte hade varit särskilt musikint
resserad vilket också följande anmälan visar. En pianist vid namn Elsner 
hade uppträtt och hans konsert besöktes av ett "till och med i Abo litet 
antal åhörare". Hans talang hade dock förtjänat ett bättre öde, utbris
ter anmälaren strängt. 2) Men trots detta kallsinne arbetade vissa kret
sar på att återuppväcka Musikaliska Sällskapet. Så skedde också år 1843 
och det beslöts att violinisten Conrad Greve 3) skulle sköta den instru
mentala och C.Th.Möller den vokala avdelningen. Sällskapets konserter 
kommenterades till en början rätt sparsamt i pressen. 4)Men på våren 1844 
finns i Morgonbladet följande passus som visar att man i Helsingfors 
följde med musikhändelserna i Abo: "Medan Musikaliska Sällskapet i Abo 
fortfar att med sina subskriberade konserter bidraga till publikens nöje 
och trefnad, hafva vi i vår annars så musikaliska stad fått undergå en 
verklig musikalisk svältkur." 5) 

Följande år 
gare nämnda 
odelat nöjd 

1845 bildade man en symfoniförening i Helsingfors. Det tidi
Löwes kapell skulle medverka i företaget. 6) Att man inte var 
i vissa kretsar med att utlänningar till så stor del skötte 

musiken i Helsingfors, visar en artikel i Morgonbladet. I den anmärker 
skribenten att det endast är tyskar som har hand om musiken. Ofta är des
sa musiker bara virtuosa eharlataner, säger han. Bland dessa charlataner 
är det emellertid "en glädje att höra Herr Paeii vaekra, flärdfriö 

1) AU 1843 no 74. 
2) AU 1843 no 12. 

3) Conrad Greve 1820-51. Född i Tyskland. Flyttade till Finland 1842 på 
Sibers försorg. Rätt skieklig violinist. Se Andersson, Conrad Greve; 
Hist. och litt.-hist. studier 27-28, s.505f. 

4) Ang. AU, se Andersson, AU oeh musiken, s.17ff. 
5) Mbl 1844, no 8. 
6) Rosas, Mus. Sällsk. i Hfrs, s. 46lff. 
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fiol." 1) Pacius räknas tydligen inte som utlänning mera. 2) 

Den nyssnämnda symfoniföreningen omnämns första gången i ett Leopoldi
nerbrev. Topelius intresserade sig överhuvud mycket för föreningens fort
satta öden och han har alltid något att säga om den i sina Helsingfors
krönikor. 3) Nu skriver han: 

"Hr. Pacius har gifvit oss en musikalisk soiree och Symphonieföreningen, 
som nyligen trädt i verksamhet, har i Universitetets mineraliekabinett 
spelat för stenarna. Ensemblen var god, men åhörarna kallsinniga, här 
som annorstädes." 4) 

Sådana klagomål över publikens likgiltighet återkommer allt oftare. Den 
första entusiasmen över musiklivets uppblomstring tack vare Pacius har 

vid detta laget svalnat. Samma Leopoldinerbrev innehåller denna snärt åt 
publ iken: "1 år vankades intet oratorium ty man var ej mild mot det se
naste. Vi äro nu bara ett Helsingfors, vars fattigdom på musikaliska resur
ser till god del är självförvållad genom brist på intresse och god vil
ja,!5) Symfoniföreningen är enligt Topelius början till något bättre men 
den är tyvärr sluten, d.v.s. endast medlemmar äger tillträde. 6) 

Ar 1845 skriver Ingelius sin första musikrecension. Den behandlar Pacius 

Två sånger till ord av Berndtson; Emmas hjärta och Roliga frågor. Sång
erna står enliqt Rosas på rätt hög nivå. 7) De lovordas också av den an
nars så kritiske Ingelius fastän han är missnöjd med vissa kromatiska to
nero Recensionen röjer lätthet för att skriva snärtigt och intressant. 
Angående de kromatiska tonerna säger Ingelius: "Att anbringa sådana be
visar icke författarförmåga, blott studium eller på sin höjd en orolig 
själ, men att undvika dem, se där knuten." 8) Här visar han sig ovanligt 

1) Mbl 1844 no 90. 
2) Jmfr. Rosas, Pacius som tonsättare, s.30. 
3) Se Rosas Mus. Sällsk. i Hfrs, där Topelius uttalanden om föreningen 

synnerllgen ofta citeras. 
4) HT 1845 no 17. 
5) lbid. 
6) HT 1845 no 25. 
7) Rosas, Pacius som tonsättare, s.96. 
8) HT 1845 ~o 50. Jmfr. Andersson, AU och musiken, s.22. 
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trångsynt, l' början ay 5 in kriti kerbana var lnge 1 i us en ri kti 9 l' kvi nten~ 
jäger", han drev de stränga generalbasreglerna in absurdum och fyllde 

ofta sina anmälningar med listor på fel mot reglerna. Senare övergav han 
denna inställning och blev me ra liberal. Att Ingelius skulle vara så a
vogt inställd som en del författare velat påstå, stämmer knappast. Vis
serligen hade han en hel del att säga om en av Symfoniföreningens soi
reer 1846, men den anmälan kan inte betraktas som kritik av Pacius. Ifrå
gavarande anmälan är märklig emedan den innehåller omdömen om orkester
medlemmarnas prestationer. 

Ingelius börjar med att säga att Beethevens D-dur symfoni "drager för 
mycket åt Mozart" ,1) en åsi kt som kan försvaras emedan symfoni n är den 
andra i ordningen och kanske ännu bär spår av den tidigare Wienklassi
cismen. "Men i Scherzot der känna vi vår kära Beethoven. B:s Scherzi ha 
alltid sin egen färg, en som bjuder till att göra sig lustig, skrattar 
och är yr." 2) Vi märker av dessa ord vad Ingelius speciellt älskade hos 

Beethoven. Akademiska Sångsällskapet fick god kritik. Cronhamns Jägarvl
sa "var effektrikt och vackert" orkestrerad av Pacius. Men Cronhamn stjäl 
för mycket, anser Agis. Sedan följer en passus som visar att Ingelius var 

medveten om det riskabla i att våga kritisera orkestern: "Kanske vi nu 
gå öfver till något, som icke alls passar hit, icke ens som parentes. Det 
rör instrumenten och de spelande." Först och främst dominerade någon 
stämma. Sådant måste undvikas enligt Agis. 1 en orkester får ingen en-
skild stämma framhäva sin virtuositet. Endel spelade också falskt, isynnerhet 
klarinettisterna. Ingelius ofta citerade påstående att klarinetten bara 
passar "i krig och dans", har kanske sin grund i hans intryck från denna 

konsert. Till sist kritiserar han Floessels Tema med variationer, som 
framfördes på konserten. Här ger han uttryck åt mycket sunda åsikter och 
avviker från tidens smak för briljans, som ofta nog tog sig uttryck just 

i själlösa variationer. Ingelius säger: 

1) HT 1846 no 93. 

2) ibid. 

4 
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"Hvilket värde äger väl ett Thema hvars motiver tusen gånger återkomma, 
än i brutna ackorder, än på något annat sätt, enformigt och tröttande?" 1) 

Konserten avslutades med Mendelssohns Uvertyr till En midsommarnatts
dröm. Mendelssohn är ett snille, en nyromantiker och naturdiktare med 
härlig instrumentering, utbrister Agis. 2) 

1 denna recension visar Ingelius lejonklon.Att han så detaljerat ordade 
om konsertmusiken i Helsingfors upptogs ej väl av Pacius vänner som trod
de att Agis indirekt kritiserade Pacius. 3) 

Ingelius sökte bana väg för nationell tonkonst, han var livligt intres
serad av den finska folkvisan och dess inlemmande i störr-e musikaliska 
sammanhang. Han hade inte lust att alltid och oreserverat överösa Pacius 
och dennes konserter med lovord. 4) Själv använde Ingelius finska motiv i 
sin symfoni som för övrigt är den första symfonin komponerad i Finland. 
Första satsen spelades 1846 av Symfoniföreningen under Pacius, "en väl
förtjänt uppmuntran för dess temperamentsfulle, självmedvetne och som 
tonsättare självlärde skapare." 5) Ingen kritiker uppmärksammade urupp

förandet av symfonin, men i stället hade Ingelius Smärre sånger vid pia
·no något tidigare blivit granskade av Alexander Roos i Helsingfors Tid
ningar. Roos inleder sin anmälan med några ord om kritikens mening, "den 

sätter det sköna i tillbörligt ljus, i dess rätta dager," säger han. Ing
en är profet i eget land, yttrar han om Ingelius, men han hoppas att 
det sköna skall tala för sig själv. Ingelius har i det nya h~ftet visat 
att de förhoppningar man byggde på honom ti 11 följd av hans Atta sånger 
icke slagitfel.Men ibland svävar han ut så att man har svårt att följa 

1) ibid. 
2) ibid. 
3) Efter recensionen finns en not där redaktionen för HT reserverar sig 

mot Ingelius och kallar honom vidskeplig. Ingelius svarade i Mbl. 1846 
no 94 att "vidskeplig är jag inte, på min höjd har jag orätt." Se även 
Collan-Beaurain, a.a., s.lOlf, och Andersson, Musik och musiker, s.54ff. 

4)'Jmfr. Andersson, Musik och musiker, s.54ff. 

5) Rosas, Mus. Sällsk. i Hfrs, s.468. 
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honom. 1 sångerna finns många fel, men Roos medger att mycket i dem är 
hänförande vackert. Den första sången är inte helgjuten, den ändrar 

stämning alltför hastigt, och den Hemkommande av Runeberg hade enligt 
Roos gjort sig bättre i B-tonart med ackompanjemanget en oktav lägre. l ) 
Recensionen är typisk för denna tid då man gärna uppgjorde detaljerade 
ändringsförslag. 

Några nummer senare av Helsingfors Tidningar ingick igen en recension av 

signaturen 5r, d.v.s. Roos. Denna gång gäller det Fr.A.Ehrströms Fyr
stämmiga sånger för mansröster. "Ater ett musikhäfte från stentrycket i 
H:fors, och åter en finsk komponist. Herr E. är emedlertid en redan län
ge känd och omtyckt melodisättare", skriver Roos och säger vidare att 
det endast är melodin man kan lovorda hos Ehrström, inte harmonin som 
han saknar känsla för. 1 Ehrströms kvartetter är stämmorna visserligen 
beräknade, men orätt. Han kan inte behandla basen, enligt Roos. Denne 
kallar tredje och fjärde takten på sido 1 i häftet för oxbas. Den hop
par nämligen en kvint och är entonigt stampande. Den vackraste dikten 
Mitt finska fosterland har fått den fulaste musiken. 1 andra takten finns 
genast en kvintföljd. "Stycket är så lappigt och haltlöst att det ej för
tjänar att granskas", säger Roos. Och slutligen heter det att Ehrströms 
Vårt land är ett andante, en gondolsång och alltför beskedligt. 2) En
ligt Rosas är sången emellertid melodiskt innerlig och varm samt mycket 
sångbar. 3)Det framgår tydligt att Roos satte Ingelius högre än Ehrström. 
På det teoretiska området var den förre säkerligen skickligare. Även i 
denna recension anser Roos att han måste påpeka alla fel mot reglerna, 

vilket gör den onödigt smäpetig. 

Också Ingelius granskade Ehrströms fyrstämmiga sånger i Morgonbladet. 
Han har en hel lista på öppna och förtäckta oktav- och kvintparalleller 
som förekommit i sångerna och hans förslag till ändringar visar en be
tydande förtrogenhet med de harmoniska reglerna. Men han uttrycker sig 
mera moderat än Roos. Enligt Agis är Ehrström endast mäktig det lilla, 

1) HT 1846 no 84 

2) HT 1846 no 96. Jmfr. Rosas, Pacius som tonsättare, 5.217 
3) Rosas, Pacius som tonsättare, 5.217. 
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naiva och idylliska, l ) ett omdöme som till en del kan försvaras. 

Att på detta sätt ha blivit utsatt för hård offentlig kritik gjorde 

den blide Ehrström rasande. Han skrev ett långt genmäle tilI de båda re
censenterna och försvarade sig med att han inte gjort anspråk på något 
konstnärskap. Han säger ironiskt om Agis och 5r att "de söka omgifva sig 
med skenet af den lärdom och sakkännedom som kan innehafvas endast af 
bepröfvade och erkända tonkonstnärer ... " 2) 

Ehrström börjar därefter söka efter fel i Ingelius sånger: 

"1 'Stjernan' pag. 6 har hr. Agis upptäckt ett tvärstånd. Käraste Hr. 
Agis! Sädant kan ju hända den bästa. Haf t.ex. godheten att för roskull 
kasta ett öga i ättonde takten af 'Askvädret' [av Ingelius]." 

1 denna sång finns tre eller fyra oktaver mellan de yttersta stämmorna, 

andra fel att förtiga, fortsätter Ehrström. Dessa upptäcktes ej av 5r 
när han skrev sitt lovtal över Ingelius nyssnämnda sänger. 3) Ehrström 
nämner även Ingelius symfoni, vars författare. han tror att knappast nä
gon annan än Agis ville vara. Men han nekar inte till att stycket med 
sina stora brister röjer vackra anlag hos kompositören. 4) Detta första 

uttalande om symfonin var föga uppmuntrande men det var säkert dikterat 
av ilska. 

Bäde Agis och 5r polemiserade isin tur mot detta inlägg, Agh i Abo Un
derrättelser och 5r i Morgonbladet. 1 sitt Genmäle som gengångare för
nekar Ingelius hett de av Ehrström påstådda felen: 1 takt 8 i Askvädret 
pästäs finnas ett tvärständ. Alldeles icke. Sångstämman går där ifrån e-f, 
men pianostämman går från e-ess, säger Ingelius. 5) Roos är mest upprörd 
över att Ehrström beskyllt honom för partiskhet ifråga om Ingelius. 

Han försvarar Agis med följande ord: Ehrström beskyller Ingelius för 

1) Mbl 1846, no 95. 
2) Mbl 1847 no 1-2. 
3) ibid. 
4) i bid. 
5) AU 1847 no 5. 
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"mer än van1igt mod af ett visst slag" och menar därmed att han brukar 
1åna av andra. Men, säger Roos, då sjä1vständighet är det som karaktä
riserar vår unge finske kompositärs musik och detta är så a11mänt erkänt, 
är det här äverf1ädigt att veder1ägga denna besky11ning. 1) 

~nt1igen bedarrade stormen som de osky1diga sångerna kommit åstad. Den 
ter sig kanke smått 1äjeväckande i våra ägon, men man måste betänka att 
det var fråga om några av våra tidigaste inhemska kompositioner. 2) 

Innan denna po1emik utbrät hade någon skrivit en intressant artike1 under 

rubriken "Hvad gär man fär musiken i Finland?" Artike1n är inte under
tecknad Agis men kan tänkas vara skriven av denne. Den bärjar så1unda: 
Det underbara har hänt att tre inhemska verk inom få månader f~amträtt 
och de1s står i begrepp att framträda. Ti11 dem här Ehrsträms och Inge
ge1ius sånger 3) samt en e1ementarbok i sång1ära av Ehrsträm. 4) Detta 
är en lika stor märkvärdighet här som tre operor i Paris säger skribenten, 
men vi uppmuntrar sanner1igen inte musiken i Finland. Vem har sagt något 
vä1vi11igt om Ehrsträm e11er åt den unge Inge1ius, som sku11e behäva en 
1edande hand? Har man gjort något fär kyrkosången? Kunde inte Ganzauges 
kape11 uppfostra efterträdare? Musiken och konsten äverhuvud är ännu in
te erkänd i Finland som ett a11mänt bi1dningsmede1, varken av staten e1-
1er den enski1de. 5) Dessa frågor och påståenden var alla fu11ständigt 
berättigade ifråga om statens intresse fär musiken. Många kyrkor var u
tan org1ar, kantorernas utbi1dning bristfä11ig och Symfonifäreningen 

1) HT 1847 no 6. Ang. hela denna po1emik, se även Andersson, Musik och 
musiker, s.56ff, och öl1er, a.a., s.107f, och Rosas, Pacius som ton-
sättare, s.217. -- --

2) Visser1igen hade inhemska komponister framträtt redan tidigare, t.ex. 
Cruse11 (1775-1838) och Tu1indberg (1761-1838), men de bedämdes a1d
rig offent1igt och här til1 en annan epok. 

3) Inge1ius skyggade a1drig fär att nämna sig sjä1v i sina arti1ar. 
4) Ehrström,Första e1ementerna af Sång1äran, Helsingfors 1846, torde ut

gära det färsta färsäket att precisera sko1ornas sångkurser i Finland. 
Färfattaren bygger på mångårig erfarenhet som sång1ärare i olika sko
lor. Domkapit1et i Borgå godkände 1äroboken. Staffans, a.a., s.65f. 

5) HT 1846 no 81-82. 
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en privat sammanslutning som fick stöd av utländska kapell emedan man 
inte hade möjlighet att utbilda egna musiker. Men Symfoniföreningen och 
Sångsällskapet bidrog ändå till att utveckla den musikaliska smaken och 
musiklivet var både intensivt och mångsidigt under deras hägn. l ) 

Publikens kallsinne för sådant som var inhemskt och mindre känt blev i
gen påtalat i Helsingfors Tidningar med anledning av Conrad Greves gäst
spel i huvudstaden. Han fick mer applåder än åhörare, skriver anmälaren 
upprört. "Hvarje mera anspråkslös konstnär gör i Helsingfors samma er
farenhet. Man besöker här concerter mer af mode än af 'musikaliskt intres
se ... Man gör så sällan den mödan att utmärka den verkliga konstnären 
framom charlatanen; har han likväl ett europeiskt namn, se då hvimlar 
salongen af musikälskare." Om Greves spel heter det bland annat att pas

sion och hänförelse får man ej söka i herr Greves föredrag, desto'mera 
klarhet och självbehärskning. 2) Greve utförde bl.a. en violinkonsert av 
sin lärare Ferdinand David och en Caprice av Beriot. Konstnärligt sett var 
denna konsert en framgång för Greve. 3) Före resan till Helsingfors uppträdde 
Greve i Abo på fröken Henriette Möllers recett. De fick båda god kritik av Abo 
Tidningar, Mamsell Möller utvecklade isin sång stor konstfärdighet och gay prov 

på 'en stor musikalisk bildning och ett flitigt studium, skriver anmälaren. 4) 
Det blev dock ingenfart på musikkritiken i Abo förrän Ingelius 1847 slog ned 
sina bopålar i staden. 5) Med sina konserter och tidningsinlägg kom han mycken 

polemik åstad och ruskade grundligt om åsikterna. 

Ingelius musikkritiska verksamhet var vid detta laget redan känd och på 
en del håll uppskattad. Tidningen Saima skrev 1846: 

1) Rosas,Mus. Sällsk. i Hfrs, 5.472. 
2) HT 1846 no 23. Jmfr. Andersson, Conrad Greve, 514ff. 
3) Andersson,Conrad Greve, 5.515. 
4) AT 1846 no 10. 
5) Se öller, a.a., 5.109. 
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1
11 Helsi'ngfors Tidningar läses en verklig musikreeension, något i lan
det nytt. Vi önska endast påpeka det originella i hans skriftställeri 
både till innehåll oeh form. Det kan ieke gärna vara utan att ieke nå
got arbetar bakom ett sådant uttryekssätt, vilket doek ännu förråder me
ra oordnade krafter än harmoni." 1) 

1 Abo inleder Ingelius sin musikkritiska verksamhet med en anmälan av 
Till mina vänner, Compositioner för piano af G ... A. Agis kunniga förkla
ring av reeitativ oeh aria som musikaliska former utgör det intressanta 
i denna reeension,2) som ingående har granskats av Andersson. 3) Likaså 
finns det' knappast något att tillägga till Anderssons analys av Ingelius 
långa artikel Sångens tillstånd i Finland, som skrevs samma år. 4) En lång 

utläggning om musikens filosofi inleder artikeln. Ifråga om sången i Fin
land anser Ingelius att intet folk har sådana sagor om musik som finnar
na. Tänk bara på Väinämöinen. Ingelius intresse för d'et finsktnationella 
kommer här till synes. Artikeln röjer enligt Andersson skarpbliek oeh 
beläsenhet hos författaren. 

Snart författade Agis ett ny tt inlägg, Några kompositörer osystematiskt 
bedömde. Han sände artikeln till Helsingfors Tidningar. De flesta av 
hans åsikter i den är överraskande lika vår tids värderingar. Han säger 
t.ex. att Mozart är den mest överlägsne av alla kompositörer. Hans mång
sidighet är underbar oeh han raljerar med oss människobarn. Don Juan är 
kanske det bästa han skrivit. Beethoven är inte lika mångsidig men i sym
fonin står han över Mozart. Som pianokomponist är Beethoven oöverträffad. 
Spohr finner inte nåd inför Ingelius vilket ådrog honom mångas misshag, 
ty ända sedan Paei us i ntrodueerade Spohr i Fi nl and hade man 'här dyrkat 
denne kompositör. Ingelius är den förste som vågar yttra sig förklenande 
om den tyske romantikern. Enligt Agis är Spohrs harmoni alltför rik oeh 
överflyglar melodin. 5) Faktum är att Ingelius i många styeken hade rätt 

1) Saima 1846 no 48. 
2) AU 1847 no 2. 
3) Andersson, Musik oeh musiker, s.56. 

4) AU 1847 no 90-91. Jmfr. Andersson, Musik oeh musiker, s.46ff. 
5) HT 1847 no 56. 
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ifråga om Spohr, denne har. inte hållit sig kvar på repertoaren. Sam
tidigt som Ingelius kritiserade Spohr anmärkte han även på Pacius, tyc
te man, ty Pacius var ju Spohrs lärjUnge. l ) 

Ingelius hade 1847 fått anställning som lärare vid Abo Högre Elementar
skola. 2) Det var hans levebröd. Samtidigt arbetade han på att få sin 
symfoni uppförd. Han anordnade den första kompositionskonserten som gi
vits i Finland. Helsingfors Tidningar skriver i november 1847: Det för
ljudes att magister Axel Ingelius skall framträda i en kompositionskon
sert i Abo med sin symfoni som han lagt ned mycket arbete på. Troligen 
är det första gången som här i landet en konsertgivare uppträder blott 
som kompositör utan att exekvera. 3) 

Konserten var ingen framgång. Hel~ingfors Tidningar -antagligen Topelius
skriver följande: 

"Vi veta att de finnas ~om med eller utan skäl stött sig vid hr. Ingelii 
personlighet och anspråk. Men vi kunne aldrig förbise, att hr. Ingelius 
emellertid är den förste infödde Finne, som visat både anlag för en mera 
omfattande musikalisk komposition och kraft att,under de mest missgynnan
de omständigheter, upparbeta dessa anlag. Att hr. Ingelius saknar skola, 
att hans större kompositioner lida af formfel, ... det begriper vi väl, 
ty på den punkt musiken står i Finland, har man knappt kunnat vänta an
norlunda." 

Hur har man råd att missakta och bortstöta denne man, frågar skribenten. 4) 
Dessa kloka ord .fick intet gensvar i Ingelius hemstad som borde ha varit 
stolt över honom. 1 Abo Tidningar finner vi en regelrätt recension av 
symfonin.· Kritikern räknar först upp de egenskaper en kompositör bör be
sitta: 1.Grundlig harmonikännedom, 2.Studium av goda musikaliska arbeten, 
3. Bildad smak och redigt omdöme vilken vinnes genom att åhöra klassisk 
musik, 4. Noggrann kännedom om användandet av de instrument han skriver 

l) Jmfr. Andersson, Musik och musiker, s. 46ff. öller, a.a. s.112ff. 
2) Uller, a.a., s.109ff. 
3) HT 1847 no 94. 
4) HT 1847 no 94. 
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för.l} 

Att Ingelius hade bildad smak tycker man sig kunna utläsa ur hans recen
sioner. Vad punkt 4. anbelangar, brast det säkert i mycket hos honom. 
Själva uppförandet av symfonin var också bristfälligt, man måste till 
stor del anlita amatörer. 2) Symfonins fyra satser var: Allegro Maestoso, 
Rondo Andante, Scherzo Finnico och Finale. Enligt anmälaren var första sat
sen varken Allegro eller Maestoso. Tempot var alltför långsamt i Allegrot 
och början var högst enkel och andefattig, och hann trötta innan man var 
i tillfälle att bli säker på att en orkester fanns för att uppbära ma
jestätet. Imitationen, alltför ofta använd, gjorde det hela slappt och 
när den slöts, väntade man förgäves på en kraftig punkt. 1 Rondot hade 
stilen "något af Haydns menuetter, men någon sammanhängande ide trodde 
vi oss ej kunna upptäcka deri ... 1 Scherzo Finnco väntade vi oss finna 
något godmodigt och småroligt, men fingo i stället en konstig bit i 5/4 

takt." Finale är i karaktären något helt annat än de föregående satserna, 
säger recensenten. Det verkar som om "Hr.I. under sitt jäktande efter 
ovanlighter så uttömt sig vid de 3 första satserne ... att den fjärde blef 
naturlig och populär ... och trots sina lån och lyten, den bästa af dem." 
Stycket Italiensk Begravningssång som också uppfördes på konserten, var 
enligt anmälaren "underlig och oformlig". Vintervisa, "en enkel stump", 
var den mest lovande vid denna konsert. 3) Recensenten står helt oför
stående inför det nya i symfonin. Anmärkningen om Scherzo Finnico vitt-
nar om total okunnighet om Ingelius vilja att här ge sig in på nya och 
originella områden. Haapanen säger om Ingelius symfoni som utfördes av 
Radio-orkestern 1943, att man visserligen märkte kompositörens oskicklig
het när det gäller att skriva för stor orkester men samtidigt också hans 
begåvning odh oräddhet för något nytt. 4) Scherzo Finnico utgör ett förs-
ta försök att använda drag ur finska folkmelodier i orkestermusik. Runo
sångens rytm hade uppenbarligen gett Ingelius iden till 5/4 takten .. 

1) AT 1847 no 94. 
2) ö11er, a.a., 5.111. 

3) AT 1847 no 94. Aug. Engelberg upphovsman? Jmfr. nedan s. 55 (skrivsättet) 

4) Haapanen; Suomen Säveltäjiä, s. 75. 
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Denna skä1igen gemena kritik fick ett genmä1e av Inge1ius där han punkt 
för punkt försvarar sin symfoni. 1) Topelius var den ende som försökte 

uppmuntra och stöda den 01yck1ige kompositören, vi1ket vi har märkt av 
Helsingfors Tidningars vä1vi11iga instä11ning gentemot honom. 2) 

Att tidnings1äsarna uppmärksammat alla dessa skriverier av Inge1ius e1-
ler mot honom visar följande insändare med signaturen -rm- i Helsing
fors Tidningar.Oet gällde fröken Betty Boije som sjungit i Helsingfors. 
Insändaren gläder sig över att en inhemsk talang framträtt. Men "hvar 
äro nu alla dessa väldige recensenter och genmälare?" frågar han. Ingen 
har skrivit om fröken BOije. 3) Han misstog sig emellertid. Topelius hade 
nämt henne i ett Leopoldinerbrev där han hoppades att hennes talang skul
le utbildas till konst. 4) 

Våren 1847 uppfördes Mendelssohns Paulus på långfredagen. Topelius är be

geistrad: Pacius har med herkulisk möda inövat sin ovana personal. Fyr
tioåtta sångerskor och femtiotvå sångare stod på estraden. "När denna 
lilla arme tog till ett forte, var intrycket i sanning imponerande ... ",5) 
säger han. 

Violinisten Ernsts 5a)succe föranleder musikskribenterna att igen kveru
ler.a över den ytliga smaken och tidens fördärv. 1 Morgonbladet finns föl
jande betraktelse: Man har sagt att vårt tidevarv är ett virtuositetens 
tidevarv. Däruti har man kanske inte så orätt. överallt ser man denna ö
vervägande talang att koka soppa på en spik framträda. Ett njutningsbe
gär behärskar tiden, förkväver tanken och förslappar hjärtat. 6) Topelius 
nöjer sig'med att torrt konstatera att "händer, fötter, käppar, strupar, 
allt begagnades för att gifva entusiasmen ti11 känna".7) Hos Schumann 

finner man inga sådana reflexioner i en recension över Ernst. Han, en 

1) AU 1847 no 98. 

2) Se ovan s.50.\Jmfr. Suomen Säveltäjiä, s.72 (Haapanen). Ang. polemi
ken om symfonin, se även Andersson, AU och musiken, s.21f, och öller, 
a.a., s.llOf. 

3) HT 1347 no 20. 
4} HT 1347 no 17, 

5) HT 1847 no 26 
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fullblodsromantiker, aeeepterade helt oeh hållet häxmästardraget hos den 
tidens violinister. 1) 

1 början av år 1848 har vi två intressanta musikreeensioner. Karl Collan 
anmäler Ingelius Tre sånger vid piano i Litteraturbladet oeh Ingelius 
granskar Collans Sånger vid pianoforte. Collans anmälan upptager åtta 
oeh en halv spalt i tidningen, det är således ingen kort oeh koneis kri
tik han presterar, men han hade så myeket på hjärtat om musiken i all
mänhet. Collan säger till en början att Ingelius sånger inte kan repre
sentera de allmänna strävandena inom inhemsk konst. De är alltför ensta
ka oeh ouppburna oeh ljuder som en ropande röst i öknen. Men glädjande 
är doek att oekså detta år i musikväg skänkt oss helst någonting, som vi 
kan kalla vårt eget oeh som kan inge oss hopp om en framtid för musika
liska strävanden i vårt land, säger han. Dessa sånger är det bästa någon 
inhemsk man komponerat, oeh det bästa vad Ingelius själv har frambragt 
hittills. Collan har tydligen följt med sin forna studentkamrats produk
tion. Det är bra, säger Collan, att Ingelius inte bryr sig om den dåliga 
kritik han hittills fått utan fortsatt att komponera. Men det är natur
ligt att musiken inte väeker större hänförelse så länge förhållandena är 
som de är, "så länge vi nöja oss med att låta utlandet förse oss med mu
siei, musikalier, musikanter, allt hvad till musik hörer, likgiltigt hu
rudant. En hastig bliek på annonserne uti Tidningarne öfver inkomne musi
kalier visar oss snarligen, hvilken enorm massa af desse Herrar Herz's, 
Hunten's oeh Kalkbrenners m.fl. pianokomp .... hotar att öfversvämma oss. 
Derti 11 kommer ännu en vattuflod af 'Lieder oeh Gesänge "'. 2) 

Detta är hårda ord om den sedvanliga repertoaren i hemmen på den tiden, 

oeh om de utländska kapell med vilkas hjälp Pacius kunnat uppföra symfo
niska verk. Om Ingelius fortsätter Co11an med att säga att dennes musik 

5a) H.Ernst 1814-1865. Böhms oeh Mayseders elev. Världsberömd violinist, 
förde ett omkringflaekande liv. Riemann, ~. Ernst. 

6) Mbl 1847 no 57. 
7) HT 1847 no 61. 
1) Sehumann, a.a., II, s. 145f. 
2) Lbl. 1848 no 1. 
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alltid är originell, den känns alltid igen och detta är dess största 
förtjänst. Som vi minns var Roos av samma åsikt. 1) Sången Zimmermann 
av Heine har Ingelius tolkat bättre än en viss Fr. KUcken. 1 den andra 
sången Vid den sovande flickans bild till ord av Topelius, använder 

Ingelius igen 5/4 takt vilken inte heller behagar Collan som finner den 
tung och släpande. Han har ganska mycket att anmärka om nämnda sång 
fastän dess enskilda partier har en stor skönhet. Att Collan grundligt 
har studerat sången visar hans omständliga ändringsförslag. Den 
tredje sången, en Lied av Heine, är kanske inte så lyckad som de 
två andra men den "vi sar 055 tydl i gare än någon annan, hur.u tro-
get hr. 1 isin musik vet följa och återspegla diktens innersta an-
da, i dess finaste nyanser.,,2) Collan skiljer sig inte från andra recensen
ter i vanan att petnoga framdraga alla tänkbara fel. Det förefaller som 
om kritikerna denna tid gärna visade att också de kunde sin generalbas 
och formlära. 

Ingelius anmälan av Collans sånger är kort och berömmande. 1 sångerna 
finns känsla och liv, anser Agis. Han diskuterar i det ta sammanhang va
let av ord till sånger och anser att Hegel har orätt när han säger att 
medelmåttiga dikter är lämpliga att skriva musik till. Ingelius å sin si
da tycker att "juskönare ord, desto mer spänd kompositörens känsla." 3) 

Detta problem har senare diskuterats mycket i samband med t.ex. Schubert 
som ofta valdemedelmåttiga dikter att tonsätta. 4) 

Collan har aldrig studerat harmonilära men ändå är den hans starkaste si
da, säger Agis. Han är således helt och hållet Ehrströms motsats. 1 sam
ma recension ingår en anmälan av några kupletter på finska folmelodier 
·av J.A. von Essen med musik av Zeller. Enligt Agis var musikarrangeman
get ofinskt och kupletterna dåliga. 5) 

1) Se ovan s. 47. 
2) Lbl. 1848 no 1. 
3) Mbl 1848 no 4. 

4) Se Hutchings, Schubert, s. l58ff. Hegels tanke kan följas ända till 
nyaste tld, se Langer, Feeling and Form, s. 153f. 

5) Mbl 1848 no j4. 
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Ännu en längre recension är att annotera från år 1848. Det är August Eng
elbergs anmälan av Greves Cavatina och Ballade ur skådespelet Sommarnat

ten av Pinello. Engelberg inleder sin recension med den sedvanliga kla
govisan över musikens tillstånd i Finland. Allt vad som hittills kompo
nerats ryms i en liten kvinnohand. Mest är det plockgo~s och gamla re
miniscenser eller också omogna försök präglade av tillgjord genialitet. 
(Här fick Ingelius sig en släng av sleven!) och slutligen fadda, i·ntet
sägande bagateller. Men Engelberg besväras inte av något förakt för det 
utländska såsom Ingelius och Collan, utan han är tacksam får minsta ytt
ring i musikväg i Finland, fastän en utlänning råkat åstadkomma den. 
Greves verk får enbart beröm: 
"Iritages ni af en enkel, flärdfri och uttrycksfull melodi; finner ni be
hag i en ren och konstnärlig harmoni; fängslas er själ af ett bildat 
skönhetssinnes utgjutelser, som ledigt och behagligt hänströmma i toner, 
vittnande om djup känsla och åsidosättande allt onödigt prål, alla ut
tryckslösa florityrer? - Godt, allt detta skall ni finna i harmonisk för
ening." 

Till slut granskar Engelberg styckena mera ingående ur teoretisk synvin

kel och talar med sakkännedom om växeltoner, förtäckta kVintparalleller 
m.m. l ) 

Denna berömmande anmälan retade Ingelius som i Helsingfors Tidningar i 
föraktfulla ordalag angriper den under signaturen 3el. Egentligen har 
Ingelius inte så mycket att säga om själva kompositionerna, de är hel
gjutna, men han är irriterad över Engelbergs indirekta kritik av hans 
egna verk. Möjligen hade han redan tidigare haft anledning att förarga 
sig över Engelbergs skrivsätt. 2) Han nagelfar Greves verk, naturligt
vis, och hittar fel, men han måste medge att de är värda att ägas. Vad 

han har att invända emot är att Greve är infödd tysk, sin musikaliska 
utbildning har han fått i Tyskland och detta musikhäfte har där sett da-
gen. 3)' Därför får hans verk inte räknas som inhemska. 4) Men Engelberg 'blev inte 
Ingelius svaret skyldig utan kom genast med ett inlägg där han hett försvarar sin 
anmälan och råder Ingelius att slå upp en icke pedantisk elemantarlärobok i har
monilära för att övertyga sig om att Engelberg haft rätt i vissa påståenden om 

t.ex. en del 
1) AU 1848 no 94. 
2) Jmfr. ovan s. 51 jämte not 3. 

3) Greve hade komponerat denna musik under sin lärare F. Davids ledning 
i Leipzig 1847. Se Andersson, Conrad Greve, s.526' 

4) HT 1849 no 1. 
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intervallsprång. l ) Detta visar att Engelberg tämligen väl kände till mu

sikens teori. Conrad Greves musik till Pinellos skådespel Sommarnatten 
hade premiär 1847 och blev en succe. 2) Henriette Möller som tillsammans 
med Greve anordnade soireer i Abo, sjöng ofta Cavatinan och Balladen. Ar 
1848 skriver märket X om henne: Mamsell t1öller föredrog dem med allt det 
behag och den känsla som är henne egna; vad som saknas i röstens fullhet 
ersätts fullkomligt genom det täcka i hennes föredrag. 3) Pinello under 

märket -0. skriver också en längre kritik över en konsert av Greve och 
Henriette Möller. Sångerskan föredrog två nummer av alldeles motsatt ka
raktär, nämligen en aria ur Cosi fan tutte av Mozart och ett Rondo med 
variationer för sopran av Vaccay.Den förstnämnda arian, skriver Pinello, 
"är visserligen anspråkslös till kompositionen, men fordrar vid föredra
get sträng uppmärksamhet på det hela och framför allt ett sannt musika
liskt studium." Arian hade dessutom uruppförande i Abo. Rondon av Vaccay 
var ju inte värdefull men ändå full av liv och glans, enligt Pinello. 4) 
Pinellos bedömning av de bägge ariorna visar att han ägde god musikalisk 
smak. 1 sin recension säger han om Greves musik till Sommarnatten att den 
är sann och grundlig. Greve själv röjer nu mera mognad i sitt spel än 
förut. Han står ej stilla i konsten. tycker Pinello. 5) 

Ett besök som Greve gjorde i Helsingfors våren 1848 föranledde en insän
dare "a.s.v." att fråga varför konserten var så litet besökt. Och ändå 
hade ingen violinist besökt staden sedan senaste sommar. Helsingfors är 
missgynnat av violinisterna tycker insändaren. Vill ingen komma för att 
vi "hört så litet".6) Greves repertoar upptog namnen Auber. Alard, Ole 
Bull och David. Enligt insändaren var de alla okända och levde bara till
fälli:gt .av ?ilia.verk, .som var rättytliga.7) David borde inte ha varit 
så okänd, ty Greve hade honom på sitt program 1847. Också Ole Bull hade 
ju nyligen gjort en bejublad konsertresa i Finland, men ändå kallar 

1) AU 1849 no 3. 
2) Andersson, Conrad Greve, s.526ff. 
3) AT 1848 no 12. 
4) AT 1848 no 7. 
5) ibi d. 
6) HT 1848 no 29. Jmfr. Andersson, Greve, s.530ff. 
7) HT 1848 no 29. 
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a.s.v. honom okänd. 

1 Helsingfors hade man svårigheter med de utländska kapellen Hohmuth och 
Ganzauge, 1) vilket föranledde en insändare att öppet ge luft åt alla 
musikintresserade personers bekyrnmer i en artikel kallad "Musiken i Lan
det". Där yttras de sedvanliga klagomålen över att det inte fanns möjlig-
het att få till stånd en inhemsk orkester. Pacius får det beröm han för
tjänar, men även om han "vore en Mozart eller Mendelssohn, skulle han lik
väl icke förmå det omöjliga. Och det ompjliga här, qet är. att forcera. en ung

dom med så briställig underbyggnad som denna, till att prestera något i 
musikaliskt hänseende verkligt dugligt." 2) .Vi har förut skrivit om saken, 
slutar insändaren, vilket visar vilken betydelse man började tillmäta dy
lika artiklars förmåga att påverka den allmänna opinionen. Artikeln för
anledde Borgå Tidning att blanda sig i saken och påstå att amatörer skul-
le kunna ersätta musici vid konserterna. överhuvudtaget verkar Borgå Tid
ning att inte känna till förhållandena i Helsingfors. Morgonbladet tager 
Helsingfors i försvar och en häftig polemik utkämpas. 3) Kort därefter gay 
Sångföreningen konsert med bl.a. en kör ur Moses av Rossini, Die Wasser-
rose av Gade och Finalen ur Mozart Don Juan. Recensionen var nästan av
siktligt berömmande. Morgonbladet prisade valet av stycken och utföran-
det, och slutade med orden: "Det är både ömkligt och löjligt att se Bor-
gå Tidnings omusikaliska utfall mot musiken i Helsingfors, och som det 
vill synas, särskilt mot Herr Pacius." 4) 

Som vi minns debuterade sångerskan Betty Boije 1847. Hon for sedan till 
Sverige för att utbilda sig och återkom till Helsingfors 1848. Morgonbla
det är ej odelat förtjust och säger bl.a. att hon ej ännu behärskar sin 
talang och är hämmad av alla tekniska briljanta finesser som tyvärr nu
förtiden fordras av en utövande konstnär. Hon har en vacker och ovanlig 
röst, men saknar den mjukhet som den bortskämda publiken fordrar. Recen
senten, möjligen Berndtson, yttrar därefter nägra hårda ord om tidens 

1) Se Rosas, Mus. Sällsk. i Hfrs, s.472ff. 
2) HT 1848 no 93. Jmfr. Rosas, Mus. Sällsk. i Hfrs, s.473f. 
3) Mbl 1848 no 95 och HT 1848 no 101. Ang. polemiken, se närmare Collan

Beaurain, a.a., s.1l9ff. 
4) Mbl. 1848 no 95. 
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smak för briljans. 1) Det är tongångar som vi är vana att höra från Mor

gonbladet. Helsingfors Tidningar anser också att vidare utbildning vore 
av nöden för Betty Boije. 2) 

1 början av 1849 gav Sångföreningen Felicien Davids oratorium öknen, 3) 
tillförmån för Paci us. Detta romanti ska verk väckte genkl ang hos Tope
lius. Det synes i synnerhet ha varit frihetspatoset i verket som hänför
de honom. Han uttrycker sin beundran sålunda: Aldrig gavs i Helsingfors 
en skönare musik och aldrig en så populär. "Icke alla ha uppfattat öknen 
för hvad den i botten är, en stor hymn ti11 friheten, inspirerad i p'ra
bens tält vid anbl icken af naturmänniskans 1 if i en rymd utan grän~"." De 
medverkande bestod av 42 damstämmor, 40 mansstämmor och 30 man i orkes
tern. 4) Några dagar senare polemiserar Topelius mot Abo Tidningarsom 
infört ofördelaktiga uttalanden om Felicien David, klippta ur en tysk 
tidning. Skribenten var troligen Ingelius. Den tyske kritikern hade bl.a. 
sagt att öknen har vissa svagheter. "Detta har en Tysk skrifvH om en 
Fransmans odödliga mästerverk," utbrister Topelius och fortsätter: Om 
man kan skriva så i Mozarts fädernesland, då skall man inte förundra sig 
över att musikkritiken i Finland står på en erbarmlig ståndpunkt. 5) 

IngeJius bidjCog 1849 med två musikartiklar. Den första är en intressant 
översikt av allt som komponerats i Finland sedan 1840. Som första verk 
nämns August Engelbergs Älvkonungen. Ballad av Goethe, komponerad enligt 
Ingeltus uppgift 1840 , men enligt Schauman 1841: 6) Nu, efter åtta e11er 
nio år, får verket den bedömning det tidigare förtjänat. Ingelius jämför 
balladen med Schuberts tonsättning, vilket ju ligger nära till hands att 
göra, och anser att fastän verket inte kan tävla med Schuberts, utmärker 
det sig ändå genom "vackra och raska vändningar, behagliga melodier ... 
och framföra 11 t en ta de lfri stämmföri ng." Engelberg borde kunna skri va 

1) Mbl 1848 no 42. 
2) HT 1848 no 43. 
3) Felicien David 1810-76. En av den franska musikaliska exotismens ska-

·pare. öknen komponerad 1844. Sohlman, s.v. David, Felicien. 
4) HT 1849 no 17. Jmfr. Collan- Beaurain, a.a., s.122ff. 
5) HT 1849 no 25. 
6) Schauman, a.a., s.234. Jmfr. ovan s. 34 f. 
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många ännu vackrare saker, slutar Agis som tydligen inte hyser något agg 
mot Engelberg efter deras polemik. l ) 

Engelbergs komposition är en rätt mogen skapelse och inte alls amatör
mässig. Sången är genomkomponerad med en reprisdel i mitten. Engelberg 
har lyckats följa textens skiftningar rätt väl och pianoackompanjemanget 
är självständigt och frigjort från sångstämman som flyter ledigt och na
turligt. Man kan inte spåra någon inflytelse från Schubert. Detta hade 
varit möjligt emedan Schuberts Erlkönig komponerades redan år 1815 2) 
och bör ha varit känd i Finland på l840-talet. 3) 

Följande verk som uppräknas av Ingelius är de redan ovan behandlade Pa
cius Två Sånger, 4) "vilka stå vida öfver medelmåttan". Därefter följer 
Anonym Vals av A.lngelius 1842 och de likaså omnämnda Atta Sånger 5) av 
densamme 1843. Båda verken är rätt dåliga, erkänner Agis själv. 

För 1845 annoterar Ingelius Två Sånger av Pacius till ord av Berndtson6) 
vilka enligt Agis har alltför högtravande musik till orden. Följande år 
bjuder på Ingelius Smärre Sånger, vilka enligt honom själv är nära medel
måttan, samt Ehrströms Fyrstämmiga Sånger 7) "hvilka ha nätta melodier" 
och Till Mina Vänner av G •.. a. 8) 

Ar 1847 utkom Tvenne Dikter av Ingelius 9) som "Litteraturbladet mycket 
berömt", och Smärre Sånger vid Piano av Ingelius. 10 ) "Diverse orskaker 
förbjuda oss att nämna vidare, än att musiken till Berndtsons herrliga 
serenad behagar oss rätt mycket", säger Agis anspråkslöst om en av sån-

1) BT 1849 no 24. 
2) Sohlman, ~. Schubert. 
3) Engelbergs Älvkonungen utförligt behandlad förf:.s seminarieuppsats 

August Engelberg. 
4) Se ovan s. 30. 
5) Se ovan s. 34. 
5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

Se ovan s. 
Se ovan s. 
Se ovan s. 
Se ovan s. 
Se ovan s. 
Säkerligen 

34. 
42. 
45. 
49. 
44. 
menas Tre Sånger. se ovan s. 53. 
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gerna i häftet. Samma år utkom Collans Sånger vid Piano. l ) Om sin för

delaktiga recension av dem säger Agis att den kunde något avprutas. Sist 
kommer Sommarnatten av Greve,2) vars musik är "ädel och flärdfri, barns

ligt ljuv och vacker". 1 denna uppräkning fäster man sig vid att Inge
lius inte medtagit sin symfoni. Man frågar sig varför Ingelius publice
rade översikten i Borgå Tidning. 3) Kanske ansåg han detta. blad vara 0-

partiskt ifråga om honom själv. 

Karl Collan gay 1849 ut Fyra Sånger vid Pianoforte vilka genast bedömdes 

av Ingelius och Alexander Roos. Agis skriver i Abo Tidningar och Roos i 

Helsingfors Tidningar. Agis recension bjuder på många tänkvärda yttran

den om kritikens uppgift, och mycket litet av hans påstådda oginhet mot 

andra kommer till synes. Sålunda inleder han sin anmälan: 

"Att i vår tid, en tid af hvälvningar och jäsningar, någon sysselsätter 
sig med komponerandet af konststycken, bör vara glädjande för hvarje 
konstens vän, ty det bevisar att konsten har sin verld för sig och sitt 
lif för sig,oberoende af yttre verldar och dessa verldars lif. Derföre 
bör en konstens man i och för sitt martyrskaps skull bedömas milt och 
rättvist på samma gång. Han har rätt att få veta sanningen, för så vidt 
hon grundar sig på recensentens öfvertygelse ... Denna öfvertygelse åter 
bör vara stark i sig, oändligt öfver smäsinnets auktoritetskryperi, sät
ta sig utom vissa tidningars måsåprat, förakta djupt enstaka kotterier 
och relationer." 4) 

Av dessa uttalanden att döma hade Agis fullt riktiga principer som kriti

ker. Om Collans sånger säger han att de försvarar sin plats rätt väl, 

fastän de inte är av "verldsstormande art". Han anmärker att perioderna 
i sångerna överallt är fyrtaktiga. Detta blir enformigt och tröttar, och 

bevisar antingen pedanteri eller oövad penna. 1 Gondolvisan har Agis hit
tat ett ackord om tio toner för högra handen, vilket borde undvikas. Någ
ra andra fel kunde Agis inte finna i sängerna. 5) 

1) Se ovan s.54. 

2) Se ovan s.55f. 
3) BT 1849 no 24. 

4) AT 1849 no 47. 
5) i bid. 
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Låt oss se vad Alexander Roos har att säga om samma sånger. Enligt honom 
har Collans sånger inte det tanklösa känslosvall, som är så vanligt i mu
siken. Formen har utvecklats hos Collan sedan hans senaste utgivna sån
ger, säger Roos. Höghet, lugn och klarhet utmärker Collans musik. Men
delssohn har enligt Roos haft inflytande på Collan. Kanske han här tän
ker på Gondolvisan som har en viss likhet med Gondolvisorna i Lieder oh
ne Worte. l ) 

Lika mycket lovord vill Agis inte ge F.A.Ehrströms Tio Sånger vid Piano
forte ett år senare, 1850. Agis påminner om sina tidigare kritiska ut
talanden om Ehrström och konstaterar att allmänheten tycks älska hans 
sånger. Agis medger att "kär måste Ehrström alltid blifva för fosterlan
det, derföre att han var den förste som gaf det inhemska tonsinnet ljud." 
Han lärde oss att sjunga vad Runeberg diktat. 2) Ovanstående ord karaktä
riserar förträffligt Ehrström som tonsättare. 

Vida mer uppmärksammad blev den första utgåvan av finska folkvisor, Suo
men Kansan Laulantoja 1 som Finska Litteratursällskapet låtit samla och 
trycka. Magister Reinholm hade upptecknat sångerna, men slutredigeringen 
hade skötts av studeranden Karl COllan. 3) Ifrågavarande sånger hade upp
tecknats bl.a. i Nykyrka, Kivinebb, Lempelä och Sakkola, och indelades i 
30 Lauluja och 20 Runoja. 4) 

Av de tre recensenterna Ingelius, Roos och signaturen S.E. 5) synes in
gen vara kompetent att bedöma sångerna. Agis gör det grundligaste försö
ket fastän han själv säger att detta intressanta ämne överstiger hans 
förmåga, och "andras". Hans anmälan ingår i Abo Tidningar. Han går ibenom 
alla 50 sångerna och försöker karaktärisera var och en med några ord: 
"Såsom exempel på det vildsköna (asiatiska elemetet) må vi nämna no 8 
Tuopa tyttö ... " säger han. 6) Ingelius var inte ensam om iden att finsk 

1) HT 1849 no 45. 
2) HT 1850 no 51. 
3) HT 1850 no 60 och Lbl 1850 no 2. 
4) Lbl 1850 no 2. 
5) Sven Elmgren. 
6) AT 1850 no 20. 
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folkvisa är nära besläktad.med asiatisk musik. Alexander Roos som skri
ver i Helsingfors Tidningar, utlägger saken grundligt och anser bl.a. 
att runomelodierna är ett tydligt bevis för att den finska tonkonsten 
står den asiatiska närmast. "Taktens svävande och femtonselementet stäl
ler den nära den asiatiska folkmusiken, som är fjärranlängtande, vilket 
ock utmärker den finska," skriver Roos. l ) 

Att Ingelius var gripen av nationalromantiken och ivrade för det finska, 
har vi förut märkt. Glädjen över att nu äntligen kunna tala om något ge
nuint finskt, genomsyrar samtliga recensioner. 

"Hvar och en vet att Fi nnarne hafva ett ri kare förr.'åd på fo 1 ksånger än 
kanske något annat folk. De genuint Finska tonerna skola säkert vinna 
djupare genklang i landsmäns bröst än de Tyska, som nu äro mest gängse." 

Så skriver Sven Elmgren i Litteraturbladet. 2) Man förstår hänförelsen. 

Nu kunde skribenterna liksom Roos säga att sångerna är ett bevis för att 
nationen äger sinne för musik. 3) Isynnerhet Ingelius betonar vikten av 
den finska folkvisan "för oss Finnar". Romantisk som han är, framhäver 
han också sångernas mystiska och besynnerliga karaktär,4) Han hyser verk

ligt intresse för 5/4-taktarten, vilken han som vi minns, använde isin 
symfoni redan 1846. En sång i folkvisehäftet kallad Savitaipale går i 7/4 
takt vilket observeras av Ingelius, som tycker att den är pikant. Collans 
ackompanjemang till sångerna får lovord, fastän Agis naturligtvis hittar 
några brott mot generalbasreglerna. 5) 

Ur ovan citerade recensioner kan man utläsa övertygelsen att den finska 
folkvisan till sitt ursprung är helt skild från den västerländska. Den 
moderna forskningen har emellertid visat att många s.k. "genuina finska 
folkvisor" ursprungligen är av skandinaviskt ursprung. 6) 

1) HT 1850 no 60. 
2) Lbl 1850 no 2. 
3) HT 1850 no 60. 
4) AT 1850 no 20. 
5) ibid. 
6) T.ex. Elsa Enäjärvi-Haavio har ett flertal sammanhang påvisat detta 

förhå 11 an.de. 
/ 
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August Engelberg uppträder ännu en gång som recensent i Abo Tidningar 
före sin död 1850. Han kommenterar under signaturen "En" en uppsats som 
ingått i Abo Underrättelser. Uppsatsen behandlade en "ny uppfinning" 

inom musiken av en rikssvensk vid namn Munck af Rosenskiöld. Uppfinnin
gen bestod av ett piano som hade skilda tangenter för höjda och sänkta 
toner så att t.ex. ess och diss frambringades medelst olika tangenter. 
Varannan tangent skulle vara svart och vito Engelberg säger att uppfin
ningen inte alls är ny emedan man redan länge känt till skillnaden mel
lan tempererat och icke tempererat system. Ess och diss är inte samma 
toner fastän man på tangent- blås- och gitarrinstrument tempererar dem 
till likhet. Rosenskiölds instrument skulle innehålla 19 toner med 
namn från alfabetet abc ... rst O.S.V. Hur skall det gå att utrnärka dessa 

toner på notsystemet, frågar Engelberg, och hur skulle man kunna bygga 
blasinstrument med klaffar för alla dessa toner? Mänskoörat är nu en gång 
sådant att det kan vänja sig vid litet falskhet, säger han. 1) Engelbergs 

inlägg visar tydligt hans musikteoretiska insikter. 

1 en kritik 1850 i Helsingfors Tidningar av sångerskan Henriette Nissen
Salomans 2) konsert visar Karl Collan tydligt sin smakriktning. Han är 
motståndare till det briljanta, detta må vara hur perfekt som helst, och 
han försöker alltid dra en lans för innerlig och gedigen, gärna inhemsk 
musik. Han erkänner sångerskans skicklighet, men uttrycker sig i fort
sättningen så här: 

"Man gripes af beundran, men denna beundran öfvergår till häpnad, häpna
den till en pinsam känsla som ej lämnar sinnet, innan de halsbrytande 
löpningarna äro slut, och man frågar slutligen sig sjelf: är detta mu
si k?" 3) 

Collan gick kanske litet för långt isin renlärighetsiver men hans upp
såt var gott. Topelius kritiserar ju också ibland det virtuosa, men 'li
tet måttfullare. 1 ett Leopoldinerbrev beklagar han att helsigforsarna 
inte uppskattat Ge.hrmanns operaföreställningar säsom de borde ha gjort: 

1) AT 1850 no 61. 

2) Henriette Nissen- Saloman. Manuel Garcias elev. Debuterade 1843 Pa
ris. Enl. HT 1850 no 86. 

3) HT 1850 no 86. 
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"Musikens eget värde fäster man sig icke så mycket vid (Die Zauberf1öte 
åhördes i söndags så 1ikgiitigt som om den varit af Methfesse1)". 1) 

1 de båda åbotidningarna år 1850 ingår en intressant jämföre1se me11an 

Pacius och svensken J.A.Josephsons tonsättningar av Vårt Land. Sångerna 
hade utförts vid Conrad Greves konsert i Abo. Recensenten i Abo Tidnin

gar tycker att Josephsons musik är a11tför vek ti11 första strofen. Hans 

tonsättning lider av "tillkrång1ad blandighet". "Vårt Land af hr. Pacius 

har förtjensten af att vara rätt kraftigt och ytterst enkelt, så att det 
lätt kan sjungas af hvar och en ... " 2) 1 Abo Underrätte1ser tycker man 

också att Josephsons sång var mera svårsjungen än'Paciu5,men också "mera 

bearbetad och ur rent musika1isk synpunkt finare hänen än .hr.PaCii, 

hvars tonsättning skönt motsvarar ordens kraftfulla nordiska friskhet och 
enkelhet och således vä1 egnar sig ti11 en f01ksång".3) Josephsons sång 
var endast avsedd att sjungas i kör för vilken den klingar utmärkt, en-

1igt Rosas. 4) Pacius komponerade Vårt Land 1848 då den utfördes vid den 

minnesvärda F10rafesten och mottogs med översval1ande entusiasm. Någon 

utför1ig recension hade Pacius komposition inte fått förrän ovannämnda 
pub1icerades 1850. Sången hade visserligen omnämnts bl.a. av Helsingfors 
Tidningar i samband med'Davids oratorium öknen i en artike1 om Pacius, 

och i andra sammanhang då den sjungits som extranummer, men i alla dessa fa11 

helt flyktigt. 5) Mycket snart vann den ställning som nationalsång. Pacius 
tonsättning hade då segrat över både Ehrströms,6) Runebergs och en viss 
Wächters melodier. 7) Underligt nog recenserades melodierna till Vårt Land 

aldrig av Ingelius som annars så uppmärksamt följde med allt nytt. Möj-
1igen kan hans tystnad återföras till en viss avundsjuka mot Pacius. 

1) HT 1850 no 54. 

2) AT 1850 no 7. 
3) AU 1850 no 8. Jmfr. Andersson, AU och musiken, s.28. 

4) Rosas, Fredrik Pacius som tonsättare, s.224. 
5) HT 1349 no 14. 

6) Se ovan 5.45. 
7) Rosas,Fredrik Pacius som tonsättare, 5.218. Jmfr. Collan-Beaurain, 

a.a., s.1l2ff. 
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Ingelius i Abo kände sig illa berörd av den entusiasm som mötte Pacius 

i Helsingfors och Greve i Abo. Ingelius visar här sin tråkiga sida, den 
egenkäre polemikerns, en sida som han tyvärr hädanefter då och då blot
tar. Den recension som utlöste Agis bittra angrepp mot de två tyskarna 
hade insänts till Abo Tidningar av en förtjust konsertbesökare. Den ly
der bl.a. såhär: 1 sista onsdags gay herr Greve en konsert vars like vi 
sedan långa tider icke sett. Konserten börjades med Webers välkända, här
liga uvertyr till Preciosa. "Föreställen eder en orkester deri 26 perso
ner deltaga, och den kolossala effekt, som frambringas, då, såsom här, 
den gifves med en ensemble och en kraftfullhet, som, i anseende till 0-
likheterna i konstfärdigheten hos de exequerande, gränsar till det otroli
ga." Greve uppträdde själv med ett Adagio och Rondo av Panoska om vil ka 
skribenten säger: "Redan stycket var serdeles egnadt att stämma åhörarens 
själ för en ren musikalisk njutning." Mö11er anförde sångstycken av Jahn
ke Udden särdeles väl. Frk. Leijel spelade en Fantasi över svenska folk
visor. Sedan utförde orkestern Greves uvertyr till Den Bergtagna, en 
kvartett av Haydn, och ett solo för violin av Ferdinand David krönte kon
serten. 1) Att Greve faktiskt gjorde mycket för att upparbeta musiken i 
Abo var allmänt erkänt och han förtjänade berömmet. Men detta beröm blev 
för mycket för Agis som grep till pennan och skrev i Abo Underrätte1ser: 

"Bland musici i Finland få tvenne herrar vidkännas ... olyckan, det stän
diga smickrets e11er berömmets olycka. Hr. Pacius i Helsingfors, hr. 
Greve i Abo ... Se Abo Tidningars no 23, se den, min läsare; 1äs musik
numret deri; b1if icke rädd; läs blott, läs; blif icke vriden!" 

Agis påstår i fortsättningen att Greve som kompositör är en imi ta tor, men 
av hög rang. Vio1in spelar han eme11ertid utmärkt, "icke b1ött, icke vekt, 
icke Spohriskt, (såsom möjligen hr. Pacius) utan energiskt, Davidiskt." 
Men Greve väljer dåliga stycken till sina konserter hävdar Agis. Har han 
någons i n hört ta 1 as om Engelberg? E11 er Co 11 an? "B10tt dennes Gondo 1; era, 
sa kort den är, har säkert lika stort intensivt värde som hr. Greves 
långa Bergtagna," säger Agis och rekommenderar därefter sina egna komposi

tioner hos vilka man "svårligen kan hitta ett enda harmoniskt fel".2) 

1) AT 1851 no 23. 
2) AU 1858 no 26. 
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Ingelius ville dra en alltför skarp gräns mellan inhemsk och utländsk 
tonkonst. Denna inställning som f.ö. delades av Collan, bottnade främst 

i nationalromantiska ideer, men också i avundsjuka och mindrevärdeskäns

lor. Ingelius fick snabbt ett svar på sin polemiska artikel av Helsing
fors Tidningar som tycker att det är sant och sorgligt att Ingelius m.fl. 

tonsättare är tillbakasatta i vårt land. Men Ingelius har gjort allt för 
att misskreditera sina kompositioner, säger skribenten, möjligen Tope

lius. l ) Naturligtvis svarade Agis på detta inlägg, också denna gång i 

Abo Underrättelser. Han har intet direkt emot Möller och Greve, men han 
tycker att de inte har vårdat sig om det inhemska. "Vi vete ti11 exempel, 

att på herrar Greves och Möllers konserter aldrig blifvit uppförd någon 
finsk nationalvisa, såsom ti11 exempel af hr. Pacius i Helsingfors. " 2) 

Det erkännandet måste man ge Ingelius att han sällan eller aldrig under

låter att nämna andra inhemska kompositörer vid sidan av sig ~jälv. Och 
varför skulle han lämna bort sig själv? Han var ju nästan den ende utom 

Collan som drog en lans för inhemsk musik, och själv hörde han till de 

få som företrädde den. Han hade mod att ideligen föra fram sin åsikt och 

delvis därför blev han avskydd. 

1 ett annat polemiskt svar till Helsingfors Tidningar säger Inge1ius att 
hans musiksträvanden inte ännu är slut. "Jag djerfves viska H.T. i öro
nen, att jag nu först ärnar börja." 3) Detta 1öfte infriade han också ö

verhövan. Ku1men av Inge1ius musika1iska verksamhet infa11er i mitten av 

1850-ta 1 et. 

Co11an framträdde 1851 som kompositör med Fantasier vid Pianoforte. Den
na kompoiition anmä1s av Agis som nu ans1år en vida strängare ton än 
förut när det gäl1t Co11an. Fantasin är a11tför ordent1ig, a11tför stude

rad och a11tför 1itet omede1bar. Den är en Lied ohne Worte och ingen 
fantasi. En sådan ska11 vä1 innehå11a något fantastiskt, säger Agis. 4) 

Det förefa11er som om Inge1ius nu p1öts1igt ringaktar ett felfritt musik
a1ster. Härav kan man se att han hå11er på att överge sin tidigare så 

stränga forma1ism. 

1) HT 1851 no 29. 
2) AU 1851 no 29. 

3) AT 1851 no -30, Ang. hela denna po1emik, se 011 er, a. a., 125ff. 
4) AT 1851 no 5. 
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Greve hade 1850 på våren haft stor framgång med sina kompositioner En 

Nylands Dragon och Den Bergtagna eller Systrarna på Kinnekulle. Libretti 
var skrivna av Pinello. Recensionerna av nämnda sångspel ordade mest om 
Pinellos prestation och mindre om Greves musik. Likväl gay man fullt er
kännande åt Greve som vann en omåttlig popularitet tack vare dessa musik
stycken. En liten polemik utspann sig mellan Morgonbladet och Helsingfors 
Tidningar angående Greves tonsättningar. l ) 

Ar 1852 fanns inte Ingelius rival Conrad Greve mera livet. Han dog 1851. 
Topelius skriver i ett Leopoldinerbrev om sin väns död: "Det var att för
lora en hel framtid". Han inlade hela sin äkta konstnärssjäl i sina ljuv
liga kompositioner. Han var en romantiker i ädlaste stil. 2) Pacius blev 
den som med sin opera Kung Karls Jakt mildrade sorgen efter Conrad Greve. 
Operapremiären inleder peri oden 1852-60 som utmärker sig för en aldrig 
förut känd livaktighet ifråga om musikaliska polemiker och musikbedömning
ar i tidningarna. Ingelius dominerar till stor del musikkritiken under 
denna period. 

1) Se Andersson, Conrad Greve, s.544ff, och 553ff, och idem, AU och musi
ken, s.20f. 

2) HT 1851 no 78. 
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IV 

Tiden 1852-60. Större musikverk skapas och kritiseras. 

Den första milstolpen i musiklivet under Pacius nåddes som vi minns 1835 
med oratoriet Die letzten Dinge. Denna händelse utlöste en aldrig dit
tills sedd entusiasm i tidningspressen. Man kan säga att den andra mil
stolpen är framförandet av den första inhemska operan med musik av Pa
cius och ord av Topelius 1852. Premiären på Kung Karls Jakt återspeqlas 
varmt hållna, fosterländska artiklar, främst i helsingforsbladen. Redan 
1851 upplyste man allmänheten i blänkare om hur långt operan avancerat, 
man recenserade partier som redan fullbordats och upptände på detta sätt 
nyfikenheten och intresset för den slutliga premiären. Topelius skriver 
1851: Musiken har ingen anledning att förtvivla. Vägen är bruten. Man in
vänder att Pacius och Greve, Finlands första kompositörer i större skala, 

-är födda utlänningar. Vadmer? De tillhör nu oss. "Hr. Pacii opera kommer 
sannolikt att gå öfver gränserna." 1) 

1 Morgonbladet recenserar Berndtson (?) några nummer ur operan vilka upp
förts på en konsert. Han säger att var och en borde vara lyckl ig över att 
Pacius komponerat denna musik. Pacius musik nedstiger aldrig till det tri
viala och sökta. Den är frisk och ursprunglig, fast den går efter alla 
regler. Den är helt och hållet romantisk. 1 Målskjutningskören är musi
ken målande och dramatisk, och duetten mellan de båda älskande är full av 
vemod. Klarinetten spelar där en viktig roll. Dryckesvisan är verkligt 
backanalisk men går inte till överdrift. Entre-akten och balladen har fint 
pianissimo i valthornen och balladen har äkta nordisk stämning. 2) Så pass 

1) HT 1851 no 26. 

2) Mbl 1851 no 23. Jmfr. Rosas, Fredrik Pacius som tonsättare, s. 167. 
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noggrant bedömde man numren innan de infogats i sitt rätta sammanhang. 
Och det skulle visa sig att denna förhandsanmälan skulle bli den enda 
mera analyserande bedömningen av verket. 1 slutet av äret meddelar Hel
singfors Tidningar att Pacius opera numera är nära fulländad och att en
dast uvertyren äterstår. 1) 

Premiären skedde i mars 1852. Morgonbladet betonade att denna dag var en 

epok i Finlandi musikhistoria. Trots alla svärigheter som mött Pacius vid 
inövandet hade företaget förts till slut. Bristen pä musikaliska resurser 
framhälles. Nägot försök till noggrannare musikalisk analys av verket gör 
recensenten emellertid inte. 2) De musikaliska resurserna var små, endast 
de tvä huvudrollerna sjöngs av yrkesartister: Hanna Falkman och August Ta
vaststjerna, de övriga rollerna besattes av amatörer, bl.a. Karl COllan. 3) 

1 Helsingfors Tidningar finns en lång artikel med rubriken Musiken i Fin
land och Kung Karls jakt, där bl.a. säges att ingen anat "att dessa nej
der en dag skulle genljuda af toner, konstrika, storartade, harmoniskt och 
melodiskt fulländade, såsom endast en nyare tid, under musikens konstnär
liga och mångsidiga utbildning kan skapa dem." 4) Inte heller här görs nå
got försök att bedöma Pacius verk ur musikkritisk synpunkt. Man var mest 
av allt imponerad över att en opera åstadkommits i värt land och nöjde sig 
med att konstatera detta faktum. En något återhållsammare ton anslogs av 
Sven Elmgren i Litteraturbladet. Han skriver: 

"Visserligen får något afprutas af operans inflytande pä den Finska musi
kens framti d derföre a tt den är ti llvägabragt genom amatörers ti 11 hj e 1 p 

hvilka naturligtvis snart äter skingras ... , icke genom en verklig inhemsk 
operatrupp som skulle hafva gjort sången till sin uppgift ... " 

Om operan säges endast att den är Olen i stor stil anlaggd tonbyggnad med 
väldiga musikmassor och mycken omvexling." En gång när operor är vanliga 

1) HT 1851 no 82. 

2) Mbl 1852 no 24. Jmfr. Collan- Beaurain, a.a., s.149ff. 
3) Rosas, Fredrik Pacius som tonsättare, s.163f. 
4) HT 1852 no 24. 
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i Finland skilll man ~o'11ma ihåg året 1852, slutar skribenten. 1) Tanken 

att utan en inhemsk operatrupp intet bestående kan uppnås, vittnar om 

framsynthet och måttfullhet. 

1 Morgonbladet skrevs ännu en artikel med rubriken Musiken i Finland fö

re Hr.Pacius. Den är ett lovvärt försök att teckna en liten historisk å

terblick med stöd av Akademiska Musiksällskapets dokument. Till sin syft

ning är den en hyllning av Pacius. 2) 1 Abo citerade man helsingforsbla
dens välvilliga kritik. 3) Men åbokritikern Ingelius bidrog inte med nå

gon signerad recension. Det har framkastats att han stod bakom en lång 
anonym artikel i Finlands Allmänna Tidning, där det framhålles att Pacius 

inte är en inhemsk man och att hans opera är tysk konst. 4) Detta, i avund

sjuka bottnande uttalande utgjorde det enda missljudet i den annars så 
eniga lovsången över Pacius opera i våra tidningar. Det var synd att 
Ingelius var så avogt inställd mot operan, annars hade han kanske pres
terat en kunnig kritik över verket. 

Till sist må en smått humoristisk detalj om operans växande rykte komma 

med. Topelius citerade en paristidnings skildring av operapremiären i 
Helsingfors. Där omtalades att dilettanter föresatt sig att giva, ett 

större verk i Finland. Hela huvudstaden var i rörelse och alla butiker 
var stängda sedan 2 på dagen. Operans ord var av Topelius och "musiken 

av Placii, organist vid katedralen, bägge finnar". 5) 

Fastän operan så helt dominerade sinnena år 1852 skrevs ändå några intres

santa recensioner över andra ämnen. Karl Collan bedömde Sex Sånger ur 

Fänrik Ståls Sägner av A.G.lngelius. Denna gång är Collan vida mer kri-

ti sk än förut mot 1 nge 1 i us: "Med a lltför mycken säkerhet har hr. 1 nge 1 i us 

följt en egendomlig eller sjelfbildad smak". Få är de stycken av honom 

1) Lbl 1852 no 2. 
2) Mbl 1852 no 27. 

3) 'AU 1852 no 26, AU 1852 no 33. Jmfr. Andersson, AU och musiken, s.29. 

4) Se Rosas, Fredrik Pacius som tonsättare, s. 164f. 

5) HT 1852 no 39. 
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som kan anses vara helgjutna. Men, medger Collan, kritiken har farit 
alltför hårt fram med Ingelius. Runebergs ordlämpar sig enligt Collan 
inte för sång. Varför säger Collan inte. Ingelius har nästan överallt i 
sångerna förfallit till det rent platta. Man finner inte en gnista av 
hans forna originalitet. Endast sången Kulneff är helgjuten enligt Col
lan. l ) Ingelius svarade genast i en artikel kallad Ett vädjande till mi

na musikvänner; här anklagar han Collan för total okunnighet i musikteo
rins elementa. Collan hade nämligen sagt följande: a) taktarten (i Vete
ranen) är ständigt stötande. Hur kan man göra en daktyl av ordet "för
ändrad"? b) Musiken till Torpfl ickan är rytmiskt missbildad. Dessutom 
hade Collan hittat oktav- och kvintparalleller i Veteranens slut. Inge
lius försvarar sig med den något underliga förklaringen att paralleller
na var avsiktliga. Daktylpratet är rena nonsens av Collan, påstår Inge
lius. Artikeln slutar med följande gemenhet: 

"Sedan jag nu bevisat, att H.T. har orätt i alla sina åt det djupa och 
på sak gående anmärkningar, frågar jag, hvad förtrodende en sådan recen
sent i allmänhet förtjenar." 

Agis uppmanar nu sina musikvänner att träda fram och försvara honom.
2

) 

1 ett häfte av Ingelius Fänrik Stål-sånger som ägts av honom själv, har 
han gjort några intressanta marginalanteckningar med blyerts. 3) Uppe vid 
rubriken finns anteckningen: "Fel mot generalbasreglerna, men inte emot 
mina !" Detta syftar antagligen på oktav- och kvintparallellerna. Vid 
Torpflickan har Ingelius skrivit: "Denna sång har blifvit skarpt recen
serad af Karl Collan (en af mina bästa musikvänner, sjelf ypperlig kom
ponist). Han menade -att accenten -här~ varit oriktigt anbragt ... " 

Ingelius högaktade tydligen Collan innerst inne och det är därför svårt 
att förstå hans gemena utfall mot sin kollega. Men han tycktes inte tåla 

1) HT 1852 no 53. Jmfr. öller, a.a., s.128 och Nordmann, Karl Collan, s.51. 
2) Mbl 1852 no 56. Jmfr. öller, a.a., s.128. 
3) A.G.lngelius, Sex Sånger ur Fänrik Ståls sägner, Helsingfors 1852. 

Nämnda exemplar förvaras i Abo, Sibeliusmuseum. 
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kritik i någon form. Också i Abo Underrättelser publicerade han En väd-
jan till mina musikvänner, där han anklagar Collan för att inte ha reda 
på den "elastiska 3/4 takten" som Agis använder i Torpflickan. l ) Han har 
ju redan tidigare påpekat att Collan älskar fyrdelad takt för mycket. 2) 
En sentida granskare kommer till samma resultat som Collan angående Torp
flickan. Accenten är fullständigt felplacerad och sångstämman flyter inte 
naturligt. Collan skrev ett svar på Ingelius polemiska artiklar, där han 
vidhåller sina uttalanden och slutar med orden: Gäller det en annan 
gång. en bättre sak än nu skall jag som förr stå vid hr. Ingelius sida. Där
emot anser jag det för min och varje annan musikväns skyldighet att öppet 
uppträda såsom motkämpe överallt där en så dålig musik komponeras i Fin
land som hr.lngelius Sex Sånger enligt min övertygelse är. 3) Man måste 
säga att Collan håller en sansad och lugn ton i denna polemik, där Inge
lius igen visar sig från en mycket tråkig sida. 

Före polemiken med Collan hade Ingelius skrivit en recension över Anders 
Nordlunds år 1850 utgivna Suomalaisten Wirtten Koraalikirja, Suomalainen 
ja Ruotsalainen Messu,vi~ken kastade honom in i en polemik, denna gång 
emedan han berömt verket ifråga. Om koralboken säger Agis att det goda 
rekommenderar sig själv. Nordlund 4) hade använt melodier, som fanns i 
en i Stockholm år 1702 tryckt enstämmig koralbok, dock med några för har
monin nödiga förändringar. Som förebild hade Nordlund haft Vogler, Rinck 
och i synnerhet Haeffner vars 1819 tryckta koraler flitigt använts. 5) 
Nordlunds Koraalikirja fyllde således ett verkligt behov. Om koralerna 
säger Agis att de helt och hållet går i den ädla kyrkostilen. Stämföring
en överensstämmer med harmonilärans lagar. Besiffringen är riktig, men i
fråga om rytmen har 1 nge 1 i us ett och annat a tt säga. Nordl und, ha r anbri ng
at accenten felaktigt när han använder 2- och 4-delad taktart. Agis tror 

1) AU 1852 no' 60. 
2) Se ovan s.60. 
3) Mbl 1852 no 62. Jmfr. öller, a.a., s.129. 
4) Anders Nordlund 1808-80. Finländsk kantor-organist. Utgav den första 

finska koralboken i 4-st. sättning. Sohlman, S.v. Nordlund. Jmfr. 
Staffans, a.a., 5.86. ---

5) AT 1852 no 3. 
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att detta beror på de finska psa1mernas bristfä11iga versifikation och 
i nte på Nord1 unds oförmåga. överhuvud vitsordar Agi 5 boken: "Denna Ko

raa1ikirja är en dyrbar egendom så vä1 i och för sig som i andra afseen-

den." Hitti 11 5 har den ene organisten spe1at si och den andre så, ofta 
med fe1aktiga harmonier. 1) Inge1ius ganska yt1iga recension efterfö1jdes 

av en desto grund1igare 18 spa1ter 1ång anmälan av signaturen K-a (Kukka
se1a) i Litteraturbladet. Denne Kukkasela förefaller att vara rätt förtrogen 

med de dåtida kantorernas förhållanden och var det brast ifråga om psalm
sjungandet, men han är alltför dunkel och mångordig isin artikel. Kukkasela 

tror inte att en pålitlig koralbok för hela Finland kan åstadkommas av en 
man, men väl av en kommitte sammansatt av landets främsta organister och 
kantorer. Man borde noga jämföra alla koralversioner och sedan välja de bästa. 
Han anser att Nordlund i sina sättningar visar att han inte känner till kyr

kotonarterna och därför vid harmoniseringen gjort jämkningar till dur och 
mol1, vilket gjort melodierna misslyckade. Minst hälften av artikeln uppta
ges av förslag till ändringar av koralerna. 2) 

Vem denne Kukkasela är vet man inte. Om sig själv säger han att han inte 

fått någon egentlig musikalisk utbildning, men att han sysslat mycket med 
kyrkosången och kyrkomusiken. Han har väntat två år på en recension skri
ven av en yrkeskunnig man, men förgäves, säger Kukkasela. 3) Det är verk

ligen förvånande att ingen annan än Kukkasela och Ingelius brytt sig om 
att anmäla koralerna.De angick ju Finlands folk mycket intimt. 

Anders Nordlund svarade själv på Kukkaselas kritik. Nordlund berättar att 
han underställde Koraalikirja Pacius granskning och att den på dennes re

kommendation antogs av Domkapitlet i Abo. Till Kukkaselas förslag att ko
ralerna borde upptecknas såsom församlingen sjunger dem, replikerar Nord

lund att det väl är kantorn som skal1 lära försam1ingen sjunga och inte 
tvärtom. 4) Kukkasela skriver ett genmä1e där han påstår att koralerna in

te blev granskade i egentlig mening av Pacius, ty denne har ej jämfört 
dem med texten i finska psall11boken med tyåtfö1jande taktinde1ning, rytm 

1) AU 1852 no. 3. 

2) Lb1 1852 no 6. 
3) ibi d. 
4) AU 1853 no 8. 
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och tonvikt. Kukkasela tycker inte om Haeffners "renade" melodier. Han 
vill ha s.k. "urmelodier" direkt ur folkets mun. 1) Vilket jättearbete 
det vore att samla och jämföra alla de "urmelodier" som sjöngs i försam
lingarna fattade han nog, och kommer med detaljerade förslag till orga
niseringen av detta arbete. Men hans dom över Nordlunds koralutgåva före
faller orättvis och dryg. 

Så tyckte också Agis som griper till pennan ett år senare för att försva
ra Nordl und. Han skri ver b 1. a. "För något öfver ett år sedan syntes af 
en viss Kukkasela kontrasignerad skef, halfbildad och förbildad artikel 
i Litteraturbladet - ett tacknämligt fält för sådana uppsatser." Agis an
slår en kvick och ironisk ton i artikeln som ingår i Abo Tidningar. Han 
slutar med en harmonisering av en koral för att bereda Kukkasela ett till
fälle att också kritisera honom. 2) 

Kukkasela var emellertid outtröttlig. Han publicerar ett genmäle i Abo 
Tidningar där han säger att han blev besviken på Agis. Han hade väntat 
sig en lärd recension och i stället raljerar denne med honom. Ingelius 
hade tydligen ett visst rykte som en av Finlands få kunniga musikkriti
ker. 1 fortsättningen fasthåller Kukkasela vid sin åsikt att varken Nord
lunds Koraalikirja eller de Haeffnerska koralböckerna kan anses vara nor
mer för den finska koralen. Nej, ur folkets mun skall de upptecknas. 3) 
Till detta replikerade Ingelius att han nog torde känna tillkyrkomusik, 
ty just hans egna religiösa alster, t.ex. Preghiera alla capella, har 
mest behagat publiken. 4) Äntligen avstannade polemiken. Kanske denna 
tidningsdiskussion bidrog till att man år 1867-68 åstadkom en ny finsk 
kora1bok .. Organisten Rudolf Lagi stod i spetsen för arbetet. 

Ar 1856 ingick en artikel i Abo Underrättelser ka11ad Om en ny Choralbok 
och signerad K. Bakom märket K dö1jer sig möj1igen Co11an 5) e11er också 

1) AU 1853 no 81,84. 
2) AU 1854 no 2. 
3) AT 1854 no 19. 
4) AT 1854 no 21. Jmfr. ö11er, a.a., s.148. 
5) Kallio,a.a., s.505. 
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Kukkasela. 1 artikeln ges först en historisk tillbakablick på kyrkosång
ens utveckling i vårt land. Därefter talar författaren om kantorernas 
usla förhållanden. Han framlägger ett noggrant förslag till hur insam
lingsarbetet av koraler skall gå till. Om Nordlunds utgåva säges att den 
inte kan rekommenderas. Men hr. Lagi är säkert den rätte mannen att leda 
redigeringen av denna nya utgåva, slutar K. 1) 

Rudolf Lagi 2) åstadkom även han två tidningspolemiker. Under säsongen 

1853-54 ställde han sig i spetsen för sex värdefulla symfonikonserter i 
Helsingfors. 3) En konflikt mellan Ganzauge och Pacius omöjliggjorde för 
en tid den senares dirigentskap.4) Lagis första konsert gick av stapeln 
i november 1853. 1 sina Leopoldinerbrev hade Topelius underlåtit att spe
ciellt nämna Lagis konserter,5) vilket upptogs illa av Morgonbladet som 
skrev en lång uppskattande artikel om Lagi. 6) Collan uppträder också i 
Helsingfors Tidningar med en lika berömmande kritik, kanske för att slä
ta över Topelius blunder. Han skriver: Haydn, Beethoven, Mendelssohn och 
Mozart - åter har man haft glädjen att få höra storartade verk av dessa 
mästare. Det är 6-7 år sedan Pastoralsymfonin spelades i Helsingfors. 1 
den visar Beethoven att han också kan skriva målande musik och göra det 
överlägset. Om Haydns Avskedssymfoni där ljusen släcks ett efter ett vid 
musikernas notställ, säger Collan att den är "en af dessa humoristiska 
komp. hvari den gamle mästaren så ofta älskade att nedlägga hela den kost
liga komik han besatt." Allt detta har nu Lagi gett Helsingforspubliken 
igen, slutar COllan. 7) 

Följande år anordnade Lagi en andlig konsert i Nikolaikyrkan. Konserten 
blev mycket strängt bedömd av Berndtson i Finlands Allmänna Tidning. 

1) AU 1856 no 60. 

2) Rudolf Lagi 1823-68. Organist i Nikolaikyrkan i Helsingfors 1851-68. 
Språklärare. Ledde flera konserter i Hfrs. Suomen Säveltäjiä, s.78ff, 
och Staffans, a.a., s.74ff. 

3) Se Suomen Säveltäjiä, s.80. 
4) Rosas,Mus. Sällsk. i Hfrs, s.488f. 
5) HT 1853 no 97. 
6) Mbl 1853 no 88. 
7) HT 1853 no 100. 

6 
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Berndtsons kritik riktade sig mot Lagis programval, där Händel och Men

delssohn var de dominerande namnen. 

"Man inbjuder ej en allmänhet i Herrans hus fHr att hHra några raffine
rade moderna fantasier med åtfHljande kromatiska harmoni- och tonutvik
ningar, hvilket måhända uppfattas och njutes af ett tiotal åhHrare blan
de. de tusende; man bHr då gifva ren och upplyftande orgelmusik, den enk
la, storartade, djupt gripande choralen ... " 1) 

Av dessa yttranden fHrstår man på vilken efterbliven ståndpunkt en stor 

del av konsertpubliken i Helsingfors måste ha befunnit sig, eftersom Men
delssohn och t.o.m. Händel ansågs vara alltfHr moderna fHr en kyrkokon
sert. Man fHrstår också att Collan ville svara på denna inskränkta kri

tik. Collan skriver i Morgonbladet att Lagi har en musikalisk smak som 
delas av hela världens bildade musiker. DärfHr hade Lagi Händels vackra 
orgelkonsert på sitt program. Den kan knappast kallas en modern, kroma

tisk fantasi. Collan frågar till sist om recensenten har tänkt på vad 
brist på uppfattning och ovana att hHra kyrkokonserter kan fHrorsaka. 2) 

Berndtson svarar att Collan tycks mena att endast musici kan och får kri

tisera musik, och endast poeter poeter osv. Collan torde dock ha svårt 

att värva anhängare fHr denna åsikt, tror Berndtson. 3) Collan diskuterar 

i ett ny tt inlägg musikkritikens mål och mening och säger bl.a. att det 
vore Hnskvärt att den måtte bedrivas med mera insikt, stränghet och vär

me, och mindre orättvist. 4) Enligt dessa principer hade Collan t.ex. be
dömt sin kollega Ingelius. Vi minns hans senaste stränga kritik av den
nes sånger. 

Ar 1853, således tre år efter August Engelbergs död, skrev Ingelius en 

uppskattande anmälan av dennes Sex flerstämmiga sånger. Ingelius hyste 
mycket höga tankar om sångerna och en modern lyssnare skulle säkert bli be

tagen av deras naturliga och liksom självfallna melodier. Engelberg för-

1) FAT 1854 no 289. 

2) Mbl 1854 no 97. 

3) ~l 1854 no 98. 

4) Mbl 1854 no 99. Om polemiken, se vidare Suomen Säveltäjiä, s.80. 
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stod att skriva flerstämmig säng sä att den klingar väl. l ) Ingelius skri
ver om sängerna Aftonsuck och Sjömännens avresa: Aftonsuck är ljuvt me
lodiös och ändä försedd med vackra modulationer. Sjömännens avresa är 

dock glanspunkten i häftet. Den härmar sä träffande och ändå regelrätt 
de simpla sjömännens hojtande. Denna sång uppfördes 1847 i Abo. Sången 
Gaudeamus är en fuga genomförd i strängaste stil, säger Ingelius. Den är 
rätt melodiös och skickligt gjord. Jaktsång är i sitt slag så förträff
att själva C.M. von Webers jaktvisa inte är den överlägsen. 2) Det före
faller som om Engelberg hade lyckats bättre i dessa kvartetter än isin 
ballad Älvkonungen. 

Följande recension av Ingelius hand behandlar J.A.Söderman juniors musik 
till skådespelet Regina von Emmeritz. Soldatvisa och Duett heter komposi
tionerna. Södermans nationalitet föranleder Ingelius att göra dessa int
ressanta reflexioner: 

"Att vara svensk tondiktare vill just icke säga mycket, och länder icke 
till någon synnerlig rekommendation ... Ty utom de temligen glest sädda 
goda musiknamnen - sådana som Josephson, Ahlström, Söderman s:r, Bauck, 
isynnerhet framstående såsom musikrecensent, und. sign. -u-, och möjli
gen några till, såsom Gille, Laurin, Berwald - kan man utan serdeles risk 
indela svenska kompositörer i två klasser, den rent vattenhaltiga och den 
grammatikaliska." 

Till den vattenhaltiga klassen räknar Ingelius de båda Lindbladarna, och 
till den grammatikaliska "en stor hop" som kan sin generalbas och skapar 
"oxbasgångar" i melodin. 

"De veta icke dessa beklagansvärda, att ett häfte med hundra teckniska 
fel är, såframt lif och anda inte fattas, af oändligt högre värde än den 
riktigaste musikperiod utan anda och lif." 3) 

1) Se förf:s uppsats Engelberg. 
2) AT 1853 no 5. 
3) AT 1853 no 56. 
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Detta sista uttalande är förvånande liberalt för att komma från Agis, 

den forne "kvintenjägern" mer. han har tydligen gjort dystra erfarenhe
ter i sina egna kompositioner. Vi minns hans oktavparalleller i Fänrik 

Stål-sångerna. 

Ingelius har ingen hög tanke om de rikssvenska kompositörerna. De flesta 

hade han antadgligen lärt känna via studentsången. De här uppräknade tonsät
tarna 1) räknade Ingelius ju till de bättre. Berwald kommer med som på 

nåder. Häri skiljer sig Ingelius omdöme inte från samtidens. Sveriges 
störste tonsättare Franz Berwald var alltför originell och alltför li-

tet romantiker för att uppskattas av sin egen tid. Man lägger märke till 

att Agis känner till musikkritikern Bauck. Kanske han t.o.m. tagit in-

tryck och lärt sig något av Bauck och andra rikssvenska musikskribenter. 
Omnämnandet av Bauck visar i alla fall att Agis följde med utländsk mu
sikkritik. 

Ar 1853 utkom en lärobok i musik kallad Elementarkurs i läran om tonkons
ten, författad av Alexander Fredrik Roos. Roos var anställd som sånglära

re vid Privatgymnasium i Helsingfors och hade skrivit bo ken främst med 
tanke på sina elever. 2) Bäde Litteraturbladet och Agis i Abo Underrättel

ser uppmärksammade boken. Agis recension innehåller många kloka tankar 
om svårigheten att skriva elementärt. Man mäste kunna se saken frän ele
vernas synvinkel säger han. Detta har lyckats Roos, men det finns också 

1) J.A. Josephson 1818-80. Kör- och orkesterledare. Romantisk ko~positör. 
Skrivit körsånger. 
J. Ahlström 1833- 1910. Kördirigent. Komp. manskvartetter. 
J.W.Söderman 1808-58. Verksam som kapellmästare. Arrangerude skäde
spelsmusik. Far till A.Söderman. 
C.W. Bauck, f. 1808. Tonsättare och musikkritiker. Höijers musiklexi
kon, s.v. Bauck. 
~GiTTe 1~0. Tonsättare och kyrkomusiker. Skrivit operor, körverk, 
symfonier, m.m. 
C. Laurin 1813-53. Tonsättare. Skrivit sänger. 
F. Berwald 1796-1868. Sveriges störste symfoniker. Berwald skapade en 
egen originell stil som i mycket är franskt päverkad. Tämligen okänd 
under sin livstid. 
Uppgifterna om samtliga tonsättare utom Bauck från Sohlmans musiklexi
kon. 

2) Lbl 1853 no 4. Jmfr. Staffans, a.a., s.93. 
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plats f6r kritik: 

"Der anmärkningar hafva skäl för sig, böra de icke undanhållas. Af redan 
sagt är, torde kunna slutas, att vi icke höra till den eländiga skara re
censenter, som, för att få sjelfe visa sig på hög häst, nagelfara med och 
nedtrycka all gryende talang ... " 

Efter att med dessa ord ha rentvått sitt samvete går Agis att kritisera 
felen i Roos bok. Roos har orätt i att accenten alltid faller på första 
taktdelen. Tänk på polaccan, säger Agis, och kommer därefter in på 5/4-
takten. Han påminner i samband med den om att han troligen är den "ende 

som försökt dess användning - i stort", därmed åsyftande sin symfoni. Om 

kyrkotonarterna som Roos använt i några koralexempel fäller Agis detta 
yttrande: Sagan om de greki ska kyrkotonarterna är uppfunnen av medel.ti
dens munkar och äger inte den ringaste rimlighet. Den är ett fördomens 
arv som var och en bör gå likgiltig förbi. Den är ett odugligt vittne, 
värt att glömmas bort. De gamla grekernas musik har inte lämnat efter sig 
det ringaste spår. Allt i musiken "kan refereras till vanlig Dur och 
MOll".l) Såtillvida har ju Ingelius rätt att kyrkotonarterna inte har nå

gonting att göra med den antika musiken, men annars är yttrandet ovanligt 
onyanserat. 

Ingelius var detta år, 1853, livligt verksam även som kompositÖr. Kanske 
uppeggad av Pacius operaframgång började han komponera en opera Junkerns 
förmyndare. Librettot var skrivet av Pinello. Denna operas ställning gent
emot Kung Karls Jakt klargöres av en notis i Abo tidningar: "En 'verkli
gen' inhemsk opera - scenen ifrån Kankas nära Abo - torde blifva färdig 
till våren." 2) Helsingfors Tidningar upptar genast den kastade handsken 
och frågar: Vad menar Abo Tidningar med "verkligen inhemsk"? "Månne musi
ken i dess moderna gestalt, hvilken vi lärt af Tyskar och Italienare? Rin
ner i våra ådror inte en droppe utländskt blod?" 3) 

1) AU 1853 no 72. 
2) AT 1853 no 4. 
3) HT 1853 no 5. Jmfr. Rosas, Fredrik Pacius som tonsättare, s.165, och 

öller, a.a., s. 143,-ochICollan-Beaurain, a.a., s.158f. 
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Några nummer ur Ingelius opera uppfördes i Abo i april 1853. De fick en 
rätt utförlig kritik i Abo Underrättelser. Uvertyren anses vara något 
"för matt hå11en, instrumenteringen inte väl beräknad, men enskilda par
tier ganska vackra och såsom pjesens innehåll det torde fordra, djupt 
a 11 va r 1 i ga, bäst vore om kompositören sku11 e oma rbeta verket." Men i kö
ren Preghiera alla capella överraskades man av det verkligen ädla och 
storartade som blixtrade fram i denna bön i kyrklig stil, där instrumen
ten för att höja effekten av det enkla religiösa, sökte gå hand i hand 
med sångstämmorna. I kören fanns ett solo för sopran 01'1 vilket recensen

ten säger att det var förfelat emedan Ingelius satt det så lågt att ingen 
sopran kunde utföra det. överhuvud borde Ingelius rådfråga någon mera er
faren musiker. Ingelius borde få ti11fä11e att studera utomlands, ty man 
kan inte frånkänna honom genialitet, slutar skribenten. l ) 

Recensionen präglas av välvilja och förståelse för Ingelius. Topelius skri
ver också i varma ordalag om honom i ett Leopoldinerbrev. Nog borde denne 
begåvade kompositör resa utomlands för att få jämförelsematerial till si
na verk, men hur och med vad? 2) Inga statsstipendier fanns att tillgå 
på den tiden, men den privata hjälpsamheten hade varit stor när det gällt 

Greve. 

Tyvärr blev operan Junkerns förmyndare aldrig uppförd sin helhet fast
än Ingelius flere gänger hade gott hopp därom. 3) 

För år 1853 mä slutligen för Helsingfors annoteras Topelius bedömning av 
Felicien pavids Odesymfoni Cristoph Columbus, och för Abo det erkännande 
man skänkte Wasenius konserter där. Topelius romantiska konstuppfattning 
tilltalades som nämnt mycket av det slag av musik som Felicien David ska
pade. Topelius uttrycker i ett Leopoldinerbrev sin tacksamhet över att 
man igen lyckats samla orkester och sångare för ett så storslaget verk. 4) 

1) AU 1853 no 33. 
2) HT 1853 no 5. 
3) öller, a.a., s.143ff. 

4) HT 1853 no 25. 
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Man hade nämligen kämpat med stora svårigheter i detta avseende. Ganzau
ges kapell stod nära sin upplösning och en schism hade utbrutit mellan 
kapellmästaren och Pacius. l ) 

1 Abo utgjorde Wasenius 2) det samlande namnet i musiklivet efter Greve. 
Redan är 1852 anförde han en symfonikonsert i november. Abo Underrättel

ser hälsar konserten med glädje: 

"Företeelsen är glädjande och åter ny, ty under en mängd år har, sävidt 
vi ha oss bekant, ingen symfoni här blifvit uppförd ... , orkesterperso
nalen torde komma att vara en af de talrikaste man här lyckats prestera." 3) 

Följande år skrev tidningen hoppfullt att intresset för gedignare musik 
häller på att vakna i Abo. Nu uppfördes Haydns F-dur symfoni, Beethovens 
Meeres Stille för blandad kör och orkester, och Egmontuvertyren. Enligt 
referenten spelade ensemblen med större enhet än tidigare. 4) Programmet 
var som vi ser mycket gediget. 

Krimkriget lamslog till stor del musiklivet i värt land. Topelius låter 
kapten Leopold dö, och därmed slutar hans trevliga Helsingforskrönikor 
som pågått sedan 1843. 1 det sista brevet 1854 säger Topelius att "Kons
ten är fredens skötebarn." 5) Pacius anordnade i alla fall en bejublad 
konsert i början av äret om vilken Morgonbladet bl.a. skriver: Mozarts 
uvertyr ti 11 Trollflöjten utfördes så väl man kan ford ra av vår nuvaran
de orkester. Zigenarkören av Pacius med bassolo utfördes mycket väl. Två 
körnummer utan ackompanjemang var en "kinkig sak att få rent och precist." 

1) Rosas, Mus.Sä11sk. i Hfrs, s.485ff. 
2) C.F. Wasenius 1321-99. Gick i Sibers musikskola, studerade violinspel 

och komposition utomlands. Militärkapellmästare. Dirigent bl.a. för 
Handelssångarföreningen i Abo. Sånglärare. Grundade Klockarskolan i 
Abo 1877. Suomen Säveltäjiä, s. 65 och Rosas, Turun musiikkielämää 
1856-1917; Turun kaupungln historia, s.9ö9-915, och Staffans, a.a., 
s. 1 OOff. 

3) AU 1352 no 89. Jmfr. Andersson, 
4) AU 1853 no 27. Jmfr. Andersson, 
5) HT 1854 no 9. 

AU och musiken, s.35. 
AU och musiken, s.35 
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Paicius hade utfört ett jättearbete med en hundramannakör. 1) 1 ett 

"Bref från Gabriel" säger Topelius om samma konsert: Ungdomlig eld finns 
i Zigenarkören, glänsande bjärt Kolorit i instrumenteringen, och forcsät

ter: 

"Skola aldrig dessa och med dem så många andra barn af Pacii genialiska 
konst, en gång gå ut i verlden, för att åt sin herre och mästare till
kämpa hela den rätt honom tillkommer bland våra dagars lysande ·tonkonst
närer?" 2) 

Längre än till Stockholm kom Pacius opera emellertid inte och fastän den 
1856 gick tolv gånger för fullsatt hus blev uppförandet av bperan i Sve
riges huvudstad en plåga för pacius.3)Oet var endast inför inhemsk kri

tik som operan framstod som ett mästerverk. 

1 Abo försökte Ingelius göra sina större verk kända genom att ge egna 
konserter. Här ett "Programm till en Koncert - i seriöst heroisk färg 

"1) Ouverture af Rossini. 

2) Studenten. Chör för mansröster. 

3) Andante och Rondo (Flauto obligato). 
4) Preghiera alla Capella ur operan 'Junkerns förmyndar,,' 

Chör med orkester. 
5) Marzia solenne. Orkesterstycke. 

6) Flickans bön. Solosång. 
7) Fantasier öfver Almquists 'Palatset'. Orkesterstycke i 

asiatisk stil. 
8) Festsång med an1. af Var kejsares Nådiga besöl .. 

Chör med orkester." 4) 

Inge1ius som i al1mänhet i sina recensioner visade god smak, :yc~es inte 

ha samma goda omdöme ifråga om 5 i na egna kompos iti oneJ'. Orkes ters tycket 

1) Mb1 1854 no 25. 
2) HT 1854 no 25. 

3) Rosas, Pacius som tonsättare, s.174f. 
4) AU 1854 no 37. 
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i asiatisk stil, plus de andra av Ingelius, mottogs också tämligen surt 
av kritiken: Nog hade det varit skäl att låta höra även andra mästares 
snilleverk än nästan uteslutande egna, ty om också uti dylika arbeten 
ligger den förtjänsten att vara hemgjorda, är det därför inte sagt att 
var och en skall uppskatta detta lika högt, skriver Abo Underrättelser. l ) 
Agis skrev ett genmäle där han förklarar varför han endast framfört egna 
verk. Han ville inte förfalska mästares arbeten via klaverutdrag och ar
rangemang. Sedan räknar han upp sina käraste komponister bland vilka 
finns: Allegri, Tartini, Palestrina, Frescobaldi, Corelli, Marcello, Per
golesi, SchUtz, Händel, J.S. Bach och dennes söner, Mozart, Beethoven, 
Mendelssohn och Gade, som han kallar "nutidens förmodligen störste ton
di ktare". 2) Bell ini, Donizetti och Verdi kallas "det maHa klöfverbla
det." 3) Av denna lista att döma ägde Ingelius utvecklad smak, men frå
gan är hur många av dessa sina favoriters verk han faktiskt hört. 

Ett försök att ge en konsert till misslyckades för Ingelius, vilket ledde 

till en tidningspolemik, som i detta sammanhang är av ringa intresse. 4) 

Den gamla stridsfrågan om Spohr togs åter upp av Ingelius i en artikel 
om musikens ~~stare i Abo Tidningar no 5. Ingelius hade citerat en viss 
Oettingens bok om Rossini där Spohr inte värdesätts särskilt högt. Man 
förstår således att Ingelius gärna anförde Oettingens åsikter. Artikeln 
väckte protest. Morgonbladet frågar varför man skall ställa Spohr och 
Rossini mot varandra. De kommer säkert båda att leva kvar. Skribenten 
medger emellertid att Spohr kan vara alltför enformig, yppig och vek. 5) 
Detta medgivande visar att Spohr inte me ra åtnjöt samma popularitet i Hel
singfors som 1835. Man hade nu hört mera och hade jämförelsematerial. 

Inge1ius svarar i Abo Tidningar: 

1) AU 1854 no 38. 
2) N. Gade 1817-1890. Dansk tonsättare och dirigent. Besläktad med 

Mendelssohns klassiskt skolade romantik. Sohlman, ~. Gade . 
3) AT 1854 no 40. Jmfr. öl1er, a.a., s.149f. 
4) Se AU 1854 no 49, och AT 1854 Nris 41, 48, 52. Jmfr. ö11er, a.a., s.150f. 

5) Mb1 1854 no 9. 



84 

"Den menniskan har aldrig varit kompositör, sä vida han är skra1 och 
fattig i musikens hufvudsak, i me1odin ... Mä H.T. icke tro att jag här
med vill pä ett indirekt sätt nedsvärta hr. Pacius säsom elev af Spohr. 
Längt derifrän.Jag är den första att erkänna Pacius' stora talang och 
verkliga snille. Men när uppnädde hr. P. denna storhet? Dä, när han helt 
gaf Spohr pä bäten ... " 1) 

1 den citerade artike1n kallad "Rostbiff att binda eller befordra H:fors
bladens matsmältningsorganer" riktar sig Ingelius ocksä som synes mot 
Helsingfors Tidningar. 

Att man i Abo ofta hade svärigheter vid besättandet av orkesterstämmorna 

framgär av en liten insändare av Agis där han säger: Ett vanligt orkes
terofog bestär däruti att man bortlämnar violoncellen och tror sig med 

den tunga och k1umpiga kontrabasen uppfylla alla fordringar. Ifall her
rar cellister är sä rädda om sina instrument sä skall de sätta dem i 
glasskäp.2) 

Det biografiska verket Finlands Minnesvärde Män utkom 1853-54. 1 boken 

ingick en grundlig 1evnadsteckning över komponisten B.H. Crusell och en 
historisk överblick av tiden före honom. Biografin inspirerade Abo Under
rättelser att publicera en flere nummer omfattande musikhistorisk arti
kel, som kan sägas vara ett sammandrag av uppsatsen i Finlands Minnesvär
de Män. Det kan nämnas att många värdefulla uppgifter om musik1ivet i 
Abo omkring 1800 lämnas i artikeln. 3) 

Recensionsskörden frän 1855 är mager beroende pä Krimkrigets förlamande 
inverkan. Tvä uppsatser av Ingelius hand utgör det enda intressanta. Den 
första heter "Kompositörer osystematiskt bedömde (oberoende fortsättning 
aV.art. i H.T. 1847)". Först anställer Agis en jämförelse mellan Mozart, 
Beethoven och Spohr, där han säger: Mozart stär s.a.s. över idealet -
Beethoven stär just på samma punkt som idealet, men Spohr står längt un
der. Han har inte nått det ens till hälften. Stor och mängfaldig i har
monin - ~ämligen klen i melodin. Dessutom härskar i allmänhet i Spohrs 

1) AT 1854 no 10. 
2) AT 1854 no 18. 
3) AU 1854 no 76. 
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musik en viss sjuklig gråtmildhet. 1) Det verkar som om Ag;s hade tagit 
till sin mission att rycka ned Spohr från den piedestal man satt upp ho
nom på i Helsingfors liksom ute i världen. Om Mendelssohn säger Agis att 
han är ädel och vördnadsbjudande men "etwas trocken", en träffande an
märkning. Det är betecknande att Ingelius, själv sångkomponist, anser att 

Mendelssohns sånger är bättre än Mozarts. För Mozart betydde ordens inne
håll inte så mycket, han har alltför mycket prydnader och drillar, tyck
er Agis. Vi minns Agis yttrande om valet av text till sånger. 2) Om Verdi 
säges att han är "slipprig, vardaglig och andefattig", men Agis medger 
att han hört mycket litet av denne komponist. 3) Antagligen citerar Agis 
i denna artikel den förutnämnde Oettingen eller någon annan författare. 

Andra häftet av Walituita Suomalaisia Kansanlauluja utkom 1855. Wilhelm 
Poppius hade insamlat dem och Rudolf Lagi hade gjort pianoarrangemanget. 
Ingelius börjar sin recension av häftet med att polemisera mot en hel

singforstidning som i en kort anmälan sagt att sångernas tonlynne är all
mänt bekant. Så skulle tidningen inte ha skrivit om den läst min anmälan 
av första häftet, säger Ingelius. Där betonade jag det asiatiska orh vild

sköna i sångerna. 1 övrigt kommer Agis med ungefär samma synpunkter som 
i denna första recension. 4) Man märker att han hyser ett brinnande int
resse för den finska folksången, men denna var ju på hans tid ännu out
forskad och han saknade kunskap att analysera den. Men Ingelius hade öra 
för det vackra i sångerna och det låg säkert äkta känsla bakom hans be
römmande ord. Om sången Ah, mun rakas 1 i ntui sen säger han a tt peri o'dbygg
naden är den vanliga fyrtaktiga, tonutvikningen ingen, tonvidden inte 
stor. Denna melodi är en av de vackraste och mest helgjutna man kan tän
ka sig. 1 den kända Taivas on sininen finns "innerlig passion", slutar 
han. 5) 

Från början av år 1856 anställdes Ingelius vid Abo Tidningar som redak-

1) AT 1855 no 29. Jmfr. ovan s.49f. 
2) Se ovan s.54. 
3) AT 1855 no 29. 
4) Se ovan s.62. 
5) AT 1855 no 48. 
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tör. 1) Han hade ju redan tidiqare flitigt medarbetat i tidningens spal
ter. Under detta år ingår ovanligt många musikuppsatser i tidningen, de 

flesta antagligen baserade på utländsk musiklitteratur, och fastän de är 

osignerade var Ingelius troligen deras upphovsman. 1 ett nummer finns 

t.ex. en artikel om folkvisan, tagen ur Marx's komoositionslära. 2) När 
Ingelius några nummer senare recenserar Collans Walituita Suomalaisia 

Kansanlauluja arr. för piano, råder han läsarna att fördjupa sig i Marx. 

Om Collan säges att denne gjort stora framsteg i stämföring och modula
tion. 

"En varm anhängare snart sagt ett skötebarn till den s.k. 'Paciuska sko
lan', delar han dess förtjenster och lyten. Utmarkt städad och korrekt, 
föga originell, behaglig och blomstrande, men icke djup." 3) 

Så lyder Agis mångtydiga slutomdöme om Collan. 

Helsingfors Tidningars yttrande 1856 att musiken i Barberaren i Sevilla 

av Rossini är "genialisk, sprittande och SjälvsVåldig",4) kom Agis att 

gripa till pennan. Han tycker att man inte bör kalla Rossini självsvål

dig. Inte heller är denne huvudman för en hel skola, vilket tidningen på
stått. Och har Rossinis föregångare bleknat? Hur är det med Cimarosa, 

Pergolesi, Palestrina och Cherubini, lever inte de kvar? Vem kunde skapa 
ett recitativ som de tre stora mästarna Bach, Händel och Gluck? 5) Vi 

märker att Ingelius har allt svärare att tåla andras äsikter i musikalis
ka ting. Han polemiserar numera gärna om småsaker. 

För att f~ pengar till en planerad utrikesresa, anordnade Ingelius i ju

li 1856 en konsert i Kuppis brunnssalong. Signaturen .'y". skriver i 
Abo Underrättelser om konserten: Ingelius kör för Alexander slog an fast
än orkestern representerades a v det otacksamma pi anot. "Hr. 1: s fl öj t-

1) öll~, a.a., s.155. 

2) AT 1856 no 16. 

3) AT 1856 no 37. 
4) HT 1856 no 49. 
5) AT 1856 no 47. Jmfr. öller, a.a., s.162f. 
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spel ... var e~ergiskt, nästan befallande, ehuru känsla icke saknades." 1) 

Signaturen s'ra. framkallade er, polemii:., emedan man trodde att Inge
lius själv dolde sig bakom den. 2) 

Ingelius konsertresa tilI Stockholm måste betraktas som ett fiasko. 3) 

Men när han efter återkomsten tilI hemlandet gay en konsert i Abo hade 
han en oväntad succe. Båda bladen tävlar i superlativa uttryck om Inge

lius geni. Abo Underrättelser skriver: Den överfyllda salongen utgjorde 
en vacker hyllning tilI den inhemska konsten och måhända det första ek

latanta erkännandet A.G. Ingelius rönt som tonsättare. Mera målande och 

träffande melodier än t.ex. den tilI Kulneff har man svårt att finna. Vi 

anslogs också av det finska, högst karakteristiska och egendomliga i 
Skördefolkets visa. Uvertyren tilI Biskop Henrik och bonden Lalli, en ny 
ännu okänd opera eIler operett, vartill såväl librettot som musiken var 

författade av Ingelius, väckte stort intresse för sina melodiösa partier 

och vackra harmonigångar, fastän man anmärkte pa tempot. 4) Att Ingelius 
som kompositör numera hyllade friare stil visar hans recension av Marx's 

Die alte Musiklehre im Streit mit unserer Zeit. Kontrapunktisterna med 

sina invecklade regler får här sin tillrättavisning, säger Agis. Marx vi
sar att melodin är musikens utgångspunkt, inte harmonin. Ingelius går så 
langt att han varnar unga musiker för att besöka läroinrättningar som 

följer den gamla slent~"ianen, tili vilka han bl.a. räknar Musikakademin 
i Stockholm. 5) 

j en kritik dV Uat"inettlsten Hentzschels konsert Abo 1856 kommer Agis 
med m~nga trevliga synpunkter: 

"Hr. H. är en klarinettist som fa, det maste medges, men varför spelar 
han sadant som fantasier 'Uber beliebte motiven' ... hvilka i kompositio
nens verld aldrig kunna anses ega ett sjelfständigt värde. Huru mycket 
stölTe skäl vore icke att låta höra en enkom for klarinett komponerad 50-
nat, eIler nagot annat sjelfständigt styc~Ee än att med ofta osmakliga 

1) AU 1856 no 59. Jmfr. g~l_EC~' a.a., s. E8. 
2) Om polemiken, se öller, a.a., s. 159. 
3) ibid., s.160f. 

4) AU 1856 no 95. Jmfr. öller, a.a., s.161f. 
5) AT 1856 no 62. 
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fioriturer (af en viss Ivan MUller) förorena Beethovens herrliga Adelai
de, hvilken är skrifven för en röst." 1) 

Ingelius var endast ett år knuten vid Abo Tidningars redaktion vilket 

sågs med beklagande. Han hade satt fart på det gamla bladet. 2) Nu var 
han illa strandsatt ekonomiskt och annonserade bl.a. om pianostämning, 
undervisning i musikens alla grenar o.s.v. 3) 

I början av år 1857 gay han i Helsingfors en konsert på 

årsdagen av Beethovens död. Den besöktes av 400 personer och kritiken 
var också berömmande. Helsingfors Tidningar skriver: 

"Konserten var en i sitt slag ensam företeelse. Det är första gången en 
finsk kompositör fyllt ett konsertprogram med egna kompositioner ... Ut
rustad med rika musikaliska anlag är han icke gjord utan född till musik
diktare. " 

I kompositionerna finns en rikedom på ideer, en fond av skönhet och all
var, fortsätter skribenten. Isynnerhet lyckade var uvertyren till Biskop 
Henrik och bonden Lalli och Kulneff satt för studentkör. 4) Båda åbobla

den citerar detta uttalande. 5) Det verkar som om man nu äntl igen fått upp 

ögonen för Ingelius särart och förstått att han måste uppmuntras. Efter 

en konsert i Abo med enbart Ingelius verk på programmet 1857, skriver Abo 
Underrättelser att Romansen och Duetten ur Junkerns förmyndare var vackra 
och beklagar att operan inte fått uPPföras. 6) 

Nu beger sig Ingelius på konsertresa till kuststäderna med huvudstaden 
som första mål. Tyvärr fick han denna gång mycket liten publik. Helsing

fors Tidningar som haft en välvillig puff om honom skriver besviket att 
man är likgiltig för allt inhemskt. 7) Efter denna turne ger Inge1ius 

1) AT 1856 no 67. 

2) öller, a.a., s.157. 
3) i bid. 

4) HT 1857 no 24. Jmfr. öller, a.a., s .164. 

5) AU 1857 no 26, och AT 1857 no 24. 

6) AU 1357 no 45. 
7)HT 1857 no 67.Jmfr. ö11 er, a.a., s.165. 
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igen en konsert i huvudstaden. Den blev ingen sueee. Försöken att enve
tet hamra in sina verk i publikens medvetande lyekades inte. Helsingfors 
Tidningar, kompositörens trogne vapendragare, skriver under rubriken Mu
sikaliska öden: 

"Ingen musikvän torde jäva oss om vi säga, att vartenda av de tolv utför
da musikstyekena var värt sin plats oeh att flera bland dem höra till det 
skönaste musiken ännu diktat i Finland. Låtom oss tala öppet, ty vi tala 
om en stor förmäga, som står i strid med lifvet oeh som kommit till en 
punkt, der ieke mer nägot val gifves mellan seger oeh undergäng. Oeh vårt 
land har ieke räd att slösa... . .. hvad han 1 haft att bjuda en konstnär 
härintills. Hvar har han funnit en skola för sin utbildning?" 1) 

Det var allvarliga tongångar man anslog, men inte hjälpte det Ingelius. 
Publiken fortsatte att vara ointresserad av honom. 

Ingelius författade endast ett fåtal reeensioner under år 1857. Han hade 
ju så många andra järn i elden.Karl ::ol1ans Fyra Fänrik Stäls Sägner sat

ta för säng oeh piano, anmäldes naturligtvis av Agis. Vi minns att Collan 
yttrar att Runeberg inte passar att tonsätta. Nu har han själv fallit för 
frestelsen. Agis antar att Collans sänger utgör en demonstration mot riks
svensken Lindblads tolkning av Runeberg. Den Lindbladska musiken "har ie
ke i Suomilandet lyekats ti11vinna sig större sympathier." Av Co11ans 
sånger står Sandels oeh Gamle Hurtig högre än samma sänger av Lindblad, 
anser Agis. "Sandels är förträffligt mälad i toner. Den höga sjelfkäns
lan, den raske, nästan lättsinnigt trottsande men fint beräknande kriga
ren - , a 11 t detta oeh mera derti 11 har man här." Men Torpfl i ekan är a 11 t
för regelbunden för att uttryeka den ädla kvinnans upprördhet, enligt 
Agis, som dessutom täeks påstå att Collans Löjtnant Ziden alltför myeket 
liknar densamma av Ingelius. Oeh varför håller sig Collan alltid till den 
fyrtaktiga perioden, frågar han. "Uti detta häfte har man fyra sånger -
samtliga bestående av sexton (säger 16) takter samt 4 takters riturnell. 
Hr. C. synes ieke veta af hvad man kallar utvidgade oeh förminskade pe
rioder ... " 2) 

1) HT 1857 no 84. Jmfr. öller, a.a., s.167. 
2) AU 1857 no 50. Jmfr. öller, a.a., s.168. 
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Ännu en gång återkommer a lltså kriti ken mot Coll ans fyrtakti ga peri od
byggnad. Man erinrar sig här också Collans skarpa kritik av Ingelius 

Torpflickan om vilken han sade att den var rytm-iskt tlissbildad. l) t1ar. 

märker tydligt de båda kompositörernas olika temperament och uppfattning 

av dikten. 

Någon ledare för musiklivet i Abo blev Ingelius aldrig, han var alltför 

inriktad på sig själv. Det blev Wasenius som alltmera trädde i förgrun-

.den som en samlande personlighet. Pressen följer uppmärksamt med Wasenius 
musikaliska verksamhet som t.ex. när han 1858 gay konsert med sina körer. 
Dessa var Handelssångarföreningen, en dubbelsextett från Hogre Elementarsko

skolan och 50 flickröster från Fruntimmersskolan. 2) Abo Underrättelser . 

skriver: Vi har inte hört någon enskild konsert i Abo så i alla avseen-
den lyckad som denna. Handelssångarföreningen, omkring 25 man stark sjöng 

sina sånger med en precision, renhet, kraft och nyansering som gjorde att 

man ovillkorligen påmindes om de förra hösten här uppträdande svenska na
tursångarna. 3) 

1 Helsingfors synes man ha haft övernog av konserter på våren 1858. Col

lan nedskriver några Konsertintryck: "Ett par tre veckor hafva öfver Hel
singfors hopat en störtsjö af musikaliska förlustelser och konserter." 

Men de har endast tillfredsställt publikens ytliga och mekaniska smak. 

Varför strävar alla virtuoser efter en onaturlig skicklighet, då de tvärt
om borde försöka utveckla sig konstnärligt. Collan säger ironiskt om vio
linisten Rancheraye som härmade fågelkvitter på sin violin, att ornito

logen borde vara nöjd över sådant, men inte musikern. Mera värdighet 
musiken efterlyses av COllan. 4) 

Vid årsskiftet 1858-59 publicerade Ingelius ett häfte Cypress-sånger och 

Uvertyren till Biskop Henrik och bonden Lalli för piano. Signaturen a-l-m. 

i Abo Underrättelser säger om Cypress- sångerna att de inte erhållit nå-

1) Se ovan s.71. 

2) AU 1858 no 35. 

3) ibid. Jmfr. Andersson, AU och musiken. s.37. 
4) HT 1858 no 45. 
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gon egentlig bedömning emedan deras värde ansågs som något givet. Uverty

ren grans kas närma re: Bi s kop Henri koch bonden La 11 i är i nte en opera så

som en och annan trott, utan ett fem akters drama med uvertyr, marsch, 

solon och körer. Handlingen utgörs av striden mellan kristendom och he
den dom vilket avspeglas i uvertyren. l ) Det var, som vi ser, ett tacksamt 

dramatiskt stoff som Ingelius valt. Skribenten fortsätter: Musiken lik

nar i viss mån Webers uvertyrer. 2) 

Efter en av Ingelius konserter detta år skrev Helsingfors Tidningar att u
vertyrel~ ti11 Junkerns förmyndare redan var en populär musik som ljöd i 

de flesta bildade hem där ett piano fanns. Men en ny komposition av Inge

lius med det talande namnet Konstnärens dröm i fosterlandets fängelse an
slog ej pUbliken. 3) Detta var sista gången som Agis framträdde på egen 

konsert. Också sin recensentsyssla vid Abo Underrättelser lämnade han. 

Först år 1862 publicerade han igen några artiklar i musikaliska ämnen i 
nämnda blad. Dessa artiklar baserade sig emellertid huvudsakligen på ut

ländsk musiklitteratur, varför de i detta sammanhang saknar intresse. 
Ingelius välkända signaturer försvann från tidningarna. Han levde under 

allt svårare ekonomiska förhållanden och dog i fullständig misär år 1868. 4) 

Ur de många nekrologer som skrevs över honom må följande passus anföras: 

"A.G.Ingelii kallelse var musiken, hans rätta bana kompositionen. Därtill 
hade han av naturen fått tonsinne, fantasi och den numera allt sällsynta
re förmågan att skapa melodier - rika gåvor, som för att bringas till mog
nad hade behövt grundliga studier." 5) 

1 dödsrunorna framhävs Ingelius verksamhet som kompositör på bekostnad av 
hans musikkritiska gärning,6) som först en senare tid till fullo kunnat 
överblicka. 

+ + + 

1) AU 1859 no 19. Jmfr. ö11 er, a.a. , s.169f. 
2) AU 1859 no 19. 
3) AT 1859 no 32. Jmfr. ö11 er, a . a., s. 1 70. 
4) ö11 er, a. a. , s.174ff. 
5) E fter ö11 er, a.a. , s.181. 

6) ö11 er, a.a. , s .180f. 
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