
Meddelanden från 

Musikvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. 12. 

Carita Lagerspetz 

MUSIKERPRIVILEGIER 
o 0 

1 ABO P A 1800-TALET , 

Pro gradu-åvhandling i musikvetenskap 1995 

ÅBO 1995 









Carita Lagerspetz 

MUSIKERPRIVILEG IER 1 ABO P A 1800-T ALET 



Meddelanden från Musikvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi 
upptar ett urval av de licentiat- och pro gradu-avhandlingar som tillkommit 
vid institutionen, företrädesvis avhandlingar som berör finländsk musik
historia. Texterna har inte bearbetats före tryckningen utan återges i 
originalskick. 

Red. Ann-Marie Nilsson 
Institutionens adress: 
Biskopsgatan 17 
FIN-20500 Åbo 

ISSN 0781-6529 
ISBN 951-650-594-5 

Åbo Akademis tryckeri 
Åbo 1995 



INNEHÅLL 

1. INLEDNING 2 

2. STADSMUSlKANTINSTITUTIONEN 5 
2.1. Den första tiden 5 
2.2. Stadsmusikantens skyldigheter och rättigheter 7 
2.3. Problem och eventuella lösningar 11 
2.4. Utvecklingslinjer på 1700-1800-talen 13 
2.5. De sista kapellen i Tyskland 15 
2.6. Undervisningen vid kapellet i Grimma 15 

3. MUSIKLIVET 1 ÅBO UNDER ÄLDRE TIDER 18 
3.1. 1600-talet 18 
3.2. Tider av oro på 1700-talet 19 
3.3. Aurorasällskapet och tvisten me1lan Lenning 

ochJahn 20 
3.4. Vad arkivstudier berättar om 

Lenning och Jahn 21 
3.5. Om Musikaliska Sällskapet och musiklivet 

i Abo på 1800-talet 22 
3.6. Några ord om militärväsendet 

under 1800-talet 28 

4. MANTALSLÄNGDERNAS "STADSMUSlKANTER" 29 
4.1. Matthias Löfgn2ns ansökan om burskap 30 
4.2. Musikerna Eric och Henric Löfgren 30 
4.3. Stadsklarinettisten Henric Ahlqvist 30 
4.4. Stadsmusikanten Henric Agren 31 
4.5. Kommentar 31 

5. MUSIKDlREKTÖRER OCR MUSIKLÄRARE 33 
5.1. Musikdirektören Jakob Johan Alander 33 
5.2. Musikdirektören Johan Gustaf Lemke 34 
5.3. Musikdirektören Carl August Schulze 34 
5.4. Johan Christopher Downer 35 
5.5. Musikdirektären Carl Theodor Möller 39 
5.6. Kommentar 40 



6. SIBERSKA MUSIKSKOLAN OCR STADSKAPELLET 
6.1. Wilhelm Friedrich Siber 
6.2. Sibers privilegium 
6.3. Undervisningen vid Sibers musikskola 
6.4. Conrad Greve 
6.5. Några ord om stadskapellets elever 

och utbildade 
6.6. Kape11ets repertoar 
6.7. Konserter och kritik 
6.8. Sibers tvist med Borgerliga klubben 
6.9. Sibers kapelI i Helsingfors 
6.10. Anton Rudolf Hausen 
6.11. Musikskolans sista period 

7. PERSONNOTISER ANGAENDE LÄRARE, UTBILDADE 

43 
43 
44 
47 
49 

SS 
56 
58 
62 
64 
64 
64 

OCR ELEVER 72 
7.1. Downers elev Carl Frans Blom 72 
7.2. Stadskapellets musiker i Musikaliska Sällskapets orkester 

från och med 1868 73 
7.3. Carl GustafWasenius 76 

8. A VSLUTNING 80 
8.1. Privilegierade musiker på 

andra orter i Finland 80 
8.2. En tillbakablick på materialet 80 
8.3. Samhället förändras 82 

KÄLLFÖRTECKNING 86 

BlLAGA 1: UTDRAG UR MANTALSLÄNGDER FÖR ABO 
STAD 1840-1868 93 

BlLAGA 2: SAMTLIGA ELEVER OCR UTBILDADE 1 
SIBERS OCR RAUSENS KAPELL 97 

BlLAGA 3: STÄMBÖCKER SOM TILLRÖRT SIBER 104 

BILAGA 4: EXEMPEL pA OLIKA INSTRUMENTBESÄTTNINGAR 
SOM GJORDE ETT VERK SPELBART 110 



1 

K>RORD 

Detta arbete påbörjades under Fabian Dahlströms handledning. Sten 
Dahlstedt blev min nästföljande handledare då institutionen fick en 
ny t.f. professor i musikvetenskap. Följaktligen är dessa personers 
insiktsfulla kommentarer det som har fört mitt arbete vidare. Min 
uppsats har beröringspunkter med NOS-H -projektet "Östersjön som 
musiklandskap. Musiker - musikinstitutioner - repertoarer under 
1600- och 1700-talet.". Till projektets forskargrupp hör Greger 
Andersson från Sverige, Jens Henrik Koudal från Danmark, Heinrich 
Schwab från Tyskland, Arne Stakkeland från Norge och min 
handledare Fabian Dahlström från Abo Akademi. Gruppen har 
nyligen kompletterats med de baltiska forskarna Urve Lippus och 
Toomas Siitan från Estland samt Jurate Trilupatiene och Inga 
Jankauskiene från Litauen. Jag har fått nöjet att träffa en del av 
dessa forskare.l Med Olli Lagerspetz har jag diskuterat problem i 
texten .. Vi har dechiffrerat gamla handstilar tillsammans och han 
har uppmuntrat mig på alla sätt. Han har också ritat kartan över 
Östersjöområdet. Jag tillägnar detta arbete åt honom. 

Abo,31.5.1994 
Reviderat 21.7.1995 

lUppgifterna i detta kapitel härstammar delvis från Dahlström 1992, 42-46. 
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1. INLEDNING 

Föreliggande arbetes syfte är att undersöka musikerprivilegier i 
Åbo stad under 1800-talet. Detta innebär följande; jag har letat 
efter musiker som har haft ensamrätt att uppföra musik i staden 
under närnnda tid. Det hade tidigare funnits gott om privilegierade 
musiker i Europa, men under 1800-talet började institutionen 
försvinna. Beläggen från Åbo under denna brytningsperiod berättar 
om hur utbredd stadsmusikantinstitutionen var och visar att staden 
inte alls låg i periferium. Kulturinflytanden från me ra centrala 
europeiska områden överfördes smidigt till Norden. Musikerrörlig
heten var stor. Åbo hörde till Östersjöregionen och emottog 
kulturintryck speciellt från tyska områden söder om Östersjön. 

Någr<J. förklarande ord om privilegierade musiker: 1 många 
europeiska städer hade det funnits musiker som kallades 
stadsmusikanter (senare musikdirektörer) och som åtnjöt ett 
spelprivilegium. Eftersom 1800-talet var musikdirektörernas tid, 
använder jag nedan denna beteckning. Musikdirektörerna tog in 
lärlingar som under undervisningens gång kunde avancera till 
gesäller. Förebilden till detta fanns inom hantverkarnas 
skråväsende. Av gesällerna och de längre hunna lärlingarna bildade 
musikdirektören kapelI som skötte de spelningar han fick tack vare 
sitt privilegium. Musikdirektören inhyste lärlingarna, eventuellt 
också gesällerna, och lärde dem spela många instrument. Av 
gesäller kunde det senare bli privilegierade musikdirektörer som i 
sin tur förde stadsmusikantinstitutionen vidare. Det var staden som 
beviljade privilegium åt musikern och bekostade hushållet och 
undervisningen. Stadsmusikanten (musikdirektören) var stadens 
musiker och hans privilegium gällde ofta för staden, i några fall 
även dess omnejd. Lärlingarna kunde komma från olika orter för att 
hitta bra lärare. 

Arbetet inleds med en kronologisk översikt över stadsmusikant
institutionen som den tedde sig på tyskspråkiga områden. 
Jämförelsevis berättas det också om stadsmusikantinstitutionen i 
Danmark, Norge och Sverige. Därefter följer bakgrundsfakta 
gällande musiklivet i Åbo före 1900-talet. Vissa händelser från Åbo 
stads historia tas också upp. Musiker som har kallats för 
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stadsmusikanter eIler som har ansökt om privilegium från slutet av 
1700-talet till 1800-talets första decennier tas upp därefter. På 
samma sätt fästs uppmärksamheten på musiker som har kaIlats 
musikdirektörer. Stadsmusikantinstitutionen hade en typisk 
representant i den livländska musikern Wilhelm Friedrich Siber, 
som tillsammans med Johan Christopher Downer bildade ett 
stadskapeIl i Abo ca 1838. Stadskapellet och dess musikskola 
fortsatte sin verksamhet från och med 1856 och ända till 1868 
under Anton Rudolph Hausens ledning. Till slut berättas det om 
några elevers och färdigutbildade musikers fortsatta öden och 
avslutningsvis sätts resultaten i relation tiIl historiska fakta. 

EmeIlertid tycks det finnas en lucka omkring sekelskiftet 1800 då 
det inte fanns några privilegierade musiker i staden. En av mina 
uppgifter har varit att kartlägga om detta faktiskt var fallet. Därför 
har det varit nödvändigt att undersöka arkivmaterial från slutet av 
1700-talet. Uppsatsens första tidsgräns läggs vid sekelskiftet 1800. 
En annan uppgift har varit att undersöka vad som ledde till att 
stadskapellet upplöstes. Det är tydligt att Abo följer samma mönster 
som Centraleuropa; näringsfrihetens införande gjorde så småningom 
slut på skråväsendet. StadskapeIlets existens upphörde 1868 vilket 
ger den andra tidsgränsen för detta arbete. Efter 1868 fortsatte 
orkesterverksamheten på ett annat sätt i Abo. Detta behandlas kort. 
Många forskare som har undersökt Musikaliska SäIlskapets historia 
har nämnt stadskapellet men ansett det som mindre viktigt; ändå 
hade stadskapellet och Musikaliska Sällskapets orkester ett nära 
samband. 

Som källor har jag använt arkivalier; magistratens protokoll, där det 
framgår om staden har avlönat en musiker, eventuellt också om 
musikern har ansökt om privilegium eIler beviljats det, samt 
mantalslängder som ger upplysning om eventuella elever i ett 
hushåll. 1 tidningarna Abo Tidningar och Abo Underrättelser har det 
bl.a. stått om stadskapeIlets konserter. 1 tidningen Argus har Karl 
Fredrik Wasenius berättat sina minnen av stadskapeIlet. Som tur är 
har stämböcker tillhörande stadskapellet bevarats. De ger en bild av 
vad för musik som spelades av stadskapeIlet. Följande forskare har 
skrivit om ämnet: Martin Wolschke, Heinrich Schwab, Otto 
Andersson, Fabian Dahlström, Wilhelm Lagus samt Greger 
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Andersson. Listan kunde bli längre, men dessa forskare har bidragit 
med den mest centrala informationen för arbetet. 
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2. ST ADSMUSIKANTlNSTlTUTlONEN 

Stadsmusikantinstitutionen var ett allmäneuropeiskt fenomen, trots 
att man har lärt sig att förknippa den först och främst med tyska 
områden. Från Spanien och Italien i söder tilI Skandinavien i norr 
kände man tilI stadsmusikanter t.ex. under följande namn: 

tubatores ... del Comune (Florens 1291) 
speleman der stat (Braunschweig 1227) 
maistre des menestrens de la ville (Ypres 1313) 
des rades trometer (Bremen 1339) 
stadt spellude (Uineburg 1401) 
trompeta de la ciutat (Barcelona 1440) 
de herren Spellude (Rostock 1478) 

enligt Martin Wolschke som citerar Heinrich W. Schwab. 
Ovannämnda yrkes- och ortsnamn med årtal ger en uppfattning om 
bredden av fenomenet. Om inte annat anges, härstammar alla 
uppgifter i detta kapitel från Wolschke (1981). 

2.1. Den första tiden 
Det hade naturligtvis aUtid funnits spelmän, lokala och 
kringvandrande, som tog spelningar där de kunde. Kampen om 
brödet var hård och blev inte lättare av att spelmännens anseende 
var lågt. Redan i den romerska rätten hette det att spelmän inte var 
"ärligt folk", även om de inte liksom tjuvar och mördare var 
fullständigt rättslösa. Denna juridiska syn på spelmännen fortsatte 
att härska under medeltiden, med lokala variationer i de olika 
europeiska rikena. Mycket berodde på kyrkan. Spelmännen 
erinrade om de magiska, demoniska och extatiska element som 
hade härskat under hedendomen. Kanske tvingade själva djävulen 
åhörarna till dans via spelmannen! Alkoholen spelade redan då en 
betydande roll genom att minska hämningar och leda tilI allehanda 
excesser hos spelmännen och åhörarna. 

Musikerna ville säkra sitt levebröd och höja sitt anseende och 
erbjöd därför sina talanger åt andliga och världsliga broderskap, 
furstar och andra herrar. Enligt Wolschke inleddes denna utveckling 
på 1200-talet. Utvecklingen skedde förmodligen gradvis. Då 
musikern hade kommit i tjänst hos t.ex. staden kallades han 
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stadsmusikant och hade det åtminstone lite tryggare än tidigare. Så 
småningom kunde han bli direkt nödvändig som stadens signalist. 

Det var dock först på 1500-talet som det började bli allmänt att 
tyska städer gay en eller flera musiker fast anställning och såg till 
att det fanns kontinuitet inom yrket. Exemplet följdes i allt flera 
städer under 1600- och 1700-talen. Wolshke ger bl.a. följande årtal 
för stadsmusikantväsendets grundande: 

1562 Zittau 
1572 Dresden 
1575 Berlin, Kölin 

1609 Flensburg 
1623 Rostock 
1648 Riga 

Det kan påpekas att nämnda år lydde Flensburg under Danmark och 
Riga under Sverige. Den tyska kulturen var emeliertid dominerande 
på nämnda orter. 

1 Skandinavien följde man samma mönster, dock litet senare. Ett 
undantag är kanske Danmark, som hade tätare kontakter med tyska 
kulturområden. På 1650-talet fanns det stadsmusikanter i omkring 
en tredjedel av de 67 danska handelsstäderna. Stadsmusi
kantinstitutionen hade vuxit fram under 1500-talet och första 
hälften av 1600-talet.2 Källorna har inte alltid entydigt berättat om 
stadsmusikantyrket även omfattade torntjänst eller inte. Det är inte 
heller klart om tornblåsaren även hade stadsmusikantprivilegium. 
Därför råder det osäkerhet angående några av följande musikers 
titlar och arbetsområden. 

Angående tornblåsare eller stadsmusikanter kan nämnas att år 
1500 hade Jens Lassen Spelmand i Arhus en fast tjänst. Ar 1504 
nämns pipare i Haderslev. Ar 1560 hade Conradus Spillemand 
anställning i T0nder. 1 slutet av 1500-talet var tornblåsandet et! 
självständigt ämbete i Helsingör och Köpenhamn och i början av år 
1600 blev det en del av stadsmusikverksamheten. 1 Oslo, Bergen 
och Trondheim fanns det pipare på 1500-talet. Det första kända 
privilegiebrevet från norskt område härstammar från 27. 10. 1620 
och gäller Jacob Luchass0n och Hans Rasch i Bergen. Ar 1643 nämns 

2Koudal,3. 
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Anders Clausen som "instrumentist" i Oslo.3 Vad Sverige beträffar 
utfärdades det äldsta kända stadsmusikantkontraktet 1574 i 
Malmö. Det gäIlde 'Stadzens Spiilmend' Christoffer Oswalt och Hans 
Akenstedt. Greger Andersson fortsätter: "De äldsta beläggen för 
uttryckligen betitlade stadsmusikanter härrör från: Kristianstad 
1658, Landskrona 1663, Helsingborg 1668, Halmstad 1670, Lund 
1684, Ystad 1684, Karlshamn 1684 och Karlskrona 1693."4 
Uppgifterna gäller Skånelandskapen. 1 Stockholm var 
stadsmusikantinstitutionen synnerligen kortlivad. Den fanns bara 
tilI 1676-1677.1 Uppsala fanns det inga stadsmusikanter på 1600-
talet. Däremot var organistprivilegier vanliga i meIlersta och norra 
Sverige. 1 Stockholm fanns dessutom Kungliga hovkapellet som 
kunde konkurrera om spelningar. 1 vissa mellanstora städer kunde 
det finnas stadsmusikanter, men de var underordnade 
organisterna. s 1 Göteborg följde man samma tradition som i 
Skåneland.6 Med andra ord utformades stadsmusikantinstitutionen 
på annat sätt i södra Sverige än i meIlersta och norra Sverige. 

2.2. Stadsmusikantens skyldigheter och rättigheter 
Under stadsmusikantväsendets första tid och även i fortsättningen 
var följande skyldigheter och rättigheter allmänna enligt Wolschke: 

Skyldigheten att dagligen blåsa signaler från stadens vakttom 
att spela vid tiIlställningar som anordnats av stadens 
råd 
att regelbundet spela på marknader 
att bevaka eldsvådor eIler åtminstone att blåsa alarm 
vid eldsvåda 
att samarbeta med organisten under gudstjänsten 
att hålla gesäller och lärlingar. 

Rättigheten att ha ensamrätt att spela musik i staden och där 
stadens rätt gällde 
att en tili två gånger om året samla pengar genom s.k. 
omgång 
att vara befriad från vissa skatter 

3Stakkeland, 8. 
4Andersson, G. 1990,3-7. 
SAndersson, G. l3. 12. 1991, 1-2. 
6Andersson, G. l3. 12. 1991,5-6. 
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att få naturaförmåner, t.ex. brännved, ljus eller 
klädestyg, från staden. 

Stadens råd och stadsmusikanten kom överens om en skälig 
uppsägningstid och skrev under kontraktet. 

Tornblåsandet var ett hårt arbete. Stadsmusikanten i Rochlitz måste 
slå [sic!] på rådhusets kloeka på dagen och natten, på natten 
dessutom varje kvart, och se om allting var som sig bör i staden och 
dess omnejd. Vintervädret medförde ytterligare svårigheter. 
Gesällerna och lärlingarna turades troligtvis om med 
stadsmusikanten att klara av signaleringen. Om stadsmusikanten 
hade andra förpliktelser, måste det ha varit nästan omöjligt att 
sköta dem. 1 extrema fall kunde arbetet vara lika otacksamt som 
ovan berättas. Oftast blåste stadsmusikanten eller tornblåsaren 
signalerna, eventuellt flerstämmigt med gesällerna och lärlingarna. 
1 Danzig var tornmusiken t.o.m. S-6-stämmig. Signalerna blåstes 
vanligtvis bara vissa tider på dag en. 

1 många tyska städer befriades stadsmusikanten från torntjänst, 
och en särskild tornblåsare kunde anställas. Sådant var fallet t.ex. i 
Danzig. Men det kun de också hända att stadsmusikantyrket så 
småningom kom att omfatta också tornblåsandet, eller att de båda 
tjänsterna sammanslogs på ny tt under stadsmusikantväsendets 
utveckling. 1 varje fall kan man inte allmänt säga att tornblåsandet 
skulle ha utvecklats tilI en stadsmusikantinstitution. Det enda man 
kan säga är att det var mycket stora regionala skillnader mellan 
tyska länder vad torntjänsten beträffar. 

Förpliktelsen att samarbeta med organisten under gudstjänst hade 
en mycket stor betydelse i synnerhet på protestantiska områden, 
alltså i mellersta och norra Tyskland. Det kan tilläggas att detta 
förfarande var vanligt även i Skandinavien och Balticum. Detta var i 
mångt och mycket en följd av att den obeledsagade motetten hade 
givit vika för instrumentbeledsagad andlig musik. Körsången hade 
en betydande roll i den katolska gudstjänsten och orgelspelet kom 
att bli en stöttepelare i den protestantiska gudstjänsten. Det fanns 
naturligtvis skillnader mellan de olika protestantiska riktningarna 
beträffande musik inom gudstjänsten. Kanske var spelandet i 
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kyrkan en betydande kontrast till signalerandet och dansmusiken 
då stadsmusikanterna försökte höja sitt eget och sitt yrkes 
anseende. 

Hantverkarnas skråväsende med gesäller och lärlingar stod som 
föredöme för stadsmusikanterna. Lärlingarna var helt unga pojkar 
medan gesällerna redan hade gått en längre tid i lära och kunde 
mera. Hos stadsmusikanten var kombinationen två gesäller och en 
lärling vanlig, för då kunde en fyrstämmig sats återges. 
Förhållandet kunde också vara en gesäll mot två lärlingar. 
Lärlingarna och gesällerna bodde hos stadsmusikanten och fick mat 
vid hans hustrus bordJ Lärotiden var till en början två år, men 
ökades senare till fem.8 Studierna avslutades med ett spelprov. En 
gesäll som ville bli mästare måste ha tjänat minst tre år. 9 1 
gesällbrevet som gesällen fick efter att lärotiden var slut uppgavs 
hos vem gesällen hade varit i lära och hur länge. Stadsmusikanten 
kunde också rekommendera gesällen i fråga. Ett exempel på 
gesällbrev finns i avsnittet som berättar om Conrad Greve, som blev 
mycket känd och omtyckt som violinkonstnär och komponist i Åbo. 
1 gesällbrevet brukade det vanligtvis också stå något om instrument 
vilka den färdigt skolade gesällen behärskade. 

Stadsmusikanten kunde på vissa orter ha rätt att utöva musik i 
staden med omnejd inom ett bestämt avstånd från staden. lO Detta 
betydde att man inte fick anlita andra musiker i hans ställe. Det 
fanns naturligtvis kringvandrande musiker som kunde erbjuda 
billigare och kanske bättre musik men också ta stadsmusikantens 
inkomster från honom. Mot dem kunde stadsmusikanten försvara 
sig genom sitt privilegium. Fast det kunde också hända att borgarna 
inte brydde sig om privilegiet utan tog den musikant de ville, trots 
att stadsmusikanten klagade i domstolen. 

7Det kun de hända att gifta gesäller (eiler lärlingar) bodde hos sina 
läromästare med hela sin fami!j. Som exempel kan nämnas de som bodde hos 
musikdirektören Hausen i Abo 1867 oeh 1868. 
8Wolsehke förklarar inte orsaken tili detta, men i hantverkareyrken var 
lärotiden vanligtvis 4-5 år. Koudal, 6. 
9Wolsehke påpekar att uppgifterna är allmänna oeh genomsnittliga, oeh att 
det finns avvikelser mellan orter. 
lODen s.k. bannmi!en räekte 4 mi! runt om staden enligt lVloberg, lO3. 
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Ar 1653 sammanfattade 107 musiker från 43 orter den s.k. 
Sachsiska musikantartikeln. 1 artikeln formulerades riktlinjer för 
skyddandet av privilegier, stadsmusikanter samt gesäller och 
lärlingar. Motsvarande organisationer är inte kända inom Norden.ll 

1 Danmark innefattade nästan alla stadsmusikantämbeten både stad 
och landsbygd under perioden 1660-1800. Tidigare hade närmast 
kungens tornmän varit privilegierade på landsbygden. Men 
förfarandet i Skåne var annorlunda. Stadsmusikanten försåg 
landsbygdens ståndspersoner med musik medan häradsspelmannen 
spelade för landsbygdens allmoge.l 2 Stadsmusikanterna var inte 
längre nöjda med sitt privilegium inom staden. De ville ha samma 
monopol på landsbygden.l3 1 Finland, som var en del av Sverige, 
utgjorde städernas borgerskap förutsättningen för stads
musikantverksamheten på samma sätt som på tyska områden eller 
i Norden. Det är inte bekant om det har uppstått kollisioner på 
landsbygden mellan olika stadsmusikanter. Man kan anta att 
privilegierna först och främst gällde staden)4 

Det tyska ståndssamhället var hierarkiskt och det fanns detaljerade 
bestämmelser för t.ex. hur många musiker som fick anställas för ett 
bröllop och hur mycket stadsmusikanten skulle få betalt. De lägre 
samhällsklasserna stod utanför tvånget att anställa honom.l 5 

Stadsmusikanten erhöll inte en fast penninglön på alla orter utan 
fick ofta en fast betalning in natura. Det var inte heller självklart att 
staden försåg stadsmusikanten med instrument och musikalier. 
Hans inkomster berodde därför mycket på tur, vilket i någon mån 
kompenserades av spelprivilegiet och rätten att vandra från hus till 
hus och spela och samla in pengar, t.ex. vid nyåret. 

Vid sidan av stadsmusikanter av det slag som skildrats ovan fanns 
det också så kallade stadspiparkompanier (Stadtpfeifer
Compagnien) på tyskt område. 1 dessa kompanier kallades även alla 
gesäller för stadspipare. Den självständiga stadspiparen eIler 

11 Koudal, 7. 
12Koudal, 4-8. 
13Andersson,G.1991,18. 
14Dahlström, muntliga uppgifter. 
lSDahlström 1990, 98. 
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stadsmusikanten föraktadc utta kompanierna (Jch ville int(' unnd 
dem rätten att ha gesäller och lärlingar. 1 några städer fanns både 
stadsmusikant och stadspiparkompani. Den äldste stadspiparen 
kunde avancera till "överstadsmusikant" med rätt att inspektera de 
andra stadsmusikanterna. 

2.3. Problem och eventuella lösningar 
Stadsmusikantinstitutionen genomgick inte förändringar enligt 
tydligt avgränsbara faser. 1 vissa tyska länder höll man fast vid 
äldre förfaranden, i andra följde man med tiden, och på några orter 
kom man fram till helt egna lösningar. Praktiska problem måste i 
varje falllösas. Då stadsmusikanten blev äldre och fick allt svårare 
att sköta sitt yrke, kunde han be staden om tillstånd att ha en 
medhjälpare. Denne s.k. adjunkt eHer substitut kunde jämföras med 
hantverkarnas "gammelgesäller" (Altgesell). Medhjälparen var 
stadsmusikantens "högra hand" och säkrade dessutom tjänstens 
kontinuitet. Änkeförsörjningen var ett annat problem. Ofta fick 
änkan och barnen ett understöd av staden under en viss tid efter 
stadsmusikantens bortgång. Understödet kunde stå i förhåHande till 
stadsmusikantens inkomster. "Nådeåret" räckte inte alltid ett helt 
kalenderår. Det var vanligt att kantorer fick lov att gifta sig med 
sin företrädares änka eHer dotter för att få anställning. Detta gällde 
också ofta nya stadsmusikanter. Stadsmusikantaspiranten måste 
också deltaga i ett spelprov. Spelprovets utformning följde 
musikens och instrumentens utveckling. Till en början hade det 
varit viktigt att sökanden kun de spela många instrument. Med 
klassicismen och romantiken blev kraven på att behärska enskilda 
instrument högre. Som en följd härav ökade stadsmusikanten 
intaget av lärlingar och fungerade i praktiken som dirigent. Under 
romantiken kunde ovannämnda spelprov vara ett dirigentprov. 

De instrument som de första stadsmusikanterna spelade hade 
utvecklats från folkliga instrument som funnit sin väg till 
renässansens hov. Stadsmusikanterna kunde spela t.ex. sinka, 
pommer, krumhorn samt block- och tvärflöjt. Lutor, gambor och 
violiner var också allmänt förekommande. Adeln hade ensamrätten 
att hålla sig med trumpetare. Annars fick trumpeter bIo tt användas 
för kyrkomusik och tornblåsande i städerna. Då och då mås te 
högborna män i brist på pengar sälja sin trumpetares rättigheter till 
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rika städer. Stadsmusikanten spelade inga "oärliga" instrument 
såsom säckpipa, vevlira och triangel. Dessa spelades nämligen a\ 
bettlare och annat "oärligt" folk. Olika instrument uttryckte alltså 
skillnader i status. Som exempel på stadsmusikanternas 
instrumentmångfald kan nämnas att Johann Joachim Quantz (f. 
1697 - d. 1773) under sina fem år som lärling och två som gesäll 
spelade violin som huvudinstrument samt dessutom oboe, trumpet, 
sinka, basuner, valthorn, tvärflöjt, fagott, tysk basviolin, violoncell, 
vi ola da gamba m.m. 16 Efter renässansen och barocken blev 
wienklassicismens instrumentarium så småningom bekant för 
stadsmusikanten. Detta syns redan i exemplet Quantz. Kravet på 
teknik och tonkvalitet blev som sagt högre, och därför måste 
lärlingens studier begränsas tiIl att omfatta två till tre instrument. 

Stadsmusikanter kunde sammankaIlas av furstar för att spela vid 
större tillstäIlningar. På 1600- och 1700-talen var ensemblerna 
t.o.m. hos furstar säIlan tillräckligt stora för att spela mera 
omfattande verk. Alltså behövdes det kunniga medhjälpare. En kort 
anställning av detta slag var säkert välkommen. Stadsmusikantens 
inkomster begränsades nämligen ytterligare av sorgeår, då allt 
musicerande var förbjudet under en viss tid på grund av dödsfall 
vid det kungliga eIler furstliga hovet. På pietistiskt influerade orter 
begränsades musicerandet också. Därtill kom verkan av krig och 
andra dåliga tider. Den stadsmusikant som av nöden tvingades att 
flytta till annan ort förlorade lätt sitt anseende. För övrigt var 
stadsmusikantens anseende lägre än kyrkomusikantens, men 
naturligtvis högre än den kringvandrande spelmannens. Detta är en 
grov generalisering som ger rum för stora variationer. Goda musiker 
var högt skattade. Men om stadsmusikanten saknade 
allmänbildning var det ändå svårt för honom att höja sitt anseende. 

Stadsmusikanten hade en rad konkurrenter som han måste tävla 
med. Dessa var spelmän, allehanda "fuskare", dilettanter, jakt- och 
"milispipare" (som hade sitt ursprung i bymusikanterna), 
bergsmusikanter (som boende i tyska bergstrakter hade rätten att 
flytta fritt och söka nya inkomster), sorbiska folkmusikanter (som 

16Quantz blev senare känd sam flöjtist, komponist ach flöjttillverkare. Han 
undervisade Preussens prins Fredrik i flöjtspel enligt Reilly, 495-497. 
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tillhörde ett underskikt i samhället), militärmusiker, hov- och 
härtrumpetare och pukslagare samt hautboister. Omkring år 1700 
var s.k. hautboistkörer som bestod av oboer och fagotter vanliga i 
militärmusiken. Oboen var under en lång tid framåt ett populärt 
militärinstrument. Militärmusiker som spelade andra instrument 
kun de också kallas för hautboister. Namnet "hautboist" berättar 
alltså mycket lite om vilket (eIler vilka) instrument musikern 
spelade, eftersom det var en militärmusikergrad. Namnet dyker 
även upp i mantalslängder i Åbo, mest på 1700-talet. På 1800-talet 
nämns många hautboistänkor. 17 "Walthornister" och "Clarinett 
Blåsare" vid militären eIler i staden Åbo kunde också ha spelat 
andra instrument än namnet anger. 

2.4. Utvecklingslinjer på 1700-1800-talen 
Stadsmusikanter började framemot 1800-talet i Tyskland kallas för 
musikdirektörer. De förändrade benämningarna vittnar också om 
förändrade arbetsuppgifter under 1700- och 1800-talen. Under 
denna tid hade ett ny tt musikkonsumerande borgerskap utvecklats. 
På 1700-talet hade det bildats många musikaliska sällskap, som 
började ge offentliga konserter. Solistkonserter med resande 
virtuoser var vanliga på 1800-talet. De offentliga danstill
ställningarna var en nyhet. De första offentliga danstillställningarna 
hade hållits på 1700-talet. Publiken ville höra omtyckta nya 
uvertyrer och danser som krävde en stor orkester. Alltså tog 
musikdirektören in me ra lärlingar. Hans och hans hustrus 
arbetsbörda ökade med detta. Ett teeken på musikkonsumtion var 
också att många borgar- och t.o.m. arbetarhem kunde ha ett klaver 
eller piano. Privatlärare i pianospel, sång etc. behövdes. 

Ståndssamhället började luckras upp i Väst- och Centraleuropa. 
Detta hängde ihop med den franska revolutionen 1789 som kan ses 
som både en bidragande faktor till och resultat av ståndssarnhällets 
upplösning. Ståndsprivilegierna, som bl.a. gällde hantverkaryrken, 
avskaffades och näringsfrihet infördes. Eftersom Tyskland var 
uppdelat i olika länder med egen lagstiftning trädde näringsfriheten 
i kraft vid olika tidpunkter på olika områden. T.ex. Preussen införde 
näringsfrihet omkring 1810. De flesta andra tyska länder följde 

17 Abo, mantalslängder 1771-1868. 



14 

exemplet i mitten av århundradet. För musikdirektören kunde detta 
innebära att hans privilegium slopades. Städerna reagerade olika på 
den här punkten. Här kan nämnas att fullständig näringsfrihet 
trädde i kraft 1879 i det autonoma Finland.l8 

Utvecklingen av lärlingskapellen berodde allt me ra på 
musikdirektörens personlighet på 1800-talet. Wolschke skriver att 
de nygrundade kapellen ofta var sämre än de med en lång historia. 
Lärlingen studerade sina två eller tre instrument. Hans familj skulle 
förse honom med kläder, sängkläder O.s.v. Om familjen inte betalade 
en lärpeng, förlängdes lärlingens studietid med tanke på att han på 
detta sätt spelade in mera pengar åt sin läromästare. 

Lärlingskapellet kunde också bli ett "Musikgeschäft". Det fanns gott 
om annonser i tyska tidningar mot slutet av 1800-talet där 
musikdirektören ville sälja hela sitt företag med hus, instrument, 
musikalier, lärlingar och rättigheter. Det fanns flera anbud än vad 
som motsvarade efterfrågan. Ett "Geschäft" av detta slag var ett 
kommersiellt fenomen. Musikundervisningen kunde vara usel. Det 
fanns exempel på att "musikdirektören" kunde ha annat än musik 
som huvudsyssla och ändå hålla sig med lärlingar. Som reaktion på 
den dåliga undervisningen ställde man upp normer för 
lärlingsutbildningen. Detta skedde under samma tidsperiod som då 
man började bilda olika organisationer såsom fackföreningar och 
pensionskassor för musikdirektörsänkor i slutet av 1800-talet. 
Wolschke anför fackföreningsbeslut från 1895: bara sådana 
musikdirektörer som kunde sköta sitt arbete fick ha lärlingar. 
Lärotiden varade fyra år. Lärlingen skulle flitigt vistas i kyrkan, 
men inte i offentliga utskänkningslokaler, utom då han spelade där. 
Tobaksrökning var också förbjuden. Musikdirektören fick inte på 
något sätt utnyttja sina lärlingar. Redan dessa utdrag ur 
paragraferna visar vilka faror man försökte gardera sig mot. 

Efter näringsfrihetens införande hade musikdirektörerna allt 
svårare att tävla med olika civil- och militärmusiker. Det hade 
uppstått många förenings-, brandkårs- och fabrikkapell som bestod 
av dilettanter, d.v.s. amatörer. Stadsmusiken klarade sig bättre i 

18Yirrankoski, 107. 
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mellanstora och små städer, medan stora industristäder hade gott 
om ovannämnda kapell. Militärmusikanterna erhöll dålig iön, och 
detta tvingade dem att konkurrera om speiningar. De bar uniform 
och uppvisade ofta exercisövningar, och det tyckte publiken om. 
Lärlingskapellen var vanligtvis inte lika anslående, men de kunde 
också välja att klä sig i en fantasiuniform.l 'l 

2.5. De sista kapellen i Tyskland 
Det skulle vara felaktigt att påstå att nationalsocialismen medförde 
ett totalt slut på stadsmusikantinstitutionen i Tyskland. National
socialismen kom tili makten 1933, men ännu 1938 fanns det 
omkring 70 lärlingskapell i Tyskland. Nationalsocialisterna tvingade 
dessa att använda Hitler ]ugend-uniform. H] hade också grundat 
egna yrkesmusikskolor. Lärlingen studerade ett huvud-, ett bi- och 
ett "pliktinstrument" i dessa skolor. Blåsinstrument var me ra 
omtyckta eftersom de passade bättre för propagandamusik såsom 
mars cher etc. än stråkinstrument. 1 samband med andra 
världskriget kom slutet för H]-musikskolorna och stadsmusikant
institutionen inom det område som fick heta Västtyskland. Men i 
Östtyskland fanns spår av stadsmusikantinstitutionen kvar ännu på 
1950-talet. Till exempel gay en enda lärare undervisning i samtliga 
blåsinstrument i en yrkesskola i Querfurt. 

Med andra världskriget förändrades borgarklassens status 
samhället. Samhällets klassindelning hade upplösts och det skulle 
ha varit svårt för musikdirektörerna att fortsätta på de nya 
villkoren. Privilegielagstiftningen hade slopats långt tidigare. 
Musikundervisningen hade redan under förra århundradet tagit 
nya former. Konservatorier, musikskolor, orkesterskolor och en 
privatlärarinstitution hade uppstått för att ta hand om 
musikskolningen. Sättet att konsumera musik ändrades med 
radions och ljudåtergivningens utveckling. 

2.6. Undervisningen vid kapellet i Grimma 
Wolschke har studerat musikkapellet i staden Grimma i detalj. 
Därför är det tacksamt att behandla detta stadskapell som ett 

1 'l"Ein gut gehendes Musikgeschäft/ .. .I. Sehr geschmackvolle lnf.-Phant.
Uniform." Detta stod i en annons där ett "Musikgeschäft" var tilI salu. 
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exempel. 1 Wolschkes arbete berättas om undervisningen kring 
sekelskiftet 1900. Eftersom lärlingarna bodde hos musikdirektören, 
rådde det ingen åtskillnad mellan yrkes- och familjelivet i 
hushållet. Wolschke berättar att i förhållande till hantverkarna var 
musikdirektörernas arbete tyngre eftersom de hade flera lärlingar 
än hantverkarna. Musikdirektören levde under anspråkslösa 
omständigheter. Vanligtvis övade många lärlingar i samma rum. 
Under vintertiden spelades det mera stråkmusik och på sommaren 
oftare blåsmusik. På sommaren var gesällernas arbetstid från kl. 6 
tilI klo 19, med en halv timmes paus för morgonmål, en timmes paus 
på middagen samt en halv timmes vesper- eller eftermiddagspaus. 
På vintern bortföll vesperpausen och arbetstiden blev en timme 
kortare. Lärlingarnas undervisning följde naturligtvis samma 
program. På sommaren väcktes lärlingen kl. 6 och på vintern klo 7. 
Efter att lärlingarna hade tvättat sig spelade de en koral. 
Omedelbart efteråt fick de det första morgonmålet. Klockan 9 
serverades det andra morgonmålet. Klockan 12 åt man middag, kl. 
16 inföll vesperpausen och klo 18 eIler 19 serverades det kvällsmat. 
På eftermiddagen hade lärlingarna några timmars fritid och de fick 
gå omkring i staden. På sommaren fick de bada utomhus. De äldre 
lärlingarna var ofta sysselsatta på kvällarna och fick därför sova 
längre på morgonen. De yngre studerade under kvällstimmarna. 
Under de lediga dagarna spelade lärlingarna olika sorters brädspel 
m.m. Till skillnad från eleverna vid många andra musikkapelI hade 
Grimma-kapellets lärlingar en årlig semester. De erhöll läkarvård 
vid behov. Lärlingarna var förpliktade att gå i skola. Hur denna sak 
sköttes i praktiken framgår inte. Lärlingarna verkade redan vara 
fullt sysselsatta med sina musikstudier. Studierna avslutades med 
ett spelprov inför en jury, som 1896 bestod bl.a. av borgmästaren i 
Grimma, lärare vid stadens skolor samt musikaliskt sakkunniga, 
troligtvis andra musikdirektörer. För åren 1909-1914 har det 
bevarats en lista på provstycken för olika instrument, innehållande 
bl.a. Mozarts fagottkonsert, "11 Trovatore"; en fantasi för violin, en 
cellokonsert av Klengel (med kraven 'utantill och felfritt') och Bassis 
Rigoletto-fantasi för klarinett. 



17 

Musikdirektören var berättigad att tillämpa "husaga" gentemot 
lärlingar om så behövdes.20 1 vilken mån han gjorde det berodde 
naturligtvis på hans personlighet. Wolschkes material visar att 
musikdirektören i Grimma sällan agade sina lärlingar. 
Bestraffningen kunde bestå i att lärlingen satt en tid i husarrest 
eller betalade en summa pengar. Ofta behövde anledningen enligt 
nutida mått inte vara särskilt allvarlig. En lärling hade med sin kniv 
skurit namn i en parkbänk och blivit ertappad. Han måste betala 
fem dåtida tyska marko Men om lärlingen begick brott eller ständigt 
uppförde sig otillfredsställande, kunde han bli utsparkad ur 
kapellet. Om hans fall inte var alltför allvarligt, tilläts han kanske 
kornma tillbaka, beroende på musikdirektörens beslut. Det kunde 
hända att musikdirektören fick en lärling som inte kunde inhämta 
de nödvändiga kunskaperna, t.ex. på grund av handikapp. Då kunde 
han bli hemskickad före lärotidens slut. Och det var absolut inte 
önskvärt att lärlingen blev för intresserad av unga damer. Det 
måste ha varit svårt för musikdirektören att uppfostra en skara 
växande ungdomar i sitt hushåll. Lärlingarna skulle uppföra sig väl 
också under sin fritid. Musikdirektören hade ett stort ansvar över 
sina lärlingar och eftersom han bodde tillsammans med dem, 
förblev inte ens små busaktigheter obemärkta. 

20Wasenius, 136. 
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3. MUSIKLNET 1 ABO UNDER ÄLDRE TIDER 

Abo var utan tvekan centrum för Finlands musikliv under den 
svenska tiden. Musiklivet i Abo dominerades av musik som 
framfördes i Domkyrkan och omkring den med Katedralskolan och 
Akademin i kyrkans ringmur. Stadsorganistens stälIning i 
musiklivet blev betydande först efter reformationen. Under den 
katolska tiden beledsagades gudstjänsten nämligen av sång.21 

3.1. 1600-talet 
"På 1600-talet hörde staden, liksom bl.a. Stockholm, Riga 
och Reval, till den markerat protestantiska nordtyska 
musikaliska zonen. Östersjön förenade. Även i Abo växte 
en grupp instrumentalister först fram kring stads
organisten. Inslagen av skolgossar och studenter var 
betydande, och vanan att förstärka ensemblen med 
militärmusiker uppstod sannolikt redan i slutet av 1600-
talet." 22 

Därtill kom seden att stadens kungörelser beledsagades av 
trumslagarnas och piparnas signaler. Antagligen musicerade 
åboborna även hemma på egen hand. På 1620-talet kom staden och 
kyrkan överens om att gemensamt anstälIa en organist 
(stadsorganist); den första var Håkan Persson. Ar 1659 kom de 
tyska bröderna Wein tilI Abo och skötte musiken helt enligt tyska 
stadsmusikanttraditioner. Organisten Johan Caspar Schultz, som 
anställdes 1664, fick som förste musiker i stadens historia ett 
detaljerat kontrakt med spelmansprivilegium. Schultz fick 
ensamrätt att spela på borgerskapets tillstälIningar. Hans två 
medmusikanter skulle också medverka i kyrkan. Ett ännu mer 
fullständigt stadsorganistkontrakt skrevs 7. 10. 1680 gällande 
Christian Kellner. Kontraktet berörde julfredsmusiken, en tradition i 
Abo från tiden före Kellner till denna dag. 1 Kellners kontrakt 
nämndes även pedagogiska skyldigheter. 

210m inte annat anges härstammar materialet i detta kapitel från Fabian 
Dahlströms forskning i Abo äldre musikhistoria. Som källa har använts 
Musikaliska Sällskapets historik. Dahlström 1990, 79-147. 
22Dahlström 1990,79. 
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3.2. Tider av om på 1100-talet 
Finland var fattigare och hårdare drabbat av krig och nöd än 
moderlandet Sverige. Stora nordiska kriget (1700-1721) med ryska 
ockupationstiden som kallas för stora ofreden samt lilla ofreden 
under hattarnas krig (1741-1743)23 slog hårt mot Finland och dess 
kulturliv. Under stora ofreden ockuperades även Abo av rysk 
militär och många flydde över Bottniska viken. Efter stora ofreden 
hade Akademiska kapellet och militärmusikerna stor betydelse för 
orkesterlivet i staden. Men de sista resterna av stadspiparspel i 
kyrkan försvann efter stora ofreden. 

Ludwig Petratz var den första organisten som fick traktera den 
nybyggda Cahman-orgeln på 1720-talet. Hans kontrakt har inte 
bevarats till eftervärlden. Petratz skötte inte sin tjänst väl. Han blev 
ökänd genom sin våldsamhet och överskred för ofta gränserna för 
hyfsat beteende. Det gick så långt att Petratz dömdes till döden. 
Kungen benådade emellertid honom 1741. Naturligtvis återfick han 
inte organisttjänsten. 

Carl Petter Lenning anställdes som kyrkans och stadens organist 
1742. Han föddes 1711 och dog 1788.24 Efter Petratz' våldsamheter 
var den mångkunnige Lenning säkert omtyckt. Lenning kunde 
reparera orglar, vilket gay honom en högre organistlön. Den 16 juni 
1742 gay Akademin honom även tillstånd att agera som director 
musices. Det kan nämnas att Anders Chydenius och Jacob Tengström 
erhöll undervisning av Lenning, som skulle sköta sin 
undervisningsskyldighet utan extra arvode. Lenning kunde också 
spela violin och undervisade bl.a. Erik Tulindberg i detta 
instrument. Under lilla ofreden lämnade Lenning landet och ersattes 
i kyrkan tillfälligt av sin elev och medhjälpare Johan Lindell. 

Men efter en god början tycks Lennings stjärna ha börjat dala. 
Borgerskapet ålades genom offentliga plakat att anlita honom som 
musiker 1745, 1750 och 1762, vilket var ett tecken på att andra 
musiker blivit anlitade i stället för honom. Lenning försvarade 
gärna sina rättigheter genom att processera mot "fuskare", d.v.s. 

23 Jutikkala & Pirinen, 140-165. 
24Abo svenska församling, födda, vigda, döda 1736-1850. 
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oprivilegierade musiker. Lenning lyckades erhålla akademisk lön, 
som till hälften betalades av Akademin och till hälften täcktes av 
sockengång, d.v.s. i praktiken kollekter. Men tydligen försökte han 
utnyttja alla tänkbara möjligheter att tjäna pengar. El.a. roade han 
marknadsfolk på orgelIäktaren speIande mot betaIning. Under 
Lennings tid började staden betaIa Iön för julfredsmusiken, som 
ända till dess hade utförts av stadsorganister och medhjälpare 
uttryckligen utan betalning. 

Lenning orkade uppfylIa sina förpliktelser som stadsmusikant tilI ca 
år 1770. Om man i staden taIade om dålig musik, kunde man höra 
föIjande förtydligande ord: "ej bättre än Lennings musik". Lenning 
höll orgeln i gott skick till en början, men var maktIös mot 
svagheter i orgelläktarens konstruktion, blixtnedsIag etc. Då orgeln 
renoverades på 1770-taIet var Lenning helt oföretagsam. Han var 
mera intresserad av sin instrumentverkstad, där det bl.a. 
tillverkades klavikord. 

3.3. Aurorasällskapet och tvisten mellan Lenning och jahn 
Ar 1770 grundades Aurorasällskapet i Abo. 1 sällskapets orkester, 
som hade inIett sin verksamhet 1773, ingick professorer, studenter 
och avIönade militärmusiker. Dirigenten var inte stadsorganisten 
Lenning, vars alImakt hade blivit ifrågasatt, utan Johan Friedrich 
Jahn, som hade engagerats som militärkapellmästare av Abo Iäns 
regemente 1763. Det är troligt att han därefter hade goda kontakter 
med de akademiska kretsarna i Abo. Jahn sökte privilegium för 
stadsmusiken 1772 och fick fullmakt men ingen Iön från staden. 
Lenning, som motsatte sig Jahns privilegium, fick fortsätta som 
akademisk musikdirektör. Som ett historiskt faktum kan nämnas, 
att stadsorganisternas stälIning överhuvudtaget hade blivit svagare 
på de områden där den tidigare hade varit betryggad. "Världsliga" 
musikanter hade blivit mera betydande. OrgeIkonsten hade inte 
Iängre sin forna status. 

Aurorasällskapets musikidkande medIemmar gay offentliga 
konserter 1773 och 1774, vilket betydde en början tilI ett offentligt 
konsertliv i Abo. Den skicklige och omtyckte Jahn dirigerade 
orkestern då Gustav III besökte staden 1775. Men 
Aurorasällskapets orkester splittrades i praktiken samma år och 
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jahn måste försöka leva på sitt privilegium. johan Friedrich jahn 
hade en son, Rudolph Christoph, som anställdes som 
regementsmusiker i staden. 

Efter Carl Petter Lennings död 1788 blev hans son johan Petter 
stadsorganist. Han hade ofta vikarierat för sin far och ansågs inte 
vara ens på samma musikaliska nivå som fadern. Akademin hade 
inte varit nöjd med Lenningarnas prestationer och vidtog därför 
åtgärder. På konsistoriemötet år 1790 motsatte sig Henrik Gabriel 
Porthan att musiken underkastades skråtvång och fick stöd av 
jacob Tengström. Lennings privilegium fick å sin del också stöd, 
men inte tillräckligt. Slutet hade kommit för musikprivilegiet inom 
Akademin. 

3.4. Vad arkivstudier berättar om Lenning och ]ahn 
Mantalslängderna för 1771 och 1772 visar att stadsorganisten 
Lenning hyste en discipel; Eric Walin. Ar 1771 nämns också en 
annan elev: "Gust Son Student och Orgonist". Lenning undervisade 
alltså även sonen Gustav Adolf, som föddes 4. 11. 1747.25 Sonen 
johan Petter kommer inte upp som elev i mantalslängderna. Ar 
1791 förekommer Carl Petter Lennings namn ännu i 
mantalslängderna fast han dog redan år 1788.26 Förklaringen kan 
vara att skrivaren har gjort ett fel och syftat på sonen johan Petter 
Lenning, som dog 1791,49 år gammal.27 

Ar 1774 dyker "Stads Musicus johan jahn" och "Hautboisten jan" för 
första gången upp i mantalslängderna. Här är det frågan om far och 
son trots att namnen skrivs olika. j. F. jahn hade anställts redan 
1763 men mantalsförts först senare. Detta förklaras i fortsättningen. 
Följande år kallas johan Friedrich jahn för hautboist. j. F. jahn 
nämns för sista gången 1775 me dan Rudolph jahn ännu nämns 
1794. Mellan dessa år präglas mantalslängdernas följd av avbrott. 
Inga elever befanns vara inhysta hos någondera under dessa år.28 

Den 31 oktober 1775 gifte Cape11m. Johan Fridric jahn sig med 
Madame Maria Glantsk. Hans föregående fru Beata Maria Hanken 

25Abo svenska församling, födda, vigda, döda 1736-1850. 
26Abo, mantalslängder 1771-1791. 
nAbo svenska församling, födda, vigda, döda 1736-1850. 
28 Abo, mantalslängder 1774-1794. 
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hade dött 55 år gammal 21. 2. 1775)9 Talvio säger att jahn var 
militärkapellmästare vid Österbottniska infanteriregementet ca 
1804.30 Enligt muntliga uppgifter från Dahlström flyttade jahn 
senare tilI Lundå där hans son bodde och befann sig på orten intill 
sin död.3 1 

Musikaliska SäIlskapets matrikel visar att Rudolph Christoph jahn 
spelade oboe, kontrabas och pukor i sällskapets orkester från 1790 
till 1807.32 Det bör nämnas att hautboisterna från militären inte 
betalade skatt åt staden och att de följaktligen inte var 
mantalsskrivna.33 Detta kan förklara varför johan Friedrich jahn 
inte mantalsförts genast från 1763 framåt och varför Rudolph jahn 
inte nämns i mantalslängderna mellan 1795 och 1807. 

3.5. Om Musikaliska Sällskapet och musiklivet i Abo på 
1800-talet 
1 samband med att Akademins musikdirektör Lenning ej längre 
hade ensamrätt att uppföra musik vid akademiska högtidligheter 
inleddes diskussionen om musikens betydelse i Abo. En indirekt 
följd var grundandet av Musikaliska SäIlskapet. Förekomsten av 
säIlskap av detta slag i Europa bottnade i att borgarklassen hade 
fått en starkare position i samhället. Musiken hörde inte längre 
enbart till kyrkans eIler hovens sfär. Musikintresserade amatörer 
eIler dilettanter, som inte hade musiken som yrke eftersom sådant 
ansågs opassande, hade redan under 1600-talet bildat "collegia 
musica". Inom dessa gavs det undervisning i musik samt konserter. 
Under 1700-talet grundades det också olika litterära eIler 
konstnärliga sammanslutningar där musiken kunde höra till 
intressena. Aurorasällskapet i Abo är ett gott exempel på sådana 
sammanslutningar. Många musikaliska sällskap utvecklades till att 

29Abo svenska församling, födda, vigda, döda 1736-1850. Namnet felskrivet 
som "Stads Musici johan Rudolph jahn", som hade mist sin fru Beata. Ur 
mantalslängden 1775 framgår det emellertid att johan Friedrich jahns 
hustru hette Beata. Abo, mantalslängden 1775. 
30Talvio, 8. 
31 Dahlström förmedlade detta efter att pro gradun hade blivit godkänd oeh 
jag ville tillfoga informationen i revideringsskedet. 
32Malm & Kuosa, 192-198. Det är sannolikt att det dock var fragan om j. F. 
jahn enligt Dahlström. Dahlström, muntliga uppgifter. 
33Dahlström 1990, l38. 
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bli orkesterinstitutioner. Ofta upprätthöll publiken orkestrarna 
genom subskription. Under 1800-talet kom det fler yrkesmusiker in 
i orkestrarna och till slut ersatte de amatörerna helt och hållet.3-l På 
konserterna spelades det vanligtvis instrumentalsolon, opera
arrangemang och dansmusik. Musik spelades också på bad- och 
kurorter. Militärmusikkårer, gossorkestrar och civila blåsensembler 
tog hand om underhållningen. Vid offentliga konserter uppträdde 
solister fortfarande sällan ensamma, utan höll sig till den privata 
salongen. Stora violinkonstnärer, pianister och sångare reste runt i 
världen, i synnerhet efter att kommunikationerna förbättrades,35 

Under Musikaliska Sällskapets första verksamhetsperiod 1790-
1808 ordnades det lördagskonserter för sällskapets medlemmar 
med förberedande övningskonserter på onsdagarna, fruntimmers
konserter en gång i månaden samt några välgörenhetskonserter om 
året. Det hölls också publika konserter för att stärka ekonomin och 
orkestern kunde ackompanjera resande musiker. Sällskapet fick 
sina inkomster genom subskription. Verksamheten fortsatte 
ungefär på samma sätt under de följande verksamhetsperioderna. 
Orkestern var under den första perioden ca 20 man stark med 
hyrda musiker från militären dessutom. Inom sällskapet fanns det 
ett stort intresse av att få fram nya musikaliska förmågor ur den 
egna kretsen. Undervisning i instrumentspel meddelades av de 
bästa musikerna inom sällskapet. Intågandet av ryska trupper i 
Abo 1808 gay det sista slaget åt sällskapet, som redan under några 
års tidhade haft problem. Slutna sällskap som hyllade svenska 
regenter var inte välkomna för de ryska makthavarna.36 Kontrollen 
skärptes inte enbart i det autonoma Finland. Radikalismen som kom 
med folkresningarna i Nederländerna och Förenta staterna, den 
franska revolutionen, de hemliga sällskapen på olika håll i Europa 
samt rörelserna för rösträtt och strejkrätt i England födde en 
motreaktion. Även i Sverige skärptes kontrollen av hemliga och 
vissa kulturellt inriktade sällskap i slutet av 1700-talet.37 Dessutom 
var Abo en svensksinnad stad. Man får känslan att Abo var och 
förblev ålderdomligt. Detta är kanske inte hela sanningen, men 

34Ringbom, 9-11 och lvlalm, 146-149. 
3SMalm, 147-148. 
36Ringbom, 12-20. Musikaliska Sällskapets arsdag var Gustav lIl:s födelsedag. 
37 Alapuro & Stenius, 23. 
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"[a]ndan i Åbo, där man allt jämt på 'toddykontoret' satt och 
diskuterade utsikterna att återförenas med Sverige, var ic ke 
tacknämlig för våra ledande män, medan de voro i farten med att 
lägga grunden tili vår nya autonomi."38 Detta gällde speciellt under 
den första hälften av 1800-talet. 

Det fanns två olika sätt att förhålla sig tili situationen efter 1809; 
antingen längtade man tilIbaka tilI dee svenska tiden elIer började 
inse att Finland kunde ha en viss folkligt-nationell självständighet 
skilt från både Sverige och Ryssland. 1 slutet av 1810-talet uppstod 
den s.k. åboromantiken bland studenter och unga lärare vid 
Akademin. Åboromantikerna ville att både den svenska bildade 
klassen och den finskspråkiga allmogen skulle tillsammans bidra tili 
skapandet av en levande finländsk nationell anda och ett finländskt 
kulturliv. Det finska folket skulle läras att uppskatta sin särprägel, 
sitt språk och sin kultur. Åboromantiken hade två huvudsakliga 
verkningsfält; vetenskapen och nationalismen. Enligt åboroman
tikerna borde majoritetens språk, vilket var finskan, också bli 
bildningens språk. Skolförhållandena måste förändras för att detta 
mål skulle kunna nås. Åboromantiken blev en relativt kortvarig 
ideell riktning och efterföljdes av en reaktionär period. Men 
åboromantikerna väckte upp intresset för att forska i finsk 
folkdiktning. Målet var att Finland kunde ha en egen historia, ett 
eget språk och en egen litteratur.39 

Inkvarteringen av ryska trupper efter 1809 medförde många 
problem i Åbo. Borgarna drabbades ojämlikt av kostnaderna och 
mödan. År 1821 har det beräknats att det fanns över 1000 ryska 
militärer i staden då hela befolkningen var 11 000 - 12 000 
personer. Inkvarteringen ledde till kulturkrockar och 
språkproblem, men alla följder var inte negativa.40 Borgarna i Åbo 
fick nytta av de förbättrade handelskontakterna som ryska 
militärens inhysning medförde. Soldaterna tyckte också om musik 

38Estlander, 120. 
39]unnila, 77-83. 
40Det kan tilläggas att generalen Ivan Nikolajevitj Demidoff var intresserad 
av musik och även själv musikaliskt begåvad. Han ordnade konserter hemma 
hos sig och biträdde vid konserter i staden. Hans hus var enligt Heinricius 
medelpunkten för stadens musikliv ca 1809-1817. Heinricius, 154-161. 
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och ville roa sig. Soldaternas betydelse som publik kan inte 
underskattas. ~ 1 Från den svenska tiden härstammade nämligen 
förbudet att inga skådespel fick uppföras i unversitetsstäder under 
lästerminerna. Följande exempel får belysa den ryska militärens 
betydelse: Då teaterdirektören Seuerling, som anlände till det 
ockuperade Abo med sin teatertrupp hösten 1808, av 
akademikonsistoriet hade fått order att avresa, gick hon genast till 
den ryska militärens befäl och fick stanna. Ar 1824 röstade 
professorerna i konsistoriet slutligen för en teater i staden. Den 
sceniska musiken fick en uppsving i Abo.42 

Den ryska befolkningen gynnade också assembleer, d.v.s. allmänna 
danstillställningar. Men den icke dan santa orkestermusiken dog inte 
ut i Abo. Amatörerna uppträdde mest "hemma" i den privata 
salongen men biträdde också gärna artister vid offentliga konserter 
under 1810- och 1820-talen. Under denna tid kom även den 
upsaliensiska studentsången till Abo.43 

Sällskapslivet inom de högre ämbetsmännens, professorernas och 
de förmögnare köpmännens familjer utgjordes av supeer, middagar, 
offentliga danssoareer, musikaftnar och teaterföreställningar. Även 
ryska officerare deltog i tillställningar som gavs av societeten i Abo. 
Livet var ändå relativt anspråkslöst. Nästan allt som behövdes i 
hushållet tillverkades hemma. Husets tjänstefolk var sysselsatt med 
hemslöjd, inläggning av matvaror etc. Umgänget mellan societetens 
familjer var livligt. Man hade kaffebjudningar på eftermiddagar och 
kalas om aftnarna. "Balerna började i god tid på eftermiddagen och 
slutade vanligen omkring midnatt.", skriver Heinricius. Men 
middagsbjudningar och baler ordnades endast inom de högsta 
samhällskretsarna.44 

41 Nikula, 15-31. 
42Lagus, 34-35. Tili en början uppträdde kringvandrande teatertrupper i 
Abo. Tili trupperna hörde musiker. Abo hade inget teaterhus utan 
föreställningarna visades t.ex. i tobakslador eiler i en liderbyggnad vid 
Slottsgatan. Bekvämare utrymmen fanns i det Seipellska huset. 
Teaterdirektören Bonuvier Iät slutligen bygga ett teaterhus 1817 som 
förstördes i branden 1827. I-Ieinricius, 162-189. 
43Ringbom, 20-23. 
44I-Ieinricius, 69-73. 
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Societeten firade barnsöl, förlovning och bröllop med festligheter 
och dans. Slädpartier under vintern var också omtyckta.-IS Det 
skulle vara intressant att veta vem som spelade musik på 
danstillställningarna men tyvärr är det inte alltid känt. Om en bal 2. 
januari 1818 hos baron O. W. Klinckowström kan man läsa följande: 
"MamselI Carsten spelade harpa, ackompagnerad af en 'elak fiol', 
struken dock af en 'snäll' spelman vid den ryska musiken."4() Dans 
kunde också förekomma till klaverackompanjemang.47 Hurudana 
var danserna? Till exempel dansades följande danser på en bal 
1818: 

" 1:0 Grande Polonaise, 2:0 Qvadrille suedoise, 3:0 Valz 
anglaise, 4:0 Potpourrie, 5:0 Cotillon, 6:0 Quadrille suedoise, 
7:0 Grande Valz, 8:0 Gross-vater, 9:0 a la Grecque, 10:0 
Peregourdine Farce. Ordningen följdes strikte, utom att i 
stället för den sista man dansade en qvadrille."48 

Den 12 januari 1819 gavs det en bal för att fira det ryska nyåret. På 
balen spelade ryska militärmusiker.49 Alla danstillställningar 
behövde inte vara så väl planerade; under en fest hos C. D. von 
Haartman 1822 "uppkallades oförtänkt en klarinett och en viol, 
hvarefter aftonen gladt och muntert, endast för hastigt, försvann 
under de hoppande fötterna, lika lifligt som tonerna rullade ur den 
härliga klarinetten."so Dessvärre står det inte något om vem 
musikanterna varo Under de offentliga borgerliga assembleerna 
behövdes det flera musiker, t.o.m. 15 stycken, som t.ex. vid en 
assemblee 4. mars 1814. Dansundervisning behövdes och 
meddelades. Efter att undervisningen hade tagit slut dansade 
danskursens deltagare offentligt i societetshuset.S1 

Musik behövdes också till andra festligheter. Den 3 december 1823 
firades hovrättens 200-årsdag. Gästerna hälsades välkomna av "en 
sinfoni musik af Kapellet upförd". Var det månne frågan om 

4SHeinricius, 85-106. 
46 Heinricius, 114. Med "ryska musiken" avses militärorkestern vid den ryska 
garnisonen. "Musik" betydde ofta "orkester" i 1800-talets språkbruk. 
47Heinricius, 116. 
48Heinricius, 117. 
49 Heinricius, 120-121. 
SOHeinricius, 125. 
5 1 Heinricius, 134-136. 
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Akademiska kapellet? På kvällen fortsatte festligheterna med dans 
på societetshuset. "Efter en polonaise, som under både vocal och 
instrumental musik af Gladitschovs regerment / . ..Ibegyntes under 
en annan vekare musik, anförd af en särskild dertill anställd 
directör (Alander), de vanliga danserna" .52 Det är intressant att 
möta Alander i detta sammanhang. Namnet har visserligen tilIfogats 
av Heinricius. Om Alanders verksamhet i Abo står det mera nedan. 
Det är värt att märka att ryska militärmusiker kunde spela på 
danstilIställningar. 

Så småningom uppväcktes i amatörkretsar tanken att återuppliva 
Musikaliska SälIskapet. Dess nästkommande verksamhetsperiod 
infölI melIan 1823 och 1827. Namn som Johan Christopher Downer, 
Carl Wilhelm Salge, Josef Gehring, Carl August Schulze, Jakob Johan 
Alander och K. Hussek kan förknippas med sällskapet under dessa 
år.53 Personerna behandlas mera detaljerat i fortsättningen. 
Alexander 1 dog 1. december 1825 54 och kejsarsorgen varade ända 
tilI april följande år. Under kejsarsorgen stod musiklivet stilla; all 
underhållning var förbjuden. Följande slag som drabbade 
musiklivet i Abo var givetvis branden 1827.55 

Under Musikaliska SälIskapets följande verksamhetsperiod 1843-
1846 blev violinisten Conrad Greve den mest betydande musikern. 
Han var ledare för den instrumentella avdelningen medan Carl 
Theodor Möller var ledare för den vokala avdelningen. Sällskapet 
hade alItså två intresseområden. Orkesterns stamtrupp torde ha 
varit yrkesmusiker men förstärkningen bestod av amatörer. Körens 
medlemmar var amatörer. Emellertid lade sällskapet ner sin 
verksamhet redan efter tre år p.g.a. penningbrist. Greve fortsatte 
att medverka vid subskriberade baler ända till 1851.56 Följande 
gång återuppstod Musikaliska Sällskapet 1868.57 

52Heinricius, 140-143. "Gladitscheffs ryska musik" nämns ocksä av 
Andersson, O. 1922, 215. 
53 Ringbom, 20-23. 
54Estlander, 136. 
55Lagus,46. 
56Ringbom, 24-27. 
57Rosas 1965, 29. 
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3.6. Några ord om militärväsendet under 1800-talet 
Kejsar Alexander 1 upplöste Finlands huvudsakligen indelta arme 
1810. Men p.g.a. oroligheter som uppstod då Napoleon attackerade 
Ryssland tillät kejsaren att tre värvade regementen med två 
bataljoner skulle bildas. En bataljon var stationerad i Åbo. De 
värvade trupperna var verksamma 1812-1830. År 1827 hade 
kompanierna blivit skarpskyttebataljoner. Då Krimkriget bröt ut 
1853 fanns det åter behov av en inhemsk arme. 1 slutet av år 1855 
fanns det nio indelta skarpskyttebataljoner i landet varav en 
bataljon i Åbo. De indelta skarpskyttebataljonerna upplöstes redan 
1856. Kvar blev endast de värvade trupperna i Finska gardet och 
Kadersjöekipaget, vilka upplöstes 1867.58 Under 1800-talet fanns 
det också ryska förband stationerade i Finland. De ryska trupperna 
var många och manstarka. Det i Åbo stationerade Onega-regementet 
fanns i staden ända till slutet av 1880-talet.S9 Nikula berättar också 
att det 1846 hade upprättats en finsk värvad skarpskyttebataljon i 
Åbo med något över 1000 man då den var fulltalig. Bataljonen 
avslutade sin verksamhet med en lysande bal på societetshuset 17. 
5. 1857 där bataljonens egen musikkår spelade Björneborgarnas 
marsch.60 En allmän värnplikt infördes 1880.61 

S8Uppgifter från Kvist verkar inte stöda dessa årtal. Den första indelta 
skarpskyttebataljonen upplöstes kanske först 1868. Kvist, 37-38. 
59Jaakkola, 2-3. 
60Nikula, 29-30,122-123. 
61 Jutikkala, 119. 
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4. MANTALSLÄNGDERNAS "STADSMUSlKANTER" 

Vilka var de musiker som spelade på borgerskapets 
danstillställningar och andra festligheter i Abo från 1780-talet till 
1830-talets slut? Det kanske är omöjligt att veta säkert, men en 
utredning över plausibla musiker är nödvändig. 

Ett praktiskt men tidskrävande sätt att gå tillväga då man letar 
efter stadsmusikanter i Abo är att söka efter musiker som bär 
denna titel. Det finns ett antal mantalslängder för Abo stad, vilka 
sammanställdes i beskattningssyfte. Stadens invånare mantals
skrevs inte varje år, m.a.o. är linjen från 1771 till 1868 inte 
obruten. Mantalslängderna är noggranna och pålitliga källor om 
man bortser från skrivfel. Först anges "adressen", d.v.s. stadsdel och 
kvarter (eIler enbart kvarter innan den nya stadsplanen blev 
förverkligad efter branden) samt hus och bostad. Därefter anges 
husägarens eIler hyresgästens titel, som vanligtvis är en 
yrkesbeteckning, och sedan namnet. Efter ett antal kolumner där 
varje beskattat hushåll beskrivs i tabellform följer namnen på 
resten av hushållet i ordningen hustru, barn och tjänstefolk. 
Eventuella elever nämns före tjänstefolket. 1 vissa fall redogör 
skrivaren för någon enstaka persons ålder och nämner annat av 
intresse. Exempelvis kan det stå något om bevis på att personen är 

befriad från skatt, fattig eIler dylikt. Alla i arbetsför ålder skulle 
betala personskatt. Minder- och överåriga var befriade från skatt 
men räknades ändå upp. Gränsen för minderårighet i 
mantalsbeskattningen var sedan 1652 15 år och för överårighet 63 
år. Ar 1865 ändrades gränsen för minderårighet till 16 år medan 
den övre gränsen behölls oförändrad.62 1 de äldre mantalslängderna 
beskattades också vissa lyxartiklar. De olika skrivarnas sätt att 
använda svenskan leder tilI många olika sätt att återge namnen. Det 
fanns inte en standardiserad svensk rättskrivning som nuo 

Uppmärksamhet har också fästs vid privilegieansökningar, då det 
har varit möjligt att få fram information om dem. 

620rrman,3. 
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4.1. Matthias Löfgrens ansökan om burskap 
1 rådstuvurättens aIlegater från den 12 april 1790 fanns det ett 
dokument där "afskedade(,J Clarinisten" Matthias Löfgren ansökte 
om borgarerättigheter, vilka innefattade ett privilegium för att få 
idka någon näring. Ville han bli stadsmusikant? Svaret är nekande. 
Löfgren hade planer på att gifta sig med hökaren och borgaren 
Laureens änka och ville fortsätta den avlidne äkta mannens 
handelsverksamhet. Som bilaga till ansökan fanns en bekräftelse av 
B. Stackelberg från Abo läns infanteriregemente om att 
"Waltornisten" Löfgren hade skött sin tjänst väl och numera var fri 
från den. Löfgren spelade säkert flera instrument, kanske t.o.m. 
trumpet (eIler klarinett) och valthom. Beteckningarna "clarinist" och 
"waltornist" berättar tydligt att han var militärmusiker. Han kunde 
ytterligare ha kallats för "hautboist" eIler "musikant" .64 

4.2. Musikerna Eric och Henric Löfgren 
"Clarinett Blåsaren" Eric Löfgren har mantalsförts 1791-1795. Redan 
1784 nämns en annan "Clarinett Blåsare" ("Hautboist", "Musikant") 
Löfgreen, sannolikt Henric Löfgren, som återkommer 1794 och 
1795. Från 1811 till 1820 nämns hans änka Johanna. 6S Kanhända 
var Eric och Henric Löfgren bröder. De samarbetade sinsemeIlan och 
även med andra musiker, t.ex. Henric Johan Ahlgren, Anders 
Bergfors eIler Johannes Lindlöf, på Musikaliska säIlskapets 
konserter.66 Tillsvidare har jag inte hittat något belägg på att dessa 
två skulle ha haft stadsmusikantprivilegier. De hade inga elever 
inhysta och de hade genomgående typiska militärmusikertitlar. 

4.3. Stadsklarinettisten Henric Ahlqvist 
Ett lika oklart fall är "Stads Clarinett Blåsaren" Henric Ahlqvist. 
Hade han spelmansprivilegium? Var han kanske musiker hos 
stadsvakten? 1 varje fall hade han inga elever inneboende under 
tiden 1795-1820 enligt mantalslängdema. Man måste dock minnas 
att mantalslängdernas följd under denna tid inte är obruten. Ar 
1802 nämns Ahlqvist som "Afsk. Stads Clarinette Blåsaren". Från 

63 En person som själv tog avsked från sitt arbete kallades "avskedad" 
motsats till en "entledigad" person som s.a.s. hade fätt sparken. 
64Rädstuvurättens allegater 12. 4. 1790, med bilaga fran 27.3. 1790. 
65 Abo, mantalslängder 1784-1820. 
66Dahlström, skriftliga uppgifter. 



31 

och med 1805 blev han befriad från stadens skatt genom "Landshöf. 
befrielse af den 21. September 1804". Han dog eIler flyttade ur 
staden 1819 eller 1820. Mantalslängderna tar inte upp honom efter 
detta. Hans hustru föddes omkring 1763 och hon dog 1834 eIler 
1835. De tycks ha fått en son, sam dog som ung, samt två döttrar, 
Johanna och Anna (Magdalena), sam föddes ca 1798 resp. 1800. 
Dottern Johanna levde ännu 1868, men på fattighjälp. Redan 1856 
hade båda systrarna varit "öfverårige och fattige".67 

4.4. Stadsmusikanten Henric Agren 
"Stads Musikanten" Henric Ågren dyker upp 1836, först som 
"musikant". År 1843 tituleras han följande gång som musikant, 
annars genomgående som stadsmusikant. Det är möjligt att också 
han var anställd av stadsvakten. 1 mantalslängden 1839 står det att 
han blev "bräcklig", och detta år nämns för första gången även hans 
hustru Maria. Sedan år 1840 var Ågren befriad från mantalsskatt 
"medelst Hr Gouverneurs Resn af den 6. Apr. 1838". Detta tyder på 
att befrielsen även täckte året 1839, då han var "bräcklig". Ågren 
dog 2. 12. 1846 i "oangifven sjukd." 47 år och 11 månader 
gammal.68 

4.5. Kommentar 
Det är mycket sannolikt att "stadsmusikanter" och diverse 
stadsinstrumentalister syftar på musiker hos stadsvakten. På 1700-
talet fanns det i mantalslängderna många anteckningar om 
stadspipare. Piparna försvinner så småningom och i stället börjar 
man använda beteckningar i stil med "stadsklarinettblåsare" .69 Ett 
tydligt exempel är "Stads Klarinets blåsar." Eric Malmberg, som 
bodde i samma hushåll som stadsvakten Johan Malmberg 1807. År 
1811 kallas han för musikant och stadsvakt. Under de följande åren 
fram till 1815 är han musikant vid stadsvaktenJo Vakten hade 
också trumslagare. Den sista stadstrumslagaren blev pensionerad 

67 Abo, mantalslängder 1795-1868. 
68Abo svenska församling, födda, vigda, döda 1736-1850. 
69 Abo, mantalslängder 1771-1868. 
70Abo, mantalsIängder 1807-1815. 
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1866,71 Carl Strandell var mantalsskriven som stadstrumslagare 
ännu 1867.72 

Ur stadens räkenskaper framgår det att staden betalade lön åt 
domkyrkoorganisten. Detta visar vad det i praktiken innebar att 
domkyrkoorganisten också var stadsorganist. Tili exempel betalade 
staden 21. 2. 1816 och 15. 1. 1817 sex rubel banco för musik vid 
rådstuvurättens sessionspredikan åt "Herr Musicus Nyberg" eller 
"Musices Directeuren Herr Nyberg", som han tituleras 1817. Titlarna 
tyder på att Johan Abraham Nyberg inte bara var organist. Den 
egentliga organistlönen betalades kvartalsvis, t.ex. 26. 7.1817 fick 
"Organisten vid Domkyrkan härstädes J. A. Nyberg" första och andra 
kvartalets lön betalad med 18 rubel silver och tre rubel bancoJ3 Ar 
1818 fick organisten som årslön 48 rubel silver från kyrkan samt 
36 rubel silver från staden. Dessutom hade han rätt att få 
intäkterna från sex kollekter per år. Före julhelgerna hade han rätt 
tili omgång, d.v.s. att spela i staden och samla in pengar,74 Dessa 
privilegier nämns, dock inga musikerprivilegier. 

Från och med 1816 tog man i staden åter upp vanan att spela 
julfredsmusik. Protokollen från tiden 1816-1826 berättar inte vem 
som anlitadesJ5 Men stadsorganisten skulle ju uttryckligen sköta 
julfredsmusiken utan extra arvode. Det kan förmodas att det var 
just organisten som hade ensamrätt att framföra musik i staden. En 
heIt annan sak är om hans privilegium respekterades. 

71 Dahlström, material framfört pä föreläsning 8. 10. 1987. 
nAbo, mantalslängd för 1867. 
73Verifikationer och anordningar tili stadens räkenskaper 1816, nr 34 och 
2140ch 1817, nr 3 och 126. Bankrubel var mindre värda än silverrubel. 
74Nikula, 388. Att Nyberg skulle ha varit organist först frän 1818 verkar 
tvivelaktigt. Enligt Nikula innehade han tjänsten ända tili 1825. 
75Nikula, 185 samt magistratens protoko1l23. 12. 1816 § 7, 22.12.1817 § 4,16. 
12.1818§ 7,18.12.1819 § 13, 18. 12. 1820 § 8, 17.12. 1821 § 24, 22. 12. 1824§ 12, 
23. 12. 1826 § 4. Det verkar som om det vissa är inte hade spelats nägon 
julfredsmusik. 
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5. MUSIKDIREKTÖRER OCH MUSIKLÄRARE 

Samtliga personer i detta kapitel har kallats för musikdirektörer i 
mantalslängderna. Uppmärksamhet har fästs vid eventuell 
förekomst av elever i hushållet samt privilegieansökan. Det kan 
förmodas att någon eller några av dessa musiker har fungerat som 
ledare av dansmusikensemblen i Åbo. 

5.1. Musikdirektören Jakob Johan Alander 
Alander omnämns av Heinricius som en i Åbo verksam 
musikdirektär.16 jakob johan Alander föddes 18. 10. 1777 eller 
1783 i Åbo och dog i Viborg 21. 7.1849.77 Enligt Otto Andersson 
var Alander tavastlänning till börden.78 Alander var Erik Ferlings 
elev i violinspel. 79 (Ferling, som ledde Musikaliska sällskapets 
orkester 1790-18088°, hade enligt mantalslängderna inga elever 
inhysta och gay antagligen privatlektioner.81 ) Alander spelade 
också fagott. Han blev anstäIld som regementskapellmästare 
varefter han tillbringade 10 år i Stockholm och återkom därifrån 
1817.82 Musikaliska sällskapets matrikel nämner Alander som 
fagottist åren 1823-1827, under orkesterns första 
verksamhetsperiod efter kriget 1808-1809.83 Mantalslängderna 
visar likaså att musikdirektören Alander bodde i Åbo mellan 1823 
och 1827. År 1824 bodde Musikaliska sällskapets konsertmästare 
johan Christopher Downer hos honom.84 Det är svårt att säga om 
detta innebär att det var frågan om ett lärlings- eIler 
gesällförhållande. Alander meddelade nämligen undervisning på 
vi olin och blåsinstrument under den tid som han bodde i Åbo.8S 

Alander flyttade senare till Viborg, förfrös sina händer och dog i 

76Heinricius, 143. 
77Yuolio, skriftliga uppgifter. 
78Andersson, o. 1922,216. 
79Yuolio, skriftliga uppgifter. 
80Malm & Kuosa, 188. 
81Abo, mantalslängder 1791-1809. 
82Andersson, o. 1922, 216. Enligt Yuolio var Alander musikdirektör vid Finska 
artilleriregementet 1798-1799 oeh därefter vid Savolax jägarregemente 1799-
1809. Han flyttade från Abo till St. I"liehel 1799 oeh tili jorois 1804. Yuolio, 
skriftliga uppgifter. 
83 Ivlalm & Kuosa, 192-198. 
84Abo, mantalslängder 1823-1827. 
8SLagus, 42. 
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fattigdom. 86 Alander har skrivit en komposition som heter "Waltz
Favorite" för blåsorkester, omnämnd i Suomen musiikkilehti i maj 
år 1933. Valsen hittades i Heinola bataljons notböcker.87 Det är 
oklart om Alander hade privilegium med tillstånd att verka som en 
musikdirektör. 1 praktiken var han säkert kunnig och ofta anlitad. 

5.2. Musikdirektören Johan Gustaf Lemke 
Aren 1823 och 1825 bodde "Förra Musices Direet." eller "Musieus" 
Johan Gustaf Lemke i Abo. 88 Musikaliska sällskapets matrikel 
nämner honom inte. Men Heinricius berättar att Johan Gustaf 
Lemke föddes 1790 oeh dog i Helsingfors 1825. Han var 
kammarmusiker, d.v.s. troligtvis hovkapellist, 0 e h 
teaterföreståndare. Enligt Pinello var han 'en man med röd näsa oeh 
en liten gullfiol i knapphålet'. Lemke ledde ett kortlivat 
teatersällskap som torde ha spelat på den mer kände 
teaterföreståndaren Bonuviers privilegium i Abo 1824.89 Lemke 
nämns också i en mantalslängd för Abo stad 1825 som musicus i 
Bonuviers trupp. Han gifte sig ca 1819 med aktrisen Fredrika 
Eleonora Baptiste.90 Men att han skulle ha varit skådespelare måste 
vara felaktigt.91 Det är intressant att Lemke hade möjlighet att 
förevisa skådespel taek vare ett privilegium. 1 teaterprivilegier 
ingiek det nämligen ofta musikprivilegier. 

5.3. Musikdirektören Carl August Schulze 
Ar 1826 dyker "Musique Direeteuren Sehultz" upp i 
mantalslängderna.92 Musikaliska Sällskapets matrikel visar att C. A. 
Schulze spelade klarinett i orkestern mellan 1824 oeh 1827.93 

Rosas säger följande om honom: 

86Andersson, O. 1922, 216. Vuolio påstår att Alander var verksam som privat 
musiklärare och pianostämmare i Vi borg åtminstone 1832-1849. Vuolio, 
skriftliga uppgifter. 
87Vuolio, skriftliga uppgifter. 
88Abo, mantalslängder 1823 och 1825. 
89Heinricius, 175. 
90Heinricius, 182-183. 
91Heinricius, 224. 
92Abo, mantalslängd för 1826. 
93Malm & Kuosa, 192-198. 
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"Han var 1813-1816 klarinettist i hovkapellet i Stockholm 
varefter han kom till Finland. Han konserterade flera 
gånger i Abo, första gången redan 1816. 1818-20 och 
1823-24 var han ledare för van Heydens orkester på 
Sveaborg och kallade sig därefter kapellmästare. Ar 1824 
blev han klarinettist vid Musikaliska sällskapets i Abo 
orkester. Han var en mångsidig musiker. Förutom klarinett 
spelade han fagott och basetthorn t.o.m. vid egna 
konserter. "9-1-

Schulze efterträdde klarinettisten Hussek som inövare av 
blåsinstrument vid Musikaliska Sällskapets orkester. Lagus 
förmodar att Schulze kallade sig musikdirektör p.g.a. att han kanske 
varit direktör för någon militärtrupp. Schulze dog 1828.95 Det är 
mycket osannolikt att Schulze ägde ett privilegium. Varken Lemke 
eller Schulze inhyste elever. 

5.4. Johan Christopher Downer 
Både Lemke och Schulze var mindre stjärnor i Abo musikliv jämfört 
med den tidigare nämnda gästen hos Alander: Johan Christopher 
Downer. Downer föddes 25. 9. 1795 i Mitau, alltså Jelgava i 
nuvarande Lettland, och dog 23. 12. 1842 i Abo.% Hans föräldrar 
hette Christopher Fabian [Christian Frantz] von Downarou eller 
Downar och Maria Magd. Margareta Roesse1.97 Downer kom till 
Helsingfors som 25-åring från Reval tillsammans med sina 
föräldrar. 1 Reval hade han varit anställd som konsertmästare, alltså 
var violinen hans instrument. Familjen lär ha varit "po1sk adel".98 
Intressant nog måste Downer och hans far bevisa sin adliga börd 
inför magistraten i Abo. Generalguvernören Zakrevskij ville få 
saken utredd och kontaktade landshövdingeämbetet som förde 
saken vidare till magistraten. Fadern Christian Frantz var för 
tillfället på besök hos sonen Johan Christopher i Abo. Fadern 
lämnade bestyrkta avskrifter av bevis från 1816 och 1819, det 
senare från det estländska guvernementets styrelse, till behandling 

94Rosas 1952,438. 
95Lagus, 44. 
96Andersson, O. 1922, 209 samt Abo svenska församling, födda, vigda, döda 
1736-1850. 
97 Andersson, O. 1922, 209. Fadern hette Christian Frantz de Douvner enligt 
magistratens protokoll 22.8. 1825 § 2. 
98v. Frenckell, E-f','1., 377. 
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i magistraten 22. 8. år 1825. Fadern sade sig kunna styrka sin 
adliga börd men att han inte kun de komma med fullständiga bevis 
för tillfället.99 

Downer anställdes som dirigent vid greve van Heydens privata 
orkester på Sveaborg.l OO Den 6 februari 1821 gay Downer en 
konsert i Abo, vilken väckte häftigt bifall. Han måste ge en konsert 
till. Downer gay även konserter i privathem i Abo, bl.a. hos greve 
Aminoff 13.11. 1822.101 

Om Downers utbildning vet man inte mycket. Andersson skriver att 
Downer fick musikundervisning hemma av fadern, som var 
oboist.l02 Kanhända var fadern stadsmusikant. Andersson skriver 
om Downer: "Han karakteriseras av en författare som 'smärt, rak 
och styv med passionerade, bruna ögon och en ganska smal polsk 
näsa på ett magert och blekt ansikte. Han säges ha stått och spelat 
de svåraste löpningar med en nästan fasansfull köld, utan att den 
allra minsta rörelse i åtbörd eller anletsdrag kunde förmärkas."'103 
Downer var en bra violinist men ingen teoretiker. Då han skulle 
utnämnas till musikdirektör vid Akademin befanns han vara 
mindre kunnig i generalbasen. Inga kompositioner av Downer har 
bevarats, fast han enligt Andersson komponerade musiken till1823 
och 1827 års promotioner, sorgmusiken vid friherrinnan 
Klinckowströms begravning och en vals för ett brunnssällskap i 
Pargas.l°4 

I greve van Heydens orkester hade Downer erhållit 1500 rubel i 
lön.l 0S Som ledare för Musikaliska Sällskapet tjänade han 1000 

99Magistratens protokoll 22. 8. 1825 § 2. Generalguvernören representerade 
kejsarens makt i Finland. Estlander säger om Zakrevskij att han var "oroligt 
verksam, befallande, självsäker, överallt ingripande i minsta detaljer: 
satrapen, paschan, vår lille tyrann kallas han i samtida brev i Finland." 
Estlander, 140. Men det fanns många som påstod sig vara polsk adel och det 
var svårt att vara säker på om de hade rätt eiler inte. Att vara adlig medförde 
privilegier. 
100Marvia, 85. Dirigenterna för orkestern var alltså Tvarjanskij 1815-18, 
Schulze 1818-20, Downer 1820-23 och Schulze 1823-24. Rosas 1952,425. 
10lAndersson, O. 1922, 208-209. 
102Andersson, O. 1922, 209. 
103Andersson, 0.1922,209. 
104Andersson, 0.1922,211. 
lOSOtto Andersson talar inte om vilken tidsperiod som lönen betalades för. 
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rubel samt intäkterna av två recettkonserter årligen, vilka 
tillsammans gay ca 1000 rubel. Det var möjligt att han även kunde 
få tjänsten som musikdirektör vid Akademin. Ar 1822 lediganslogs 
director cantus -tjänsten vid Abo katedralskola. Downer var enda 
sökande, men man förklarade honom inkompetent p.g.a. att han var 
katolik. Han klagade hos senaten och kejsaren förklarade honom 
slutligen kompetent. Downer fick stöd av många betydande män i 
Abo, bl.a. ärkebiskopen och greve Aminoff, som såg att han kunde 
göra mycket för musiklivet i Abo. Slutligen blev Downer director 
cantus 1824106 med ordinarie lön, 22 tunnor 6 2/3 kappar 
spannmål och en andel i djäknepenningarna. Ar 1826 blev Downer 
extraordinarie musikdirektör vid Akademin.l07 

Abo brand år 1827 förorsakade stora förändringar i staden. 
Universitetet flyttades tili Helsingfors. Som kompensation erhöll 
Abo ett gymnasium. Katedralskolan flyttades tili Raumo och 
degraderades samtidigt tili trivialskola. Arrangemanget var av 
tillfällig art.l 08 För Downer var tiderna likväl svåra under en tid 
framåt. Att spela kammarmusik var en utväg som alltid låg öppen. 
Downer och Carl Wilhelm Salge109 reste i slutet av året 1827 tili S:t 
Petersburg och försökte tjäna pengar genom att ge konserter.l 10 

Lagus säger att Downer och Salge hade framgång.l 11 Josef 
Gehring1l2 , Salge och Downer kom tillbaka tili Abo 1829 och 

1060rganisten j.A. Nyberg hade intill det sista trott att han själv skulle få 
director cantus-tjänsten och inte ens bekymrat sig om att söka den. Efter 
Downers utnämnande reste han förargad tillbaka tili Sverige. Detta enligt 
Andersson, o. 1922,209-211. Men 1836 och 1837 bor "Musik Läraren" j. A. 
Nyberg åter i Abo enligt mantalslängderna för 1836-1837. 
107Andersson, 0.1922, 209-21l. 
108Staffans, 26-27. 
109Carl Wilhelm Salge var Musikaliska Sällskapets solocellist 1823-1827 enligt 
sällskapets matrikel. Malm & Kuosa, 189. Han kom ursprungligen från 
Stockholm och ville stanna i Abo efter en del lyckade solistkonserter. Han 
var också en bra teoretiker. Han var musiklärare vid Akademin sedan 1811 
och flyttade därför efter branden tili Helsingfors enligt Andersson, O. 1951, 4 
och Lagus, 30-37. Salge dog i Abo 53 år gammal 24. 4. 1833. Abo svenska 
församling, födda, vigda, döda 1736-1850. 
110Andersson, 0.1951,4-5. 
1 11 Lagus, 47. 
112 Violinisten josef Gehring var österrikisk musikdirektör och som 
konstnär kanske t.o.m. bättre än Downer. Andersson, o. 1922, 212-213. Enligt 
Musikaliska Sällskapets matrikel var han konsertmästare 1823-1827. Malm & 
Kuosa, 189. Efter branden fick han anställning som konsertmästare i 
Helsingfors vid den första där bildade musikföreningen. Lagus, 42-43. 
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annonserade två kvartettaftnar i februari. Det gavs konserter i Abo, 
men tillsvidare inte i samma utsträckning som före branden. 
Downer återtog så småningom sin befattning som sånglärare vid 
gymnasiet i Abo.113 Hans skyldighet var att undervisa två klasser i 
musik fyra timmar i veckan på onsdagar och lördagar kl. 11-13. 
Rektor Edman meddelade vid våravslutningen 13. 6. 1831 att 
undervisningen hade omfattat koral- och figuralsång samt 
instrumentalmusik. Läraren i kyrkosång skulle också undervisa i 
trivialskolan i Raumo.l 14 Downer hade övergått från katolicismen 
tilI den lutherska läran medan han var i Raumo 1829.11S 

Mot slutet av 1830-talet bildade Downer tillsammans med 
handlandena Elias Arndt Jammerman, Carl Otto Dahl och Joel 
Falcken en stråkkvartett. Intresset för konst hade åter börjat öka. 
Det berodde till en del på konstgynnaren Nils Henrik Pinello, som 
var en drivande kraft inom musiklivet. Efter att han hade övertagit 
redigeringen av Abo tidningar 1837 ägnade tidningen allt me ra 
spaltutrymme åt musik och teater.116 

1 mantalslängderna står Downers namn första gången år 1824. Efter 
branden år 1827 var Downer i Raumo. 1 mantalslängderna för 
1831-1843 nämns han åter, med undantag för 1837. 117 

Mantalslängden från 1840 visar att Downer inhyste en "Carl Elev" . 
Denne elev hette Carl Blom och bodde hos Downer ända tilI 1843. Ar 
1841 nämns också två andra elever: G. Grehrooz och M. Sylvander. 
Ar 1842 står det "Carl Blom, elev, Carl Caleva, elev 13. år. Den 
sistnämnde uppgifven jemväl af Musik Läraren Siber" i längden.l 18 

Jag har inte tillsvidare hittat något privilegium som skulle gälla 
Downers förpliktelser och rättigheter, men förekomsten av elever 
visar att Downer i praktiken fungerade som stadsmusikant enligt 
tysk tradition. Det finns bevis på att staden betalade honom: 

113Andersson, 0.1951,4-5. 
114Staffans, 26-27. 
11STigerstedt, 179. 
116Andersson, 0.1951,6. 
117 Abo, mantalslängder 1771-1868. 
118Abo, mantalslängder, 1824-1843. 
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"På underställan af Herr Cornmerce Rådet Kingelin, om icke 
till musik Directeur Downer, som informerat fattige gossar 
från Staden uti Musik kunde föräras något penninge bidrag 
beslöts af Magistraten och Stadens äldste att till Downer 
skulle från Stadskassan utbetalas en gratifikation af 150 
Rubel Bko".l19 

Siber förtjänar ett eget kapitel, eleverna likaså. Det bör nämnas att 
director cantus, som också fungerade som kantor i kyrkan, gay sina 
disciplar betyg. Klockaren Fredric Salviander (född 1808), som 
trädde isin tjänst 1831, hade studerat för Downer och fick betyg av 
honom 1832. 1 betyget stod det att Salviander fullständigt 
behärskade konsten att sjunga koraler.1 20 Downers elever återfinns 
alltså på många håll. 

5.5. Musikdirektären Carl Theodor Mäller 
Carl Theodor Möller (f. 1813 - d. 1889)121 övertog sånglärartjänsten 
efter Downers död. Han blev också anställd som organist vid 
domkyrkan då den nya orgeln blev färdig. MölIer var son till 
musikdirektören Nils Möller)22 Han härstarnmade från Kristianstad, 
hade avlagt studentexamen i Lund och studerat harmonilära i 
Stockholm, där han också hade varit verksam som musikhandlare. 
Möller anlände tilI Åbo 1837. Den 27 januari 1838 kom en annons i 
vilken Möller efterlyste sångintresserade till vilka han ville ge 
sånglektioner. 1 juni samma år kun de Möller redan ge en soiree i 
solennitetssalen tillsarnmans med "Sångöfningens ledamöter" . Kören 
blev senare organiserad som "Aura sångförening".123 Carl Theodor 
Möller gay undervisning i pianospel och var även intresserad av att 
grunda en klockar- och organistskola i Åbo.124 Möller nämns också i 
Musikaliska Sällskapets matrikel som körens dirigent 1843-
1846.125 

119Magistratens protokoll 23. 12. 1840. 
120Jalkanen, 56-57. 
121Staffans, 62. 
122Tigerstedt, 180. 
123Andersson, 0.1951,7-8. 
124Jalkanen, 73-74. 
125Malm & Kuosa, 188. 
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1 mantalslängderna förekommer Möller från 1839 till1868, de sista 
åren enbart som husägare. Han tituleras som musikus, 
musikdirektör eller orgelnist. Ar 1842 bodde brodern Fredric hos 
honom,126 Också Staffans nämner Johan Fredrik Möller (f. 1819 - d. 
1879) i förteckningen över sånglärare,127 Ar 1845 hade Carl 
Theodor Möller J. Akerblom som gesäll samt Frans och Johan som 
lärlingar hemma hos sig. Möller hade också tid att syssla med 
instrumentmakeri! Det tillverkades ca 25 taffelpianon i hans 
verkstad under perioden 1844-1851.128 Från 1846 till1851 nämns 
gesällen Henrik Karen, år 1847 även gesällen Lars Lönnroth. 
Lärgossarna Johan Holmberg och Oscar Nyman nämns från 1846 tilI 
1849. Möller verkar inte ha fortsatt denna syssla, men det höga 
antalet drängar (dgr) år 1856 (Sam. Silvan, Otto, 2. Frans, Matts, 
Anders och Gabriel) väcker misstankar,129 Staden betalade "Herr 
Musikus Möller" fyra rubel silver för orgelmusik 16. 1. 1843. Möller 
kvitterade ut summan 20. 1. 1843.130 Möller var dock ingen 
privilegierad musikdirektör. Han gjorde en insats i musiklivet 
genom sitt sång- och körintresse. 

5.6. Kommentar 
Societetshusets protokoll från perioden 1811-1825 finns bevarade, 
men i dem står det ingenting om vilka musiker som anlitades på 
danstillställningarna. Assembleerna och maskeraderna 1817 och 
1818 betalades med "särskilda räkningar", som inte finns med 
bland de andra utgifterna. Endast Musikaliska Sällskapet, som ville 
hyra utrymmen, nämns 15. 1. 1823 och 18. 1. 1823.131 

Nästan uteslutande har titeln "musikdirektör" ovan syftat på en 
person med musikaliska ledaregenskaper, med ett förflutet inom 
militären eller en position som musikalisk ledare av något slag. 
Titeln har uttryckt att personen ifråga har stått högt i rang jämfört 
med vanliga musiker. Kanske kunde en sånglärare vid akademin 
eller katedralskolan eller en organist vid domkyrkan anses värd 

126Abo, mantalslängder 1839-1868. 
127Staffans, 62. 
128Dahlström 1978, 83-85. 
129 Abo, mantalslängder 1845-1856. 
130Verifikationer och anordningar tili stadens räkenskaper 1843 nr 4. 
131Societetshusets protokoll 1811-1825. 
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denna titel i synnerhet om han samtidigt utanför sitt egentliga 
arbete gjorde en stor musikalisk insats i staden. Titeln var också ett 
teeken på att personen ifråga hade blivit högre skolad. 1 fallet med 
Johan Christopher Downer kan det dock sägas att närmare en 
privilegierad musikdirektör kan man i praktiken inte komma -
förutom att Downer inte ägde ett privilegium. Men till Abo anlände 
faktiskt en musiker som blev privilegierad musikdirektör i verklig 
bemärkelse. 
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6. SIBERSKA MUSIKSKOLAN OCH STADSKAPELLET 

6.1. Wilhelm Friedrich Siber 
Behovet att få en orkester till Åbo var stort. Det fanns en allmän 
önskan om att någon slags stamtrupp av fackutövare skulle bildas. 
Yid slutet av år 1838 kom den livländske musikern Wilhelm 
Friedrich Siber, vars huvudinstrument var violin, med en 
teatertrupp till Åbo. 132 Han övertalades av Downer och Nils Henrik 
Pinello (f. 1802 - d. 1879)133 att stanna i Åbo. Dessa två män hade 
tagit på sig det praktiska arbete som krävdes för att skapa en 
orkester på orten. Pinello hade studerat vid Akademin, varit 
verksam som brukspatron vid Kirjakkala bruk och var mycket 
intresserad av teater. Han var förutom teaterdirektör också 
regissör, skådespelare, dramaförfattare och en stor musikgynnare. 
Lagus förtäljer att Siber skulle ha varit beredd att komma tilI Åbo 
med en orkester på åtta man.134 

Karl Friedrich Wasenius (f. 1850 - d. 1920)135 berättar att "Wilhelm 
Friedrich Siber var född den 22 mars 1818 i Fellin136, inflyttade 
den 25 oktober 1841 till Åbo från Werro i Wenden, gifte sig den 17 
oktober med min mormoder, Adelgunda Charlotte Wilhelmina 
Heinzi (tidigare gift med 'teatersångaren' Möllhausen). 
Kyrkoböckerna ange att äktenskapet var barnlöst (min mor och 
morbror, kapelImästar A. R. Hausen, härstammade från det första 
giftermålet och buro namnet Möllhausen, numera förkortat tili blott 
Hausen)".l37 Otto Andersson förtydligar: "Utom Siber kvarstannade i 
Åbo även en av sälIskapets kvinnliga medlemmar, fru Hausen, som 
senare blev Sibers hustru. En son till fru Hausen, A. R. Hausen 
övertog efter Siber ledningen av stadskapelIet och en dotter blev 
gift med sedermera musikdirektör C. G. Wasenius."138 Siber dog i 

132Lagus' källor stöder inte påståendet att Siber skulle ha kommit redan ett 
år tidigare till Abo. Dessvärre berättar inte Lagus vilka källor han har 
använt. Lagus, XXIIIl. 
133Nikula, 485. 
134Lagus, 49-50 samt Nikula, 461. 
135Yuolio, skriftliga uppgifter. 
136Numera heter staden Yiljandi på estniska. Werro kallas för Yöru och 
ligger i södra Estland. 
137Wasenius, 136. 
138Andersson, O. 1917, 90. 
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Abo 1855.139 Han kom alltså till Abo som ca 23-åring och dog redan 
som ca 37-åring. Anton Rudolf Hausen ledde stadskapellet 1855-
1868. Hausen var ca sex år yngre än Siber140, vilket betyder att 
Sibers hustru Charlotta måste ha varit rätt mycket äldre sin man. 
Stora åldersskillnader makar emellan var inte ovanliga, tilI och med 
om hustrun var äldre sin man. 

6.2. Sibers privilegium 
W. F. Siber hade också fått en viktigare uppgift; han skuIle 
tillsammans med Downer bli lärare vid en musikskola som 
planerades vara anknuten till stadskapellet. Målet var att utbilda 
inhemska musiker.141 Musikskolan grundades helt enligt den tyska 
stadsmusikanttraditionen. Namnen "stadskapellet", "musikskolans 
kapeIl'i, "Sibers kapeIl" eIler "Hausens kapell" används 
fortsättningen också för att beteckna nämnda musikskolas kapell. 

Staden började strax visa förtroende för skolan eftersom skolans 
kapell anmodades att spela vid julfredens utlysande 1841 mot 42 
rubel 85 5/7 kopek silver. Summan skulle ses som "uppmuntran för 
[Downers och Sibers] nit vid obemedlade ynglingars musikaliska 
bildning" .142 Den 22 april 1843 hade musikskolan redan varit 
verksam i tre år.143 Siber ville trygga kapellets ekonomi och riktade 
därför en skrivelse, som egentligen är en anhållan om privilegium, 
till staden. Siber ville säkra sina inkomster genom "rättighet att 
emot taxa uppföra musik vid alla offentliga tillfällen, såsom i 
Kyrkor, på Theatrar, vid Assembleer, Concerter o.s.v.". Siber hade 
erfarenhet av vad stadsmusikantyrket innebar eftersom han 
härstammade från en kulturkrets där stadsmusikanter var vanliga. 
Balticum var mycket tyskinfluerat. Stadsmusikanterna erhöll ofta 
av staden "fria husrum, ved, ljus och dertill ännu ofta betydande 

139Nikula, 462 samt mantalslängd för Abo stad 1855. 
140Se stycket om A. R. Hausen. Om enstaka personers födelse- och dödsår 
förekommer utan hänvisning tili källor, betyder det att personerna ifråga 
tas upp senare i avhandlingen med vederbörande källhänvisningar. 
141Lagus, 49-50. 
142Magistratens protokoll22. 12. 1841 § 13. 
143Musikskolan hade varit verksam i två år enligt Andersson, O. 1917,91. 
Siber säger isin privilegieansökan att han "för trenne år sedan [ingick] 
öfverenskommelse med numera framlidne Musik-Direktören Downer om en 
Musikskolas organisation härstädes.". Magistratens protokol116. 12. 1843 § 15. 
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löner." Musikskolan skulle oekså helst få samma status som en 
offentlig inrättning, oeh de avtal som band eleverna vid 
stadsmusikanten måste respekteras. Siber hade erfarit att elevernas 
föräldrar inte alltid fattat förtroende för hans inrättning. Det verkar 
som om några av dem avbrutit sina söners studier på för klena 
grunder enligt Siber. Han ville oekså få "band på den barnsliga 
lättsinnigheten oeh oförståndet" hos eleverna. Det kommer senare 
fram att Siber var en sträng musikdirektör. Kanske gjorde hans 
stränghet det omöjligt för vissa föräldrar att låta sina söner 
fortsätta sina studier. De som ville ha dansmusiken som sitt yrke 
måste oekså söka tillstånd för sin verksamhet av Siber, för att han 
inte skulle ruineras av att andra utförde musik till ett lägre pris än 
han själv. Slutligen ansökte Siber om 200 rubel från stadskassan för 
att täeka kostnaderna för hushållet.l44 

Siber förpliktade sig i gengäld: 

"1:0) Att genast taga musiken vid offentliga tillfällen om 
händer oeh försätta den genom ett större antal elever i 
fullkomligaste skiek. 
2:0) Att förse de af mig antagna elever ieke bIo tt med 
kläder, föda oeh husrum samt undervisning i musik, utan 
oek lemna dem en i alla avseenden vårdad uppfostran, så 
att de vid lärotidens utgång kunna såsom fullbildade 
personer antingen stanna qvar hos mig, eller oek finna sin 
utkomst hvarhelst i verlden. 
3:0) Förbinder jag mig att utan betalning besörja om det 
musikbiträde, som på högtidsdagar erfodras i Domkyrkan 
eller å Rådhuset vid Julfredens utlysande vid Borgmästare 
val o.s.v. 
4:0) Att rätta mig efter den taxa för musik vid Spektakel, 
Assembleer, Coneerter m.m. som magistraten eller 
Theaterhus oeh Societetshus Direetionerne pröfva skälige, 
oeh hvartill projeet medföljer. 
5:0) Underkastar jag min inrättning inspeetion ieke blott 
utaf de Auetoriteter som den allmänna uppsigten öfver 
undervisnings anstalterne åligger, utan oek af Magistraten 

144Magistratens protokoll 16. 12. 1843 § 15, se även Andersson, o. 1917,91-93. 
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jemte sakkunnige personer, som dertil af Theaterhus och 
Societetshus Directionen utses."14S 

Staden beviljade Siber 150 rubel silver årligen för tre år framåt 
"motsvarande kostnaderna för hushyra, ved och ljus" och godkände 
i övrigt hans anhållan. Siber hade redan fått gott rykte i staden. Han 
hade visat sig "särdeles verksam i afseende å 0 bemedlade 
ynglingars bildning uti tonkonsten" .1 46 Det är värt att understryka 
att eleverna nämns som "obemedlade". Stadsmusikantinstitutionen 
var av allt att bedöma en betydande social stöttepelare. De lägre 
samhällsklassernas barn gavs möjligheten att samla kunskaper och 
kanske också att avancera socialt, vilket vanligtvis var möjligt 
endast för de bättre bemedlades barn. 1 en orkester samlas det nu 
liksom tidigare personer som har varierande bakgrund. Det 
viktigaste är att man är en skicklig musiker. 

Siber anmodades att spela vid julfredens utlysande även 1843. Som 
Iön erhöll han 42 rubel 85 5/7 kopek silver, också tack vare "sitt 
bemödande vid 0 bemedIade ynglingars musikaliska bildning".14 7 

Kanske hade Sibers privilegieansökan ett samband med Downers 
frånfälle vintern före. 1 varje fall säger Lagus att Siber bIev 
"anstaItens främsta ledare efter Downers död." .148 Man kan läsa 
mellan raderna att Downer egentligen hade varit den mera 
betydande Iedaren för stadskapellet. 

Den 15 november 1845 behandIade magistraten ytterligare en gång 
Sibers privilegieansökan från 16. 12. 1843. Magistraten besIöt att 
Siber 

"tills vidare och så Iänge Siber vidmagthåller den under 
hans Iedning stående musikskola uti sådant skick, att 
densamma motsvarar en bildad allmänhets fordringar, 
utesIutande [har] rättighet att med sagde skolas 
medIemmar uppföra musik vid alla offentliga skådespel 

145MagiStratens protokoll 16. 12. 1843 § 15, se även Andersson, O. 1917, 93-94. 
1 magistratens protokoll, som här har använts som källa, har ordet "rätta" 
skrivits otydligt och kan läsas som "sätta". 
146Magistratens protokoll 16. 12. 1843 § 15, se även Andersson, O. 1917, 95-96. 
Otto Andersson har moderniserat språket i Sibers anhållan. 
147Magistratens protokoll 16. 12. 1843 § 16. 
148Lagus, 50-51. 
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samt publika dansassembleer i staden samt derföre åtnjuta 
betalning enligt följande, för honom tills vidare fastställda 
taxa, nemligen: för musik vid klubben å Societetshuset, då 
fullständig orchester dervid begagnas, Sjutton Rubel, vid 
Borgerliga assembleerna tio Rubel, för biträde vid 
uppförande af operor Nio Rubel och för öfriga skådespel, 
Sju Rubel, allt Silfver för hvarje gång, utan att likväl något 
särskilt arfvode för föregående repetitioner äger rum" .149 

Men Siber fick inte tillstånd att skriva in sina elever under hall- och 
manufakturrätten. Siber hade själv föreslagit detta för att hindra att 
elever "hoppade av" mitt i studierna. Däremot fick Siber jämte 
elever tillstånd att komma till magistraten för att få avtal 
antecknade och protokollförda. 1SO 

6.3. Undervisningen vid Sibers musikskola 
Det går inte alltid att se om en elev t.ex. har varit nybörjare eller 
längre hunnen. Det är också omöjligt att säga hur eleverna 
egentligen undervisades, hurudan musik de började med, om de 
studerade teoriämnen eller om de spelade etyder ur 
instrumentskolor, skalor och dylikt. Atminstone måste 
orkesterstämmorna inövas. 

K. F. Wasenius berättar humoristiskt om undervisningen vid Sibers 
musikskola. Eleverna bodde hos Sibers, som var barnlösa. Det var 
brukligt att stadsmusikanten inhyste sina elever. Musikerna var 
indelade i tre grupper; lärgossar (elever), gesäller (utlärda) samt 
konsert- och kapellmästare. Lärgossarna fick gratis instrumental
undervisning, bostad, mat och kläder, men ingen lön. 

"De skulle borsta gesällernas stövlar, gå deras ärenden och 
även stå kapellmästaren med fru till hands, vilket de också 
gärna gjorde till omvexling med musikpluggandet, vilket 
icke alltid var det lättaste, enär de stundom nödgades öva 
sig flere på en gång i den s. k. övnings- och 
repetitionssalen, belägen en tid mellan min styvmorfars 
sängkammare och hans salong. Man hade goda nerver den 
tiden. [ ... ] Kamratskapet var lärgossarna emellan gott. En 
viss familje- och gemensamhetskänsla sammanhöll hela 

149Magistratens protokoll 15. 11. 1845 § 11. 
lS0Magistratens protokoll 15. 11. 1845 § 11. 



48 

skaran. Ofta rodde eleverna kapellmästaren med fru ut till 
Hongais, där han bodde sommartid, njutande af friluftsliv, 
lantlig förplägning och glatt tumlande om i sjöbad vid 
stranden, eIler å det klassiskt vordna lilla sim- och ölstället 
'Sista styfvern' vid Aura ås mynning. En och annan kraftig 
tillämpning av kapellmästarens privilegium till husaga 
förtog ej det friska solljus och hurtiga uppträdande som då 
gjorde sig gällande. [ ... ] Måltiderna intogos naturligtvis 
gemensamt av lärlingarna; och min mormors grytor och 
kastruller fingo ej vara av anspråkslösa dimensioner, ty till 
födandet av den matfriska ungdomsskaran kom ännu 
skyldigheten att leverera de ogifta 'gesällerna' fritt vivre; 
därbredvid bostad, värme, lyse. De åtnjöto tillika lön. De 
gifta gesällerna bodde ute i staden och uppburo i ett för 
allt bIo tt lön. Gesällerna stodo högt i anseende även inför 
eleverna." 15 1 

Orkesterns kärna utgjordes av gesäller. Längre hunna elever fick 
ofta hjälpa tilI. Inalles bestod orkestern av 12-14 personer. 
Gesällerna skulle även ge undervisning åt lärgossarna. Violinisterna 
och cellisten hade det högsta anseendet enligt K. F. Wasenius. "De 
gay lektioner i staden, spelade ensemble med mademoiseller vid 
pianot och åtnjöto 'spelmannens' på landet invid kulturvaggan Åbo 
mångdubblade anseende."l52 Första klarinettisten ]. M. Blomqvist 
stod också högt i anseende, inte minst p.g.a. sin personlighet. 
Kapellmästaren hade emellertid ansvaret över elevernas framsteg 
och konsertmästaren gay de förberedande övningarna i samspel i 
orkester.l53 Andersson nämner att "Siber höll sträng tukt isin skola 
och sitt kapell."l54 Wasenius säger också att kapellet spelade väl, för 
"Siber var sträng och fordrande." 155 

Det är oklart vad som hände med de åtta musiker som Siber var 
beredd att ta med sig till Finland. Om de alla kom till Åbo var de 
säkert verksamma som gesäller, för de måste ha varit längre hunna 
än eleverna. Eleverna var alla finländare. Orkestern hade enligt 

l5lWasenius, 136. 
l52Wasenius, 136. 
l53Wasenius, 135-137. 
l54Andersson, 0.1951,10. 
l55Wasenius, 137. 
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Wasenius endast två tyskar isin besättning.l 56 Orkesterns och 
skolans nationella karaktär hade stor betydelse för uppbyggandet 
av ett inhemskt musikliv. 

Vid musikskolan gavs varje elev undervisning på flera instrument. 
K. F. Wasenius påpekar att "[d]etta informerande i hanterandet av 
flera instrument hörde denna tidsriktning till." Motivet var att 
eleven t.ex. vid sjukdomsfall måste kunna ersätta en annan musiker 
för att det lilla kapellet inte skulie lida i klanghänseende. Och om 
det krävdes en stämma tili SOin normalt inte spelades, var det också 
nyttigt att någon annan musiker kunde åta sig den.157 

Till en början gay Downer undervisning tillsammans med Siber. Då 
var Downer konsertmästare och Siber kapelimästare. Downer dog 
emeliertid 23. 12. 1842 och efterträddes av violinisten Conrad 
Greve (f. 1820 - d. 1851), som blev nästa "dirigent och lärare", alltså 
konsertmästare. Greves anställning tog slut hösten 1843. Då ville 
han inte längre stanna hos sin stränga arbetsgivare, utan började 
dirigera det återupprättade musikaliska sällskapets orkester.1 58 

Dessa uppgifter kompletteras nedan. Efter Greve blev violinisten 
Detlow och senare Carl Gustaf Wasenius (f. 1821 - d. 1899) 
konsertmästare vid Sibers kapell.l 59 

6.4. Conrad Greve 
NicoIai Conrad Peter Otto Greve föddes 8. 7. 1820 i Ghickstadt, som 
ligger vid Elbe i närheten av Hamburg. Hans föräIdrar var 
skomakarmästaren Johannes Hinrich Greve och Anna Elisabeth 
Greve. Conrad Greve erhöli sedan sitt sextonde år undervisning av 
stadsmusikdirektören Otto Trautwein i Wismar. Lärotiden varade 

156Wasenius, 137. Enligt Wasenius kunde dessa vara Greve och Detlow, båda 
först och främst violinister. Klarinettisten Strunck och violinisten M. Zeller 
nämns av Lagus, 53-55. Abo Tidningar nr 23,24.3. 1847 och nr 54, 10.7. 1847 
talar om M. Zeller och G. Derlien. Den sistnämnde spelade förutom vi olin 
också klarinett. Musikernas namn antyder tysk härkomst men mera kan man 
inte säga om deras nationalitet. Det verkar dock som om det skulle ha funnits 
fler än två tyskar i kapellet. 
157Wasenius, 137. 
158Lagus, 51. Lagus har misstagit sig angående Downer, han dog inte våren 
1842. 
159Wasenius, 137. 
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fyra och ett halvt år och omfattade studier i violinspel, musikteori 
och allmän musikIära.16o Greves betyg Iät så här: 

"Ich Friedrich Otto Trautwein, Musikdirektor der Stadt 
Wismar, bezeuge hiermit, dass Conrad Otto Greve 4 1/2 
Jahr, als vom 7ten Aprill 1836 bis zum 27sten October 
1840 bei mir in der Lehre gewesen, und sich während 
dieser Zeit anständig und gut betragen, sich auch gute 
Vorkenntnisse erworben, die wenn er seIbige durch Fleiss 
erweitert, gewiss die Achtung eines jeden Musikers und 
Kenners bewirken werden. An alle Musici und KiinstIer 
geht daher mein freundliches Ersuchen, G. O. Greve geneigt 
und freundschaftlich aufzunehmen, weIches ich in 
ähnIichen Fällen zu erwiedern stets willig und bereit bin. 

Wismar den 27ten October 1840. 
F. O. Trautwein" 161 

Greve stannade hemma de två närmast föIjande åren. Han fortsatte 
sina studier och var tydligen ännu inte mogen för att börja med 
egna konsertresor. Siber tog kontakt med Greve och bad honom 
komma tili sitt stadskapell i Abo. Andersson skriver: "Man vet 
ingenting om förIoppet härvid. Måhända hade Siber genom någon 
bekant i Tyskland fått reda på den unge musikerns existens."162 

Samarbetet med Siber gick dock inte smidigt. Siber var tydligen en 
sträng Iärare, som även förbjöd Greve att uppträda u tom 
stadskapellet. Den tillåtna umgängeskretsen var också begränsad till 
sådana människor som Siber godkände. Greve fogade sig tili en 
början; "sin bästa vän Möller besökte han 'endast i 
aftonskymmningen'" .163 Omkring 1842-1843 debuterade Greve som 
solist i Abo. Han bIev mycket uppskattad och märkte att han hade 
förutsättningar att gå Iängre än vad Sibers kapell gay möjligheter 
till, Andersson skriver att tjänstgöringen hos Siber var påkostande 
och att det myckna vakandet tog på Greves krafter. [sic!] De hårda 
skråregIerna tråkade ut Greve. Därför besIöt han att Iämna det 
Siberska kapellet hösten 1843 då årskontraktet gick ut. Greve var 

160Andersson, 0.1951,8-9. 
,161Andersson, O. 1951, 9. Ordet "ist" verkar fattas efter "gewesen". 
162Andersson, 0.1951,9. 
163Andersson, 0.1951,10. 
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Musikaliska SälIskapets dirigent 1843-1846.1 6-1 Denna orkesters 
medlemmar tillhörde till en stor del stadskapellet under denna 
period. 1 (,5 

Kanske var det utförandet av dans- och taffelmusik samt konst- och 
förtjänstresor tilI småstäder som tog på Greves krafter. Han skulle 
ju både undervisa och spela med i kapellet. Hans insatser i kapellet 
och vid Musikaliska Sällskapets orkester var betydande. Lagus 
menar att musiklivet i Abo kom på fötter efter branden mest tack 
vare Greves insatser. 166 

Medan Greve undervisade vid Sibers kapell komponerade han också 
sitt första opus, en duett för två valthorn med liten orkester. 
Kompositionen har variationsform. Den spelades av två elever ur 
kapellet. Den ena av dessa två, som hette Karl August Kaleva (f. 
1828 - d. 1903), bytte på Greves förslag valthornet mot violinen.l67 

Den andra eleven var Josef Johansson, som studerade vid 
stadskapelIet åren 1844-1849. På verkets pärmblad står följande 
titlar: "Solo fUr 2 Waldhörner in Es. geschrieben fUr meine beide 
SchUler: August Kalefva. Joseph Johanson. Op 1. Abo d. 25 [te] Aug. 
1843." samt "Solo fUr zwei Waldhörner in Es. fUr seine kleinen 
SchUler componiert von Conrad Greve. Kupis. 1844." 168 

Greve fortsatte sin lovande komponistbana. Han komponerade bl.a. 
scenisk musik; "Sommarnatten" tilI text av PinelIo (uruppfördes år 
1847), "En Nylands dragon" åter tilI text av PinelIo (uruppf. år 
1848) samt "Den Bergtagna eller Systrarna på KinekulIe", som hade 
översatts från danskan och bearbetats av Pinello. Detta blev Greves 
sista verk. "Den Bergtagna" gavs först i Helsingfors våren 1850 och 
gay sju fulIa hus, vilket säger något om Greves popularitet. Om 
styckets mottagande i Abo på sommaren berättas det mera ne dan i 

164Hedwall, 10. 
165Lagus, 52. 
166Lagus, 51. 
167Andersson, 0.1951, II. 
168Handskrifter av Conrad Greve samt mantalslängder för Abo stad 1771-
1868. 
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avsnittet om stadskapellets konserter och konsertkritik. Greve hade 
också komponerat en stråkkvartett tillägnad E. A. ]ammerman.169 

Det är märkligt att mantalslängderna inte nämner Greve. Han 
kommer inte heller upp i samband med Siber. 170 Musikaliska 
Sällskapets matrikel räknar honom förutom bland kapellmästarna 
också bland konsertmästarna 1843-1846)71 Conrad Greve dog 
redan 1851, tili stor förlust för musiklivet i Abo.l 72 

169Lagus, 55-56. 
170Abo, mantalslängder 1771-1868. 
171Malm & Kuosa, 188-189. 
172Hedwall, 10. 
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6.5. Några ord om stadskape11ets e1ever och utbildade 
Siber höll sig med elever från 1842 tilI 1855. Efter hans död tog 
Hausen smidigt över och fortsatte som nämnts verksamheten till 
1868. Det är ovanligt att mantalslängderna gör någon rangskillnad 
mellan eleverna, men det förekommer att de sannolikt längre 
hunna eleverna kallas för "musici", "musik." eIler "musikus". 
Förkortningen "GI" (Gesäll) förekommer bara en enda gång)73 Det är 
svårt att se vem som var lärgosse, gesäll, konsertmästare eIler 
kapellmästare av K. F. Wasenius' uppdelning. K. F. Wasenius nämner 
också att den egentliga orkestern skuIle ha bestått av gesäIler. 
Orkestern skulle ha haft 12-14 musiker. Under kapellets 
verksamhetstid var emellertid redan elevantalet sällan så högt för 
att inte tala om antalet gesäller, som måste ha varit lägre,174 
Kallades eleverna för gesäller? Bodde de egentliga gesällerna någon 
annanstans? Var gesällerna kanske militärmusiker, som ju inte 
mantalsfördes? 

En förteckning över mantalslängder 1840-1868 samt en på 
mantalslängderna baserad översikt över stadskapellets elever och 
utlärda bifogas som bilagor. Vissa av eleverna, gesäIlerna och 
lärarna behandlas mera utförligt i ett skilt kapitel. Det är svårt att 
få reda på elevernas fortsatta öden, men Lagus säger att de hade 
"dels fått plats iskiida orkesterar, äfven vid militären, dels sjelfva i 
landsortsstäderna uppsatt, inöfvat och förestått mindre 
musikkapelI." 175 

Den 27 april1846 kom Siber med nio elever tilI magistraten för att 
låta anteckna de avtal som band eleverna vid honom: 

"Musik Läraren Wilhelm Siber företrädde jämte följande 
elever vid den under hans ledning stämde Musik skola, 
nemligen: Aron Stephan Sjöblom, Otto Mathias Stadius, 
Mathias Lindeman, Carl Anders Andersson, Josef 
Johansson, August Fredric Erfving, Johan Fredric Lindholm, 
Gustaf Vilhelm Salviander och Carl August Kaleva samt 
förmälte att desse förbundit sig att emot åtnjutande af 
husrum, föda, kläder och undervisning uti Musik och 

173 Abo, mantalslängder 1842-1869. 
174Abo, mantalslängder 1842-1869. 
175Lagus, 50. 
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befrielse från personella utskylder, hvarföre Siber vore 
ansvarig, biträda såsom elever vid sagde skola" .176 

1 avtalet står också följande: Från 1846 räknat skulle Sjöblom 
fortsättningsvis studera 2 1/2 år, Stadius 5 1/2 år, Lindeman 4 år 
och 8 månader, Andersson 2 1/2 år, Johansson 4 år, Erfving 2 1/2 
år, Lindholm 4 1/2 år, Salviander 6 år och Kaleva 2 år. En 
jämförelse mellan dessa uppgifter och den period eleverna har 
antecknats i mantalslängderna visar att de flesta höll tidtabellen. 
Kaleva stannade länge vid kap ellet. Ar 1849 nämns han bland 
musici, vilket tyder på att han blivit gesäll. Sjöblom och Andersson 
verkar ha stannat lite längre tid i lära och Johansson verkar ha 
slutat sina studier lite tidigare. Mantalslängderna nämner inte 
Gustaf Salviander bland Sibers elever. Han var säkert nybörjare 
eftersom han skulle gå så lång tid i lära. Det är sannolikt att han 
avbröt sina studier alldeles i början. Alla elever kunde bevisa att 
det inte förelåg några hinder för deras studier. Sjöbloms och 
Kalevas föräldrar hade avlidit, Stadius och Salviander var redan 
myndiga och för de andra hade föräldrarna givit sitt samtycke. 
Lindholm var vid denna tidpunkt ännu omyndig,177 

6.6. Kapellets repertoar 
Lyckligtvis har en del stämböcker från Sibers kapell bevarats. K. F. 
Wasenius nämner att Siber hade ett "ganska gott" notbibliotek,178 
Dessvärre har inga andra notböcker än de i Sibeliusmuseet 
bevarade påträffats. Kapellets repertoar enligt dessa notböcker 
bifogas som bilaga nummer tre.1 79 1 Sibeliusmuseets arkiv finns 
Sibers stämböcker för loch II violin, loch II klarinett, valthorn 
samt trumpet. Valthornsboken innehåller vanligtvis två olika 
stämmor, trumpetboken likaså. Stämböcker för basinstrument och 
t.ex. slaginstrument saknas. För spelbarhetens skull måste 
basinstrument ha använts. Verken är enhetligt numrerade i de olika 
stämböckerna, fast klarinettböckerna är råddigt inbundna. 
Vanligtvis är kompositionerna professionellt gjorda, tryckta 
arrangemang. Valthornsboken är av annat format och innehåller 

176Magistratens protokoll 27. 4. 1846 § 4. Originalet är ställvis svårläsligt. 
177Magistratens protokolI 27. 4. 1846 § 4. 
178Wasenius, 137. 
179Kvist, bilagor loch II samt notböcker tillhörande Sibers kap elI. 
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enbart handskrivna stämmor till verk som inte finns i de andra 
böckerna. Numreringen av verken följer således inte numreringen i 
de andra böckerna. Det är inte ovanligt att en komposition endast 
finns i en av de nämnda stämböckerna. Men kompositionen "Valser 
för stor orkester med motiv ur operan Postiljonen från Longjumeau" 
är troligtvis fullständig, med stämmor även för bl.a. altviolin, 
kontrabas, tvärflöjt, fagott och slagverk. Några andra verk hade 
också slagverks- elIer andra stämmor inbundna tilIsammans med 1 
violinstämmorna. Det är möjligt att musikerna kopierade sina 
stämmor i privata stämhäften. 1 vissa fall var nämligen stämmorna 
inbundna på ett sådant sätt att två musiker inte kun de ha spelat ur 
boken samtidigt. Användningstecken, vanligtvis ändringar gjorda 
med blyertspenna i någon elIer flera av de enskilda stämInorna, har 
jag betecknat med [a] i bilagan. 

Stämböckerna kan dateras på grund av att det på violin II-boken 
står årtalet 1847 och att det finns en transponerad handskriven 1 
klarinett-stämma för Lumbyes "Fest Galopp", skriven i "Åbo den 
18/11 47". Många kompositioner var publiksucceer från 1820 tilI 
1840 -talen, 1850-tals kompositioner finns inte med i böckerna. 
Man märker att Sibers kapelI åtminstone tili en början ville spela 
tidens populära musikstycken såsom uvertyren till Aubers opera 
"Den stumma från Portici". Det kan nämnas att användarmärken 
saknas i denna. Kanske kopierades stämmorna i privata stämhäften, 
för enligt recensionen i Åbo Tidningar 24.3. 1847 spelade kapellet 
uvertyren. Härom senare. Operan blev efter sin premiär 29.2. 1828 
mycket omtyckt. Brysselpremiären av "Den stumma" år 1830 satte 
igång belgiernas revolt mot holIändarna.180 Uvertyren blev tydligen 
mycket spelad även i Åbo: Hedwall kommenterar Musikaliska 
Sällskapets konsert 17. 5. 1875 och säger att "orkesterns publik vid 
det här laget måste vara ganska trött på att ideligen få höra 
uvertyren tili 'Den stumma'" .1 81 Sibers notböcker innehölI också 
musik av bl.a. Adolphe Adam, Ferdinand Herold, Joseph Labitzky, 
Frans Liszt, Hans Christian Lumbye, Wolfgang Amadeus Mozart och 
Gioachino Rossini. Vi kan tyvärr inte veta hur Sibers kapell 

180Longyear, 680-682. 
181Hedwall,28. 
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framförde musiken i verkligheten. Vi kan inte heller vara 
fullständigt säkra på vad som kapellet egentligen spelade. 

6.7. Konserter och kritik 
Sibers kapell gay konserter, spelade vid teatern, vid 
danstillställningar182 och för badgästerna i Kuppis. 183 Lindberg 
skriver om Kuppis: "Mest bidrog dock till nöjet musiken från 
Siberska kapellet, som Iät höra sig från tidigt på morgonen dagen i 
ända med några kortare pauser. Och med musiken följde 
naturligtvis dans."184 Kuppis glansperiod som badanstalt inföll 
mellan 1846, då det stora badhuset byggdes, och 1856.185 

Andersson åter talar om "soireer och aftonunderhållningar 
omväxlande med taffel- och dansmusik; för uppträdanden av 
senare slag hade kapellet troligen den största användningen. 
Emellanåt sändes kap ellet på 'konst- och förtjänstresor' utom 
staden." Greve tränade ivrigt violinspel före en sådan resa till 
'Finlands nordliga städer' och debuterade i samband med detta i 
Åbo.l86 Enligt Lagus svarade kapellet tili en början utan konkurrens 
för symfonikonserterna i Åbo. 187 Men man bör minnas att även 
Musikaliska Sällskapets orkester var verksam under några års tid, 
nämligen 1843-1846. Fast kapellets musiker gjorde en betydande 
insats i sällskapets orkester, var det ändå frågan om två olika 
orkesterar. Åbopubliken gynnade inte heller symfonimusik, utan 
ville ha dans- och teatermusik. Stadskapellet gjorde sitt bästa för 
att tillfredsställa publiken, vilket Lagus senare beklagar.l88 

K. F. Wasenius förhåller sig mera kritiskt än Lagus tilI kapellets 
möjligheter att återge symfonimusik: "Orkesterkonserter voro 
sparsamt återkommande nöjen. Först då min far grundade 
orkesterföreningen i Åbo [ ... ], först då kommo orkesterkonserterna, 
med sinfoniprogram, till heders."189 Kapellet kom mera tili sin rä,tt 

182Wasenius, 137. 
183Nikula, 462. 
184Undberg, 28. 
185Undberg, 26-29. 
186Andersson, O. 1951, 1O-1l. 
187Lagus, 50. 
188Lagus, 51-54. 
189Wasenius, 137. 
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som teaterorkester. Gästande trupper liksom också stadigvarande 
teaterföreställningar ackompanjerades av kap ellet. Programmet 
lämpades efter teaterpjäsens innehåll. Kvällen börjades med en 
uvertyr och som mellanaktsstycken spelades fantasistycken, 
marscher och danser m.m. Borgerliga klubbens subskriberade baler 
hörde också till orkesterns me ra betydande åtaganden. Siber 
hamnade i en tvist med Borgerliga klubben vilken kommer att 
behandlas nedan. Vidare anlitades kapellet vid privata 
danstillstälIningar och t.ex. av rika bönder, som ville höra den 
"omtyckta, härliga Siiperin musiikki.". På dansspelningar kunde 
kapellet vara av rätt ringa storlek, t.ex. "fyra man stark" eIler 
bestående av violiner, altviolin, kontrabas och klarinett.190 

Lagus säger att stadskapelIet debuterade våren 1843. Stadskapellet 
hade redan varit verksamt under ca fem års tid, men kanske hade 
krafterna inte räckt tilI för att debutera tidigare. Våren 1843 gay 
kapellet några konserter under Greves och Sibers anförande.1 91 

Onsdagen 22. 3. 1843 gjorde stadskapellet reklam för en 
"fullstämmig" konsert som skulle äga rum 23. 3. 1843. Efter 
konserten gavs en operett i en akt; Den förmente prinsen av Wenzel 
MiilIer.192 Kritiken var positiv: 

"Abo. Konserten som sistl. thorsdag gafs af härvarande 
musikskola, uppmuntrades af ett talrikt hus och starka 
bifallsyttringar. Också äro de framsteg eleverne inom en 
kort tid ådagalagt förvånande och billigt uppstår den 
önskan att musikskolan, som redan utgör en he der för vår 
stad, äfven i framtiden må njuta det hägn och den 
uppmärksamhet en så vacker inrättning rättvisligen 
förtjänar."193 

Abo Tidningar av 17. 3. 1847 kritiserade emellertid publiken för 
lamt intresse angående en viss konsert av musikskolan och 
konserter i Abo i allmänhet. Den nivå som musikerna i 
musikskolans kapell visade var hög och kapellet förtjänade flera 

190Wasenius, 137-138. 
191Lagus, 50. 
192Abo Tidningar nr 23, 22. 3. 1843. 
193Abo Tidningar nr 24,29.3.1843. 
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åhörare.l 94 Kritiken gay resultat och den följande konserten fick 
mera publik. Recensionen lyder: 

"Hvad sjelfva konserten beträffar, hade man allt skäl att 
vara nöjd med sin afton. Första afdelningen börjades med 
Ouverturen till 'Den Stumma från Portici' som af kapellet 
utfördes med mycken ensemble - om det tilIåts oss att 
begagna en nog utnött konstterm. Hr ZelIer återgaf solot i 
programmets andra nummer med mjukhet och rundning i 
tonen, samt utmärkte sig för öfrigt genom ett lifligt 
föredrag. Af de öfriga musiknumrorna må, i afseende å 
innehållet, företrädesvis omnämnas en komposition för 2 
violiner, af Kalliwoda. Den spelades af Hrr ZelIer och 
Derlien. Den sistnämnda utförde äfven en introduktion med 
variationer för klarinett af David, på ett förtjenstfulIt sätt. 
Labitzkys .potpourri öfver Ryska folkmelodier, gjorde 
fulIkomligt skäl för namnet. Det bizarra spelet i 'a la 
Paganini' förefölI oss likaväl mindre intressant, hvilket 
äfven torde kunna tilIämpas på allt, som i den vägen mera 
utmärker sig genom vidunderliga satser, än ett rent och 
själfulIt föredrag. Denna anmärkning är likaväl icke riktad 
emot Hr ZelIer, som just i detta tonstycke utvecklade en 
nerf och mekanism som förtjenar omnämnas. Direktionen 
för Societetshuset hade haft den godheten att för aftonen 
upplåta lokalen utan avgift."195 

Den 10 juli 1847 beklagade Abo Tidningar sig över att Sibers kapelI 
hade lidit "genom konsertgifvarens afträdande derur." Tidningen 
hänvisar tilI en konsertannons av "Mina Boye och Herrar Amatörer" 
som var undertecknad av M. ZelIer, som enligt Lagus var 
underlärare vid musikskolan196 samt G. Derlien och C. Wasenius.197 

Någon av musikerna ZelIer, Derlien eller Wasenius måste ha varit 
konsertgivaren som hade avträtt ur kapellet. Kvaliteten på kapellets 
musik blev inte bättre av detta. Lagus skriver att "K. G. Wasenii 
primviolin [hade] efter hand blifvit den egentligt styrande och 
sammanhållande stämman" .198 Wasenius slutade spela i stads-

194Abo Tidningar nr 21,17.3.1847. 
195Abo Tidningar nr 23,24.3. 1847. 
196Lagus, 55. Zeller hade också prövat sina vingar som komponist. Sångspelet 
"Skärgårdsflickan" med text av J. A. v. Essen karakteriseras dock som 
obetydligt av Lagus. 
197 Abo Tidningar nr 54, 10.7. 1847. 
198Lagus, 56. 
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kapellet omkring år 1846 199, vilket betyder att "konsertgivaren" 
sannolikt var han. 

1 augusti år 1847 gay Herr Gauthier föreställningar med "Optiska 
s.k. Dimmfigurer". Sibers kapell spelade vid en sådan tillställning 
och kritiken lyder: 

"Herr Sibers kapell trakterade med några utslitna eller 
rättare sagt utdansade musikstycken. Under sagde kapells 
för det närvarande totala lägervall, då alla dess duktigaste 
ledamöter lemnat det, af orsak som vi intet kunna belysa 
-hvad har man bättre att hoppas? Men om någon resande 
artist under sakernas närvarande skick hit anländer att 
gifva en konsert, hvem skall då ackompagnera honom? 
Ingalunda det nuvarande Siberska kapellet."200 

Kapellet fick betydligt mer positiv kritik år 1850, då Conrad Greves 
"Den Bergtagna eller Systrarna på Kinekulle" uppfördes på teatern i 
Abo. Om pjäsens popularitet vittnade att den gavs fyra gånger. 
Ingen pjäs hade tidigare fått fyra föreställningar i Abo. Mycket 
berodde säkert på att "lokala förmågor" hade skapat pjäsen, men 
också på att Greves melodier var så lyckade. Det skall inte heller 
glömmas att musikkritiker har olika preferenser i olika tidningar. 
Kanske gynnade Abo Underrättelsers kritiker kapellet medan Abo 
Tidningars kritiker inte brukade vara så övertygad. Abo 
Underrättelsers kritiker berömde Siber för att han hade givit 
utbildning åt "infödde gossar": 

"Orkestern, de twenne första representationerna dirigerad 
af kompositören sjelf, de twenne sista af hr Möller, 
förtjenar särskildt loford för det sätt, hwarpå denna svåra 
och ömtåliga komposition, synnerligen andra gången, af 
densamma utfördes. Hr Greve har sjelf, med anledning 
häraf, yttrat sin oskrymtade tillfredsställelse med de unga 
gossar, man kunde säga barn, hwaraf hr Sibers orkester till 
det mesta består. (Endast få amatörer hafwa något bidragit 
tilI det hela),201 Wi kunde i allmänhet lemna hr Siber det 
loford att hans orkester under denna theatersejour med 

199Abo, mantalslängder 1840-1868. 
200Abo Tidningar nr 67,25.8. 1847. 
201Tydligen var dessa amatörer valthornsspelare från Grenadjärskarpskyt
tebataljonens musikkår, som Greve ocksä ledde. 
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nöje blifwit hörd, och förtjenar detta så mycket större 
uppmärksamhet, som endast infödde gossar blifwit hwar 
efter annan att wi så må säga uppammade i hr Sibers 
musikskola. Och då detta förhållande under en följd af år 
oafbrutet fortfarit, kan man deraf hoppas allt godt för en 
stundande framtid."202 

Att Möller dirigerade kapellet under de två senare föreställningarna 
i stället för Siber själv hade kanske att göra med vänskapen mellan 
Greve och MölIer. Det är inte känt om Siber hade några åsikter 
angående detta förfarande. Andersson vill i varje falI påpeka att 
den goda kritiken som Sibers kapelI fick i Abo Underrättelser tydde 
på ett gott förhållande melIan Greve och Siber.203 

6.8. Sibers tvist med Borgerliga klubben 
Kapellets ekonomi var inte den bästa. För att klara problemet 
började programmen allt mera luta åt underhålIningsmusik.204 

Denna tendens hade inletts redan i mitten av 1840-talet20S och blev 
ännu mera påfalIande under Hausens tid. Ingenting kunde göras åt 
det faktum att de bästa musikerna lämnade orkestern. Kanske låg 
orsaken i Sibers stränghet och "ett eget sätt att tolka kontraktet" så 
att även kapell- och konsertmästarna måste respektera Sibers krav 
på restriktioner angående uppträdanden och samvaro med andra 
musiker. Greves fall är ett bra exempel.2 06 A. R. Hausen var 
förmodligen inte heller tillräckligt kunnig för att kunna uppnå 
samma position som C. G. Wasenius. Ca åren 1850-1868 var 
musiklivet i Abo mest beroende av vad Wasenius hann göra. På det 
hela taget blev hans inflytande på Abo musikliv mycket större än 
Hausens.2°7 

Följande händelser visar hur allvarliga Sibers problem varo Det 
gäller tvisten med Borgerliga klubben, som hade ordnat flera 
danstillställningar hösten 1849. Sibers kapelI hade spelat vid en av 
dem, men vid de övriga danserna hade klubben anställt en annan 

202Abo Underrättelser nr 50,21. 6. 1850. 
203Andersson, 0.1951,58-59. 
204juva, 896. 
20SLagus, 56. 
206Andersson, O. 1951, 10-11. 
207juva, 894. 
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orkester.208 Siber kände då sitt privilegium hotat och drog saken 
inför rätta. Borgerliga klubben avvisade privilegiet helt: 

"Oss veterligen har ännu aldrig någon öfverhetlig 
författning utgått, som skulle grundlägga rättigheten för 
någon auktoritet att bestämma det ena eller det andra 
kapellets musik för enskilt mans eller ett samfunds behof, 
utan att dennes egna frivilliga begifvande."209 

Siber hade enligt Borgerliga klubben krävt mer än den gängse 
taxan, vilket han också påstods ha gjort förr. Han hade också krävt 
betalt för de sex redan hållna aftnarna, där hans kapell inte hade 
spelat.210 Borgerliga klubbens vittne Tennberg hävdade att Siber, 
efter att ha spelat vid en danstillställning, inte hade gått med på att 
spela de övriga kvällarna om inte taxan höjdes.Zll Siber nekade att 
han hade gjort allt detta, men kunde inte motbevisa vittnesmålet. 
Borgerliga klubben ville dessutom inte höra på "Siebers af tvänne 
okunniga lärodrängar och några lejda skarpskyttar hopsatta 
orkester" )12 Detta hade varit orsaken till att Borgerliga klubben 
hade beslutat anlita en annan orkester. Rådet avslutade ärendet 
med att fastställa, att Siber också hade krävt betalning för de 
danstillställningar som för hans del hade blivit inställda. Siber, som 
inte hade fått betalning för dessa tillställningar, hade då vägrat att 
spela för Borgerliga klubben i fortsättningen. Därmed hade Siber 
"afsagt sig begagnandet af den rätt honom tillkomme i grund af 
ofvanåberopade privilegium" .213 Borgerliga klubben kunde 
hädanefter inte vara förpliktad att anlita Sibers kapell vid sina 
danser.214 Sibers nederlag måste ha varit betydande också för hans 
framtid som stadsmusikant. 

208Magistratens protokolI 23. 2. 1850 § 3. 
209Magistratens protokolI 19. 1. 1850 § 15. "Att" på sista raden är en felstav
ning i originalet. 
2 10 Magistratens protokoll 19. 1. 1850 § 15. 
ZllMagistratens protokolI 23. 2. 1850 § 3. 
21ZMagistratens protokolll9. 1. 1850 § 15. 
Z13Magistratens protokoll 25. 2. 1850 § 4. 
214Magistratens protokoll 25. 2. 1850 § 4. 
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6.9. Sibers kapell i Helsingfors 
1 Morgonbladet 8. 7. 1852 stod det att ett nytt, mera representabelt 
kapell hade avlöst det Siberska vid Brunnshuset i Helsingfors: 

'''Det är tillfredsställande att höra, att det äfven kommer 
att efterträda sistnämnde kapell i theatersalongen; man 
skall då slippa att, som hittills en lång tid bortåt, få höra 
samma sex a sju stycken ständigt om och om igen."'21S 

Detta korta citat behöver knappast någon kommentar. Fast kapellet 
en tid senare spelade bättre kommer kapellets svaga punkter 
tydligt fram.216 

6.10. Anton Rudolf Hausen 
Efter Sibers bortgång 1855 blev alltså hans styvson Anton Rudolf 
Hausen dirigent för kapellet. Magistraten i Abo gay 19. 5. 1855 
samma rättigheter åt Hausen som hans styvfar hade haft. 217 Enligt 
Lagus skulle Hausen ha kommit till kapellet från Viborg. 218 

Mantalslängderna visar att han började i kapellet redan år 1851.219 

Hausen föddes 1824. 220 Dödsåret är obekant. Hans 
huvudinstrument var cello, men han behärskade dessutom 
åtminstone violin och altviolin. Musikaliska sällskapets matrikel 
berättar att Hausen var solocellist 1868-1881 och spelade första och 
andra violin samt altviolin 1868-1895.2 21 Hedwall nämner 
dessutom att Hausen spelade på solistkonserter 1873-1874 samt 
1876.222 Hausens släktförhållande till Siber samt fadern och sonen 
Wasenius har beskrivits ovan i kapitlet om Siber. 

6.11. Musikskolans sista period 
På C. G. Wasenius' initiativ grundades det ett Orkestersällskap 1861. 
Publiken började stöda Orkestersällskapets orkester i stället för 
musikskolans kapell som totalt hade mist sitt anseende och som inte 

21SRosas 1952,484. 
216Rosas 1952,484. 
217Nikula, 462. 
218Lagus, 56. 
219Abo, mantalslängder 1842-1869. 
220Hedwall, 151. 
221Malm&Kuosa, 189, 192-198. 
222 Hedwall, 151. 
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längre förtjänade ens det lilla understöd som staden tidigare hade 
givit det. 223 Kapellet måste också konkurrera med den år 1854 
uppsatta Abo indelta bataljons musikkår under en par års tid. Några 
av skolans elever hade t.o.m. övergått till bataljonens musikkår. 224 

Kanske för att uppmuntra kapellet höjdes årsanslaget ett år till 
2000 finska mark, men sänktes genast nästa år till 1000 marko 
Detta var ändå dubbelt så mycket som Siber hade fått.22S 

1 Abo Underrättelser från 5. 9. 1867 fanns följande annons: 

"Kungörelser. 
Hugade kompetenta personer, som vilja åtaga sig ledningen 
och underhållet af ett musikkapell i denna stad, hwilken 
befattning jemwäl åtföljes af skyldigheten att underhålla 
en musikskola, warda härmedelst uppmanade att till 
magistraten inkomma med skriftliga, af behöriga bewis 
öfwer deras kompetens åtföljda anbud å nämnde 
befattning, som kommer att tillträdas den 1 juni 
nästinstundande år 1868. Abo rådhus, den 21 augusti 
1867. 

Ex officio: Carl Arv. Tollet."226 

Platsen söktes av två musikdirektörer; Knut Emil Pahlman (född 
1837) och Carl Gustaf Wasenius (f. 1821 - d. 1899). Pahlman hade 
studerat för Siber från 1846227 och fördjupat sina kunskaper i 
musik vid konservatoriet i Leipzig 6. 10. 1856 - 30. 6. 1860 i 
ämnena violin- och pianospel samt teori. Han hade tagit 
privatlektioner av konservatoriets violinlärare Dreyschock, varöver 
intyg utfärdats 20. 8. 1860. Pahlman hade anställning som violinist 
vid Philip von Schantz' orkester från oktober 1860 till augusti 1864 
och emellanåt fick han rycka in som orkesterns dirigent. Han hade 
också givit konserter både i Finland och utomlands. Pahlman 
lämnade sin meritförteckning in till magistraten. Uppgifterna ovan 
härstammar från hans meritförteckning, som också hade 

223 Juva, 896-897. 
224Lagus, 56 samt Jaakkola, 5. 
22SLagus, 57. 
226Tollet, Abo Underrättelser nr 105, 5. 9. 1867. 
227Mantalslängderna nämner "Emil" 1851-1852 samt K. eller E. Pahlman 
1853-1858, sista åren bland "musici". De ovan av Pahlman själv presenterade 
åren passar inte ihop med dessa. Abo, mantalslängder 1840-1868. 
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undertecknats av F. W. Dille, musikdirektör vid Kungliga 
Dalregementet, och musikläraren Anton Andersen vilka hade sett 
originaldokumenten och kunde bestyrka meritförteckningens 
riktighet. 228 Men Pahlman kunde inte konkurrera med C. G. 
Wasenius: 

"Då Musikern Pahlman synes stadens äldste icke ega de 
grundliga insigter i theoretisk musik, som hos en 
musiklärare och en orchesteranförare måste förutsättas, så 
anse stadens äldste sig böra afstyrka Pahlmans antagande 
tilI den ifrågavarande befattningen, hwilken stadens äldste 
deremot åstundade öfwerlemna åt Musikdirektören 
Wasenius, hwars insigter och förmåga i nyssnämnda 
afseende är stadens äldste nogsamt känd."229 

Man undrar om PahImans taIanger överhuvudtaget sattes på prov. 
BesIutsfattarna i Abo kände sannolikt till PahIman se dan tidigare då 
han hade studerat för Siber. Det är avsIöjande att stadens äIdste 
titulerar honom som "musiker" jämfört med "musikdirektör", som C. 
G. Wasenius får he ta. Tydligen hade PahImans studier utomlands 
ingen större betydelse, för att inte tala om hans verksamhet som 
dirigent. Det är kIart att Wasenius var en mycket bättre 
musikdirektör och ett självskrivet namn vid val av en sådan, men 
man får en känsIa att PahIman inte togs på alIvar på det sätt som 
han hade förtjänat. Wasenius hade också formulerat sin ansökan på 
ett sätt som måste ha fallit besIutsfattarna i smaken; han gay en 
ekonomisk kaIkyl över ett musikkapells inkomster och utgifter 
under ett års tid. Wasenius behövde inte bifoga en 
meritförteckning. Uträkningen beIyser hur stort kapellet var och 
hurudan instrumentbesättning som eftersträvades. Det är värt att 
märka musikernas rangskillnad, vilken uttrycks i storleksskillnader 
mellan löner.230 KalkyIen fmns kopierad på sidan 71. 

C. G. Wasenius hoppades att staden skulle svara för skillnaden 
mellan utgifter och inkomster, vilken han beräknade vara 8 684 
dåtida finska mark, under tre års tid. Magistraten kom slutligen 
fram till att Wasenius skulle få tjänsten 

228Magistratens protokoll 8. 4.1968 § 15. 
229Magistratens protokoll18. 7. 1868 § 7 [Signum S. Ä.]. 
230Magistratens protokoll 8. 4. 1868 § 15. 
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"emot åtnjutande af det utaf stadens äldste föreslagna 
årliga arvode utur härvarande stadskassa tilI ett belopp af 
tvåtusen mark, säkradt från den 1. sistlidne Juni; hvarhos 
Direktören Wasenius' anhållan att ur stadskassan mot 
skuldsedel och sex procents årlig ränta erhålla ett lån 
tillsvidare tilI ett belopp af ettusen femhundra mark 
jemväl bifalles, med skyldighet och rättighet för Wasenius 
att lånet, tilI säkerhet hvarför samtlige tilI det blifvande 
kapellet hörande horninstrumenter 231 böra 
pantförskrifvas, inom tre år till stadskassan inbetala 
sålunda att en tredjedel af lånekapitalet jemte en ränta 
bör årligen inbetalas."232 

AlItså blev de ekonomiska förhållandena inte så tryggade som C. G. 
Wasenius först hade hoppats. Efter ett år hade problemen blivit 
uppenbara. Wasenius hade t.o.m. i ett uttalande tilI magistraten sagt 
sig vilja sluta som dirigent för stadskapelIet. Men av citatet nedan 
att döma kände han sig ändå hoppfull inför framtiden: 

"1 närvaro af stadens äldste gaf Magistratens ordförande 
tillkänna, att Musikdirektören Karl Gustaf Wasenius, ehuru 
han uti en hit inlemnad skrift förmält sig vilja upphöra 
med upprätthållandet af musikkapellet härstädes, likväl 
numera återkallat berörde skrift med vilkor att honom 
beviljades rättighet att med endast femhundra mark 
årligen amortera det lån af tretusen mark, han från 
stadskassan erhållit och hvarå Wasenius annars förbundit 
sig att hvarje år afbetala ettusen mark; och pröfvade 
Magistraten i samråd med stadens äldste skäligt bifalla 
Wasenius' omförmälda framställning" .233 

1ntresset för att återupprätta Musikaliska Sällskapet ökade 
samtidigt som stadskapelIet bytte ledning. Johan August Lindelöf (f. 
1824 - d. 1897), som hade varit med om att grunda Akademiska 
Sångföreningen i Helsingfors 1851, hade 1859 blivit gymnasielektor 
i Abo.234 Han samlade redan i slutet av april 1868 kring sig män 
som var intresserade av sällskapets återupprättande. Denna 

231 Wasenius tänkte att stadskapellets stråkspelare skulle spela hornmusik på 
sommaren. 
232Magistratens protokoll22. 7. 1868 § l. 
233Magistratens protokoll 9. 10. 1869 § 12. 
234Carpelan, 117. 
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kommitte utfärdade en skrift 30. 11. 1868 i vilken det till en början 
berättas om stadskapellet. Kommittens berättelse lästes upp för 
"tjugutre delegare uti det härstädes inrättade nya musik kapell, för 
att ej mindre emottaga berättelse om de af komiterade för kapellets 
åvägabringande vidtagna åtgärder än fatta beslut". Dessvärre 
innehåller skriften direkta osanningar. Om de båda tjänstsökande 
berättades det att 

"endast den ena af sökanderne, sångIäraren vid 
härvarande publika skolor, direktör C. G. Wasenius 
inlemnat erforderligt försIag öfver sammansättningen af 
och kostnaderne för musikkapellet och skolan. Den andra 
sökanden, en finsk musikus vid namn PahIman, som Iärer 
uppehållit sig i Sverige, hade deremot icke ens bilaggt 
betyg till bestyrkande af sin skicklighet."23S 

Detta är underligt med tanke på att just PahIman kom till 
magistraten med betyg över sin kompetens. Kommitten gick grovt 
tillväga för Pahlman framställs i mycket ofördelaktig dager. Det kan 
heIt enkelt vara frågan om ett misstag, fast en företagsam människa 
kunde nog ha erhållit korrekt information direkt från magistraten. 
Kapellets instrumentbesättning enligt kommitteen är också en 
annan än enligt magistratens version. Wasenius föresIog "2 
primviolister, 2 secondviolister, 1 altviolist, 1 violoncellist, 1 
kontrabasist, 1 flöjtist, 1 primklarinetist, 1 second d:o, 2 
valdhornister, 1 Trumpetare, 1 Basunist" medan LindeIöfs kommitte 
taIade om "två la och två 2a violiner, två altvioler, violoncell och 
kontrabas samt två klarinetter, flöjt, två valdhorn och trumpet.". 
Här har alltså en basunist blivit en extra altviolinist. loch för sig är 
misstaget inte stort, men förbryllande mot bakgrunden att siffrorna 
i kapellets budgetuträkning anges korrekt. Inkomsterna och 
utgifterna var i båda fallen 13 784 mark och den av Wasenius 
begärda skillnaden 8 684 marko Minst åtta, eventuellt tio musiker 
skulle utföra hornmusik på sommaren. Wasenius talade bara om att 
"hornmusik kunde presteras". Wasenius nämner att kapellet kunde 
ta tre elever medan elevernas antal inte preciseras i kommittens 

23SMusikaliska Sällskapets i Abo Räkenskaper och Handlingar, Protokoll 
1868-70. 
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berättelse.236 Mantalslängder visar att Wasenius inte hyste några 
elever 1868.237 

John Rosas skriver i Musikaliska Sällskapets festskrift från år 1965 
att endast den ena sökanden, nämligen Wasenius, hade lämnat in 
betyg över sin kompetens. Att Wasenius skulle ha begärt 13 784 
mark av staden är också felaktigt. Rosas återger instrumentsam
mansättningen enligt kommittens variant.238 

Wilhelm Lagus presenterar förmodligen en betydligt mer korrekt 
bild i en tidig historik över Musikaliska Sällskapet: 

"ja, det var redan kommet derhän, att sagda kapell 
sammansmält till endast 7 man utom anföraren.239 
Stadsstyrelsen fann sig på sådan grund icke vidare hugad 
att skänka det sin pekuniära uppmuntran. Det gick således 
in vid 1867 års oktroj. Men något, och något bättre, ville 
man ha i stället, hvarför W ase n i u s anmodades att 
ställa upp 'stat' för ett ny tt kapell, som kunde motsvara 
skäliga fordringar, i hvilken händelse magistraten erbjöd 
ett årligt understöd af 2,000 f.mk. att utgå ur stadskassans 
disponibla medel, så vida derjemte musikskolan (med 
minst 3 elever) blefve vidmagthållen. 

1 fråga varande kapell, ansåg W ase n i u s i en 
motiverad framställning, borde bestå af minst 14 man, för 
hvilkas samt dirigentens aflöning en summa af 14,000 
f.mk. (nogare 13,784) vore erforderlig, dock sålunda, att 
genom kapellets egen spelning 5,100 f.mk. beräknades 
inflyta. En af stadens Äldste i ärendet nedsatt komite 
godkände förslaget, alldenstund, utom stadens utlofvade 
bidrag, andra 2,000 f.mk. vore att för spelning emotse från 
teaterhusbolaget, då endast omkring 4,500 behöfde 
sammanbringas genom subskription."240 

236Magistratens protokoll 8. 4. 1868 § 15 samt Musikaliska Sällskapets i Abo 
Räkenskaper och Handlingar, Protokoll 1868-70. 
237 Abo, mantalslängd för 1868. 
238Rosas 1965, 32-34. 
239Enligt mantalslängderna för 1867 och 1868 bestod kap ellet av 9 a 11 elever 
plus anförare. Kanske var en större sammansättning än en septett plus 
anförare inte spelbar trots att det kunde ha användts fler musiker. 
240Lagus, 60. 
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De tre eleverna nämns också i Wasenius' budgetuträkning. Men 
Lagus berör inte Pahlmans ansökan. Kanske var spelet avgjort på 
förhand. 
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7. PERSONNOTISER ANGAENDE LÄRARE, UTBILDADE OCH 
ELEVER 

Det är inte alltid möjligt att få reda på elevernas och de längre 
hunna musikernas fortsatta öden. Men i följande fall har det 
lyckats, åtminstone till en viss grad. Kapellets betydelse som 
kontaktskapare musiker emellan måste ha varit betydande. 
Förhoppningsvis ger följande personnotiser någon slags bild av var 
några av stadskapellets elever, utlärda och lärare hamnade efter att 
kapellet upplöstes. Många musikers öden är mig obekanta. Kanske 
flyttade de från orten eIler blev militärmusiker. 

7.1. Downers elev Carl Frans Blom 
Downer hade som nämnts elever inhysta 1840-1843. Först från 
1842 samarbetade han med Siber. Carl Blom var Downers första241 , 

tidvis enda, elev under denna tid. Ar 1841 nämns dessutom G. 
Grehrooz och M. Sylvander, år 1842 Karl Kaleva. Grehrooz och 
Sylvander återfinns inte i Sibers kapell, men Kaleva tycks ha blivit 
en stöttepelare. Carl Blom medverkade tydligen inte vid Sibers 
kapell, men är värd att omnämnas.242 

Carl Frans Blom föddes 13. 7. 1820 i Aminne och dog 20.2. 1865 i 
Borgå.243 Han studerade förmodligen för Downer 1840-1843 då han 
bodde i hushåIlet.244 Den 15 juni 1844 utexaminerades han från 
Kungliga Musikaliska Akademien som musikdirektör. Han spelade 
violin, cello, piano och flöjt. Blom hade fått anställning som lägre 
sånglärare i Abo 12. 10. 1842. Sin därpå följande tjänst fick han 
som organist i Södertälje 1. 7. 1844. Hans insatser blev dock mest 
betydande i Borgå, där han var sånglärare vid lyceet från 17. 2. 
1847 till 1865. Han var Runebergs lärarkollega och goda vän i 
Borgå. Runebergs egen melodi till "Vårt land"-dikten arrangerades 
av Blom för att framföras vid stadens 500-årsfestligheter 2. 11. 

241Beteckningarna "första elev", "första musiker", "andra musiker" o.s.v. 
hänvisar till elevens eIler musikerns placering i mantalslängdens 
uppräckning av eleverna resp. år. 1 fortsättningen används 
beteckningarna. 
242Abo, mantalslängder 1840-1869. 
243Vuolio, skriftliga uppgifter. 
244Abo, mantalslängder 1840-1868. 
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1846. Blom var också kapellmästare vid Nylands indelta 
skarpskyttebataljon 1854-1865)-15 

7.2. Stadskapellets musiker i Musikaliska Sällskapets 
orkester från och med 1868 
Musikaliska Sällskapets orkester sysselsatte en heI del av det forna 
stadskapellets musikanter. C. G. Wasenius blev kapellmästare, A. E. 
Westerlind och K. A. Kaleva spelade 1 violin, J. G. Forssell (Forsell) II 
violin, A. G. Nyberg altviolin, A. R. Hausen cello, C. A. Holmström 
kontrabas, E. F. Lindroos (Lindros) 1 fiöjt, J. P. Grönlund 1 oboe och 
II klarinett, ]. M. Blomqvist 1 klarinett, Fr. Linden 1 valthorn, M. 
Jakobsson 1 trumpet samt Lindqvist pukor och tuba.246 Av dessa 
musiker som var med under det första verksamhetsåret 1. 7. 1868-
1. 7. 1869 hade alla utom A. E. Westerlind, M. Jakobsson och 
Lindqvist tillbringat sin tid i kapellet. Måhända var de sistnämnda 
militärmusiker. Axel Emanuel Westerlind (född 1844) var 
konsertmästare vid orkestern 1868-1872 och vikarierande 
konsertmästare 1875-1876. Han var senare verksam bl.a. i Vasa 
och Tammerfors.247 Enligt Lagus var han en framstående utländsk 
artist. Musikaliska Sällskapet strävade till att anställa enbart 
inhemska musiker så vitt det var möjligt.248 Orkestern bestod av 13 
man med kapellmästaren inräknad. Wasenius hade planerat att 
orkestern skulle bestå av 14 man plus kapellmästare vilket betyder 
att det fattas två musiker jämfört med Wasenius' tänkta 
sammansättning. Anton Rudolf Hausen har presenterats redan 
tidigare. Här följer enstaka personnotiser angående de andra 
musikerna. 

Karl August Kaleva (f. 1828 - d. 1903)249, vars namn återges på 
många olika sätt i mantalslängderna, medverkade i Sibers kapell 
1842-1853. De första två åren var han minderårig och nämns 
därför bland de sista eleverna i mantalslängden.250 Ar 1842 nämns 

245Yuolio, skriftliga uppgifter. 
246Matrikel för Musikaliska SäIIskapets i Abo orkester. 
247HedwaIl, 151. 
248Lagus, 65. 
249HedwaIl, 151. 
2501 bilaga nummer tvä diskuteras vad man kan dra för slutsatser av att 
elevernas namn räknas upp i en viss ordning. 
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han också i samband med Downer. Redan 1844 var han emellertid 
den tredje musikern efter Carl Gustaf Wasenius och Otto Roman. 
Aren 1847-1850 har han avancerat till den första musikern. Hausen 
kom till kapellet följande år och Kaleva blir därför den andra i 

ordningsföljden. 2S1 Kaleva var tydligen mycket skicklig. Han 
medverkade i Musikaliska Sällskapets orkester 1868-1876 samt 
1881-1903 och spelade första och andra violin, altfiol och 
slagverk.2 S2 1 kapitlet om Conrad Greve har ovan berättats om 
Kalevas valthornsstudier. Kaleva medverkade även vid sällskapets 
kammarmusikkonserter år 1873.253 

Johan Gustaf Forssell föddes 1839. Han spelade första och andra 
vi olin i sällskapets orkester 1868-1879. Som solist uppträdde han 
1873-1874 samt 1876.254 Vid stadskapellet var han verksam 1862-
1868. Man måste dock förhålla sig kritisk till anteckningarna från 
1862 och 1863.255 

Anders Gustaf Nyberg föddes år 1840.2 56 Han spelade med i 
stadskapellet, sannolikt från 1859 till 1868.257 Nyberg spelade 
altfiol i Musikaliska Sällskapets orkester 1868-1888, 1895 och 
1904-1910. Han medverkade också som solist 1873-1876. Han var 
dessutom verksam som sällskapets notbibliotekarie och 
notkopist.258 

Carl Anton Holmström spelade vid stadskapellet 1861-1868. Ar 
1865 gifte han sig och den växande familjen fostrades sedan i 
Hausens hushålL259 Holmström spelade basfiol och andra klarinett i 
sällskapets orkester 1868-1872 samt 1875-1878.260 

251Abo, mantalslängder 1840-1868. 
252Malm & Kuosa, 192-198. 
253Hedwall,151. 
254Malm & Kuosa, 192-198 samt Hedwall, 150. 
255Abo, mantalslängder 1840-1868. 
256Hedwall,151. 
257 Abo, mantalslängder 1840-1868. 
258Hedwall,151. 
259 Abo, mantalslängder 1840-1868. 
260Malm & Kuosa, 192-198. 
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Ernst Ferdinand Lindros spelade första flöjt i sällskapets orkester 
1868-1872.2bl Han spelade i stadskapellet 1858-1868. De två sista 
åren bodde också hans hustru och barn i det Hausenska 
hushållet.2(,2 

Johan Peter Grönlund spelade första oboe, första flöjt och andra 
klarinett i Musikaliska Sällskapets orkester. Dessutom var han 
andre slagverkare. Vid orkestern var han verksam 1868-1907.263 

Han började spela i stadskapellet 1865 och slutade 1868.264 Han var 
född 1848. Han var också verksam som solist 1872-1876.265 

Johan Michael Blomqvist nämns i mantalslängderna första gången 
år 1850 och sista gången 1868, här alltså i samband med 
musikkapellet. Sannolikt syftar namnet "johan" åren 1851 och 1852 
på honom, eventuellt också "johan" år 1863.1 varje fall tjänade han 
kapellet länge. Han spelade både under Sibers och Hausens ledning. 
Hans ställning var till en början anspråkslös men han slutade som 
en av de viktigaste musikerna. Aren 1859-1862 samt 1868 nämns 
han först bland musikerna. 266 jag har redan i avsnittet om 
undervisningen vid Sibers musikskola berört hans egenskaper. Hela 
avsnittet tål att citeras här: 

"Näst violinisterna, ja t.o.m. över dem i världslig och 
konstnärlig gloire stod dock förste klarinettisten j. M. 
Blomqvist. jag erinrar mig såsom exempel därpå, att han 
som talman fyra gånger åstadkommit äktenskap, där 
friarne, trots högsta möjliga erotik från deras sida, redan 
givit sig förlorade. De hårdhjärtade flickorna kunde ej 
motstå hr Blomqvists svada, för den gavs inga pauser och 
intet pansar. Talmansskjortor och belöningar tillföllo då, 
enligt tidens sed, den oemotståndliga klarinettisten, som 
berättade allt detta för mig med sluttillägget: 'så är det, ser 
du Kalle, när man har bildning'." 267 

261Malm & Kuosa, 192-198. 
262Abo, mantalslängder 1840-1868. 
263Malm & Kuosa, 192-198. 
264Abo, mantalslängder 1840-1868. 
26SHedwall, 150. 
266Abo, mantalslängder 1840-1868. 
267Wasenius, 136-137. 
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Blomqvist spelade klarinett också i sällskapets orkester 1868-1872. 
Han hade fast anställning och spelade första stämman. Under 1872-
1873 uppträdde han också som solist.2(,8 

Karl Fredrik Linden spelade cello, första och andra vaI thorn samt 
pukor i sällskapets orkester 1868-1870 och 1905-1906.269 Han 
musicerade vid stadskapelIet 1862-1868.270 Han efterträdde senare 
Alexej Apostoi som kapellmästare vid Abo andra finska 
skarpskyttebataljon. Han verkade endast 1899-1902 och sades upp 
från sin tjänst i samband med bataljonens upplösning. Linden kan 
inte jämställas med Apostol, som utvecklade bataljonens musikkår 
tilI en elitmusikkår.271 

7.3. Carl Gustaf Wasenius 
Kapellmästaren för Musikaliska Sällskapets nya orkester förtjänar 
att nämnas skilt för sig. Carl Gustaf Wasenius föddes 6. 9. 1821 i 
Lundå och dog den 23. 2. 1899 i Abo. Hans far var ägodelningsrätts
sekreteraren Nikodemus Wasenius och modern Maria Johanna f. 
Jahn.27 2 C. G. Wasenius var alltså ättling till Johan Friedrich Jahn i 
rätt nedstigande led.273 C. G. Wasenius gifte sig med Olga 
Möllhausen. Sonen Karl Fredrik Wasenius (7. lO. 1850 - lO. 10. 
1920) hade alItså stadsmusikantpåbrå från både moderns och 
faderns sida.274 

Enligt uppgifter från Tigerstedt började C. G. Wasenius sina studier 
som guldsmedslärling. Förmodligen undervisade han vid Sibers 
musikskola 1842-1846, för under dessa år var han alltid den första 
musikern. 27s Samtidigt studerade han vid Kungliga musik
akademien i Stockholm och senare i Leipzig.276 Violinen var hans 
huvudinstrument. Men K. F. Wasenius berättar om sin fars studier 
att han, förutom violin och musikteori, också hade studerat orgel, 

268Malm & Kuosa, 192-198 samt Hedwall, 150. 
269Malm & Kuosa, 192-198. 
270Abo, mantalslängder 1840-1868. 
271 Jaakkola, 28-29. 
272Tigerstedt, 180. 
2730ahlström 1990, 141. 
27 4Yuolio, skriftliga uppgifter. 
27sAbo, mantalslängder 1842-1868. 
276Wasenius, 137. 
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piano, fagott och valthorn. Han hade fått erfarenhet av att spela de 
båda blåsinstrumenten. Han hade ovanligt vacker ton på såväl 
violin som valthorn efter K. F. Wasenius' utsaga.277 

c. G. Wasenius var en skicklig musiker. Läsaren har redan i viss 
mån kunnat bekanta sig med hans verksamhet i Abo i kapitlet om 
musikskolan. Här följer emellertid mera detaljerade uppgifter. Efter 
sin tid i Stockholm och Leipzig blev Wasenius anställd som 
kapelImästare i Björneborg åren 1848-1849. Han anställdes som 
kapelImästare vid Grenadjärskarpskyttebataljonens musikkår i Abo 
1851 och senare, vid mitten av 1850-talet, vid Abo första indelta 
skarpskyttebataljons musikkår ända tills den finska militären 
upplöstes.278 Mantalslängderna nämner honom 1852-1856 samt 
1859-1867 i Abo.279 Wasenius verkade som förordnad sånglärare 
vid gymnasiet i Abo se dan 1855 och fick fast anställning 1859. Han 
skötte musikundervisningen ända tills läroverket drogs in och 
därefter var han anstälId vid Abo gymnasium. Han var även lärare 
vid flera andra skolor i Abo.28o Wasenius grundade ett 
orkestersällskap 1861 och blev som bekant anställd som 
musikdirektör för stadskapellet år 1868. Musikaliska Sällskapets i 
Abo orkester grundades med stadskapellets orkester som kärna 
redan samma år. Wasenius axlade ansvaret för Musikaliska 
Sällskapets orkester 1868-1872. Men ekonomiska svårigheter 
gjorde sig påminda även i den orkestern och ledde tilI att Wasenius 
inte ville fortsätta som dirigent. Härtill bidrog också andra 
orsaker. 281 Orkestern måste allt oftare spela på restauranger och 
danstillställningar. Wasenius kom inte överens med sällskapets 
direktion, som hade skärpt de ekonomska villkoren. Han tog därför 
avsked från dirigentposten 1872.282 Wasenius grundade också en 
klockar- och organistskola i Abo 1877. Wasenius erhöll 1885 
avsked från sin tjänst som sånglärare. 283 Man kan bara häpna över 
Wasenius' insatser. Han hann nämligen också komponera scenisk 

277Wasenius, 137. 
278Tigerstedt, 180. 
279 Abo, mantalslängder 1842-1868. 
280Tigerstedt, 180. 
281Lagus, 66. 
282Hedwall, 5-6. 
283Tigerstedt, 180. 
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musik; "Bouppteckningen" till Pinellos text, "Guldkorset", "Tre friare" 
till Wecksells text samt en dramatisk prolog "Den yngste" till 
Edelskölds text. Dessutom komponerade han festmarscher för 
tiIlfället då Porthans staty avtäcktes i Abo, musik till invigningen av 
den nyligen ombyggda teatern i Abo och en kantat till 
universitetets Lönnrotsfest. Dessutom komponerade han stycken för 
militärorkester, hornmusik, sånger m.m.284 

Ett eitat får belysa Wasenius' energiska temperament: 

"Såsom lärare i skolsång var Wasenius, såsom en af hans 
elever, själf musiker, skrifver, en mästare som få. Det 
aldrig tröttnande intresset att bibringa eleverna det mått 
af skicklighet, som deras ålder och utveckling medgåfvo, 
den ihärdighet, hvarmed han försökte föra dem framåt 
äfven på de lägsta, för läraren ytterst tröttande och 
nervretande stadierna, voro beundransvärda, i synnerhet 
om man tager i betraktande hans lifliga temperament. 

Att han då och då kunde brusa upp, när han hos en eIler 
anna elev märkte håglöshet och lättja, kan man ej förtänka 
honom, ty hans lärarekall satte ofta tålamodet på hårda 
prof." 285 

Staffans beskriver sångundervisningen detaljerat. Här räcker det 
med att säga att Wasenius t.ex. läsåret 1856-1857 undervisade fem 
timmar i veckan och läsåret 1859-1860 sex timmar i veckan. 286 

Inte nog därmed: "Intresserade elever åtnjöto därjämte från och 
med vårterminen 1863 undervisning i violinspel. Sångläraren C. G. 
Wasenius meddelade undervisning häri en timme i veckan."287 
Wasenius höll prov i notkännedom och tonträffning och övade också 
in flerstämmiga sånger och koraler med sina skolelever.288 

Conrad Greve, som dog 1851, hade förordnat att en samling 
musikinstrument som hade tillhört Musikaliska Sällskapet och 

284Lagus, 66-67. 
285Tigerstedt, 180-181. Originalet är skrivet av H. Ingelius i Abo 
Underrättelser 24. 2. 1899. Här är det frågan om en nekrolog, vilket påpekas i 
källkritiskt avseende. 
286Staffans, 42-43. 
287Staffans, 43. 
288Staffans, 43 samt Tigerstedt, 181. 
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förmodligen brukats 1843-1846, skulle förvaras i gymnasie
byggnaden och kunde begagnas av gymnasieeleverna tills ett ny tt 
musikaliskt sällskap uppstod. 1 slutet av 18S0-talet kom dessa 
instrument och några andra till användning, då en liten orkester 
bildades. Den övades av Wasenius en gång i veckan. Orkestern 
uppträdde då och då på konvent, d.v.s. skolbal, och hade följande 
instrumentsammansättning: två första violiner, två andra violiner, 
en altviolin, en cello, en första och en andra flöjt samt en första och 
en andra oboe. På 1860-talet köptes en klarinett och ett valthorn 
till skolan. Till gymnasiets förfogande stod efter inköpet två 
altvioliner, två celli, en kontrabas, två klarinetter, ett valthorn samt 
två pukor varav altviolinerna, celli och pukorna återlämnades till 
Musikaliska Sällskapet 1868.289 Lagus tillägger att Musikaliska 
Sällskapet även deponerade en diger samling musikalier och några 
musikaliska tidskrifter m.m., vilka tillsammans utgjorde 24 
volymer, i gymnasiet.290 

C. G. Wasenius var mycket aktiv både som dirigent och 
violinkonstnär i Abo. Ovan har redogjorts för hans huvudsakliga 
orkesterintressen. Hedwall nämner dessutom att Wasenius gay två 
vårkonserter med Frivilliga brandkårens orkester 0 c h 
Fabriksarbetarnas sångförening 12. och 15. S. 1874.291 Frivilliga 
brandkårens musikkår hade inlett sin verksamhet 1873 genom att 
köpa nio instrument. L. G. Lilja var musikkårens första ledare och C. 
G. Wasenius den första egentliga kapellmästaren. Musikkåren 
avbröt sin verksamhet år 1880.292 Om Wasenius' kompositioner vet 
Hedwall att den av Oscar Byström tonsatta operetten "Herman 
Wimpel", som hade ]. A. von Essen och Nils Henrik Pinello som 
textförfattare, redan hade tonsatts en gång tidigare av C. G. 
Wasenius under titeln "Bouppteckningen" .293 

289Tigerstedt, 181. 
290Lagus, XXIII!. 
291 Hedwall, 22. 
292 Jaakkola, 12. 
293Hedwall, 29. 
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8. AVSLUTNING 

8.1. Privilegierade musiker på andra orter i Finland 
Dahlström berättar att åbomusikanternas privilegier och kapell 
ingalunda var de enda av sin art i det autonoma Finland. I Borgå 
fanns det fyra stadsmusikanter 1844. Stadsmusikanten Petter 
Breda omnämns år 1850. Också Gabriel Linsen erhöll ett 
stadsmusikantprivilegium i Borgå 1854. Christian Gottlieb Hohmuth 
åtnjöt ett privilegium som stadsmusikant i Helsingfors 1847. I 
Viborg ansökte Gotthard Dieberg om att få inrätta ett musikkapell 
1853, dock utan resultat. Kapellmästaren Conrad Spohr, som också 
kallades för "Viborgs Strauss", ledde en orkester som sedan 1861 
fick ett årligt bidrag av magistraten. Detta kapell upphörde dock 
som "ej tillfredsställande" 1867. Ernst Schneevoigt grundade 1869 
ett ny tt kapell. Dahlström skriver: "1 vilken mån de äldre 
skrårnodellerna, som Siber infört i Abo, och som Dieberg förgäves 
hade försökt införa i Viborg, följdes av Spohr och Schneevoigt är 
tillsvidare en öppen fråga."294 

8.2. En tillbakablick på materialet 
1 allmänhet kan man påstå att stadsmusikanterna och senare 
musikdirektörerna i de tyska länderna allt oftare spelade 
dansmusik och att biträdandet i kyrkan så småningom förlorade sin 
betydelse. Denna förändring ägde rum under en period som började 
på 1500- och slutade på 1800-talet. Den "lätta" musiken gay goda 
inkomster och det fanns behov av såväl dans- som teatermusik. 
Genom de "renläriga" strömningarna där ingen musik skulle 
beledsaga gudstjänsten påverkades stadsmusikantyrket också i 
nämnd riktning. Tornblåsandets tradition gick förlorad. 
Privilegieställningen kun de hotas av fri konkurrens om man på 
orten gick in för "musikfrihet". Privilegierna modifierades på många 
orter så att de i praktiken blev urvattnade. Näringsfriheten började 
göra sig gällande från början av 1800-talet. Som nämnts följde 
utvecklingen detta generella mönster i olika takt i de olika tyska 
länderna.295 

294Dahlström 1992, 67. 
295Schwab, 271-282. 
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Fast situationen i Åbo var lite annorlunda så följdes dock samma 
mönster. Stadsmusikantprivilegiet i Åbo hotades bland annat av 
militärmusiker redan på 1770-talet. Å hautboisternas vägnar 
riktade Christ. Catovius och Wentzel Paul från livdragonregementet 
en skrivelse till magistraten med önskan om att "borgerskapet 
behåller sin frihet, och wi wor förtienst" beträffande musiken i 
staden. Hautboisterna hade tagit illa upp att Johan Friedrich Jahn 
sökte stadsmusikantprivilegium. De hade tydligen utan möda 
kunnat kringgå Carl Petter Lennings privilegium och kände sig 
hotade av Jahn.2 96 Som bekant fick Jahn ett privilegium men 
militärmusikerna m.fl. innebar fortsättningsvis ett hot mo t 
privilegierade musiker i Åbo. Det kan inte fastställas vilka slags 
musiker som anlitades av Borgerliga klubben då Siber blev 
förtörnad, men det skulle inte förvåna om dessa var militärmusiker, 
fast de värvade trupperna upplöstes 1830.297 Militärmusiker kunde 
ju stanna kvar på orten och försöka skaffa sitt uppehälle genom att 
musicera. 

Indelta bataljonens musikkårister hade i "hög grad förökat 
trefnaden och behaget af wåra sällskapliga samqwäm" står det i 
Åbo Underrättelser år 1868. Lite efteråt nämns också stadskapellet 
som "i sitt närwarande stick ej skulle förmå tillfredsställa 
anspråken på en gedignare konstnjutning." .298 Artikeln talade för 
ett återupprättande av Musikaliska Sällskapet i Åbo då både indelta 
musikkåren och stadskapellet upplöstes. Den visar tydligt hur dålig 
den privilegierade musikens status var i Åbo. 

Man får uppfattningen att militärmusikerna anlitades hellre än 
stadskapellet. Militärmusikerna spelade antagligen bättre eftersom 
de var yrkesmusiker och deras uppehåll kostade ingenting för 
staden. Stadskapellet miste spelningar och hamnade i en ond cirkel; 
ju mindre betalt kapellet fick desto färre musiker av gesällkvalitet 
kunde avlönas och desto färre spelningar fick kapellet. Lönade det 
sig för staden att stödja kapellet ekonomiskt om militärmusikerna 
spelade bättre och därtill utan extra kostnader för staden? Även 

296Al1egater 10. 10. 1772, nr 152. 
297Jaakko1a, 5. 
298Abo Underrätte1ser nr 58, 14. S. 1868. 1 stället för "stick" borde det stå 
"skic'k". 
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Musikaliska SäIlskapets orkester fick tävla med militärmusiker, som 
hade stannat på orten efter Abo indelta bataljonens upplösning.2<)() 

Den första frågan som skuIle besvaras i uppsatsen var om det fanns 
någon privilegierad stadsmusiker eIler musikdirektör i Abo under 
en tid som började på 1780-talet och fortsatte till slutet av 1830-
talet. Svaret är inte ett enkelt "ja" eller "nej", utan situationen har 
varit mera komplicerad. Stadsorganisten hade sannolikt ett 
privilegium och det var troligtvis under hans ledning som 
julfredsmusiken uppfördes sedan 1816. Men samtidigt spelade 
(ryska) militärmusiker, enstaka musikdirektörer såsom Alander och 
ett antal okända musiker på danstiIlställningar. Med andra ord kan 
man inte med säkerhet nämna några privilegierade musiker och om 
stadsorganisten hade privilegium så respekterades det sannolikt 
inte. Det är ont om material från 1700-talets slut. Det har varit lite 
lättare att kartlägga situationen från början av 1800-talet. 

Siber kom till Abo under denna oorganiserade period och såg 
snabbt ett tiIlfälle att bli privilegierad musikdirektör. Det är svårt 
att säga om tiden före slutet på 1830-talet, då han kom tiIl Abo, var 
en musikalisk nedgångsperiod eller inte. Att det så småningom 
började gå sämre för musikskolan och stadskapellet har flera 
orsaker. Den musikaliska kvaliteten hos kapellet var inte tillräckligt 
hög. Publikens krav blev högre. Militär- och andra musiker innebar 
ett ständigt hot mot privilegiet. Samhället hade också förändrats och 
skråväsendet med dess privilegier sågs som en tvångströja. Siber 
hade kanske kommit tiIl Abo just för att skråväsendet redan hade 
upplösts på många orter i Balticum medan det ännu var i kraft i 
Abo. Han måste hitta en arbetsplats. Denna brytningsperiod 
medförde säkert problem då yrkesmän som hade skolats enligt 
skrå- och privilegiemodeller måste anpassa sig till en privilegielös 
situation. Detsamma gällde också Sibers efterföljare Hausen. 

8.3. Samhället förändras 
Den andra frågan som uppsatsen skulle svara på var vad som 
förorsakade stadskapeIlets upplösning 1868. Frågan har redan fått 
en del svar i uppsatsen. En synvinkel som dock ännu inte har 

299Lagus, 65. 
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använts är den historiska. H ur förändrades samhället det 
autonoma Finland på 1800-talet? 

År 1840 firade universitetet sitt tvåhundraårsjubileum. Detta kan 
betraktas som en vändpunkt i Finlands kulturliv. Reaktionen tar 
slut och det nationella genombrottet börjar. Intresset för det 
finsknationella ökar, åtminstone inom de kulturella kretsarna. Men 
varken den svenska eller den finska bondeklassen tog del i 
festandet 1840. Språket var inte den huvudsakliga orsaken till 
klyftan mellan klasserna utan bildningen.300 

Under 1840-talet började också Finlands ekonomi utvecklas skilt 
från Rysslands. Ett villkor för att ett land kan ha någon slags 
ekonomisk självständighet, t.ex. egna industrier och handel, är att 
landet har egen valuta. De kulturella och de ekonomiska 
blomstringsperioderna gick hand i hand. Industrin tog ny fart. 
Kommunikationerna förbättrades. Den finska ekonomin frigjordes 
nästan fullständigt från Rysslands då den egna silvermarken togs i 
bruk 1865 och fullständigt då Finland övergick till guldmyntfot på 
1870-talet. Byggandet av industrier och järnvägar samt 
upprätthållandet av dessa krävde skolad arbetskraft. Det fanns en 
del tekniska utbildningsanstalter, men de svarade inte mot behovet. 
Skråväsendet, som åtminstone enligt lagen ännu var i kraft, var 
föråldrat. Ingen utanför ett skrå fick idka dess yrke. Om någon 
bytte yrke måste han börja om som lärling.301 På grund av 
detaljerade bestämmelser var läget ohållbart: "Skoflickaren fick ej 
göra skor, det var skomakarens yrkesrätt, snickaren ej slädar, det 
tillkom hjulmakaren, och ständigt lågo skråen i strid med 'fuskare' 
och 'klåpare', fattigt folk, som utanför skråen tillverkade och sålde 
hantverksvaror."302 För att skråväsendet kunde upphävas måste 
ärendet behandlas på lantdag. Det gällde ju borgarståndets 
privilegier. Privilegiet kunde avskaffas bara med samtycke av det 
stånd för vilken privilegiet gällde. Bifallet till upphävandet kom på 
lantdagen 1867. Den 24 februari 1868 utkom slutligen lagen som 

300Estlander, 185-217. 
30lEstlander, 217-228, 321-341. 
302 Estlander, 341. 
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avskaffade skråväsendet.303 Redan 1859 hade vissa skrån 
avskaffats. Den allmänna näringsfriheten trädde i kraft 1879.30-1 

Under den andra hälften av 1800-talet skedde en demokratisering 
av samhället. Det blev svårare för adeln att automatiskt erhålla de 
förnämsta ämbetsmannaposterna. Umgänge mellan adliga (frälse) 
oeh ieke adliga (ofrälse) blev vanligare. 1 Åbo hade man inte ens 
under den svenska tiden gjort någon skarp gräns mellan frälse oeh 
ofrälse i soeieteten, men i Helsingfors började gränserna utsuddas 
först på 1850-talet för att så gott som försvinna på 1860-talet. Efter 
att dessa grupper hade så gott som sammansmultit fanns det 
egentligen bara två olika grupper i samhället; ståndspersoner 
(herrfolk, herre [manna] klass) oeh allmoge (arbetarklass). Både 
benämningen "ståndssamhälle" oeh "klassamhälle" är missvisande 
för denna period. Ordet "ståndssamhälle" vore kanske ändå att 
föredra. Oeh det som skilde ståndspersoner från allmoge var 
härkomsten oeh bildningen, i synnerhet bildningens yttre former. 
Storbönderna på landsbygden försökte skaffa sig samma bildning 
som ståndspersonerna. Språket (svenska eller finska) innebar oekså 
en gräns, utom i de svenska kustbygderna. Gränsen i samhället gick 
alltså inte mellan rika oeh fattiga. 30S Ur kollektiv synvinkel var 
ståndseirkulationen svag oeh ur enskilda människors synvinkel var 
den långsam. Om någon började längst nere hann han inte nå de 
högsta posterna. En avlagd examen kunde väga mindre än 
härkomsten, som antingen bromsade eller påskyndade karriären. 
Sådan var situationen speeiellt under 1800-talets förra hälft, men 
den förändrades mot slutet av 1800-talet.306 

Eftersom bildningen drog gränsen mellan ståndspersoner oeh 
allmoge måste dess tillgänglighet övervakas. Jutikkala skriver: 

"Innan liberalismens genombrott skedde på 1860- oeh 
1870-talen, öppnades inom näringslivet knappast någonsin 
vägar för den soeiala mobiliteten; oeh skol- 0 e h 
universitetsstudier byggde endast sällan broar över 

303Estlander, 340-341 samt jutikkala, 116-122. 
304Virrankoski, 107. 
30Sjutikkala, 132-137. 
306jutikkala, 140. 
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klyftan. Motviljan mot att acceptera studenter ur de breda 
lagren tog sig uttryck i ett instinktivt avståndstagande och 
utkristalliserades någongång i målmedvetna 
programförklaringar. General ]. M. Nordenstam, sedermera 
vicekansler för universitetet, skrev 1849 - visserligen 
endast i ett privatbrev: 'Man borde kanske höja afgifterna 
såväl för inträde i skolorna som Universitetet för att äfven 
härigenom något hämma vägen för den arbetande eller 
underhåliande klassen att gå öfver tili den tärande 
klas sen. '" 307 

Stadskapellets musikskola kan ses som en inrättning som bröt mot 
detta mönster. Musikernas status var förvisso inte hög men kanske 
hade det viss betydelse att hantverkare- och andra allmogesöner 
kunde studera vid samma inrättning som t.ex. vice 
häradshövdingen Adam Johan Pahlmans son)OS Man kan påstå att 
stadskapellet indirekt arbetade för sin egen undergång i och med 
att det bjöd på en möjlighet att avancera socialt. Men i så fall gjorde 
det det på ett förtjänstfullt sätt. 

307Jutikka1a, 138. 
30SAbo svenska församling, födda, vigda, döda 1736-1850. 
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BILAGA 1: 
UTDRAG UR MANTALSIÄNGDER FÖR ÅBO STAD 1840-1868 

Meningen med att presentera detta material är att läsaren skall få 
en uppfattning om hur personer mantalsfördes i Åbo. Personerna 
räknades upp i rangordning med drängarna och pigorna (pa, pig 
etc.) sist. Förkortningarna är varierande beroende på skrivarens 
preferenser. Jag har strävat att återge källoma diplomatariskt. 

1840 Musik Directören Joh Dovner Carl Elev, Sophia pa, (Sjätte 
stadsd., Jungfrun, 15.1.) 

1841 Musik Directeuren Joh. C. Dovner C. Blom, G. Grehrooz, M. 
Sylvander elever Ulla pa (Första stadsd., Enhörningen, 15.4.) 

1842 Musik Directeuren Joh. Christ. Douner Carl Blom, Elev, Carl 
Caleva, Elev. 13 år. Den sistnämnde uppgifven jemväl af Musik 
Läraren Siber. (Andra stadsd., Elgen, 6.1.) 

1842 Musik Läraren Wilho Fredr. Siberg Carl Vasenius, Otto Boman, 
Matthias Silfvan, Elever. Carl Caleva, Anton Lindberg. Elever 
minderåriga Johanna Först pa (Andra stadsd., Elgen, 6.1.) 

1843 Musik Directeuren J. c. Dovners Sterbhus C. Blom Elev, Anna 
piga (F.d. Södra kv., 222) 

1843 Musikus W. F. Siber Carl Wasenius, O. Ruman, M. Suvon, A. 
Erfving, C. Armasson, A. Sjöblom, C. Kaleva Elever, den sista 
minderårig Mathilda pa (Andra stadsd., Hjorten, 5.3.) 

1844 Musik Directeuren W. F; Siberg Carl Wasenius, Otto Ruman, C. 
Kaleva, Josef Johansson minderårig, Aug. Elfving, A. Sjöblom, C. 
Andersson, August Lindstedt minderårig Johanna, Mathilda pigor. 
(Andra stadsd., Hjorten, 5.3.) 

1845 Musikdirektören W. F. Siber's Elever och tjänstefolk C. 
Wasenius, O. Roman, C. Kaleva, J. Johansson, C. Andersson, A. Erving, 
A. Sjöblom, A. Lindstedt och J. Lindholm minderårig, Elever, 
Christina pa (Andra stadsd., Latona, 13.4.) 

1846 Musik Directören W. F. Siber C. Vasenius, O. Roman, C. Kaleva, 
A. Erfving, C. Andersson, J. Johansson, A. Sjöblom, J. Lindholm, M. 
Lindman, O. Stadius, J. Häggroth, Elever; minderåriga Christina pa; H. 
Wigren minderårig fost. Son (Andra stadsd., Latona, 13.4.) 
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1847 Musik Direktören W. F. Siber Charlotta hu, C. Kaleva. A. b"ing. 
C. Andersohn, j. josefssohn, A. Sjöblom, J. Lindholm, Maw, 
Lindeman, O. Stadius Elever (Första stadsd., Tigern, 22.1.) 
1848 MusikDirektören W. F. Siber Lotta hu, C. Kaleva, A. Erving. ( . 
Andersson, j. Johanssohn, A. Sjöblom, J. Lindholm, M. Lindeman, O. 
Stadius, C. Eriksson, Musik Elever, Helena piga (Andra stadsd., 
Elefanten, 2.3.) 

1849 Musik Direktören W. F. Siber Charlotta hu, C. Kaleva, C. 
Andersson, Musici, josef, johan, Mathias, Otto, Carl, elever, Charlotta 
pa (Första stadsd., Gladan, 13. 1/2 3.) [OBSl BOKEN HAR BUNDITS 
FELAKTIGT] 

1850 Musik direktören W. F. Siber Charlotta hu, C. Kalva, C. 
Andersson, J. Kingelin, A. Sjoblom, J. Lindholm, M. Lindeman, O. 
Stadius, j. Blomqvist, Carl Eriksson elever, Maria pa (Andra stadsd., 
Hjorten, 5.2.) 

1851 Musik Läraren W. F. Siberg Charlotta hu, A: Hausen, Carl, josef, 
Mathias, Otto, johan, Anton, Carl, Michel, Ivar, elever, och Emil, 
johan do minderårige, Maria, Wilhelmina, Eva pr (Andra stadsd., 
Hjorten, 5. 1/2 2.) 

1852 Musik Läraren W. F. Siberg Charlotta hu, Hausen, C. Kaleva, M. 
Lindeman, Musici, johan, Emil, Anton, Carl, Michel, Ivar, johan 
minderårig Elever, Lovisa pa (Andra stadsd., Hjorten, 5. 1/2 2.) 

1853 Musik Direktören W. F. Siber Lotta hu, A. Hausen, C. Kaleva 
musici, j. Blomqvist, E. Pahlman, A. Stålberg, C. Eriksson, M. Sjöberg, 
1. joelsson, elever, Lovisa pa (Andra stadsd., Hjorten, 5. 1/2 2.) 

1854 Musik Läraren W. F. Siber Charlotta hu, A. Hausen, C. Eriksson, 
Musicus, j. Blomqvist, E. Pahlman, A. Solberg, M. Sjöberg, 1. Iodsson, 
J. Iodsson, 1. Iordsson minderårig, Mathias, elever (Andra stadsd., 
Hjorten, 5. 1/2 2.) 

1855 Musik Direktören W. F. Siber Charlotta hu, A. Hausen, Karl 
john, j. Blomqvist, E. Pahlman, A. Stohlberg, M. Sjöberg, j. jodson, 1. 
jodson, 1. jodson, Matts, Elever. (Andra stadsd., Hjorten, 5. 1/2 2.) 

1856 Musik Direktören A. R. Hausen K. Pahlman, j. Blomqvist 
musiCi, A. Ståhlberg, 1. Scharlin, j. Scharlin, j. Scharlin, M. johansson, 
elever, Maria pa (Andra stadsd., Hjorten, 5. 1/2 2.) 

1857 Musik Direktören Anton Hausen Amanda hu, G. Ebert, J. 
Blomqvist, K. Pahlman, O. Scharlin Musici, j. Scharlin, J. Scharlin, A. 
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Simson, K. Grönberg, A. Bertling elever, Wilhelmina pa (Andra 
stadsd., Hägem, 9. 1/2 2.) 

1858 Musik Direktören Anton Hausen Amanda hu, K. Pahlman, J. 
Blomquist, 1. Scharlin musici, J. Scharlin, J. Scharlin, C. Grönberg, E. 
Lindroos, A. Landell, M. Nyberg, A. Bertling elever, Gustava pa 
(Tredje stadsd., Delfinen, 1.4.) 

1859 Musik Directeuren A. R. Hausen Amanda hu Rudolf Sn 
minderårig J. Blomqvist, 1. Scharlin musik. Johan, Jeremias, Karl, 
Ernst, Adolf, Anders, Matts, Karl lärl. Gustava pa (Tredje stadsd., 
Delfinen, 1.4.) 

1860 Musikdirektören Anton Hausen Amanda hu Jeremias, Karl, 
Ernst, Adolf, Anders, Matts, Anton elever Gustava pa (Tredje 
stadsd., Delfinen, 1.4.) 

1861 Musikdirektören Anton Hausen Amanda hu, J. Blomqvist, GI, 2. 
Karl, Ernst, Adolf, Anders, Matts Elever, Gustava, Elisabet pgr 
(Tredje stadsd., Delfmen, 1.4.) 

1862 Musik Direktör Anton Hausen Amanda hu, J. Blomqvist 
musikus, Karl 2, Ernst, Adolf, Anders, Matts, Fredrik, Johan Elever, 
Anna, Wilhelmina pgr (Tredje stadsd., Delfinen, 1.4.) 

1863 Musikdirektören Anton Hausen Amanda hu, Karl 2, Ernst, 
Anders, Matts, Fredr. Johan lärl. Anna, Gustava Mina pgr (Tredje 
stadsd., Delfinen, 1.4.) 

1864 Musikdirektören Anton Hausen Amanda hu, Ernst, Johan 2, 
Anders, Karl 2, Fredrik, Axel elever, Helena, Maria pig. (Tredje 
stadsd., Delfmen, 1.4.) 

1865 Musik Direktör Anton Hausen Amanda hu, Johan 4, Ernst, 
Anders, August, Fredrik, Carl med hu Catrina elever, Maria, Thilda 
pigor (Tredje stadsd., Delfinen, 1.4.) 

1866 MANTALSLÄNGDEN FATTAS 

1867 Hyresgäst, Musikdirektör Anton Hausen, hu Amanda, söner 
Rudolf, Johan dttr Amanda, Emma, Olga, Musikelever: Johan Forssell, 
Anders Nyberg, Fredrik Linden, Johan Hammar, Johan Grönlund, 
Berndt Lunden, Johan Blomqvist, Ernst Lindroos, dess hustru Maria, 
deras son Ernst, eleven Karl Holmström, dess hu Katarina, deras son 
Emil, dttr Katarina, Rosa; pigor Sofia Gustafsdotter, Vilhelmina 
Mattsdotter Söner Rudolf, Johan dttr Amanda, Emma, Olga Hausen; 
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elevbarnen Ernst Lindroos, samt Emil och Katarina jemte Rosa 
Holmström midrige (Tredje stadsd., Delfinen, 1.4.) 

1868 D:o [Hyresgäst]. Musikdirektör Anton Hausen, hu Amanda, 
söner Rudolf, Johan, Anton, dttr Amanda, Emma, Olga, Musikelever: 
Johan Blomqvist, Johan Forssell, Anders Nyberg, Fredrik Linden, 
Johan Hammar, Johan Grönlund, Berndt Lunden, Fredrik Ktihlen, 
Severus Nygren, Ernst Lindroos, dess hu Maria, son Ernst, eleven 
Karl Holmström dess hu Katarina, son Emil, dttr Katarina, Rosa, pigor 
Sofia Gustafsdotter, Wilhelmina Mattsdotter Hausens samtlige barn, 
Elev barnen: Ernst Lindroos, Emil, Katarina, Rosa Holmström 
minderårige (Tredje stadsd., Delfinen, 1.4.) 

1869 D:o [Hyresgäst] Musikdirektör Anton Hausen, hu Amanda, sr 
Julius, Johan, Anton, dr Amanda, Emma, Olga, Elin, pig Anna Mattila 
barnen m. årige (Tredje stadsd., Delfinen, 1.4.) 



97 

BILAGA 2: 
SAMTLIGA ELEVER OCH UTBILDADE 1 SIBERS OCH HAUSENS 
KAPELL 

Beteckningen "elev" bör förstås i vid bemärkelse. 1 mantalslängder 
kallades alla musiker inklusive utlärda och konsertmästare oftast 
för elever. Utlärda musiker avslöjas eventuellt p.g.a. titlarna 
"musici", "musikant", "musikus", "lärl." och "GI" (Gesäll), men inte 
alltid. Dessa utlärda kunde ge undervisning åt lärlingama och därför 
kan beteckningen "elev" vara missvisande. 

Det är beklagligt att förteckningarna över eleverna ibland är så 
otydliga i mantalslängderna. Ibland ges elevens hela namn, ibland 
efternamnet, stundom bara förnamnet. Det finns många varianter 
på samma namn, beroende på skrivarens preferenser. Felstavningar 
förekommer. Jag har gjort mitt bästa för att samla rätt uppgifter 
under rätt elev. 1 detta har förfarandet att fästa uppmärksamheten 
vid elevernas ordningsföljd hjälpt till en viss grad, t.ex. i fallet med 
bröderna Jodsson-Scharlin. Jag har också strävat att alltid ge 
elevens hela namn. För detta ändamål har även andra käIlor 
anlitats. En del av källorna kommer upp tidigare i avhandlingen. 

Elevens position i ordningsföljden anges som en siffra genom totala 
antalet elever ifrågavarande år. Ordningsföljden spelar inte alltid en 
väsentlig roll, men det finns fall då man ser att en elev tydligt har 
"avancerat" eIler att han alltjämt är den sista. Den första musikern 
eIler de förstamusikerna kan anses vara utlärda, m.a.o. gesäller. 

Studietiden kan ses som skillnaden meIlan de år då eleven för 
första repektive sista gången nämns i mantalslängderna. Här skuIle 
sådana källor som musikskolans matrikel eIler räkenskaper varit 
tillförlitligare, men sådana har hittills inte upptäckts. Då kunde det 
också bli klargjort vilka instrument som eleverna spelade. Det 
märks att studietiden varierar enormt. Det kan förmodas att utlärda 
musiker behövdes i kapellet och att de därför stannade längre. 
Johan Blomqvist är ett bra exempel. Mindre kunniga elever måste 
kanske också gå lite längre tid i lära. 
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Följande kan påpekas: Mantalslängden för år 1866 saknas helt. Alla 
kommentarer gällande oklarheter och tilläggsuppgifter beträffande 
respektive elev har skrivits inom klammer. 

Elever och utIärda 1 kapellet Kommentar 

Carl Anders Andersson 

A. Bertling 

1844-1850 7/8,5/9,5/11,3/8,3/9,2/7, 
2/9 
[nämns 1849 bland musici] 

1857-1858 9/9, 10/10 

Johan Michael Blomqvist 

August Fredric Erfving 

Carl Eriksson 

1850-1868 8/9,6/12,4110,3/8,3/10, 
3/10,3/7,2/10,2/10,1/10, 
ingen anteckning, 1/7, 1/9, 
7/7, de två följande åren 
har två resp. fyra med samma 
namn grupperats ihop, 
ingen mantalslängd, 7/9, 1111 
[nämns 1856-1859 
bland musici eller "musik.", 
1861 som "GI", 1862 
som musikus, 1863 står 
det "lärl." efter hans namn] 

1843-1848 4/7,5/8,6/9,4/11,2/8,2/9 
[1844 har namnet stavats 
som Elfving, även Erving 
förekommer] 

1848-1854 9/9,7/7,9/9,8/12,7/10,6/8, 
2110 
[sista året står det "musicus" 
efter hans namn] 

Johan Gustaf Forssell 1864-1868 de två första åren har två resp. 
fyra med samma namn 
grupperats ihop, 1866 

Karl Grönberg 

saknas mantalslängden, 
1/9,2/11 

1857-1864 8/9,6/10,5110,2/7, 
de följande åren har två med 
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samma namn grupperats ihop 
[det är inte fullt säkert om K. 
eiler C. Grönberg är identisk 
med "Karl"] 

Johan Peter Grönlund 1865-1868 det första året har fyra med 
samma namn grupperats ihop, 
mantalslängden för följande 
år saknas, 5/9, 6/11 

Johan August Hammar 
1865-1868 det första året har fyra med 

samma namn grupperats ihop, 
mantalslängden för följande 
år saknas, 4/9, 5/11 
[hela namnet har Musikaliska 
Sällskapets matrikel som källa, 
Malm & Kuosa, 192-168] 

Anton Rudolf Hausen 1851-1855 1112,1/10,1/8,1/10,1/10 

Karl Anton Holmström 
1861-1868 [flera elever med samma namn 

har grupperats ihop, nämns 
1865 sist med hustru Catarina, 
1867-1868 sist med 
hustru Katarina och barn, 
mantalslängden för 
1866 fattas, hela namnet Carl 
Anton enligt Malm & Kuosa, 
192-198] 

Ivar, Iodsson, Iordsson, Jodson, Jodsson, Joelsson se Scharlin 

Johan 

Josef Johansson 

Mathias Johansson 

1851-1852 12/12,10/10, 
[båda åren minderårig] 

1844-1849 4/8,4/9,6/11,4/8,4/9,3/7 
[1844 minderårig, eventuellt 
syftar J. Josefssohn 1847 på 
honom] 

1854-1856 10/10, 10/10, 7/7 
[1854 kallad för Mathias, 
1855 för Matts och 1856 
M. Johansson, dessa namn 
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kan syfta på samma person] 

Karl August Kaleva 1842-1853 4/5,7/7,3/8,3/9,3/11,1/8, 

Adolf Landell 

Mathias Lindeman 

1/9,1/7,1/9,2/12,2/10,2/8 
[1842 minderårig och i 
Downers hushåll, nämns 1849, 
1852-1853 bland musici, 
blev andra i rang efter att 
Hausen kom tilI kapellet 
1851, varianter på hans 
namn var också "Carl Caleva", 
"C. Kaleva" och "e. Kalva"] 

1858-1862 8/10,7/10,4/7,5/7,5/9 
[troligtvis är A. Landell 1858 
och "Adolf' samma person] 

1846-1852 9/11, 7/8, 7/9, 5/7,6/9,4/12, 
3/10 
[nämns sista året bland 
musici, namnet har skrivits 
1846 som M. Lindman, 
1848, 1850 och 1852 som M. 
Lindeman, 1847 som Matts 
Lindeman samt 1849 och 
1851 som Mathias] 

Karl Fredrik Linden 1862-1868 8/9,6/7, 7/8,8/9, mantals
längden fattas, 3/9, 4/11 

Johan Fredric Lindholm 

[i mantalslängderna enbart 
förnamnet Fredrik, hela 
namnet Karl Fredrik enligt 
Malm & Kuosa, 192-198] 

1845-1850 9/9,8/11,6/8,6/9,4/7,5/9 
[1845 var J. Lindholm 
minderårig, bara1849 har 
namnet skrivits som "Johan"] 

Ernst Ferdinand Lindroos 
1858-1868 7/10,6/10,3/7,4/7,4/9,3/7, 

1/8, 5/9, ingen mantalslängd, 
8/9,10/11 
[de två sista åren nämns 
också hustrun Maria samt 



August Lindstedt 

Berndt Lunden 

Matts 

Anders Gustaf Nyberg 
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sonen Ernst] 

1844-1845 8/8,8/9 
[lindstedt drunknade 
11. 6. 1845 17 år och 9 mån. 
gammal enligt "Födda, 
vigda och döda i Åbo 
svenska församling 
1736-1850", minderårig 
1844 i mantalslängderna] 

1867-1868 6/9,7/11 
[mantalslängden för 
1866 fattas, kanske 
började Lunden redan då] 

1859-1863 9/10,6/7,7/7,7/9,5/7 

1859-1868 8/10,5/7,6/7,6/9,4/7,4/8, 
6/9, mantalslängden fattas, 
2/9,3/11 
[hela namnet nämns bara 
1867-1868, annars 
kallas han för "Anders"] 

Knut Emil Pahlman 1851-1858 11112, 5110, 4/8, 4/10, 4/10, 
1/7,3/9,1/10 
[minderårig 1851, nämns 
bland musici 1856-1858, 
kallas 1851-1852 för 
"Emil", 1853-1855 för 
E. Pahlman och 1856-
1858 för K. Pahlman i 
mantalslängdema] 

Otto Roman 1842-1846 2/5,2/7,2/8,2/9,2/11 
[namnet felskrivet som Boman 
1842, heter Otto Ruman 
1843-1844 och O. Roman 
1845-1846] 

Ivar Scharlin 1851-1859 10112,9110,8/8,7110,7/10, 
4/7,4/9,3/10,2/10 
[i detta fall kan materialet 
leda till feltolkningar, ty 



Johan Scharlin 

Jeremias Scharlin 

Michel Sjöberg 

Aron Stephan Sjöblom 
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personen kallas för "Ivar" 
1853, för 1. Jodsson 1854, 
för]. Jodson 1855, för 
1. Scharlin 1856 och 1858-
1859 samt O. Scharlin 1857, 
namnen Jodson och Jodsson 
förekommer i mantalslängder 
både i stads- och landsarkivet 
i Abo, sannolikt släkt med de 
två följande eleverna, orsaken 
tili namnförändringarna oklar, 
nämns bland musici eiler 
"musik." 1857-1859] 

1854-1859 8/10,8/10,5/7,5/9,4110, 
3/10 
[se föregående elev, J. Jodsson 
1854,1. Jodson 1855, 
J. Scharlin 1856-1858, 
"Johan" 1859] 

1854-1860 9/10,9/10,6/7,6/9,5110, 
4/10, 1/7 
[se de föregående två 
eleverna, 1. Iordsson 
1854, dessutom minder
årig, 1. Jodson 1855, 
J. Scharlin 1856-1858, 
Jeremias 1859-1860] 

1851-1855 9/12, 8/10, 7/8,6/10,6110 
[kallas för "Michel" 1851-
1852 och M. Sjöberg 1853-
1855, sannolikt är det frågan 
om samma person] 

1843-1850 6/7,6/8,7/9,7/11,5/8,5/9, 
inte upptecknad, 4/9 
[namnet felskrivet som 
A. Sjoblom 1850, Aron 
Sjöblom nämns i mantals
längderna 1875 som 
musikant och 1879 som 
signalist enligt kartoteket] 
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Otto Mathias Stadius 1846-1851 10/11,8/8,8/9,6/7,7/9,5/12 
[möjligtvis minderårig 1846, 
kallas för "Otto" 18490ch 

Anton Ståhlberg 

1851, annars för O. Stadius] 

1851-1856 7112,7/10,5/8,5110,5110, 
3/7 
[heter "Anton"1851-1852, 
A. Stålberg 1853, A. Solberg 
1854, A. Stohlberg 1855 
och A. Ståhlberg 1856] 

Carl GustafWasenius 1842-1846 115,1/7,118,1/9,1111 
[efternamnet skrivs med "V" 
1842 och 1846, förnamnet 
Carl skrivs ut 1842-1844, 
annars används bara "c. "] 

Övriga 

Anton 1860 7/7 
C. Armasson 1843 5/7 
August 1865 7/9 
Axel 1864 8/8 
G. Ebert 1857 1/9 [nämns bland musici] 
J. Häggroth 1846 11111 [minderårig] 
Karl John 1855 2/10 
Josef 1851 3112 [se J. Kingelin] 
Karl 1859 10/10 [efter honom står det 

"lärl.", avser kanske alla 
musikerna] 

J. Kingelin 1850 3/9 [ey. samma som "Josef'] 
Fredrik Ktihlen 1868 8111 
Anton Lindberg 1842 5/5 [minderårig] 
M. Nyberg 1858 9/10 
Severus Nygren 1868 9111 
Matthias Silfvan 1842 3/5 
A. Simson 1857 7/9 
M. Suvon 1843 3/7 
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BILAGA 3: 
STÄMBÖCKER SOM TILLHÖRT SIBER 

Adam, Adolphe; arr. Foreit, A: 
Valser för stor orkester med motiv ur operan 
Postiljonen från Longjumeau 
(violin 1&11, altviolin, kontrabas, tvärflöjt, piccolaflöjt, 
klarinett i D, klarinett 1&II, oboe, fagott, horn 1&II, 
trumpet 1&II, basun, piska, bjällror, bastrumma, pukor; 
alla stämmor inbundna i violin 1-boken; utan nummer) 

Auber, D. F. E.; arr. Roeth, Ph.: 

Berthold, c.: 

Boehmer, C: 

Uvertyren tilI operan Den stumma från Portici 
(horn 1&II; nummer 7 i valthornsboken) 

Polonäs över Marseljäsen [a] 
(violin 1&II, klarinett 1&II, trumpet 1; nummer 22) 

Intermezzo scherzoso, Menuetto pathetico, Rondo 
giojoso (mellanaktsmusik) 
(violin 1&II, klarinett 1&II, trumpet 1&II; 
nummer 2 och 3) 

Bruckner, F.: 
Thfuinger Ball-Tänze op. 40 
(Majoran Galopp, Cactus PoIka) [a] 
(violin 1&II, klarinett 1&II, trumpet 1&II; nummer 6) 

Goedecke, H.: 
Heimkehr zum Liebchen. Polonäs för orkester och 
mansstämmor op. 2 
(sångstämmor: tenor 1&II, bas 1&II; 
vi olin 1&II, klarinett 1&II, trumpet 1&II, tuba; 
handskrivet på klarinett II-stämman: 
"N:o 17 [Lumbyes Carnaval De Paris] ist in die 
He Clarinett Stimme ingebunden"; nummer 16) 

Lebewohl! Polonäs för orkester och mansstämmor op. 1 
(sångstämmor: tenor 1&II, bas 1&II; 
vi olin 1&II, klarinett 1&II, trumpet 1&II; nummer 18) 



Gung'l, Joh.: 

Gung'l, Jos.: 

Herold, F.: 

Kreutzer, c.: 

KUffner, J.: 

Labitzky, J.: 
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Vorwärts! Marsch op. 6 [a] 
(violin I&II, klarinett I&II, trumpet II, liten trumma; 
marschens trio handskriven hos kIarinett 1; 
nummer 21) 

Kriegers Lust. Festmarsch op. 26 [a] 
(violin I&II, kIarinett I&II, trumpet 1; 
marschens trio handskriven hos trumpet 1, på baksidan 
av notbladet tonomfånget g-a" , , noter och pauser från 
helnot- till1l64-notvärden, 1/8-noten felskriven 
som 1116-not; nummer 20) 

Miinchner Poika op. 27 
(violin I&II, klarinett I&II, trumpet 1; nummer 20) 

Allegro vivace impetuoso ur operan Zampa [a] 
(horn I&II; nummer 6 i valthornsboken) 

op. 110 Introduction, Adagio grazioso, Menuetto 
(originalkompostion för orkester, 
avsedd som mellanaktsmusik) [a] 
(violin I&II, klarinett I&II, trumpet 1; nummer 1) 

Schweizer Walzer mit Introduction 
und Coda op. 268 [a] 
(violin I&II, kIarinett i D, kIarinett I&II, kIarinett II och 
oboe, trumpet I&II; trumpet I-stämman även 
transponerad delvis i handskrift, kIarinett II-stämman 
handskriven och transponerad; nummer 23) 

Andenken an das Anitch Koffsche 
Palais in St. Petersburg op. 53, valser 
(violin I&II, klarinett I&II, trumpet I&II, 
bastrumma, triangel, cymbal; nummer 24) 

Andenken an Pawlowsky op. 60, tremolovalser [a] 
(violin I&II, två kIarinettstämmor, trumpet I&II; 
nummer 30) 

Clementinen Mazurka op. 116 
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(violin 1&II, klarinett 1&II, trumpet 1&Il; nummer 32) 

Eugenien Galopp op. 58 
(violin 1&II, kIarinett 1, trumpet 1&11, 
bastrumma och cymbal; galoppen och finalen därtill 
handskrivna och transponerade för kIarinett 1; 
nummer 33) 

Hommage a Prince Albert op. 59, galopp [a] 
(violin 1&II, två kIarinettstämmor, trumpet 1&II, 
triangel, bastrumma och cymbal; nummer 34) 

1mmergriin Galopp op. 65 [a] 
(violin 1&II, klarinett 1&Il, trumpet 1; nummer 29) 

JubelkIänge aus Albion op. 70, valser [a] 
(violin 1&II, klarinett 1&II, trumpet 1&Il, pukor; 
nummer 25) 

Lilien Walzer op. 61 
(violin 1&II, två kIarinettstämmor, trumpet 1&Il, 
pukor, bastrumma och cymbal; nummer 28) 

Narcissen Poika op. 56 [a] 
(violin 1&II, klarinett 1&II, trumpet 1&II, 
bastrumma, triangel; nummer 33) 

Neue Aurora Walzer op 69 [a] 
(violin 1&II, kIarinett 1&II, trumpet 1&Il; nummer 31) 

Russalka Galopp op. 118 [a] 
(violin 1&Il, kIarinett 1&II; galoppen och finalen 
är handskrivna i kIarinett 1-boken; nummer 32) 

Sophien Walzer op. 51 [a] 
(violin 1&II, två kIarinett 1-stämmor, kIarinett II, 
trumpet 1, triangel, bastrumma; en kIarinett 1-stämma 
är handskriven och transponerad med anvisningeIi 
"OBS Wenn uns nur. ... besetzt ist, so wird die 2te 
Stimme geblasen."; nummer 26) 

Souvenir de St. Petersbourg op. 63, 
tre masurkor och en polonäs [a] 
(violin 1&II, klarinett 1&II, trumpet 1&11; trumpet II
stämman är med men lösriven; nummer 27) 



Liszt, F.: 
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Ungarischer Sturmmarsch 
(violin I&II, klarinett I&II, trumpet I&II; 
marschen kan ha arrangerats av Gung'l; nummer 4) 

Lumbye, H. c.: 

M.,W.: 

Le Carnaval de Paris, poika 
(violin I&II, klarinett I&II, kornett I&II, pukor; 
nummer 17) 

Corsicaner Galopp 
(violin I&II, klarinett I&II, trumpet I&II; nummer 15) 

Eine Sommernacht in Dänemark, galopp [a] 
(violin I&II, altviolin, piccolaflöjt, klarinett I&II, 
trumpet I&II; nummer 8) 

Fest Galopp 
(violin I&II, klarinett I&II, trumpet I&II; 
på klarinett I-stämman står: "Abo den 18/11 47", 
stämman är transponerad och handskriven; 
nummer 11) 

Kroll's Ballklänge, valser [a] 
(violin I&II, klarinett I&II, trumpet 1, liten trumma; 
nummer 14) 

Militair Galopp 
(violin I&II, klarinett I&II, trumpet II, III och IV; 
nummer 13) 

Nordische Studenten PoIka [a] 
(violin I&II, två klarinett I-stämmor, klarinett II, 
trumpet I&II; av klarinett I-stämman finns både en 
tryckt och en handskriven och transponerad stämma; 
nummer 12) 

Les Souvenirs de Paris, poIka, vals och galopp 
(violin I&II, klarinett I&II, kornett 1, bastrumma, 
cymbal och triangel; nummer 7) 

Polonäs över teman ur operan Regementets dotter 
av Donizetti samt över Schiitzenlied av Beerman 
(violin I&II, klarinett I&II, trumpet I&II; nummer 22) 
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Mozart, W. A.: 

Paer, F.: 

Uvertyren tilloperan Don Juan [a] 
Uvertyren tilloperan Figaros bröliop 
Uvertyren tilloperan Idomeneo, kung av Kreta 
Uvertyren tili operan Teaterdirektören [a] 
Uvertyren tili operan Titus mildhet 
Uvertyren tili operan Trollflöjten 
Uvertyren till operan Så gör de alla (Cosi fan tutte) [a] 
(samtliga uvertyrer endast för horn I&II; följande 
nummerordning i valthornsboken: 5, 8,4, 3, 2, 13, 1; 
nr 13 är uvertyren till Trollflöjten enligt F. Dahlström 
och B. Kvist) 

Uvertyr (Larghetto och Allegro non troppo) [a] 
(horn I&II; nummer 9 i valthornsboken) 

Raymond, E.: 

Rossini, G.: 

Polonaise zum Ball-Fest der Laetitia 
am 27ten Januar 1844 op. 33 
(violin I&II, klarinett I&II, trumpet I&II; nummer 5) 

Uvertyren tili operan Tancred [a] 
Uvertyren tili operan Turken i Italien [a] 
(båda uvertyrer endast för horn I&II; på 
stämman för Tancred finns en skämtteckning 
i blyerts; nummer 10 och 11 i valthornsboken) 

Winter, P. von: 
Uvertyr (Lento och Allegro) [a] 
(horn I&II; nummer 12 i valthornsboken) 

Jag har avvikit från det gängse sättet att ange instrument
sammansättningar enligt partiturordningen, för överskådligheten 
kunde lida då många stämmor saknas. Användningstecken har 
betecknats med [ajo lviolin l-stämbokens innehålisförteckning 
anges att det borde finnas violinstämmor för Polonaisen von 
Tittmann, Polonaisen von Dietrsch [namnet är otydligt], Leutners 
Zigeuner PoIka och Cavallerie Signal Marsch, men de fattas. Andra 
violin har en handskriven stämma för "N:o 3 Aliegro vivace" med 
användningstecken. Första klarinett har handskrivna stämmor tili 
Leutners Zigeuner PoIka och Cavallerie Signal Marsch samt 
Lumbyes Fest Galopp. Därtill finns det handskrivna klarinett l-
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stämmor för Labitzkys Russalka-Galopp och finalen till Eugenien
Galopp. Tomma notblad har bundits in i flera av böckerna. En del 
notblad har rivits bort. Någon slags fanfar i blyerts har skrivits på 
ett tomt notblad i klarinett I-boken efter Kreutzers verk. 
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BILAGA 4: EXEMPEL pA OLIKA INSTRUMENTBESÄTT-
NINGAR SOM GJORDE ETT VERK SPELBART 

Bruckner, F., Thuringer Ball-Tänze op. 40 (Majoran GaIopp, Cactus 
poIka), från stämboken för violin 1: 
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MEDDELANDEN FRÅN 
MUSIKVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN VID ÅBO AKADEMI 

1. Helmer Staffans 

2. Marianne Fortelius 

3. Gottfrid Gräsbeck 

4. Runar Erickson 

5. Kjell Lolax 

6. Anu Mäntyranta 

7.' Barbro Kvist 

8. Ronnie Jaakkola 

9. Peter Lång 

SÅNGUNDERVISNING OCH SÅNGLÄRARE I 
FINLANDS LÄRDOMSSKOLOR FÖRE ÅR 1870. 
Åbo 1936. . 

MUSIKKRITIKENS FÖRST A FRAMTRÄDANDE 
I FINLAND I NÅGRA ÅBO- OCH 
HELSINGFORSTIDNINGAR FRAM TILL ÅR 
1860. Åbo 1958. 

JENS ALEXANDER ZACHARIASSEN SOM 
ORGELBYGGARE. Åbo 1952. 

GEORG SCHNEEVOIGTS REPERTOARSOM 
DIRIGENT OCH CELLIST. Åbo 198 1. 

TONSÄ TTAREN ERIK FORDELL. Åbo 1985. 

FINSK FILMMUSIK I ,BEL YSNING AV 
ARBETEN AV HARRY BERGSTRÖM OCH 
MARKKU KOPISTO. Åbo 1985. 

MUSIKUNDERVISNINGEN I ÅBO FRÅN 
MEDELTIDEN TILL 1962. Åbo 1986 .. 

. BLÅSMUSIKEN 1 ÅBO 1880- I 9 I 5. En historik 
över Åbo 2:dra skarpskyttebataljons musikkår samt 
ettjämförande studium av blåsmusikrepertoaren från 
samma tid. Åbo 1992. . 

DEN TIDIGASTE ELEKTRONMUSIKEN I 
FINLAND. Åbo 1990. 

io. Marja-Liisa Lehtonen DRAGSPELET I ÅBO PÅ I 980-TALET. Åbo 1991. 

1. 1. Pauliina Isomäki FRÅN AMATÖRINSTRUMENT TILL 
KONSERTESTRAD. Blockflöjten i Finland och 
finländska kompositioner fÖr blockflöjt. Åbo 1993. 
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ISSN 0781-6529 
, ISBN 951-650-594-5 

Åbo Akademis tryckeri 
Åbo 1995 


