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Förord
Denna avhandling beskriver musikundervisningens olika former
i

Abo från medeltiden tilI 1962, då musikinstitutet för första

gången slog upp sina dörrar för den musikstuderande allmänheten.
Inget arbete av detta slag torde finnas från tidigare, varför
avhandlingen kan anses tillföra Abo musikhistoria något nytt.
Musikundervisningens historia ger förvisso en vidgad aspekt på
dagens musikpedagogiska verksamhet.
Jag har valt ett helt och hållet deskriptivt framställningssätt och lämnat mera djupgående analyser. Huvudsyftetmed
avhandlingen har därmed blivit en kartläggning av hur, av vem,
under vilka förhållanden och med hjälp av hurudant material
musikundervisning förmedlats under ca 700 år i
avhandlingen har jag funnit i

Abo. Material tilI

Sibeliusmuseum, Abo Akademis

bibliotek, Turun Yliopistos bibliotek och Landsarkivet i

Abo.

Jag vilI rikta ett varmt tack tilI min handledare professor
Fabian Dahlström för saklig kritik, välbehövlig uppmuntran samt
en osviklig beredvillighet att när som helst svara på frågor.
Samtidigt vilI jag tacka alla de som gett mig konkret hjälp och
andligt stöd: personalen på Sibeliusmuseum, Abo Akademis bibliotek,
Turun Yliopistos bibliotek,

Landsarkivet och Abo Församlingars

arkiv, de personer jag vänt mig tilI för sakupplysningar, samt
alla mina vänner och bekanta -

ingen nämnd och ingen glömd.

Ett

speciellt tack vilI jag slutligen rikta tilI mina föräldrar Anita
och Sven Kvist samt min bror Hasse, vilka med änglalikt tålamod
generöst stött mig i mitt arbete.

1 januari 1986

Barbro Kvist
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Inledning
1 den kronologiska beskrivningen av musikundervisningens

historia i

Äbo har jag låtit avgörande händelser i

stadens

musikliv bestämma kapitelindelningen. Härigenom omfattar
kapitlen olika långa tidsperioder. Typiskt samhällshistoriska
händelser har getts utrymme i

den mån de haft inverkan på musik-

livet och musikundervisningen.
De institutioner som meddelat musikundervisning är vanligen
rått väl dokumenterade,

speciellt Äbo kyrkomusikinstitut - om

man bortser från t ex medeltidens klosterskola.
Musikundervisningen inom Äbo skolväsende har jag beskrivit
intill det Finland fick sin första folkskoleförordning 1866. Efter
detta fick Äbo ett stort antal privatskolor förutom de kommunala
och att beskriva musikundervisningen inom alla dessa skolor skulle
bli alltför omfattande för denna avhandling.
Beskrivningen kan knappast anses vara fullständig vad gäller
den privata musikundervisningen. Alla .privatlärare

ha~

inte

annonserat om sin verksamhet och övrig dokumentation har ofta
en väldigt slumpmässig karaktär.

1 ett par fall

(Hedlöf och EIg)

har jag av en ren slump på ett enkelt sätt kommit över notsamlingar, vilka högst antagligt använts som undervisningsmaterial. Förteckningen över dessa har jag tillfogat som bilagor.
En me ra ingående undersökning av de över 300 privatlärarnas
noter och undervisningsmetoder faller i

övrigt p g a sin om-

fattning på sidan av avhandlingens tyngdpunkt.
Äbo musikinstituts historia faller egentligen också utanför
ramen för detta arbete, vilket är orsaken tilI att jag behandlat
musikinstitutets förhistoria mycket kort och i

stora drag.

-

2.

2 -

Perioden från medeltiden fram tilI 1640
De äldsta bevarade urkunderna över musik som utövats i vårt

land är ett antal fragment ur några av kyrkans liturgiböcker.
Dessa fragment,

som utgörs av pergamentblad, antas härröra från

tiden vid övergången från 1000- tilI 1100-talet.
2.1

Dominikanermunkarnas klosterskola
Man kan bilda sig en ungefärlig uppfattning om den medeltida

katolska musikodlingen i vårt land genom studier av gamla pergamentblad.

Enligt Toivo Haapanen påvisar de att vår medeltida

kyrkomusik huvudsakligen grundade sig på den romanska och inte på
den germanska traditionen. De dominikanermunkar som anlände tilI
vårt land någon gång i mitten av 1200-talet kom sålunda att påverka den finländska liturgin. 1
Dominikanerna, vars skyddshelgon var St. Olof, uppförde ett
2

kloster ungefär vid Kaskisgatan 1 enligt dagens stadsplan.

Klostrets tillkomst har daterats tilI år 1249. Munkarna var enligt
ordensreglerna förpliktade att underhålla en skola och en "lector",
men det är osäkert huruvida medel fanns att tillgå för upprättandet
av en skola redan från början av klostrets verksamhet. Man antar
dock att klosterskolan, i

likhet med katedralskolan, inrättats

någon gång efter mitten av 1200-talet.- Skolan utbildade munkar,
som skulle sprida den katolska läran;3 En betydande del av den
katolska gudstjänsten består av liturgisk musik och dominikanermunkarna i

Äbo antas ha utvecklat den första för finländska för4
Med hänsyn tilI detta är det befogat

hållanden anpassade liturgin.

att anta att någon form av musikundervisning säkerligen förekommit
i

klosterskolan. Klostret förstördes år 1537 av eld och byggdes

aldrig upp igen. Klosterskolans verksamhet upphörde givetvis i
samband med detta. 5

1.

Marvia,

2.

Ruuth,

1909, s.111

1965, s.9-10;

3.

Ruuth,

1923, s.64-66

4.

Gummerus, 1913, s.61

5.

Ruuth,

1923, s.48

jfr. Haapanen,

1956, s.7-8

-
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2.2 Abo katedralskola
En annan institution som spred den katolska läran oeh som även
den utövade liturgisk sång i

Abo var domkyrkan. Abo domkyrka
1
grundades i början av 1200-talet oeh domkapitlet inrättades år
2
1276.
Det råder osäkerhet om när katedralskolan inrättades vid
domkyrkan - antagligen senast i samband med inrättandet av domkaPitlet. 3
Av kyrkans många tjänster nämns kantorsämbetet första gången
år 1474. Kantorn innehade en hög rang inom den medeltida kyrkan.
Han ledde korsången i gudstjänsten oeh bestred dessutom tjänsten
som katedralskolans direetor musiees.

1 kyrkosången

tjänstgjorde

s k ehorales eller korpräster, samt eleverna från katedralskolans
högsta klass. 4 Inom parentes må här nämnas att kyrkan omkring år
1330 införde den av dominikanermunkarna utveeklade liturgin, oeh
därmed fiek vår liturgi den tidigare omtalade romanska prägeln. 5
Abo katedralskolas inre organisation under medeltiden är föga
känd.

Emellertid var undervisningsväsendet inom den katolska

kristenheten rätt likformigt, varför man kan bilda sig en uppfattning om förhållandena i Abo utgående från undervisningsväsendet på annat håll. 6 1 den medeltida lärdomsskolan undervisades i artes triviales, vältalighetens tre vägar: språklära
(grammatik),

tallära (retorik) oeh tankelära (dialektik eller

logik).7 1 mera betydande domskolor undervisades även i

den högre
8

kvadriviala kursen: musik, aritmetik, geometri oeh astronomi.
Man vet att undervisning i

triviumämnena gavs i

Abo i

början av

1400-talet oeh att skolan redan då hade ett gott anseende.
Förutom triviumämnena oeh kristendomskunskapen var sången ett
betydelsefullt ämne i den medeltida läroplanen. Man meddelade
undervisning i

både enkel koralsång (musiea ehoralis) oeh svårare,

1.

Ruuth, 1909, s.13

2.

Ruuth, 1923, s.4

3.

Ruuth, 1923, s.65

4.

Ruuth, 1923, s.5

5. Marvia, 1965, s. 1 0
6.

Hastig, 1908, s.5

7. Ruuth, 1923, s.67
8. Hastig, 1908, s.5 - uppgift ur bl a Hollander: Svensk undervisningshistoria, s.135 f,

147 f

-
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flerstämmig sång av kyrklig eller profan art (musiea figurativa). 1
En av orsakerna till att sången gavs en så betydande plats i
den medeltida skolundervisningen var det faktum att sången, krasst
uttryekt, var ekonomiskt lönsam.

För det första bidrog djäknarna

till katedralskolans underhåll genom den s k soekengången, som
2
För det andra

företogs vid jUl, påsk, midsommar oeh mikaeli.

rönte sången vid gudstjänster oeh själamässor en uppskattning, som
ofta uttryektss genom gåvor i

form av pengar eller in natura.

Speeiellt inkomstbringande synes själamässorna ha varit, enär den
som sökte

~rid

för sin själ efter detta gärna avstod något av sitt

jordiska i utbyte. Det låg alltså i kyrkans intresse att korpräster
oeh skoldjäknar sjöng så konstfullt oeh vaekert som möjligt, för
3
att sålunda vädja till potentiella donatorer.
Med reformationen miste kyrkan sin självständighet oeh blev beroende av konung oeh stat. De rikedomar, i

form av jordegendomar oeh

pengar, kyrkan haft till sitt förfogande skulle nu även brukas av
staten. Dessutom skulle sedvänjan med själamässor, samt korprästerna
som institution avskaffas.

I oeh med detta fanns risk för att folket
.
4
ge gåvor för sången.

skulle tappa intresset för att

Ar 1571 utgavs Sveriges första skolordning i

tryek. Den svenska

skolstadgan upptog latin, religion, sång oeh musik som obligatoriska
ämnen.

Religionsundervisningen omfattade efter reformationen för-

ändrade läror oeh sången anknöts tilI den religiösa undervisningen;
båda skulle befrämja det lutherska troslivet. At vardera ämnena
5
ägnades ungefär lika myeket tid för undervisning.
Sången i

domkyrkan utfördes fortfarande av djäknar oeh musiken

skulle i görligaste mån öka allmänhetens benägenhet för donationer.
Med avseende på detta lades stor vikt vid djäknarnas behärskning av
musiea figurativa oeh i skolstadgan från år 1571 heter det angående
kyrkosången:

"Then ordning som behöffues til songen j

skola Seholemestarenar ieke heller förgäta,

tilskieka wissa Offieiales, Horistas, Reetores,
eularios ete. hwilke sigh ther på j
warda j sakenne ferdighe.

Leetores, Versi-

tijdh öffua, så at the mågha

Sammalunda oek Cantores in figuratiuis,

1. Hastig, 1908, s.5 ; j fr von Bonsdorff, 1904, s.148
2. Hastig, 1908, s.6
3.

Norlind,

4. Norlind,

1909, s.1-2
1909, s.2

5. Hastig, 1908, s. 12, 14

Kyrkionne,

vthan altijdh lata

- 5 -

när någor stoor högtides dag tilstundar. Tesse skola ieke heller
oöffuade framkomma.,,1 1 Nova ordinatia eeelestiatiea från år 1575
stadgas i artikeln om kyrkosång: "Man skal ieke försumma att öffua
oeh siunga i

tijderna, Responsoria, Hymner, Antiphoner, Sequentier

oeh Colleeter, som medh Gudz ordh öffuer ens komma, oeh förbättra,
om man kan, the som orette ähro. Skola oeh sådana Hymner, Antiphoner,
Responsoria ete. i skolerna aff Skolemestare förklaras, at vngdomen
må förstå thet the siungha."

2

För att uppnå den konstfullhet i sången man eftersträvade
ordnades musikundervisningen progressivt, dvs från lättare tilI
svårare styeken. På varje klass skulle djäknarna lära sig vissa nya
uppgifter, oeh sånglektioner ägde rum alla dagar kl.12-13. 1 1571
års skolordning stadgas om musikövningarna följande: "Ytterligare
strax effter måltijdh ifrå thet tolff slår in til itt slår, skola
allesammans, som lyda til then andra,

tridie oeh fierde kretzerna,

öffuas in Musiea, bådhe Chorali oeh Figuratiua. 1eke at the allenast
siunga ex vsu, vthan at the oek på samma tijdh warda vnderwijste in
Rudimentis Musieae [musikteorins grundeJ . Oeh skal thenne timen
brukas tilI sång, ieke Måndagen allenast, vthan oek så alla the
andra dagarna j wekonne." På söndagarna förhördes i
Musiealium oeh 1ntonationes Psalmorum"
intonation tilI psalmsången).

"Tropos Tonorum

(kyrkotonarterna oeh

3

Genom studier i en skollag från början av 1600-talet, återfunnen
i början av detta sekel, får man en uppfattning om katedralskolans
inre angelägenheter. Man tror att lagen uppkommit inom Äbo katedralskola för att fastställa de skyldigheter som tillkom underlärare
oeh elever, samt för att preeisera reglerna för ordning oeh upp4
förande.
Enligt en formulering i denna lag skulle eensorerna öva
skolgossarna "in eantionibus" oeh av det kan man förstå att de
gamla skolsångerna inte glömts bort. Ruuth antar att sångerna, som
utgetts i
intresse.

tryek år 1582 i
5

Rostoek, i oeh med det rönte ett förnyat

Är 1611 kom inom Svea rike en n y skolordning, som antogs
6
Det är ovisst huruvida

av prästerskapet men inte av regeringen.

1. Norlind, 1909, s.2-3 - ur Kyrkoordningen 1:172
2. Norlind, 1909, s.3 - ur Kyrkoordningen 1:327
3. Norlind, 1909, s.22 - ur Kyrkoordningen 1:167, 171
4. Gummerus, 1906, s.4-5
5. Ruuth, 1923, s.106
6. von Bonsdorff, 1904, s.141

- 6 Abo domskola berördes av denna skolordning

1

och därför väljer jag

att inte gå in på den här.
De tidigaste uppgifterna som rör musikundervisningen i Abo
2
Isak Rothovius, som

katedralskola härstammar från 1620-talet.
tillträdde biskopsämbetet i

Abo år 1627, uppmärksammade skol- och

kyrkosången.

Samma år anställde domkapitlet en viss kantor som
varje söndag skulle figurera diskantstycken i kyrkan. 3 Från år
1629 finns följande uppgift antecknad i

Abo domkyrkas räkenskaper:

"Är lefwereret d. Boetio, huilken är rector cantus, för sitt arbete
och omack han i

församblingen hafft hafwer,

peninger - 16 daler

12 öre".4 Denne rector cantus Boetius kan ha varit sånglärare i
katedralskolan. Det är närmast titeln som låter antyda detta;
säkra uppgifter finns inte. Rothovius skaffade år 1627 tio diskantböcker tilI domkyrkan, vilket visar hur angelägen han var att höja
standarden på kyrkosången. Tillika uppmanade Rothovius skolrektorerna att vänja eleverna att sjunga efter "notulas" 5
Ar 1630 ombildades Abo katedralskola tilI ett gymnasium med till,
6
hörande bottenskola ("schola inferior"l.
Katedralskolans två eIler
tre högsta klasser antas ha förvandlats tilI de egentliga gymnasiet
medan de lägsta klasserna fick bli den för gymnasiet förberedande
7
bottenskolan.
Gymnasiet inrymdes i

samma hus i domkyrkomuren där katedral-

skolan i ett sekel haft sina utrymmen. 1 huset fanns två auditorier,
ett i

bottenvåningen och ett i övre våningen. Det förra kallades
8

"gamla skolan" och det senare "collegium".

Isak Rothovius, som var eldsjälen bakom gymnasiets tillkomst,
grep sig an den organisatoriska planeringen av gymnasiet. Man antar
även att den nya skolordningen "Methodus didactica in collegio
aboensi", som reglerade både bottenskolans och gymnasiets verksam9
het, har utarbetats av Rothovius.

---------------------1. Hastig,

1908, s.15

2. Marvia,

1959, s.65

3. Andersson, O. , 1927 a,
4. Hausen, 1884, s .113

s.8

5. Andersson, O. , 1927 a, s.8-9
6. von Bonsdorff, 1904, s.153, 165
7. von Bonsdorff, 1904, s.155
8. von Bonsdorff, 1904, s.153
9. von Bonsdorff, 1904, s. 1 52, 155-156

- 7 1 Rothovius läroplan för gymnasiet fanns

bestämmelser angående

musikundervisningen. Sångövning skulle försiggå kl.12-13 alla
dagar utom söndag i

båda auditorierna. Rector cantus hade tilI upp-

gift att leda övningarna med bistånd av bottenskolans kolleger. 1
gamla skolan skulle man sjunga "choralis una cum tonis et psalmis"
och i collegiet "figurativa". Alla var skyldiga att delta och
skolans rektor skulle närvara för att upprätthålla ordningen bland
1
sångarna.
Sången utgjorde således fortfarande en viktig punkt i
undervisningsplanen. Sången var naturligtvis speciellt viktig för
blivande präster, men trots att alla inte blev präster tilItalades
väl alla gymnasiets elever av äran att få "intonera" sången i
kyrkan om söndagarna. 2

dom-

Gymnasiet ägde ett mindre förråd blås- och stränginstrument, som
fick utnyttjas av musikaliskt begåvade elever. Ar 1638 hade 25 dal.
s.m.

tagits av skolans medel för införskaffning av basuner och
3
Detta torde betyda att någon form av instrumentundervisning

fioler.

måste ha förekommit inom gymnasiet.

Några direkta uppgifter rörande

en sådan undervisning har jag dock inte påträffat.
Skolans ledning hade tydligen insett värdet av att ha instrumentalt kunniga djäknar tilI sitt förfogande. Dessa inhämtade vanligen
mera förning från sockengången än sina sjungande bröder. Atminstone
förhöll det sig på det viset i Sverige; huruvida det för Finlands
del var likadant finns det inga uppgifter om. 4
2.3 Domkyrkoorganisterna och privatlärare
Musiken i domkyrkan före år 1640 utgjordes förvisso inte bara av
djäknarnas sång. Det finns i de gamla skrifterna också en och annan
anteckning om organister i
organist i

Abo. Den första säkra uppgiften om en

Abo domkyrka är från år 1576. Det året omtalas i

dom-

kyrkans räkenskaper Eskil orgomästare. Ar 1580 nämns Bertil Ambrosius
Organist och Grels organist. 5 En organist från Reval införskrevs år
1620 6 och år 1629 mottog mäster Håkon 100 daler k.m. i organistlön.
Hur pass skickliga dessa organister kan ha varit finns det ingen an1. von Bonsdorff, 1904, s. 161, 163
2. von Bonsdorff, 1904, s.163-164
3. von Bonsdorff, 1904, s .154, 164
4. Marvia, 1959, s.66
5. Andersson, O. , 1948, s.19
6. von Bonsdorff, 1904, s.82
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teckning om; däremot får vi veta att mäster Håkon gay undervisning
i musik och mottog betalning in natura. 1 Det ligger nära tilI hands
att tro att även de andra organisterna var verksamma som musiklärare.
Sångundervisning i samband med religionsundervisningen var
tydligt en angelägen sak för kyrkans män. 1 januari 1638 anmälde
Jeremias Alexandri för domkapitlet att han från Stockholm erhållit
en skrivelse som intygade att han skulle undervisa tyska barn i Abo.
Domkapitlet sade i sitt utlåtande att han "skall blifva vid pedagogiam för de tyskes barn här i

staden och öfva dem i

det tyska

språket och gudsfruktan; skall ock han instituera dem i catechismo
och låta dem sjunga psalmer." Det fanns andra sådana lärare i
och en var antagligen Johan, tysk skolmästare. 2

staden

2.4 Militärmusiken
Efter mitten av 1500-talet förekom sporadiskt en form av
instrumentalundervisning på Abo slott. Det var dock tröligen inte
frågan om undervisning i konstmusikaliskt avseende, utan rätt och
slätt en strävan efter sådan behärskning av instrumenten att ifrågavarande adepter skulle kunna fungera som signalister bl a i fälttåg.

Gustaf Vasa Iät nämligen utarbeta ett signalsystem som skulle

dirigera soldaterna i strid, dvs när de skulle gå tilI attack,
reträtt osv. Dessa signaler skulle spelas "medh svidzerpijper,
sompt medh siöflött små och store, sompt medh trumether, sompt medh
skalmejer, sompt medh horn ... "3 Gustav Vasa befann sig på Abo slott
flera gånger åren 1555-1556 och hade antagligen med sig soldater,
4

signalister och trumpetare från Stockholm.

1.

Andersson, 0., 1948, s.33

2. von Bonsdorff, 1904, s. 183
3. Hausen, 1904, s.319-324
4. Ruuth, 1912, s.123
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3. Perioden 1640-1790
3.1 Abo akademi och musikundervisningen
Ett viktigt år i

finländsk kulturhistoria är 1640 då landets

första universitet, Abo akademi, grundades. Abo akademi kom att få
stor betydelse som fjärmare av bl a det finländska musiklivet.
Den drivande kraften bakom grundandet av akademin var generalguvernör Per Brahe. Abo akademi fick sin hemvist i gymnasiets f d
1
lokaliteter i domkyrkans ringmur och en katedralskola inrättades
i stället för det gymnasium, som uppgått i akademin. 2
Musikundervisning i egentlig mening förekom inte inom akademin
på ett helt sekel, men man utövade ändå musik. 3 Akademin hade en
instrumentsamling,4 vilken sannolikt stod till musikbegåvade
studenters förfogande. Meningen var att dessa skulle bistå med
musik vid akademins solenna akter.

Konsistorium belönade också
speciellt musikaliska studenter med stipendier. 5
Studenternas musicerande krävde dock en ledare och den person

som av konsistorium ansågs skickad ait leda musiken vid akademin
6
var Samuel Georgii Hartman.
Ar 1640 blev han "på thet hans löhn
må något tillökas" rector cantus och förhindrades därmed att flytta
från Abo till Helsingfors, där han ämnat söka sig en tjänst. 7
Hartman blev samtidigt rektor och sånglärare vid katedralskolan. 8
Efter Hartman,

som dog år 1653, omnämnes år 1659 magister

Claudius Martini Holst som director cantus vid akademin och man
tr6r att han innehade motsvarande tjänst vid skolan. 9 I början
av 1670-talet var Johannes Salmenius lärare och sångledare vid
både akademin och katedralskolan. 10
1.

Perälä, 1965, s.114

2.

Nordmann, 1904, s.128

3. SoLex, 1975, s.582 (E.Marvia)
4. Nordmann, 1904, s.128
5.

SoLex,

1975, s.582 (E.Marvia)

6.

Andersson, 0., 1927 a, s.9

7. Consistorii Academici Aboensis äldre protokoller, 1884, s.10-11
8.

Andersson, 0., 1927 a, s.9; jfr Heikel, 1894, s.50

9. von Bonsdorff, 1904, s. 211
10. Andersson, 0., 1927 a, s.11-12
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Carl Petter Lenning, f d kapellist vid hovet i Stockholm och
organist i Strängnäs, anställdes år 1741 som domkyrkoorganist i
1
Äbo.
Samtidigt hade Lenning tillstånd att undervisa musik vid
akademin och handha ledningen av studenternas musikverksamhet.
Detta fick han till en början ingen ersättning för.

Först år 1747
2
erhöll han ordinarie lön såsom akademins musikdirektör.
Den undervisning musikdirektören gay var främst ämnad för de
studenter som trakterade något stråkinstrument. Parentetiskt må
3
nämnas att Lenning själv spelade violin, klaver och orgel.
Stråkarna bildade stommen i
spetsen för.

det akademiska kapell Lenning stod i

Förutom stråkarna fanns träblåsare, av vilka flöjterna

och oboerna var de förnämsta. Dessutom förstärktes kapellet vid
offentliga uppträdanden med musicerande personer ur societeten
eller musiker som befann sig i Äbo.
Det finns en del ströuppgifter rörande Lennings musikundervisning vid akademin; bl akan man, utgående från det bråk som uppstod angående musikprogrammet vid promotionen 1748, sluta sig till
att Lenning inte alltid åtnjöt studenternas förtroende.

Lenning

hjälpte dock begåvade elever, bl a Erik Eriksson Tulindberg och
Johan Lindell, till konsistoriums musikstipendier. Studenterna
hyste dock inte någon större uppskattning för Lennings musikundervisning och deltog inte i den mer än vad som var nödvändigt
för erhållandet av stipendier. Situationen förvärrades småningom
och med stigande ålder minskade Lennings anseende som musiker.
Carl Petter Lenning innehade tjänsten som musices director
vid Äbo akademi 1747-1788. Vid sidan om sin ordinarie lärartjänst
utövade han en omfattande privat lärarverksamhet. 1 sina annonser
uppgav han sig hålla "offentliga övningar i musiken och undervisa
enskilt efter vars och ens åstundan". Genom Lennings arbete be4
fästes musikens ställning i Äbo.
Man kan anse att Lennings
akademiska kapell utgjorde grunden till vårt lands orkesterliv. 5
Att man år 1749 införskaffade en "dulcian eller bason" till
akademins instrumentsamling är antagligen Lennings förtjänst.
Samma år förärade Johan Helmich Roman akademins bibliotek "en
1. Andersson,
2. Andersson,
3. Marvia,

o. ,
o. ,

1940, s .11
1940, s .15

1965, s.24

4. Andersson,

o. ,

1940, 19-24

5. Marvia, 1965, s.25
6. Andersson,

o. ,

1940, s.18
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- 11 ansenlig samling av vackra och ej mindre ra ra musikalier".1
C.P.Lennings son, Johan Petter Lenning, efterträdde sin far
som musices direktor år 1788 och innehade tjänsten till sin död
2
år 1791.
J.P.Lennings insatser inom Abo musikliv torde dock inte
ha rönt någon speciell uppskattning, snarare tvärtom. 3
3.2 Musikundervisningen vid katedralskolan
Det år 1630 grundade gymnasiet var fram till år 1640 den förnämsta utbildningshärden i vårt land. Förskolan till gymnasiet
kallades "schola inferior", vilken efter Abo akademis grundande
åter blev katedralskola.

Våren 1641 anlände ett kungligt brev,

vari bestämdes att trivialskolor skulle inrättas i Abo, Helsing4
Med benämningarna trivialskola och katedralfors och BjörnebOrg.
skola avser jag i

fortsättningen samma inrättning.

Trivialskolan i

Abo inrymdes i

två hus belägna i ringmuren på

västra sidan om domkyrkan. Diskantkammaren eller musikkammaren,
där sångövn~ngarna hÖlls,5 torde ha utgjorts av en Sidobyggnad.

6

För sångundervisningen fanns två "stora nottaflor med röda
linjer",7 samt en, i

jämförelse med annan litteratur, mycket

omfattande musikaliesamling. 8
Under de första årtiondena av sin verksamhet utvecklades
trivialskolan och kom att från 1670-talet omfatta sex klasser;
ett antal som bibehölls ända in på 1800-talet. 9
Ar 1640 blev lärarna i katedralskolan ordinarie tjänstemän
och avlönades av staten, vilket betydde att de inte längre var
10
beroende av bönders och borgares allmosor.
Director cantus,
läraren i sång, hade dock inte sin lön å stat, utan fick nöja sig
1. Andersson,
2. Andersson,
3.

o. ,
o. ,

1940, s.19
1940, s.24

Lagus, 1890, s.3

4. von Bonsdorff, 1904, s.167-168
5. Hastig, 1908, s .114
6. von Bonsdorff, 1904, s.168
7. Hastig, 1908, s. 11 7
8. Has tig, 1908, s.121 ; se Bilaga 1
9. von Bonsdorff, 1904, s. 1 69
10. von Bonsdorff, 1904, s.168

- 12 med de anslag han fick av djäknepenningarna och bidragen från
1
Först på 1820-

förmögnare elever, skolans gynnare och vänner.
2
talet fick director cantus ordinarie lön.

3
SångLäraren undervisade i katedralskolans alla klasser och
4
ansvarade även för sången i dOmkyrkan. Härvid hade han ännu år
1789 hjälp av några välsjungande skolgossar både helg- och vardagar. Senare bestämdes att skolgossarna inte skulle sysselsättas
med kyrkosången under vardagarna. 5 Tidvis fanns två sånglärare
vid katedralskolan: en director cantus choralis och en director
cantus figuralis. 6
Såsom jag tidigare nämnt blev S.G.Hartman år 1640 utnämnd till
rector cantus, varvid han var verksam som rektor och sånglärare
vid skolan. Hartman dog 1653 och de närmaste åren efter hans
död tycks skolan ha varit utan sångledare. 7
Claud. Martini Holst var för en kort tid sånglärare vid akademin
och katedralskolan. Dennes efterträdare blev Johannes Salmenius,
som också var organist i domkyrkan. 8 Få uppgifter finns bevarade
om sånglärarnas verksamhet, men om Salmenius får man veta att han
år 1668 hade sju vokalister till sitt förfogande. Ar 1673 begärde
han stipendier åt fyra studenter. För övrigt tycks han inte ha
rönt någon vidare uppskattning som musikledare. Skolbibliotekets
förråd av musikalier ger dock vid handen att skölmusiken uppmärksammats under denne Salmenius tid. 9
Efter Salmenius omnämnes som rectores cantus Nicolaus Steenman gotlandus och Thomas Busander 1677, Olaus Lauraeus 1678,
Isacus Erlandi Pihlman 1681, Osenius nämns avliden år 1685 och
efter honom sköttes tjänsten i fyra år av organisten vid domkyrkan, nämligen Kristian Kellner.

Förutom Kellner var ingen av

de andra av större betydelse. Katedralskolans sista sånglärare före
Stora ofreden var: Isaacus Waasbom, Andreas Ravonius, Erik Axel
1. von Bonsdorff, 1904, s.171
2. Hastig, 1908, s.20
3. Hastig,

1908, s.17

4. von Bonsdorff, 1904, s.171
5. Has tig, 1908, s.98
6. Hastig, 1908, s.17 ; Jalava, 1933, s.698
7. Andersson,

o. ,

1927 a, s. 9-10

8. Andersson, O. , 1927 a, s. 11-1 2
9. Andersson, O. , 1927 a, s.17
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Care·nius och Samuel Georgii Coriander. 1
Stora ofreden 1710-1721 avbröt allt effektivt skolarbete.
Många lärare flydde till Sverige varpå undervisningen vid katedralskolan behjälpligt sköttes, men inställdes helt vid akademin.
Först fr

0

m 1722, då katedralskolan åter fick ordinarie lärare,
2
Under Lilla ofreden

vidtog ett bättre organiserat skolarbete.

(1742-1743) avstannade inte undervisningen, men störningar i
skolarbetet förkom och elevfrekvensen sjönk. 3
Directores cantus efter Stora ofreden var N.öhrström 17241726, Simon Iraenius 1726-1741, Mattias Rhyselius 1742-1751,
Johan Lindell 1751-1787, Simon Mexberg 1787-1789 och Simon
4
Telenius från år 1789.
Jag påpekade redan att uppgifter om ovannämnda lärares verksamhet saknas, men i skolordningar och andra stadgar kan man dock
få en uppfattning om hur sångundervisningen var planerad. Skolordningen av 1649 har betraktats som ett pedagogiskt mästerstycke. 5
Sångundervisning skulle ske en timme varje dag i

alla klasser. 1

första klass skulle psalmer och intervall läras. 1 andra klass
föreskrevs fortsättning av psalmsången samtidigt som man skulle
bekanta sig med figurativ sång. 1 tredje och fjärde klass bestod
lärokursen i
6
teorin.

psalmsång, figuralsång och grunderna till musik-

Biskop Johan Gezelius d.ä. utarbetade en läroplan som väl
huvudsakligen kom till användning i Abo katedralskola. Denna
läroplan kallades "Methodus informandi" och trycktes i Abo år
1683. 7 "Methodus informandi" påbjöd att första eftermiddags8
timmen (kl.12-13) såsom tidigare skulle ägnas åt sången.
Karl XI:s skolordning av år 1693 bibehöll den genom åren
dagliga sångtimmen mellan klockan 12 och 13. Denna timme skulle
såväl musica choralis som figurativa övas. 9 Trots det innehöll
denna skolordnini en negativ punkt: skolsången, som tidigare hade
1. Andersson,

o. ,

1927 a, s.1 7, 20

2. Hastig, 1908, s.32-33
3. Hastig, 1908, s. 1 64
4. Hastig, 1908, s.83
5. Hastig, 1908, s.22
6.

Pajamo, 1976, s.19

7. von Bonsdorff, 1904, s.188
8. von Bonsdorff, 1904, s .189; jfr Hastig, 1908, s.27
9. Hastig, 1908, s.30; jfr von Bonsdorff, 1904, s. 1 90

- 14 ansetts vara ett centralt undervisningsämne, blev nu degraderat
1

och fick status av övningsämne.

Domkapitlet godkände den 14.10.1703 en ordningsstadga, vari
för sången i

katedralskolan följande gällde: "VIII:o. De psalmer,

så gamle som nye, som äro uti den svenska nya psalmboken tilI hvar
söndag annoterade, skola äfven i veckan för hvar söndag sjungas,
åliggande directori cantus att 2 gånger i veckan öfver hela scholan
derutinnan anställa behörigt förhör, så att hvad om måndagen och
tisdagen sjunges varder om onsdagen, och det som å torsdagen och
fredagen sjunges om lördagen per paria förhördt och repeteradt."2
Frihetstiden (1718-1739) var rik på reformsträvanden, även
skolordningen skulle reformeras. Ett förslag tilI ny skolordning
utarbetades och den 4 februari 1724 fastställdes den nya skollagen.
Den ansågs dock endast utgöra ett provisorium, ty enligt konung
Fredrik I tillmötesgick skollagen inte tidsenliga reformkrav då
den, liksom sina föregångare, företrädesvis var lämpad för utbildning av präster. Skolordningen kom trots det i Sverige att
gälla tilI år 1807; i Finland gällde den tilI år 1843. 3
Skolordningen av år 1724 bibehöll den dagliga sångtimmen, .men
med det undantaget att de två högsta klasserna varje onsdag och
lördag kl.12-13 i stället för att sjunga skulle sysselsätta sig med
räkning. I skolordningen stadgades "att den kollega, som tilI
sjungande är bekvämligast, måste antaga direktionen öfver emot
den lön, som denna sysslan kan tillslagen vara eller blifva, och
uppteckna notas musicales på de psalmer, hvilka höra tilI följande
söndag, och i anledning däraf lära skolepiltarne sjunga de nämnda
psalmer, men därest särskilda personer finnas med apart lön för
sången uti skolan försedde, må det efter vanligheten förblifva."
Sångläraren skulle också undervisa i musica figurativa och öva de
elever som "därtill böjelige voro". Musikundervisningen efter
Stora ofreden var huvudsakligen inriktad på vokalmusik.
Domkapitlet betonade år 1743 att eleverna borde lära sig
sången tilI dess "behörige grunder af noter och ej af blotta gehören eIler ex usu", vilket troligen hade tilI följd att skolans
stora notpsalmbok kom i flitig användning.
I skolordningsförslaget av 1760 hade sångtimmarna minskats i
antal. Detta föranledde protest från Abo domkapitel, som förklarade att knappt en timme om dagen hade varit tillräckligt för
1. Pajamo, 1976, s.19-20
2. von Bonsdorff, 1904, s.192-193
3. Hastig, 1908, s.34

- 15 sångens behärskning. Största delen av tiden användes sannolikt
tilI övning av koralsång, men man sjöng även kantilener eIler
karminalier, "eantiones piae et antiquae". Härmed avses troligen
de sjutton kantilener som år 1761 uppgavs vara i

bruk vid katedral-

skolan. Direetor eantus Lindell hade tagit ut dessa ur de i Greifswald år 1582 oeh på Visingsö år 1679 utgivna Cantiones eeelesiastieae
et seholastieae.
Sista veekan vid höstterminens slut ägnades åt sångövningar
oeh kallades därför vanligen sångveekan. Även före påsk oeh pingst
1
avdelades flera dagar för sång.
Djäknarnas sång utgjorde även under 1600-1700-talen en väsentlig
del av gudstjänsten. Ar 1657 gay domkapitlet härför noggranna
bestämmelser: skolans rektor oeh konrektor skulle leda djäknesången i kyrkan. Konrektor skulle stanna i koret med djäknarna oeh
"laga så att det går väl tilI". Vanligen var det ändå skolans
2
direetor eantus som ledde sången.
Djäknesången begränsade sig doek inte bara tilI kyrkan eIler
skolan. Redan sedan gammalt var det vanligt att vid olika tillfällen be om djäknarnas sång. Körsång utövades bara inom skolan
på 1600-talet3 oeh de vokala prestationer med vilka borgerskapet
4
undfägnades blev på så sätt ett monopol för skolans djäknar.
Emporagrius, biskop i Strängnäs 1664-1674, säger angående
kyrkomusiken i kyrkoordningen följande:

"Det är nogh siunga Diseant

på alla stora åhrs högtijder, sampt andra förefallande Solenniteter,
såsom Cröningar, Biskopars vigningar, Kyrkioherdars insättiande i
förnäme städer, Promotioner oeh Reetorum omskifftningar uti
Aeademierne ete. Tå man lijkwäl ieke skal blifwa widh blotta Musieen,
uthan oekså ther hoos siunga någon gudeligh psalm effter tidsens
lägenheet".5
De medel som inflöt tilI skolan från soekengången användes,
efter det att lärarna fått lön"å stat,vanligen tilI skolhusets
underhåll, samt tillinköp av nödvändiga inventarier oeh undervisningsmaterial (böeker, kartor, noter oeh musikinstrumentl. För
sång~

oeh musikövningarna köptes år 1689 tre diskantböeker, år 1691

en bas- oeh en tenorfiol, år 1693 en basun oeh tre fioler oeh år
1. Hastig, 1908, s.232-233
2. von Bonsdorff, 1904, s.84
3. Marvia, 1959, s.59
4. von Bonsdorff, 1904, s.399
5. Marvia, 1959, s.59; Norlind, 1909, s.4
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1702 en basun. Instrumentalmusiken fick tydligen ett ökat intresse
1
i katedralskolan mot slutet av 1600-talet.
3.3 Domkyrkoorganisterna
Domkyrkoorganisterna var, som det redan framgått ur texten,
ibland även verksamma som sånglärare vid katedralskolan. Huruvida
organisterna utövade privat musikundervisning finns det belägg för
endast i

Lennings (se sidan 10) och Christian Kellners fall. Hösten

1680 uppgjorde nämligen staden med Monsieur Christian Kellner ett
kontrakt, vari bl a ingick en paragraf som skulle säkra tjänstens
skötsel i

de fall den ordinarie tjänsteinnehavaren insjuknade

eIler hade andra laga förhinder.

Organisten blev ålagd att lära

någon ung person att "bruka orgorna tilI sin klaver och pedal".2
1 ett brev tilI

i

John Rosas omtalar Eric Söderström att han,.

samband med släktforskning, i kyrkoböcker påträffat flere an-

teckningar om unga studerande som rest tilI Abo för att besöka
klockar Weckmans "jkola", vilken tydligen existerat under 17ÖO-talets
3
förra hälft.
Nutida uppfattning av ordet klockare har stark anknytning tilI musik och man skulle då kunna tro att klockar Weckmans skola var en musikskola. Klockarnas uppgift efter reformationen
var emellertid undervisning av barn och ungdom, vilket var en angelägen sak för den lutherska kyrkan. Enligt 1686 års kyrkolag
skulle klockaren "med alI flit och trohet driva barnaläran". Han
skulle äga bokliga kunskaper och skulle kunna sjunga och skriva.

4

Dettå kuhde betyda att klockar Weckman bibringade sina elever
grundläggande bibliska kunskaper och möjligen även invigde dem
i

psalmsång.

3.4 Stadsmusikanter, privatpersoner och Aurorasällskapet
Då och då nämns i stadens äldre handlingar kringresande musikanter,

tuba- eIler basunblåsare och dulcianblåsare, vilka i

första

hand engagerades för att underhålla stadsborna vid deras familjefester, men även musicerade i

domkyrkan. Domkapitlet anställde

musikanter för att göra musik vid större högtider. Ar 1679
1. von Bonsdorff,

1904, s.177; Andersson, 0., 1927 a, s.20

2. von Bonsdorff, 1904, 82-83
3. Brev tilI John Rosas från Eric Söderström
4. Sandholm, 1963, s.106-107
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nämns t ex basunblåsaren, studerande Marcus Gronovius som erhållit
lön för att ha biträtt vid kyrkomusiken och undervisat två
djäknar, som skulle vidareförmedla sina lärdomar åt sina kamrater.
Huruvida det fanns något monopol på musiken utanför kyrkan i
början på 1600-talet är svårt att påvisa. De många uppgifter om
spelmän som påträffas i gamla handlingar pekar på fri konkurrens.

2

Under 1600-talets senare hälft förändrades läget. Musikanternas
konstutövning hade då ägnats så pass stor uppmärksamhet av stadens
myndigheter, att musikutövarna kom att utgöra ett eget fack. De
som tillhörde detta "fack" hade monopol på den yrkesmässiga musikutövningen i

staden. Från och med år 1670 skulle spelemännen först

avlägga prov i

församlingen innan de kunde antas tili stads-

musikanter. 3
Trots att stadsmusikanterna aldrig bildade ett skrå i

tradi-

tioneil bemärkelse, erhöll de ändå särskilda privilegier och
titulerades ofta "mester". Stadsmusikanten hade nämligen ofta
hjälp av en tämligen välutbildad, yngre musiker, som var hans
musikantgesäll. Dessutom var stadsmusikanten vanligen skyldig att
öva upp lärlingar. Gesällen och lärlingarna fick i regel mat och
husrum hos sin "mester".4
Titeln spelman är väldigt frekvent i

de gamla dokumentcn.

Antagligen var stråkinstrumenten väl företrädda, men musiker rned
andra instrument förekom också: Mårten Säckpipare (1614-1616),
pukslagarna Matts (1650) och Johan Barbar (1686), dulcianblåsarna
Jakob Bärgh (1689) och Gabriel (1696), skalmejblåsarna Gustaf
Johansson och Lars Nilsson (1696). 1 handlingarna orntalas cittraspelare och år 1694 studenter som spelade "trycktaffel".5
Musikutövning i

hernmen var ingen vanlig företeelse på 1700-

talet och ännu i mitten av seklet hade klaverspelningen ringa utbredning. Klavecin [cembalo] och klavikord var antagligen de vanligaste tangentinstrumenten under hela århundradet,
pianofortet redan uppfunnits. 6
1. von Bonsdorff, 1904, s.83
2. von Bonsdorff, 1904, s.400
3. von Bonsdorff, 1904, s.401
4. Andersson, G. , 1984, s.31
5. von Bonsdorff, 1904, s.403
6. Andersson, O. , 1940, s.25

trots att

1

Ar 1770 grundades i

18 -

Abo Aurorasällskapet.

1

Detta var tilI

en början helt vittert, men år 1773 omorganiserades Aurora och
vitterheten, vetenskapen och musiken bildade egna klasser.
Kapellmästare Johan Friedrich Jahn invaldes i Aurorasällskapet
2
sannolikt för att förstärka musikklassen.
1nom Aurora förekom synbarligen ingen musikundervisning, utan
de som redan behärskade något instrument sammankom för orkesterövningar.
3.5 Militärmusiken
Sveriges försvarsväsen granskades och effektiviserades under
Karl X1:s tid.
folket i

Från början av 1680 inleddes indelningen av fot3
rotar.
1 Abo läns infanteriregemente fanns vid denna

tid 16 trumslagare, 8 pipare och 4 skalmejblåsare.
Ar 1699 skrev major v.Wadenfelt tilI konungen att det i

Abo

fanns en oboist, som var villig att undervisa regementets skalmejblåsare och då dessa verkligen behövde någon form av instruktion
undrade majoren om kungen kunde bevilja regementet oboer. Anhållan
beviljades inte och man fick nöja sig med skalmejorna.
Piparnas och trumslagärnas uppgifter bestod i att ge olika
signaler och sörja för marschtakten. Skalmejblåsarna, som tillkom
regementena under Karl X1:s tid, kunde däremot även framföra
harmonimusik. 4 Efter Karl X11:s död nedskars musikerbefattningarna
vid regementena, men under Gustaf 111:s regering återfick regementsmusiken tillbördlig uppmärksamhet. 5
Abo spelade en obetydlig roll i
1700-talet.

Finlands försvarsplaner på

på Äbo slott fanns visserligen en garnison och

år 1734 bestod den av en underofficer och 24 soldater. De skulle
bl a bevaka spannmålsmagasinet, som var inrymt i

slottet. Äbo
6
läns infanteriregemente exercerades på fälten invid slottet.

1. Andersson,

0.,

1940, s.28

2. Andersson,

0.,

1940, s.31-32

3. Sveriges historia, 1921, s. 251
4. Vilj an ti, 1935, s. 252-254
5. Lindh,

1928, s. 237-238

6. Nikula, 1972, s.234-236

- 19 Efter 1700-talets mitt uppstod musikkårer i

Sverige och

Finland. 1 Trots att resurserna var knappa skulle instrument
skaffas och i vissa fall måste man bekosta lektioner. Man kan
anta att det vid Abo läns infanteriregemente tillgått på liknande
vis som vid östgöta infanteriregemente, dvs man valde ut lämpliga,
unga soldater, försåg dem med instrument och såg tilI att de fick
någon form. av spellektioner. Regementsmusiken kom sålQnda att
2

delvis bestå av elevunderviSning.

Ar 1763 återkom Abo läns infanteriregemente från pommerska
kriget. 1 Stralsund hade man anställt ovannämnde musikdirektör
Jahn sam kapellmästare för regementets musikkår. Jahn visade
sig vara en skicklig musiker och åbobornas fältmusik fick små3
Finland.

ningom rykte om sig att vara den förnäMsta i

1. Talvio, 1980, s.5
2. Strand, 1974, s.48
3.

Pinello, 1866, s.3-4

- 20 4.

Perioden 1790-1827

4.1 Musikaliska Sällskapet i

Abo

I Abo stads musikhistoria är året 1790 en av milstolparna.
Detta år grundades Musikaliska Sällskapet i Abo - en förening som
kom att samla och samordna de musikaliska krafterna i

Abo.

Musikaliska Sällskapet grundades av en grupp musikälskare, som
under en tid roat sig med att tillsammans utöva musik. Dessa musikälskare ville nå en större publik; bl a för att själva förkovra
sig musikaliskt, samt för att uppmuntra och stöda ungdom med håg
1
och fallenhet för vokal eIler instrumental musikutövning.
Konsertmästare Erik Ferling (f.1733) från Stockholm engagerades
som ledare för Sällskapets orkester. Han skulle dessutom vara verksam som musiklärare - enligt Tengströms uttryckliga önskan. Tengström hade nämligen inte mycket tilI övers för musikundervisningen
2
I stadgarna för Musikaliska Sällskapet hade man
vid Abo akademi.
i

kapitel två, paragraf nio, infört att man skulle "anstalta, så

mycket görligt är, om tjenlig undervisning för dem, som hugfällas
för Musikaliska öfningar, samt laga, att de fattigare ibland dem
kunna njuta denna undervisning för betalning ur Sällskapets Cassa,
hvarom Utskåttet äger att med Orchestern närmare öfverlägga."3
Eftersom orkestern hade sitt ord med i beslutet om betalning av
fattigare elevers musikstudier, torde det betyda att ifrågavarande
elever även skulle äga talang. Kapten Puff skriver också att sällskapet för musikundervisning "ur sin kassa Iät påkosta fattiga
yngre medlemmar af samhället, kände och vitsordade såsom begåfvade med utmärktare anlag för musik och tonkonst."4
Musikundervisningen kom igång genast första året av Sällskapets verksamhet. 5 Ferling var utan tvivel den förnämsta lärarkraften och antagligen ledare för den "informationsanstalt" som i
Sällskapets hägn öppnades år 1793. 6 Förutom Ferling bedrev bl a
Isak Nordberg (f.1755), bröderna Lithander, Erik Jakob Knölke (f.
1. Lagus, 1890, s.8
2. Lagus, 1890, s.9; Andersson, 0., 1940, s.77,88
3. Musikaliska Sällskapets stadgar och matrikel; jfr. Lagus, 1890,
s.IV i bilaga I
4. Pinello, 1868, s.154
5. Andersson, 0., 1940, s.70
6. Andersson, 0., 1940, s.70-71, 89

- 21 1771), Söderberg, Stake oeh regementskapellmästare Jahn musikundervisning inom Sällskapet. Ferling oeh Nordberg undervisade i
violinspel, Jahn mottog hösten 1790 arvode för undervisning i
altviolinspel oeh Söderberg, biträdande valthornist i

orkestern,

undervisade en del elever på sitt instrument. Ynglingen Stake erhöll 16r. 32sk. i mars 1794 för "hans besvär vid nybegynnares
information i musiken".1

Fem av sex bröder Lithander, utgångna från

Estland, kom att för en tid bli bofasta i

Abo. Dessa fem var

Ernst Gabriel (1774-1803), Gustaf Daniel (1776-?), Fredrik
Emmanuel (1777-1823), Cristophylos Samuel (1778-1823) oeh David
Wilhelm (1780-1827). Lithandrarna fiek antagligen sin musikaliska
bildning inom Musikaliska Sällskapet oeh de kom isin tur att så
2
småningom ge musikundervisning åt yngre elever.
Fredrik Lithander
3
lämnade Abo 1801, Isak Nordberg dog 1797 oeh Knölke dog 1804.
Musikundervisningen var föremål för ivrig omsorg oeh ledde,
som jag tidigare nämnt,

till öppnandet av en informationsanstalt.

Följande notis ingiek i AT 1793: "Sedan det härstädes inrättade
Musikaliska Sällskapet warit betänkt, at genom öpnande af en
Informations-anstalt för begynnare i Musiken, ytterligare bidraga til Sällskapets ändamål oeh Allmänhetens både nöje oeh förmån, får man härmedelst avertera, at de ynglingar, som finnas
hugade för Musik, oeh hälst litet redan tilförene traeterat
något Instrument, kunna hädanefter gratis erhålla widare underwisning, då de sig därom hos Sällskapets Seereterare Professoren
Tengström med det första anmäla."4 Senare samma månad tillkännagavs att undervisningen påbörjats: "Til den Resp. Allmänhetens
kunskap får man härmedelst ytterligare kungöra, at den enligt
Annoneen i dessa Tidningar N:o 11, för begynnare i Musiken, af
Musikaliska Sällskapet bestämda undervisning, nu mera sålunda
tagit sin början, at de Elever som sig därtil anmält, jämte den
til deras handledning antagne Informator, på wissa dagar oeh
timmar i weekan samlas hos Herr Leetoren Nordberg, för att under
Herr Coneertmästaren Ferlings samt bemälte Leetors närmaste tilsyn, så wäl öfwer deras Musiealiska öfningar, som seder oeh upförande,

förkofra sig i sitt yrke oeh bidraga til Sällskapets

1. Lagus, 1890, s.17, 24; Andersson, 0.,1940, s.45, 70-71, 328
2. Forslin, 1965, s.66, 71-72
3. Lagus, 1890, s.15, 24, 26
4. AT nr 11, 11.3.1793, jfr. Andersson, 0., 1940, s.71

- 22 ändamål. De Ynglingar som kunna wara hugade att af denna

Informa~

tions anstalt sig begagna, kunna således ännu, äfwen som framdeles, på sätt kungjordt blifwit, sig til denna förmåns erhållande
anmäla."1

Informationsanstalten, troligen upprättad av Ferling
2
var Finlands första orkesterskola.

med svensk förebild,

När elevernas tekniska skicklighet, som resultat av undervisningen, nått godtagbar nivå, fick de börja spela i orkestern.
De instrument Sällskapet anskaffade var troligen avsedda för dessa
elever. 3
Musikundervisning inom ramen för Sällskapets informationsanstalt meddelades ännu år 1794, men det är okänt huruvida
4
verksamheten i denna form senare fortsatte.
Musikaliska Sällskapets verksamhet avmattades åren 18041808 och upphörde helt under sistnämnda år. Varför Sällskapet
upplöstes finns det inga säkra uppgifter om. Ett är dock säkert:
år 1808 var en viktig epok i

Äbo stads musikhistoria tilI ända.

De yttre omständigheterna härtill må bl a sökas i den
ryska armens intåg i

Äbo i mars 1808 och Ferlings död i december

1808. 5
Den utmärkte cellisten Karl (Carl) Wilhelm Salge (17791833) hade blivit bofast i

Äbo och hann skriva in sig i Musika-

liska Sällskapet år 1808 innan detta upplöstes. Det musikaliska
livet i Äbo efter 1808 kom att bli beroende av Salge och en stamtrupp amatörer. 6
Är 1823 grundades Musikaliska Sällskapet på nytt. Livländaren, violinisten Johan (Johannes) Christoffer (Kristoffer,
Christophorus) Downer (1795-1842) och den redan nämnde Salge utsågs tilI konsertmästare. 7 Samma år besökte Josef Gehring, "kejs.
österrikisk musikdirektör", Äbo. Han fattade intresse för det nybildade Musikaliska Sällskapet och bistod välvilligt med råd, samt
8

understödde Sällskapets enskilda och offentliga Övningar.
1. Är nr 13, 25.3.1793,

jfr. Andersson, 0., 1940, s.71

2. Andersson, 0., 1940, s.71
3. Lagus, 1890, s.17; Andersson, 0., 1940, s.72
4. Andersson, 0., 1940, s.71
5.

Lagus, 1890, s.28, 31-32

6. Lagus, 1890, s.30,35; Andersson, 0., 1921, s.214; Andersson; 0.,
1940, s.338
7. Ringbom, 1965, s.21; Pinello, 1868, s.159-160; Andersson, 0.,
1921, s.209
8. Lagus, 1890, s.42-43

- 23 Sällskapet hade dessutom stöd i musikdirektörerna Schultz och
Downer d.ä., klarinettisten Hussek (Husseck, Huszec) och
fagottisten Alander. 1 Sällskapets orkester kom således fr

0

m

1823 att bestå av både yrkesmusiker och amatörer. 1 amatörleden återfanns dels äldre och erfarna, dels yngre "nYläringar".2
Yrkesmusikerna bedrev även undervisning på sina respektive
3
instrument.
4.2 Katedralskolans musikundervisning
Säsom jag redan i

föregående kapitel

4

nämnt blev Simon Telenius

(f.1758) director cantus i katedralskolan år 1789. Denna tjänst
innehade han tills han dog den 23.4.1820. 5 Musikdirektör Lenning
säger i ett betyg utfärdat åt Telenius "att han icke allenast
äger fördelaktig kännedom av grunderna tilI vokalmusiken, varav
även ibland annat en av honom själv 'copierad' koralbok är ett
prov, utan även färdighet att med rösten som av naturen är böjelig
nöjaktigt exekvera vad som i musikaliska vägen med skäl må kunna
en kantor i musica chorali föreläggas och att han då vidare övning
tillkommer fullkomligen kan bestrida både kantors befattningen
och sångens direktion vid katedralskolan, vilka sysslor varit förenade och även komma att vara det."6
Telenius efterträdare, Johannes Abrahamus Nyberg (1788-1853),
benämns "vicarius" och innehade tjänsten från hösten 1820 tilI
våren 1824. 7 Tjänsten lediganslogs år 1822 och man hade för avsikt
att tillsätta en director cantus med ordinarie lön. Den en de sökande
var Downer, som emellertid tilI först förklarades inkompetent på
grund av att han var katolik. Efter något stötande och blötande
i högre instanser förklarades Downer kompetent och tillsattes
som director cantus ordinarius vid katedralskolan fr 0 m hösten
8
1824.
Utgången blev en besvikelse för Nyberg, som trott sig självskriven tilI sånglärartjänsten och därmed inte brytt sigom att
1. Pinello, 1868, s.160-161
2. Andersson, 0., 1921, s.216
3. Andersson, 0., 1940, s.72
4. Se sid 13
5. Jalava, 1933, s.449-638; Staffans, 1952, s.99
6. Staffans, 1952, s.100
7. Jalava, 1933, s.646-669; Staffans, 1952, s.87-88
8. Andersson, 0., 1921, s.210; Jalava, 1933, s.669

- 24 söka den. Han lämnade förtretad Abo, efter att ha tagit en originelI hämnd på domkapitlet och stadsborna. Han övertalade nämligen
dessa att välja in biträdande organisten Joh.

Peto Movallson

(kallad "mullvadsson") från Aland - en inte särskilt skicklig
1
musiker,
som staden fick dras med en lång tid framöver.
Downer omtalas dock som mindre duglig tilI musiklärare; i
synnerhet vad gäller undervisning av alldeles okunniga skolpojkar.
Han beskrivs som torr och fåordig. De få gånger han gay violinlektioner var bara ynnestbevis och lektionerna betingade ett
dyrare pris än gängse taxor.
Vid sångövningarna i

skolan valde Downer en av de mera

rytmiska sångerna i psalmboken . Den sjöngs både på låtin och
svenska. Litanian och abbe Voglers Hosianna torde även ha hört
tilI det Downer delgav skolungdomen. De crusellska melodierna var
på modet under Downers tid och speciellt Flyttfåglarne, samt HelI
dig duo höga nord sjöngs ofta i katedralskolan före och efter branden. 2
Skolordningen av år 1724 var fortfarande i kraftunder den
här perioden. 3 Den dagliga sångtimmen i alla klasser utom i de
högsta bibehölls fram tilI 1807. Efter detta
4
definitivt ett sekundärt övningsämne.

å~

blev skolsången

4.3 Musikundervisningen vid Abo akademi
J.P.Lenning innehade tjänsten som director musices vid Abo
akademi tilI år 1791. 5 Han efterträddes av den från Holland tilI
Abo inflyttade Johan (Johannes) Torenberg (1773-1809) i december
1793. Denne innehade även organisttjänsten vid Abo domkyrka.
Torenbergs verksamhet som musiklärare beskrivs efter första året
i positiva ordalag; vi får veta att han undervisade "den skönaste
tonkonst". Följande beskrivning av hans lärargärning härstammar
från år 1800: "vid de allmänna övningarna undervisade han de
längre hunna, de vars spelskicklighet redan var utformad. Om det
fanns sådana som han undervisat privat och som således hade fått
tillräcklig inblick i

harmonilärans regler, så att Torenberg var

nöjd, gay han dem uppgifter som motsvarade deras förmåga."6
1. Andersson, 0.,1921, s.211; jfr. Vbl nr 24,24.2.1894
2. Reinholm, 1853, s.232; Vbl nr 20, 15.2.1894 och nr 22, 20.2.1894
3. Se sid 14
4. SoLex, 1975, s.583 (E.Marvia)
5.Sesid11
6. Marvia, 1965, s.57-59
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Ensemblespel förekom tydligen inte längre vid akademin, men
var nog så önskat i konsistorium: "1 öfrigt på det Consistorium
framdeles måtte undgå att om Musik vid

Academiske Solenniteter

anlita fremmande; så skulle Torenberg upkallas och antydas att
upge någre i Musiken inkomne Studerande, hwilka mot erhållande
Stipendier kunde utses att wid sådane tillfällen honom biträda."1
Torenbergs prestationer torde dock inte mycket ha höjt sig
över Lennings och akademin fick inte i
hade hoppats på. 2

honom den musikledare man

Den 22.2.1811 blev den ovannämnde Salge musikdirektör med lön
3
Tjänsten innehade han tilI sin död år 1833, då universi-

på stat.

tetet efter Äbo brand överflyttats tilI Helsingfors.
Salge var den första verkliga konstnären som innehade musikdirektörstjänsten vid akademin. 4 Detta ingav säkert förhoppningar
om ett blomstrande, akademiskt musikliv, som skulle upprätthålla
det livliga musikinttesse Musikaliska Sällskapet under sin första
verksamhetsperiod hade gett upphov tilI. 1 ett konsistorieprotokoll från 1817 påpekas nödvändigheten av att fuIIständigt inventera de musikalier akademin övertagit efter Sällskapets upplösning. Även vikten av nyanskaffning av musikalierbelyses och
man anslog härför de kollekter som fortfarande uppbars tilI förmån
för musikdirektören, men som inte längre utdelades åt honom sedan
han erhållit ordinarie lön. Såsom pedagogisk motivering tilI nyanskaffningarna anförs att "nya Musicalier, hvilka likväl årligen
tarfas, dels för att lära känna den tid efter annan så i
som i

den öfrige wakne [vackr~

publik

konsterna omwexlande Smak, dels

ock för att uppmuntra Eleverne tilI mer flit och [ ...

J

färdighet,

då nya saker dem tidtals tilI expation föreläggas".5
1ngenting tyder dock på att Salge, trots

~oda

förutsättftingar,

skulle ha förmått att få fart på musiken vid Äbo akademi. Fast
6
omtyckt som cellist hade Salge namn om sig att vara en utomordentlig slarver. Det faktum att han försåg sig med "någon sup
1. Consistorii Protocoll 26.5.1800,

§8 s.325

2. Andersson, 0., 1940, s.89; Marvia, 1965, s.58
3. Reinholm, 1853, s.212
4. Andersson, 0., 1921, s.9
5. Consistorii Protocoll 31.1.1817, §14 s.30; jfr. Andersson, 0.,

°

1921, s.1
6. Andersson, 0.,1921, s.8-9

- 26 eIler ett par glas toddy före uppträdandet eIler undervisningens
bÖrjan,,1 ger en antydan om varför resultaten av musikundervisningen
inte myeket hördes av i det offentliga musiklivet. 2
Konsistorium tröttnade på Salges obständighet oeh den 23.1.
182( utnämndes Downer tilI extra ordinarie musikdirektör vid
akademin - trots att han, enligt professor Hällström, var mindre
stark i generalbasen. 3
4.4 Privatlärare i musik
1 föregående kapitel nämnde jag att musikutövning i

hemmen

inte var så vanlig i början av 1700-talet. Adelsfliekor oeh
-pojkar ägde doek behärska framförallt dans, teekning, franska
oeh instrumentspel; några lärde sig tom behärska flera olika
instrument. 1 ovannämnda diseipliner undervisade hemlärare,
vilka i många fall kunde vara studenter, magistrar, präster eIler
4
akademiska lärare.
Privatlärare i musik blev en allt allmännare
företeelse på 1800-talet.
Anders Johan Lagus, professor i logik, metafysik oeh teologi,
hade stor förståelse för sina studenters ofta prekära ekonomiska
situation. Han hjälpte på sitt vis genom att ge tre eIler fyra
studenter husrum oeh dagligt uppehälle mot att de gay hans stora
barnaskara insikter i vanliga skolkunskaper oeh musik. Även Johan
Ludvig Runeberg var på sin tid "student på kondition" hos
professor Lagus. 5
Efter det att man började utföra klavermusik vid Musikaliska
Sällskapets konserter blev pianospelet allmännare inom de förnämare familjerna i Abo. 6 De tidigare nämnda bröderna Lithander
var tydligen alla verksamma som lärare i klaverspel. Om deras
undervisning har jag inte fått tag på andra uppgifter än att
Fredrik Lithander var verksam som pianolärare i Abo åren 17961811 7 oeh att kvaliteten på Lithandrarnas undervisning var av
helt annan klass än Lenningarnas. 8
1. Vbl nr 18, 10.2.1894
2. Andersson, 0., 1965, s.98
3. Bergenheim, 1847, s.40-41
4. Mäkeläinen, 1972, s.68-70, 173
5. Pinello, 1878, s.96-97
6. Andersson, 0., 1940, s.72
7. Forslin, 1965, s.65, 71; jfr. Andersson, 0., 1940, s.72
8. Lagus, 1890, s.17

- 27 Johan Torenberg, domkyrkoorganist fr

0

m 1793, undervisade
1
Docent Joh. Nikl.

åboborna i klaverspel vid sidan om sitt ämbete.

Snellman förvarade Musikaliska Sällskapets fortepiano och gay även
2
Från början av ryska tiden

undervisning på detta instrument.

fanns det lika god tillgång på pianon som på pianolärare. Charlotta
Mozelli, J.A.Nyberg, SChulze, Björkman m fl meddelade undervisning
i pianospel. 3
Kamrerardottern Mozelli fick stor betydelse som lärarinna i
pianospel; en verksamhet som förmodligen fick sin begynnelse efter
4
hennes pianodebut vid Sällskapets konsert den 18.12.1823.
Domkyrkoorganisten Nyberg lämnade år 1824 sin tjänst för att uteslutande ägna sig åt musikundervisning.
Äbo som sedermera i

"Otaliga elever såväl i

Helsingfors hafva darrat och gråtit vid den

lika hetlefrade, som grundliga mästarens timmar."5
Kapten Puff omnämner Otto***, som före Äbo brand för sitt
uppehälle gett informationstimmar i

pianospel. Personen i

fråga

fick inte tillgång tili den inkomst lektionerna förlänade honom
efter branden. 6 Man följde med sin tid i klaverundervisningen,
vilket framgår av att organisten Movalsson 1825 erbjöd undervisning "efter Cramers [1815] och Ählströms [1803] nya klaverskolor". 7
Oberoende av hur länge Musikaliska Sällskapets informationsanstalt var verksam fortsatte Ferling att meddela undervisning.
Flera av de unga violinisterna i orkestern var sannolikt hans
8
Finlands första kvinnliga violinist, Catharina Margaretha

elever.

Torenberg, var Ferlings elev. Mamsell Torenberg, som var syster
tili Johan Torenberg, debuterade år 1804 vid en av Sällskapets
konserter. 9 Den ovannämnde J.J.Alander undervisade spel både på
violin och blåsinstrument.
Eftersom Musikaliska Sällskapet var tvunget att för kortare
eiler längre tid anlita utländska musiker i orkestern, kom dessa
1. Reinholm, 1853, s.212
2. Reinholm, 1853, s.217
3. Andersson, O. , 1921 , s.223, 225-226
4. Andersson, O. , 1921, s.219
5.

Lagus, 1890, s. 42, 44

6.

Pinello, 1866, s .174

7. Andersson, O. , 1921, s.226
8. Andersson, O. , 1940, s.89
9. Andersson, O. , 1927 b, s .13; Andersson, O. , 1940, s.157;
Lagus, 1890, s.29

- 28 även att vara verksamma som lärare i instrumentalmusik och sång.
Sådana musiker var t ex Majer, Norman, Seidler, valthornisten
Hirschfelt,

E.J.Knölke, Muthreich, J.Gehring och Hussek. Klari-

nettisten Hussek,

troligen inflyttad tilI Äbo 1822, övade separat

med de militärmusiker (bleckblåsare), som utgjorde förstärkningen
i

Musikaliska Sällskapets orkester. Denna syssla övertogs antag-

ligen av K.A.Schulze efter det att Hussek i maj 1824 flyttade tilI
Vasa. E.A.Heinrici (hovkapellist från Stockholm ?) torde även ha
förskaffat sig sitt uppehälle genom att ge musiklektioner i

Äbo.

1

Vid tiden för, samt efter, Musikaliska Sällskapets första verksamhetsperiod blev det allt vanligare att unga kvinnor började ta
2
lektioner i sång. En och annan uppträdde även offentligt.
Josef Ikalen (1778-1818) var en autodidaktisk talang på
musikens område. 3 Han var en av de mera framstående första
violinisterna i det akademiska kapellet och han gav även violinlektioner; bl a Downers hustru hade studerat violinspel för
4

magister Ikalen.

Lektor Elfgren var en av de entusiastiska musikamatörerna
i

staden. Han föranstaltade regelbundet kvartettaftnar (s k lör-

dagskonserter) i sitt hem. 1 november 1819 nämner Pippingsköld
att han varit "på musiksällskapet" med Lundstedt och Aminoff.
Senare preciserade han uttalandet: "på musiksällskapet hos Elfgren". TilI sällskapet hörde, förutom Elfgren, professor Hällström, handlanden E.A.Jammerman, Salge, R.Baer, Bergborn, Ramstedt,
en ung violoncellist Favorin m fl "nyläringar". Dessa av Elfgren
ordnade konserter fortgick troligen tilI branden år 1827. 5
Ordet "nyläringar" skulle tyda på att även nyb6rjare i

något

instrument fick en möjlighet att utöva ensemblespel. Det är kanske
inte helt fel att antaga att musicerandet ibland fick en pedagogisk prägel.
4.5 Militärmusiken
Under den svenska tidens sista årtionden hade militärmusiken
en stor betydelse för upprätthållandet av musikutövningen i
1. Reinholm, 1853, s.217; Lagus, 1890, s.42-44; Andersson, 0.,
1921, s.216
2.

Andersson, O. , 1940, s.72; Andersson, O. , 1969, s.12

3. Vbl nr 20, 15.2.1894
4. Andersson, O. , 1921 , s.212
5. Andersson, O. , 1921, s. 194, 196

- 29 landet. AndFa ~rkestrar, förutom Musikaliska Sällskapets, fanns
1
inte oeh vad Sällskapets orkester beträffar anlitades af ta, såsom
ovan nämnts, militärmusiker för bleekblåsarsektionen.
Mot slutet av 1700-talet började musikkårernas ledare av
harmonimusik kallas musikdirektörer eIler direkteurer över musiken.
Musikdirektörens två viktigaste uppgifter var att leda musikkåren oeh att undervisa musik. 2 Ledare för Abo infanteriregementes
musikkår åren 1790-1805 var Johan Straubant (Stroband).3
Gustav IV Adolf krävde att även musikkårerna noggrannt skulle
följa reglementen. Detta framgår av ett eirkulär sam general af
Klereker år 1804 distribuerade tilI regementena: "Kongl. Maj~
Nådige Vilja oeh Befallning är, att vid Defileringen sam vid VaktParader, Musiquen för den Marehen, sam dervid nyttjas, altid
blifver enligt den vid Regementerne brukade Parade Mareh, men att
Cadeneen eIler taeten af denna Marehe blifver noga med den uti
dje
Reglementet anbefallde taeten Nr 2, lagom Marehe, af 100
stegs
hastighet uti Minuten". I samma brev gavs anvisningar om eleverna.
Varje regemente skulle enligt brevet skieka sin skiekligaste trumslagare tilI Helsingfors för att dessa skulle få undervisning i
utförandet av den rätta marsehtakten, samt i annat som rörde
militärmusiken. Skolningen påbörjades den 11.5.1805.
En kunglig befallning av den 3.6.1806 rör märkessignaler vid
manövrar. Även denna befallning distribuerades av af Klereker tilI
alla regementen. Av signalerna skulle 14 spelas på trumpet oeh
fyra på flöjt. 4
Det finska militärväsendet avvecklades efter kriget 1808-09.
Med det växande krigshotet våren 1812 ville man i

Finland ändå

få tilI stånd någon form av militärt försvar. Kejsaren samtyekte
oeh tre jägarregementen uppställdes. TilI det första hörde Abo
oeh Vasa bataljon. 5
I ,första oeh andra regementet upprättades musikkårer våren
6
De var viktiga för den tidens exereisteknik oeh man hade
vant sig vid musikkårerna sam lägerlivets uppmuntrare. 7 Musik1814.

1. Talvio, 1980, s.9
2. Strand, 1974, s.84, 86
3. Talvio, 1980, s.7
4. Talvio, 1980, s.9
5. Talvio, 1980, s.10
6. Talvio, 1980, s.11
7. Klemetti, 1934, s.150-151

- 30 kårerna bestod i

regel av ea åtta man

1

oeh de vanligaste instru2
menten var flöjter, klarinetter, fagotter oeh valthorn.
De gamla musikanterna från den svenska tiden återfinns rätt
sällan i de nya musikkårerna. Antagligen kunde inte kårerna
betala de erfarna musikerna tillräekligt stor lön. De finska musikkårerna efter 1812 skapades därmed tilI största del av unga pojkar;
som exempel kan nämnas den 11-årige Jooseppi Casselius, som antogs
tilI Abo bataljon i deeember 1814. Det fanns alltså behov av utbildning i

form av musikskolor, i synnerhet som kejsaren krävde

att det år 1821 skulle finnas 225 musiker i

den finska armen.

Undervisningen sköttes av i musiken hemlärda korpraler oeh sergeanter, enär egentliga kapellmästare inte fanns att tillgå. Musikeleverna intogs en tid på prov oeh ibland hände det att någon
elev fördes ur rullorna "för mindre fallenhet för musik". Eleverna
gavs doek en ordentlig ehans att i

flera år öva sig i musiken

innan de eventuellt relegerades; någon var på prov i
oeh ett halvt år. 3
Musikerna i

tom fem

alla bataljoner kom tilI största del från finska

soeknar. Finska var troligtvis därmed undervisningsspråket,

trots

att svenska användes som skriftspråk. Detta skulle i viss mån
antydas av notböeker som bevarats från musikkåren vid Heinola
bataljon. Alla randanmärkningar i noterna är svenska. Någon har
t ex skrivit: "kan räkna tilI eOlm".4
Från högre ort kom en bestämmelse dm att finska armen"behövde 72 nya musikanter fr

0

m år 1820. Dessutom skulle tilI varje

bataljon ytterligare nio "hornblåsare" oeh två "fleutister"
anställas. Antalet musiker i

Abo bataljon var därför från år 1820

31 man, kapellmästaren medräknad.
Ar 1827 blev regementena brigader. Nu minskades musikkårerna
med tio man. Med Nikolaj I:s tronbestigning var den finska
militärmusikens glansperiod över. 5
Alla notböeker av äldre datum än "ea 1850 har försvunnit
ur musikkårernas bibliotek - de har "kastats i sOPhögen".6 Bäst
bevarade är notböekerna från musikkåren vid Heinola bataljon.
1 • Talvio, 1980, s .11
2. Klemetti, 1934, s.151
3. Klemetti, 1934, s.151-152
4. Klemetti, 1934, s .153
5. Klemetti, 1934, s.154-155; Talvio, 1980, s .11
6. Klemetti, 1934, s .155 (noten)

- 31 Ur dessa kan man skapa sig en ungefärlig uppfattning av repertoaren inom den finska militärmusiken. Man har bl a spelat uvertyren till Trollflöjten av Mozart, satser ur symfonier av Haydn,
uvertyrer och operapotpurrier av Rossini, Cherubini, Gluck, Mehul
och Euryanthe-uvertyren av Weber, samt 125 marscher. 1

1. Klemetti, 1930, s.96-97
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5. Perioden 1827-1878
5.1 Musikutövning årtiondet efter Abo brand
Abo brand d~n 4-5 september 1827 gjorde ett tvärt slut på
all etablerad verksamhet i staden. Långsamt steg Abo ur askan
.'

och årtiondet efter branden fick kulturen naturligt nog en mycket
undanskymd plats. Även Musikaliska Sällskapets verksamhet upp1
hörde p g a branden, nu för andra gången.
Liksom andra yrkesmusiker lämnade Salge och Downer Abo och
konserterade bl a i

Petersburg för sitt uppehälle. De återvände

dock efter en tid till Finland och kvartettaftnarna hos Elfgren
2
återupptogs.
1 kvartetten återfanns Downer, Jammerman, Dahl och
Ramstedt, samt ibland även Elfgren. 3
Gehring, som befann sig i Abo till år 1833, gav inte heller
upp musicerandet. Han skall hösten 1828 ha erbjudit gratis undervisning två ggr. i veckan i vokal- och instrumentalmusik åt de
studenter som deltagit i

de övningar Musikaliska Sällskapet
tidigare hade föranstaltat. 4 Huruvida denna undervisning verkligen

ägt rum kan ifrågasättas, då universitetet hösten 1828 tog
verksamhet i

up~

sin

Helsingfors och studenterna rimligtvis följt efter. 5

5.2 Musikundervisning i Abo trivialskola och Abo gymnasium
Ar 1830 upprättades Abo gymnasium för att tillgodose behovet
av en högre läroinrättning i

staden sedan akademin flyttats till

Helsingfors. Katedralskolan (trivialskolan) fortsatte sin verksamhet och förberedde eleverna för inträde i gymnasiet. Katedralskolan kallades från 1841 för Högre elementarläroverket. 6
Samma år som gymnasiet inrättades lediganslogs sånglärartjänstcn, som även omfattadc sånGundervisning i

trivialskolan.

Dounersökte tjänsten och fick den på basen av att han gjort sig
känd som skicklig musiker. 7 Abo trivial~kola var dock under läs1. Dahl,ström, S., 1929, s . .299 ff;

Lagus, 1890, s.46

2. Se sid 28
3. Andersson, 0., 1921, s.243; Andersson, 0.,1965, s.107, 109;
Andersson, 0., 1952, s.4
4. Vbl nr 22, 20.2.1894
5. von Bonsdorff, 1928, s.18
6. Schybergson, 1974, s.12
7. Domkap.
s.8-9

prot. 28.7.1830 på eftermiddagen,

§2; Bergenheim, 1847,
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året 1830-31 placerad i Raumo, varför Downer högst antagligt
undervisade bara gymnasiet första året. 1 Downer innehade sånglärartjänsten intill sin död den 23.12.1842. 2 Ur ett av Domkapitlets protokoll av år 1836 framgår det att Downer led av "gikt i
armlederne", vilket försvårade hans arbete som musiklärare. 3
Downer fick sjukledigt med läkarintyg och A.J.Nyberg skulle till4
frågas om han ville åtaga sig tjänsten som vikarie.
Downer
skall annars som lärare med "sitt allvarliga, nästan svårmodiga,
men särdeles humana sätt" ha vunnit ungdomens tillgivenhet och
respekt. 5
Efter Downers död 1842 tillsattes Carl Theodor Möller (18131889) som sånglärare vid gymnasiet och högre elementarskolan den
6
25.1.1843.
Möller kvarstod isin tjänst tilI slutet av höstterminen 1854, då han tog avsked.
Möllers undervisning byggde på att eleverna lärde sig
sångerna efter gehör. Undervisning i

tonträffning och musikteori

förekom inte. Visserligen hade man noter tilI hands, men de
fungerade mera som stöd för minnet såtillvida att man såg om melodin gick uppåt eIler nedåt. 7
Från vårterminen 1855 tilI höstterminen 1885 sköttes sånglärartjänsten av Carl Gustaf Wasenius (1821-1899). Wasenius hade
ett livligt temperament, som inte fördrog lättja eIler håglöshet i

synnerhet som han nedlade hela sitt intresse i att utveckla

elevernas skicklighet i

sång. 1 gymnasiets program för åren

1863-1866 framgår det att Wasenius inövade flerstämmiga sånger
ur samlingarna "Odinslund och Lundagård" och "Student-quartetter",
samt koraler. 1 slutet av 1850-talet bildade och ledde Wasenius
en liten orkester vid gymnasiet. Utom skolarbetet undervisade han
hugade i violinspel. Ban använde sig av Rhode, Kreutzer och
Baillots violinskola, Kaysers etyder och Mozarts duetter. Instrumenten, som gymnasiet övertagit efter Musikaliska Sällskapet,
återgick tilI Sällskapet när detta återuppstod - en tid innan
8

gymnasiet indrOgs.

1. Domkap. prot. 28.7.1830 på eftermiddagen,
2. Domkap. prot. 4.1.1843,

§4

§22

3. Domkap. prot. 27.8.1836,

§9

4. Domkap. prot. 21.9.1836,

§32

5. Tigerstedt, 1919, s.179; se sid 24!
6. Domkap. prot. 25.1.1843,

§32; Bergenheim, 1847, s.41

7. Tigerstedt, 1919, s .180
8. Tigerstedt, 1919, s.180-181

- 34 Den svenska gymnasie- och skolordningen av 1724 blev, som
tidigare nämnts, gällande i

Finland till år 1843. Detta på grund

av att den svenska skolordningen av 1807 aldrig hann få giltighet
1
Med anledning av de omi Finland innan kriget 1808-09 utbröt.
ställningar bytet av Finlands överhet utgjorde, fördröjdes tillkomsten av en ny skolordning och "Hans Kejserliga Majestäts
Nådiga Gymnasii- och Skol-Ordning för Storfurstendömet Finland"
2
Ar 1866 fick Finland sin första av

godkändes den 6.11.1843.

regeringen fastställda folkskoleförordning:

"Hans Kejserliga

Majestäts Nådiga Kungörelse, angående slutlig organisation af
folkskolewäsendet i Finland."3
5.3 Sibers musikskola
Wilhelm Friedrich Siber (1818-1855 eller 1856.) kom till Finland 1838 med ett tyskt, resande teatersällskap.4 Musikvännerna
Downer och N.H.Pinello, som ville få Abos musikliv på fötter,

tog

kontakt med Siber och sålunda kom denne att ställa sig i spetsen
för en ·orkester på åtta man, samt en därtill hörande musikskola
("Sibergska kapellet").5 1 Sibers kapell var Downer konsertmästare till sin död 1842, då han efterträddes av Conrad Greve
(1820-1851). Greve var verksam som konsertmästare och ledare,
samt lärare i musikskolan hos Siber 1842-1843. Sistnämnda år
fick Greve ett erbjudande att leda det pånyttfödda Musikaliska
Sällskapets orkester, vilket han antog och var Sällskapets kapellmästare till 1846, då Sällskapet åter upplöstes. 6
Vid samma tid beviljades Siber, som resultat av en skrivelse
till magistraten, årligt anslag ur stadskassan för upprätt~
hållandet av musikskolan. 7 Sibers styvdotterson K.F.Wasenius
skriver att makarna Siber, vars äktenskap var barnlöst, inhyste
1. Leinberg, 1902, s.1
2. Leinberg, 1902, s.1; FAF X 1842-44,6.11.1843
3. Leinberg, 1885, s.59; SFF 1866-67, 11.5.1866
4. Musiikin tietokirja, 1956, s.450
5. Andersson, 0., 1965, s.109
6. Marvia, 1965, s.119-120; Lagus, 1890, s.53
7. Andersson, 0., 1917, s.90-96

- 35 stadsmusikanterna och musikeleverna i sitt hem. Jag citerar
K.F.Wasenius: "DA jag i barndomen upplevat dessa tider, ber jag
fA undan annars ohjälplig glömska här anteckna nAgra drag ur
orkesterlivet dAtilldags. Hela den musikaliska skaran var ännu
efter stadtpfeiffersystemet delad i

tre grupper, lärlingar eller

lärgossar, utlärda eller gesäller, samt konsert- och kapellmästare. Lärgossarna fingo fri musikundervisning (instrumental),
f r i t t vivre,

bostad och kläder, men ej lön. De skulle borsta

gesällernas stövlar, gA deras ärenden och även stA kapellmästaren
med fru till hands, vilket de ocksA gärna gjorde till omvexling
med musikpluggandet, vilket icke alltid var det lättaste, enär
de stundom nödgades öva sig flere pA en gAng i den s.k. övningsoch repetitionssalen, belägen en tid mellan min styvmorfars sängkammare och hans salong. Man hade goda nerver den tiden. Jag
undrar om nutidens människor stode ut med att samtidigt, i samma
rum, höra en violinist hAlla pA med Kreuzers etyder, med oboisten
sida vid sida övande sig på solot ur Rossinis ouverture till

"Italienarne i Algier" samt ett f-walthorn blAsande i

treklangs-

figurer, medan trumpettoner smattrade ur "Wilhelm Tell" och
kontrabasen brummade nAgra krAngliga Weber-passager. Det gällde
dA för de exekverande att tämligen energiskt koncentrera sig sA
vad stycke som tonart och takt vidkom. Nog stampades där ocksA
takt sA det kändes och hördes. Kamratskapet var lärgossarna
emellan gott. En vi ss familje- och gemensamhetskänsla sammanhöll
hela skaran.

[ ... ]

MAltiderna 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 Atnjöto tillika lön. De gifta gesällerna bodde uti staden och uppburo i ett för allt blott lön. Gesällerna stodo högt i
även inför eleverna. [ ..

J

anseende

Av gesällerna bestod den egentliga

orkestern, vanligen 12-14 man stark. Även längre hunna elever
adjungerades utan inväntan pA vakans. [.J
Gesällernas skyldighet var, utom orkestertjänstgöringen, att
informera eleverna i deras resp. musikinstrument. Vanligen borde
en elev utom huvudinstrument lära sig att Atminstone nöjaktigt
hantera ett eIler nAgra extrainstrument för att som reserv kunna
rycka in i

ledet, om det lilla kapellet genom sjukdomsfall o.s.v.

- 36 hotades isin kompletta sammansättning, eller om instrumentationen
av ett stycke i något avseende pretenderade en förstorad besättning, omöjlig att undvika genom s.k. indragning i andra
stämmor. Detta informerande i hanterandet av flera instrument
hörde denna tidsriktning till."1
Eleverna i Sibers musikskola hade i allmänhet upptagits
från den fattigare del en av befolkningen;2 musiken blev för dessa
pojkar ett sätt att förtjäna sitt uppehälle.
Siber var en sträng och fordrande kapellmästare, vilket
gjorde att kapellisterna spelade bra och därmed var orkestern
livligt anlitad vid teaterföreställningar, soareer, middagar,
baler 0 a. 3 Detta förde antagligen med sig att Siber mer och mer
började utföra populärmusik på bekostnad av den s k klassiska
orkestermusiken. 4
1 Abo Tidningar våren 1.843 ges musikskolans elevkonsert

ampla lovord: "Också äro de framsteg eleverne inom en kort tid
ådagalagt förvånande och billigt uppstår den önskan att musikskolan, som redan utgör en heder för vår stad, äfven i framtiden
må njuta det hägn och den uppmärksamhet en så vacker inrättning
rättvisligen förtjenar."5 Ännu i mars 1847 prisar AT:s skribent
6
1 juli 1847 annonserade samma tidning att

det Siberska kapellet.

"Hrr Zeller, Derlien och Wasenius" skulle ge en konsert i

Kuppis

"brunns-salong". 1 samma annons beklagar skribenten "den förlust
Hr Sibers kapell lider genom konsertgifvarenes afträdande derur. n7
1 augusti samma år förfasar sig skribenten i

AT över det Siberska

kapellets standard sedan "alla dess dugligare ledamöter
lemnat det". 8
Då Siber dog i mitten på 1850-talet övertogs kapellets
ledning av styvsonen A.R.Hausen, vilken isin tur efterträddes
av svågern Carl Gustaf Wasenius (1821-1899) år 1868. Under
1. Wasenius, 1909, s.136-137
2. Lagus, 1890, s.50; Lindberg, 1921, s.261
3. Wasenius, 1909, s.137
4.

Lagus, 1890, s.50; j fr. Wasenius., 1909, s.137; se Bilaga I I

5. AT nr 24, 29.3.1843
6. AT nr· 21, 17.3.1847 och nr 23, 24.3.1847

7. AT nr 54, 10.7.1847
8. AT nr 63,

11.8.1847 och nr 67, 25.8.1847

- 37 Hausens ledning ägnade sig kapellet enbart åt den lättare
1
Det enda positiva man kunde säga om Siberska kapellet

musiken.

vid den här tiden var tydligen det faktum att man utbildade
musiker ur de egna, inhemska leden. 2
Ar 1867 vägrade"stadsstyrelsen

understöda detta kapelI, som

svårligen uppfyllde förväntningarna. Man anmodade Wasenius att
bilda ett ny tt kapelI "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.,,3
5.4 Militärmusiken
Ar 1846, di Musikal±8ka Sällskapet upphörde med sin verksamhet, grundades i Abo en grenadjärskarpskyttebataljon. Denna
bestod av fyra kompanier, vilka alla hade fem signalister. Dessa
kom att bilda musikkåren, vilken leddes av Conrad Greve fram tilI
hans död år 1851. 4 1 propor tion tilI de t arbe te de t medförde a t t
lära nybörjare spela blåsinstrument var tjänsten inte så välavlönad; men i förmånerna ingick att kapellmästaren fick göra en
resa tilI Tyskland för att införskaffa noter. 5
Greve anlitades också som privatlärare i musik och parentetiskt må nämnas att Jean Sibelius farbror Pehr Sibelius hörde
tilI hans elever. 6
Greve efterträddes av C.G.Wasenius som kapellmästare vid
grenadj ärskarpskyt teba talj onen,

trol igen år 1851.

(Angående de t

exakta årtalet föreligger dock varierande uppgifter hos Lagus 1890,
Talvio 1980 och Rosas 1957.)
Bataljonen omorganiserades genom ett kejserligt påbud 1855
och kallades därefter första indelta skarpskyttebataljonen.
Enligt kejsar Nikolaj l:s kungörelse skulle i de indelta finska
skarpskyttebataljonerna finnas en bataljonssignalist av underofficers grad och tre signalister på varje kompani, dvs inalles
tolv stycken. Ar 1858 skulle det finnas en bataljonssignalist och
16 kompanisignalister. Wasenius ledde musikkåren vid Abo bataljon
1. Lagus, 1890, s.50-51, 60
2. Lagus, 1890, s.56
3.

Lagus, 1890, s.60

4. Talvio, 1980, s.14
5. Andersson,
6. Andersson,

o. ,
o. ,

1952, s.32, 41
1952, s.46

- 38 fram till 1868, då den finska militären UPPlöstes.

1

C.Greve oeh C.G.Wasenius gjorde tydligen ett gott arbete för
militärmusiken av följande reeensionsfragment i ÄT 1854 att döma:
"wilje wi blott anmärka, att Ouverturen till oper. Italienarne i
Algier af Rbssini, som emellan afdelningarne exequerades af
grenadier-skarpskyttebataljonens musikkorps, lyekades ganska wäl
oeh gjorde, oberäknadt dess musikaliskt djupa rikedom oeh wärde,
ett så myeket angenämare intryek, som alla blåsinstrumenten
woro särdeles rentoniga, hwilket ieke alltid will wara fallet.
Äfwen det får ej lämnas owidrördt, att, om afl. Konrad Greves
förtjänst war stor, att af okunniga finska bonddrengar bilda
snart sagdt virtuoser, så har hr Wasenius ieke mindre del i ett
sådant underwerk, emedan nästan hälften af personalen i

denna

musikkorps antagits under den tid hr Wasenius warit direktör för
denna korps.,"2
Wasenius oeh musikkåren lät tydligen ofta höra sig; bl a
höll man en konsert oeh uppträdde på två musikalisk-litterära
soareer i

deeember 1867. på sin konsert den 27.11 uppförde den

indelta bataljonens musikkår bl a "en aria ur

op. Trollflöjten af

Mozart, solo Tör bassun med aekompanjemang af horninstrumenter",
en Cavatina ur Bellinis Norma oeh Sehuberts Serenade. 3 Vid
soareerna spelade musikkåren uvertyren till operan Tanered av
Rossini, en aria ur operan Trollflöjten oeh uvertyren till operan
Don Juan av Mozart, en marseh, Rosens bild, samt uvertyren till
4
Better Sehmoll.
Musikkåren spelade således sådan musik som var
populär på den tiden, förutom den typiska blåsorkesterrepertoaren.
När den första indelta skarpskyttebataljonens musikkår upplöstes 1868 bildade tio av de skiekligaste musikerna ett "Musikaliskt kapell för blåsinstrumenter". Detta kapell övertog musikkårens instrument oeh musikalier. 5
1. Tigerstedt,

1919, s.180 not 3; Andersson, 0., 1924, s.34;

Hans Kejs. Maj.:s Nådiga Kungörelse 1855, s.6, 13, 42; Talvio,
1980, s.15
2. ÄT nr 96, 8.12.1854
3. Hbl nr 284, 5.12.1867
4. Hbl nr 287, 9.12.1867 oeh nr 296, 19.12.1867
5. ÄU nr 69, 11.6.1868
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Wasenius var en mångsysslare inom musiklivet i Abo. Bland
annat grundade han år 1861 en orkesterförening bestående av sex
första och sex andra violiner, fem altvioliner, tre violonceller,
två kontrabasar, samt horn, flöjter och klarinetter. Denna orkesterförening och resterna av Sibers kapelI bildade antagligen stommen
tilI det för fjärde gången upprättade Musikaliska Sällskapets
orkester år 1868. 1
Såsom ur det tidigare framgått undervisade ovannämnda musiklärare även privat. Förutom dem fanns dock andra personer, som
bidrog tilI att sprida någon form av musikintresse och -kunnande
i Abo under denna period.
Bland de efter Abo brand tidigast omtalade privata musik~'
pedagogerna finns en kaptenska Baumgarten. Hon undervisade i pianospel och bl a Vivika Ekman blev hennes elev omkring år 1835.
Något senare blev Vivika Ekman pianoelev tilI (Wilhelmina) Mina
Boije (1818-1873), samt sångelev tilI sångerskan Betty Boije
(1822-1854).2
Den från Sverige år 1837 inflyttade Carl Theodor Möller
annonserade i januari 1838 i AU om sångövningar för sådana som
ville lära sig sjunga och få insikt i

röstens behandling. 1

annonsen meddelade Möller att han hade för avsikt att "tvenne
eftermiddagar hvarje vecka gifva lectioner i Sång, beräknade att
bibringa dem, som icke känna röstens behandling, Notor m.m. de
oumbärligaste grunderne deruti och efter genomgåendet af en för
hvarje Sångare nödig Cours, medelst sammansjungande gifva säkerhet, styrka och böjlighet åt rösten, de nödvändigaste reglor för
declamationen samt ensemble åt föredraget.

Och kommer genom

Classificering efter den olika kännedom i Sång som hvarje deltagare äger alI onödig tidsspillan för dem som deri redan äro
något avancerade att undvikas.,,3
Som en fÖljd av undervisningen gay Möller i början av juni
1838 en soar' där "Sångövningens ledamöter" uppträdde.

på

programmet stod, förutom soli och duetter, även körsånger (bl a
Hymn av Randel, psalm 55 i
folkvisor,

psalmboken, finska,

ryska och svenska

samt Notturno för soli och kör av Blum. Möller skulle

alltså ha upprätthållit sin sångskola förenad med en blandad kör,4
1.

UA 6.9.1961; Andersson, 0., 1924, s.38-40; Lagus, 1890, s.63

2. Andersson, 0., 1911, s.61-62; Forslin, 1958, s.73,
3. Au nr 7,27.1.1838; jfr. Andersson, 0., 1924, s.11
4. Andersson, 0., 1924, s.12-13
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- 40 som sedermera fastare organiserad kallades Aura Sångförening.
Rösten 1839 annonserade
begynnare i

Mölle~

1

om sin "skola för ny2
Det är ovisst

pianofortespelning" oeh sin sångSkola.

huruvida Möller höll på med privatundervisning när han var sånglärare i gymnasiet. 1 varje fall annonserade han hösten 1854 om
en privatskola i

sång, dvs efter det han avsagt sig sånglärar-

tjänsten vid gymnasiet. 3 Denna sångskola skalI ha utmynnat i
4
bildandet av en manskör.
Ar 1847 började Vivika Ekman (1826-1911) ge pianolektioner.
Ron fiek nästan genast så många elever, att hon dagligen fiek
hålla upp tilI 10-12 lektioner. Ron fortsatte doek att förkovra
sig i pianospel oeh ge konserter. Ron kom sålunda inte att befinna sig i Abo permanent under slutet av 1850-talet oeh början
av 1860-talet. Rösten 1868 återupptog hon doek sin musikundervisning oeh eIevantalet växte. 5
Axel Gabriel Ingelius (1822-1868) meddelar i Au 1858 följande:
"För att söka afhjelpa en wäsentlig brist i stadens musikresurser
- bristen på en talrik, för sången lifwad oeh inom sig sammansmältande ehör af mans- oeh fruntimmersröster, wågar jag, dertilI
uppmanad af flere musikvänner, för den resp. publiken föreslå en
sångskola under min direktion - kommande denna sångskola att
träda i werksamhet, såframt ett erforderligt antal elever anmält
sig. [ ..

J

Någon grundlig kännedom i

takt, noter, ete. erfordras

ieke, endast ett någorlunda godt naturligt gehör samt en ieke
alltför sträf röst. Sångerna, som komma att inöfvas, skola
progressift fortlöpa från det enkla tilI det mera inweeklade, doek
aldrig tilI det ytIiga, flärdfulla eIler öfwerlastade. Metoden
blifwer dels de äldre mästares, dels de nyastes (t.ex. Lablaehe,
Marx m.fl.) samt tilI någon del min egen." Ingelius avsåg alltså starta en blandad kör, men ville först ge någon form av
musikalisk bildning. Medlemmarna skulle nämligen månatligen
erIägga avgift, vilken berättigade tilI tolv timmar undervisning,
"hwaraf åtta med herrar oeh damer tillsammans".6
1.

Lagus, 1890, s.50

2. Andersson, O. , 1924, s .13
3. FAT nr 253, 31.10.1854
4. Andersson, O. , 1924, s.27
5. Andersson, O. , 1911 , s.62-63
6. AU nr 9, 2.2.1858
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Enligt en annons i

-

Au 1866 skulle direktör Fritz Möller

"egna sig åt såwäl praktiskt sam teoretiskt utbildande af klockareoch orgelnistelever samt i öfrigt gifwa privat-undervisning i
sång och OrgeISpelning."1
Samma år fanns i

Au en annons, där domkyrkokantor Gröndahl

meddelade om en tilltänkt sångskola för blivande klockare. Denna
skulle, ifall tillräckligt antal elever anmält sig, starta den
1.9.1866. Gröndahl avsåg att ge undervisning "hufwudsakligast uti
koralsång, men äfwen uti spelning å psalmodikon , stil- och
diktamensskrifning samt räkning". Undervisning skulle meddelas
fyra timmar varje vardag och vid terminens slut (i mitten av
december) skulle examen hållas under överinsyn av någon musikkännare, för att eleverna skulle bli opartiskt bedömda. De elever
som önskade kunde få undervisning i
2

violin-, piano- eIler orgel-

spel.

Ar 1869 konserterade pianisten Aurore Ritou i

Abo. Alma

Wikeström skriver: "Hon var sedermera en av åboborna mycket anlitad musiklärarinna och ett gott stöd för de musikaliska
strävandena på vår ort."3
Många var väl de violinister, pianister, organister,
sångerskor och sångare, åbobor eIler resande konstnärer, som i
något skede var verksamma som pedagoger på sitt respektive
instrument.

Ett exempel härpå är konsertpianisten Carl Schwenke

(1797-1870) från Hamburg. Han vistades i

Abo på 1820-talet och
4
tycks då i viss mån ha givit pianolektioner.
Alla dylika pedagoger har dock inte blivit dokumenterade för
eftervärlden och jag antar att det under denna tid i

Abos musik-

historia blev vanligare med musikstudier bland medborgarna, varför
antalet privata musiklärare inte torde ha varit alltför blygsamt.
En skribent i

Au 1856 var av den åsikten att ett musikaliskt

institut av samma standard som Musikaliska Akademien i Stockholm
minsann skulle behövas i

Finland, så att bl a organisttjänsterna

skulle kunna besättas med folk ur egna led och inte falla i
händerna på utlänningar. J.Fr.Boström från Sverige blev nämligen
1. AU nr 28, 8.3.1866
2. AU nr 91, 7.8.1866
3. Alma Wikeströms anteckningar, s.4
4. Andersson, 0., 1952, s.5; Forslin, 1952, s.89-90

- 42 detta år vald tilI domkyrkoorganist i

Abo. 1

1 AT år 1855 konstaterar någon att sångskolorna i Abo förklingat oeh dött strödöden. Skribenten påpekar att "TilI ledning
af ett sånginstitut fordras inga wanliga egenskaper. Der fordras
ihärdighet, der fordras energi; der fordras förmåga,

(hwaribland

såsom en hufwudsak, att ledaren skall hafwa en tydlig känsla af
tonernas distanser, således kunna sjunga genast från bladet,
äfwensom på noter utan swårighet öfwerföra hwad han hör föredragas). Det är wäl bristen på dessa egenskaper oeh än flera dertilI, som werkar, att sångskolor så sällan fortfara så pass lång
tid, att de uträtta någonting."2
5.6 Förstadierna tilI Abo kyrkomusikinstitut
Behovet av någon form av institution för utbildande av yrkesmusiker började från mitten av 1850-talet göra sig allt mer
gällande. Den musikaliska yrkesgrupp som var mest framträdande
på 1800-talet var väl organister.oeh kantorer. Sedan skolundervisningen inte mera utbildade enbart präster hqde sången som skolämne fått träda i bakgrunden. Kåntorernas utbildning var i

högsta

grad bristfällig, vilket livfullt skildrats i en insändare i

Au

1877 (eiterad nedan).
Den förste som gjorde en anhållan om att få grunda en
kloekar- oeh organistskola i Abo var C.Th.Möller. Denna anhållan
mottog Abo Domkapitel den 4.1.1843, men den

avslog~.

Ar 1862

skrev Johan Fredrik Boström en ny anhållan, vilken var mer genomtänkt än Möllers. Domkapitlet, som efter ett antal sakkunnigutlåtanden godkände denna framställan, sände ärendet vidare tilI
senaten. Huruvida det kom något svar från senaten är osäkert, men
initiativtagaren Boström dog i

tyfusfeber år 1865, varvid hela

saken förföll.
Ar 1816 flyttade organisten Osear Pahlman (1839-1935) från
Vasa tilI Abo. Han kom att tillsammans med Wasenius göra en ny
framställan om en kloekare- oeh organistskola i

Abo. Den 29.11.

1871 gay senaten positivt svar oeh skolan påbörjade sin verksamhet våren 1818. 3
Herrarna Pahlman oeh Wasenius hade tydligen oekså allmän1. Au nr 86, 1.11.1856 oeh nr 81, 11.11.1856
2. AT nr 85, 5.11.1855
3. Fortelius, u.å., s.3-14; Rosas, 1951, s.937; KlAB 1818

- 43 hetens stöd för sitt företag,
signaturen a-J-p. i

ty i september 1877 diskuterar

Au det skriande behovet av utbildade kloekare

oeh organister i församlingarna. Denne menar att kyrkosången i
landsortskyrkorna leddes på ett sätt sam motarbetade all andakt.
Jag eiterar: "Deh likwäl är kyrkosången en ingalunda owäsentlig
del af den allmänna gudstjensten, hwarför det wore myeket maktpåliggande, att wid hwarje kyrka wore anställd en både med tillräekliga musikaliska insigter utrustad oeh eljes för sitt kall
lämplig oeh nitisk ledare af kyrkosången, för att denna skulle
blifwa upphjelpt ur det lägerwall, hwari den mångenstädes råkat,
då den urartat till ett oharmoniskt oeh skränande skrikande, sam
ieke eger ringaste anspråk på att kallas - sång.

[ ...]

Det är

således en särdeles glädjande sak, att twenne så utmärkta musiei
oeh musiklärare sam herrar Pahlman oeh Wasenius skola, understödda
af statsmedel, öppna i gamla Abo, der wår finska kyrkas wagga
stått, en skola för utbildande af kloekare oeh organister. så widt
wi känna, är den påtänkta skolans läroplan ännu ieke publieerad,
men af nämnde herrars sakkännedom kan man hoppas, att denna, hwad
skolans musikaliska del beträffar, skall tillfredsställa alla
billiga anspråk. Det återstår att önska, det skolan måtte blifwa
talrikt besökt."
Man var alltså förväntansfull inför starten av kloekareoeh orgelnistskolan (sam den till först kallades), oeh landsortsförsamlingarna uppmanades att sam kantororganister anställa de
från denna skola utexaminerade eleverna. 1

1. Au nr 255, 20.9.1877
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6.1 Äbo kyrkomusikinstitut 1878-1951
Äbo kyrkomusikinstitut påbörjade sin verksamhet den första
1
februari 1878 och avslutade densamma 73 år senare i maj 1951.
Institutet var den första yrkesutbildande musikskolan i

Äbo i

senare tid och efter 1951" skulle det förflyta tio år innan Äbo

ltet

fick en musikutbildningsanstalt på högre nivå. Med anledning av
detta har jag låtit kyrkomusikinstitutets verksamhetstid utgöra
ramen för detta kapitel. 1 fortsättningen avser jag med skolan
och institutet just Äbo kyrkomusikinstitut. Detta beroende på
läroinrättningens namnbyten, vilka jag redogör för nedan.
Skolan inhystes våren 1878 i en lokal vid Arseniigatan Inuvarande Sirkkalagatan). Enligt verksamhetsberättelsen för läsåret

1928-29 skulle skolan år 1879-80 ha flyttat till Nylandsgatan
12 B, eftersom den varit verksam på denna adress i 50 år när
flyttningen till Lilla Tavastgatan 12 A skedde den första juni
2
1929.
1 redovisningen för år 1885-86 finns ett kvitto, enligt
vilket Zachariassen mottagit 300 Fmk för flyttrting av skolans
orgel till nya lOkaliteter, samt för stämning av densamma. 3
Flyttningen finansierades tydligen genom delbetalningar flera år
efteråt. Lilla Tavastgatan 12 A kom att bli skolans adress i

över
20 år, fastän det måste ha varit trångt med bara en föreläsnings4
sal där all teoretisk undervisning skulle äga rum.
En minnessten
5
har senare rests på denna Plats.
Skolan hade under årens lopp flera namn. Enligt de första
stadgarna hette den "Privatskolan i

Äbo stad för utbildande av

klockare och orgelnister". Är 1897 omdöptes den till Äbo klockareoch organistskola och fick nu även ett officiellt namn på finska:
Turun lukkari-urkurikoulu. Det var för övrigt samma år skolan fick
nya stadgar.

Från år 1925 var det officiella namnet Äbo kyrko-

1. Brev till Domkapi tlet våren 1878; KlÄB 1950-51

2. Brev till Domkapitlet våren 1878; KlÄB 1928-29
3. K1R 1885-86
4. K1ÄB 1878-51 ; UA 1.2.1948
5. Turkulainen 2.6.1983
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1

Skolans föreståndare var från våren 1878 Osear Pahlman. Höstterminen 1882 tilI vårterminen 1885 var Carl Gustaf Wasenius tillfälligt föreståndare, då Pahlman fördjupade sina kunskaper genom
vidareutbildning. Våren 1896 var Pahlman åter tjänstledig för att
i

Tyskland förkovra sig i

piano~

oeh orgelspel. Hans vikarie

denna gång var Juho Villiam Mikkola. Osear Pahlman kvarstod som
skolans föreståndare tilI vårterminen 1928, vilken blev hans
101: a termin.

Fredrik Isaesson blev Pahlmans efterträdare fr

0

m

hösten 1928 oeh han innehade rektorstjänsten tilI våren 1951 då
2
institutet uPPhörde.
Målen med undervisningen i

skolans två klasser skulle enligt

stadgarna från 1877 vara.att första klassen

sku~le

utbilda

kloekare för smärre landsortsförsamlingar, samt ge grunderna för
studier i följande klass oeh att andra klassen skulle utbilda
organister.
Undervisningen skulle ske på både svenska oeh finska, så att
varje elev fiek undervisning på sitt modersmål. Läsåret skulle
börja den 1 september oeh pågå varje helgfri dag tilI slutet av
maj. Några dagars ledighet skulle doek ges vid jul, påsk oeh
pingst.
Lärokursen omfattade i första klassen
notläsning (rytmer,

tonarter oeh övrig grundläggande musikteori),

sångövningar (tonbildning,

tonträffning, föredrag,

unison oeh

fyrstämmig koralsång, även annan fyrstämmig körsång
för utveeklandet av det estetiska sinnet, samt
aekordlära) oeh
pianospel (både som förstudium tilI orgeln oeh för att underlätta
förståendet av den teoretiska undervisningen).
1 andra klas sen gavs undervisning i

harmonilära (enkel kontrapunkt med speeiellt avseende på modulationsläran oeh dess praktiska tillämpning i
kyrkligt orgelspel),
sångövningar (delvis tillsammans med 1 klassens elever, delvis
kör- oeh kvartettmusik i
1. Isaesson, 1938, s.82; KIÄB 1897-98
2. KHil 1878-1951

kyrklig stil) oeh
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fyrstämmig sats, registrering,

enklare preludier och smärre musikstycken).
Både den praktiska och teoretiska orgelundervisningen skulle hos
eleverna grundlägga "en ädel smak, så att de wid det framtida
walet och utförandet af sina stycken wid den offentliga gudstjensten icke må begå misstag, sårande för den bildade församlingens religiösa och estetiska känslor." 1 andra klassen undervisades även i orgelns byggnad, stämning och vård.
Antalet undervisningstimmar per vecka i varje läroämne fördelades enligt följande schema: 1
Antal timmar i
1 klass II klass
Musikens teori

2

4

Sångövningar

6

2

Pianospel

12

Orgelspel, orgelns byggnad, stämning o. vård

10
20

16

Ovanstående läroplan skulle förverkligas av ~vå lärare, av
2
C.G.Wasenius var

vilka den ena också var skolans direktor.

skolans sånglärare och O.Pahlman var lärare i de övriga ämnena.
3
Han var även rektor, såsom jag tidigare nämnt.
Kyrkomusikinstitutets verksamhet var ställd under Abo Domkapitels överinseende och den lokala inspektionen gjordes av
4
medlemmarna i ett skolråd tillsatt av Domkapitlet.
Skolrådets
medlemmar var dock inte alltid musikaliska fackmän, varför
inspektionen blev mera formell till sin natur. Detta ledde till
att en enhetlig nivå på undervisningen i klockar- och organistskolorna i

Helsingfors, Abo och Uleåborg inte kunde uppnås.

Senaten beordrade därför Richard Faltin att företa en inspektionsresa för att utreda hur de med statsmedel subventionerade skolorna
1. K1S 29.11.1877; jfr. Au nr 312.2.1878
2.

K1S 29.11.1877

3. KHB 1878

4. K1S 29.11.1877
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Denna inspektionsresa utförde Faltin våren 1887 och i sitt brev
tilI Senaten skriver han att undervisningen i Abo vittnade om
större skicklighet och erfarenhet hos lärarna här än i de övriga
skolorna. Resultaten i åboskolan var därför enligt honom tillfredsställande.
Hans omdöme om pianoklassens elever var att de spelade sina
stycken med vackert uttryck och riktig uppfattning. Faltin förordade dock för undervisningen i

pianospel följande musikalier,

som skulle ge förberedande träning tilI orgelspelet:
Plaidy: Tekniska studier, häfte 1, II och 111
Lebert & Starck: Pianoforte-Schule, band 1
Köhler: Die ersten Etuden op.100
Clementi: 30 Sonatiner och Rondos
Bach: Kleine Praeludien und zweistimmige Inventionen (för
längre hunna)
Faltin efterlyste vid pianoundervisningen en strängare kontroll
av hand- och fingerstlllningen, speciellt tummens rörelser vid
spelning av skalor (enligt Plaidy II), samt inövandet av legatissimoanslaget i brutna ackord (enligt Plaidy 111),
Vad gäller orgelklassen ville Faltin att man skulle byta ut
Lemmons "föga lämpliga" orgelskola mot Ritter:

Praktischer

Lehrkursus des Orgelspiels eIler för mera begåvade elever Merkel:
Orgelschule. Följande punkter ville Faltin dessutom få korrigerade:
1. Notvärdena vid koralspel borde utföras rätt. Han avsåg
speciellt den nästsista noten i koralstroferna, som ofta hade
en helnots värde, men för det mesta förkortad~s varpå utförandet
egentligen blev orytmiskt.
2.

Flera noter efter varandra på samma tonhöjd borde i melodin
och basen upprepas, medan de i mellanstämmorna skulle sammanbindas.

3. Vid orgelspel borde basstämman utföras endast i
inte fördubblas i

vänst~a

pedalen och

handen.

1 övrigt rekommenderade Faltin L.Busslers Musikalische Elemen-

tarlehre mit 58 Aufgaben som lärobok i musikteori och i
1. Flodin-Ehrström, 1934, s.287

harmoni-
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lära Rischbieter: Regeln und Aufgaben fur Harmonienschuler. Han
ansåg elevernas teorikunskaper vara nöjaktiga och övningarna i
tonbildning,

tonträffning samt föredraget av

solfeggiernabedö~de

han med avseende på de sträva naturrösterna som berömvärda.
Angående körsången skrev han att den "måste betecknas såsom jemförelsevis förträffligt utförd som den blef med eld och lif."
Pahlman fick beröm för att inte flytta upp omogna elever tilI
orgelklassen. Samtidigt ville Faltin dock fästa uppmärksamhet vid
att sådana elever, som tydligtvis aldrig skulle klara av någon
examen, inte borde få stanna kvar i skolan mer än högst två
terminer.
Förutom att Faltin ansåg skolorna värdiga sitt existensberättigande efterlyste han en för alla skolor enhetlig musikalisk
terminologi på finska. 1
Med ingången av vårterminen 1900 utökades skolans undervisnings2

pIan med ämnet religion och år 1912 tillkom även kyrkOhistoria.

Är 1919-20 omfattade skolans läroplan inalles 54 veckotimmar fördelade enligt fÖljande: 3
Sång: tonbildning, vokalis- och annan sång

20

Pianospel

10

Orgelspel

10

Musikteori

8

Religion och kyrkohistoria

2

Rörverkets stämning och vård

2

Tonträffning

2

Från och med hösten 1924 utökades undervisningstimmarna från
54 tilI 68 per vecka.

Läroprogrammet hade nämligen utvidgats och

innehöll förutom de tidigare nämnda ämnena musikhistoria, hymnologi och körsång. Skolan hade också blivit fyraårig med två års4
kurser på vardera av de två klasserna.
Körsången hade tydligen
fallit ur undervisningsprogrammet i

något skede. Måhända hade

ingen av de lärare som handhaft undervisningen ägt samma entusiasm
för körsång som Wasenius i

sina dar. Wasenius arrangerade till-

sammans med sina elever rätt ofta körkonserter. Dessa hade ofta
1. Skrivelse tilI Senaten 19.4.1887
2.

KIÄB 1899-1900, 1912-13

3.

KlR 1919-20

4.

KlÄB 1924-25

- 49 nog en mera konkret betydelse f6r eleverna,

ty inkomsterna f6r-

delades mellan de obemedlade eIler gick tilI elevernas sjUkkassa.

1

Sommaren 1928 gick både Oscar och Hilda Pahlman i pension från
2
Den nye rektorn Fredrik Isacsson strävade att under

institutet.

sin verksamhetsperiod ut6ka antalet undervisningsämnen och utvidga kurserna, så att de skulle motsvara tidens förändrade krav.
Pianokursen utvidgades från att ha varit en tvåårig kurs tilI
en treårig h6sten 1929 och från h6sten 1930 gavs undervisning i
orgelspel även i andra årskursen. Därmed var orgelkursen också
4
treårig.
Ar 1938 tillkom deklamation som ny tt ämne i institutet 5
6
och år 1943 ytterligare kyrklig bOkf6ring.
Utvidgningarna ledde
7
tilI att allt fler lärare anställdes.
Läsåret 1938-39 undervisades i
8

institutet f6ljande ämnen (an-

taI veckotimmar utskrivnal:

Religion, kyrkohistoria och liturgi
Koral- och liturgisk sång

3

9

Tonbildning och solosång

24

Orgel-,. koraI- och liturgiskt spel

19

Pianospel

15

Teori

6

Orgelmodulation

2

Tonträffning och melodidiktat

4

K6rsång och k6rledning
Musikhistoria
Deklamation
Orgelns byggnad och stämning
Vad dessa ämnen innehöll framgår av ett studieprogram som
tryckts 1938. 9 Studieprogrammet, som jag 6versatt från finska i
13ilaga
1.

~IV,

visar vid jämf6relse med stadgarna av 1877 under-

AU nr 124, 9.5.1880; nr 64, 7.3.1881; nr 112,

2. KIAB och KIR 1927-28
3. Isacsson, 1938, s.82
4. KlAB 1929-30
5. KlAB 1938-39
6. KlAB 1943-44
7. Se Bilaga III
8. Skrivelse till statsrådet, januari 1939
9. Turun kirkkomusiikkiopisto, Kurssit, 1938

27~4.1886
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1

I paragraf 8 i 1877 års stadgar nämns att skolan ägde införskaffa en orgel med åtta stämmor i

två manualer oeh självständig

pedal, samt två styeken ordinära taffelpianon oeh nödvändiga
2
musikalier, böeker 0 a.
AU meddelar allmänheten i november 1878
att skolan "erhållit en orgel, förfärdigad oeh uppsatt af den
skieklige orgelbyggaren hr Zaehariassen i Nystad. Detta dyrbara
instrument har 10 stämmor i

två manualer jemte pedal oeh utmärker

sig genom ett vaekert oeh durabelt arbete."3 En kabinettflygel
hade tydligen införskaffats tilI skolstarten den 1.2.1878, av en
räkning från Mtihlbaehs fabrik i St. Petersburg den 22.211818a~tt
4
Enligt två inventarieförteekningar, den ena av den 22.5.

döma.

1888 oeh den andia av den 30.3.1892, ägde skolan vid dessa datum
en orgel med nio stämmor i två manualer oeh obligat pedal, samt
6
ett flygelpiano. 5 Läsåret 1906-07 införskaffades ett pianino.
Under sex läsår (1907-1913) hyrde skolan ett orgelharmonium
från J.Hirveläs fabrik i Tammerfors. 7 För läsåren 1913-14 oeh
1914-15 hyrdes ett pedalorgelharmonium av Viljo Mikkola i

Abo.

8

Då orgelundervisningen utvidgades läsåret 1930-31 behövdes
ytterligare ett övningsinstrument. Ett pedalorgelharmonium med
sju stämmor i

två manualer oeh inbyggd Juka-motor beställdes av
bröderna Anderssen i Bennäs. 9 Senare inköptes en något använd
10
Duysenflygel.
Ar 1939 införskaffades en ny orgel, som invigdes
11
i september samma år.
Orgeln levererades av Kangasala orgelfabrik oeh var försedd med tre manualer, konkav pedal, nio självständiga oeh två transmissionsstämmor, 17 koppel, en fri kombination, två tremulanter, två ereseendoskåp, valsereseendo för hela
1. Se sid 45 oeh VI
2. Angående musikalierna, se Bilaga V
3. AU nr 325, 29.11.1878
4. KIR 1878
5. KIIF 22.5.1888 oeh 30.3.1892
6. KIR 1906-07
7. KIR 1907-08,1908-09,1909-10,1910-11,1911-12,1912-13
8. KIR 1913-14, 1914-15
9. KIAB 1930-31
10. KlAB 1933-34
11. KlÄB 1938-39,1939-40
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För att kunna bli godkänd som elev vid skolans första klass
krävdes god frejd, betyg från högre folkskola eller motsvarande
2
kunskaper och naturliga anlag för musikstudier.
Inträdesford-'
ringarna från 1878 hade 60 år senare inte förändrats, bara förtydligats. Kraven var nämligen i kursprogrammet år 1938 följande:
- ca 17 års ålder (målbrottet ett passerat stadium)
- skärpt öra för tonhöjd och utvecklingsdugligt röstmaterial
-

notkännedom, samt om möjligt

- grunderna i

pianospel.

Dessutom skulle till ansökningshandlingarna bifogas frejdebevis,
dopattest, läkarintyg, samt skolbetyg (minst högre folkskolans
kurs).3
Antalet

~lever

vid skolan varierade ganska mycket,

tom under

terminerna. Många slutade delvis beroende på ekonomiska svårigheter eller dåliga framsteg i studierna, delvis p g a sjukdom.
Från skolans start till ca 1900 varie.rade skolans elevantal
mellan 20 och 30. Efter det fram till Finlands självständighet
hösten 1917 hade skolan i allmänhet mer än 30 elever.4~p~h~man
skriver om 1918 att skolarbetet fortgick "under intryck af de
rödas alltmer tilltagande våldsdåd".

När storstrejken utbröt i

november 1917 tvingades man avbryta undervisningen i

tio dagar.

på vårterminen fortsatte arbetet fram till den 12 april, då C.A.
Ehrensvärd, som ledare för Skärgårdens

~rikår,

kom in i Abo.

Nästan genast efter detta uteblev eleverna från skolan. Alla
friska manliga elever hade anmält sig antingen till Abo skyddskår eller till fronttjänst.

9

Under tiden för första världskriget låg elevantalet omkring 20,
för att genast in på 1920-talet snabbt stiga till 30-40. 1 mitten
på 1930-talet var elevantalet uppe i

51, vilket var rekordet för
6
Detta gay skolans ledare

skolans hela 73-åriga verksamhetsperiod.
1. K1AB 1938-39
2. K1S 29.11.1877
3. KlKP 1938
4. KlÄB 1878-1917
5. KlAB 1917-18
6. KlÄB 1917-1939

- 52 anledning till strängare gallring vid inträdesförhören. Kursfordringarna höjdes också, vilket gjorde fortsättningsmöjligheterna begränsade. 1 Visserligen kom andra världskriget att helt
naturligt hålla elevantalet lågt. Hösten 1939 måste de flesta
manliga eleverna delta i

reservövningar och den 4.12.1939 efter

det kriget bröt ut den 30.11 var man tvungen att helt avbryta
skolarbetet. Efter vinterkrigets slut våren 1940 kunde institutet
ändå inte påbörja undervisningen enär endast sju elever var när2
Under de följande krigsåren skedde undervisning i mån

varande.

av möjlighet. Efter krigsslutet och fram till år 1951 varierade
skolans elevantal hela tiden mellan 30-40. 3
Hösten 1900 anhöll Pahlman om att få mottaga kvinnliga elever
från och med vårterminen 1901. Kvinnliga sökanden hade "redan
under en följd af år [' .

.J

ansökt om inträde vid Abo Klockare-

och Orgelnistskola", men skolans dåvarande stadgar berörde inte
ställningstagandet till kvinnliga studerande. Kyrkomötet hade
också vid denna tid godkänt kvinnans rätt att inneha organisttjänsterna i de evangelisk-lutherska församlingarna efter avlagt
kompetansprov. Härav följde att Pahlman nu var ~eredd att motta
kvinnliga studerande, dock till ett antal av högst en fjärdedel
4
av skolans stadgeenliga maximielevantal 132 stYCkenl.
Jr 1908
påbörjade de två första kvinnliga eleverna sina studier vid
institutet och Pahlman skriver att de under året med ~framgång
5
och intresse" bedrivit musiksttidierna.
För att ge offentlighet åt det arbete som pågick inom skolan
föranstaltades årsexamina med tillträde för allmänheten. Dessa
examina innehöll både förhör av teoretiska kunskaper och tipp6
Skolans första årsexamen

visning av de praktiska färdigheterna.
föranstaltades i

juni 1878. Au har bara uppmuntrande kommentarer

att komma med angående skolans verksamhet; bl a framhåller
skribenten att "Oaktadt skolan warit i gång först sedan februari
månad, woro framstegen hos eleverna, för hwilka hela musikens område wid inträdet i skolan war ett terra incognita, ganska goda."

1. K1USA 5.3.1943
2. K1AB 1939-40
3. K1AB 1939-51
4. Skrivelse till Domkapitlet den 16.10.1900
5. KlAB 1908-09
6. KlAB 1878-1951, K1S 1877
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tycktes rätt broki8a, konstaterar samme skribent att "denna skola
är ett tidsbehof och kommer att ha stora frukter med sig i framtiden, derpå kan ingen twifla. Det dels skrålande, dels bölande
och i allmänhet högst ohyfsade sätt, på hwilket choralsången härtills blifwit ledd i de fleste af Finlands kyrkor har warit ett
nedslående wittnesbörd om hyfsningens låga ståndpunkt såwäl hos
wåra klockare som ock församlingar, som kunnat uthärda med dylik
kyrkoförargelse."1 Måhända var det samma skribent so~ med tillfredsställelse hösten 1877 i samma tidning konstaterade att
klockar- och organistskolan behövde~.2
AU:s kritiker förhöll sig i allmänhet positivt till skolans
årsavslutningar; åtminstone av de slumpartat kontrollerade
tidningskritikerna att döma. 3 Våren 1951 rubricerade Au att
"Kyrkomusikinstitutet har haft sin sista uppvisning". Denna tidningsartikel, som samtidigt var en kritik av årsuppvisningen, är
skriven av John Rosas och han konstaterar att "elevmaterialet
har såsom i alla skolor varit ojämnt." Rosas går också in på
orsakerna till att skolan upphörde. En orsak var att institutet
inte fick förnya sitt hyreskontrakt för den lokal i vilken hela
verksamheten var förlagd och att ingen annan lokal stod att finna.
En annan orsak utgjordes tydligen av de minimala statsanslagen för
skolans verksamhet. 4 De knappa ekonomiska förutsättningarna påtalades också under institutets hela verksamhetsperiod, börjande
från AU:s artikel 1878,5 fortsättande med rektorernas skrivelser
om penningbidrag till landets ledning samt årsredovisningarna
fram till den ovan nämnda tidningsartikeln av John Rosas.
Skolan förmedlade till en början undervisningen helt kostnadsfritt för eleverna,6 men dessa kunde ändå ha svårigheter med sitt
uppehälle. Under den tid Wasenius var lärare i skolan ordnade han
tillsammans med sina elever körkonserter till förmån för medellösa elever. 7
Abo kyrkomusikinstitut avslutade, som ovan nämnts, sin verk1. AU nr 165,21.6.1878
2. Jfr sid 43
3. AU nr 342, 16.12.1879; nr 146, 2.6.1887; nr 141,25.5.1912
4. AU nr 57,28.2.1951; nr 130,19.5.1951; KIAB 1950-51
5. AU nr 165, 21.6.1878
6. K1S 1877
7. AU nr 327, 30.11.1880; nr 71, 14.3.1882; nr 112, 27.4.1886

- 54 samhet p g a bristfälligt ekonomiskt stöd och vräkning.
Skeendet verkar att i någon mån ha styrts av den kommitt' som i
maj 1939 tillsattes av förstärkta biskopsmötet. I kommitt'ns
betänkande 1945 föreslogs att kyrkomusikinstitutet i Äbo skulle
förbli tvåspråkigt och att den svenskspråkiga utbildningen av
kyrkomusiker skulle äga rum i
utbildning i

Äbo. Samtidigt föreslog man att

Äbo skulle ske tills den dåvarande rektorn Fredrik

Isacsson pensionerades eller av någon annan orsak avgick.
När Isacsson våren 1951 gay upp kampen om institutets existens
förhandlade han med undervisningsministeriet och professor
Maasalo vid Helsingfors kyrkomusikinstitut. Maasalo förde dock
saken vidare till biskopsmötet, som började förhandla med
Sibelius-Akademin. Det förstärkta biskopsmötet föreslog den 23.
5.1951 att Sibelius-Akademin skulle överta utbildningen av
kyrkomusiker i

Finland. Förhandlingarna på alla nivåer tycks ha

löpt snabbt ochsmärtfritt, ty redan hösten 1951 inledde Sibelius1
Akademins kyrkomusikaliska avdelning sin verksamhet.
6.2 Eibenschlitz musikskola 1901-1904
Musikaliska Sällskapets kapellmästare Jos' Eibenschlitz startade en musikskola under sin tid i

Äbo. Skolans verksamhet för-

lades i Musikaliska Sällskapets utrymmen vid Hovrättsagatan 3,
där undervisningen inleddes den 1.11.1901. Arbetet i skolan
förlades till förmiddagarna kl 8-11 och eftermiodagarna kl 1719.
I ett prospekt från 1901 upplyses om att musikskolan anordnade
gemensamma undervisningstimmar där flera elever samtidigt kunde
del ta, dock högst tre stycken i

taget. Detta ansågs "väcka och

höja intresset" för undervisningen, samt ge tillfälle till "en
helsosam täflan".
Skolans lärare samt undervisningsämnen var följande:
fröken Wikeström, fröken Löfholm

pianospel

fru Jägersköld, fru Ilmoni

solosång

fru Ilmoni
1.

solfege och körsång

Dahlström, F., 1982, s.178-180; K1ÄB 1950-51

- 55 H.Mliller, Eibenschlitz, Dörner

violinspel

H.Benkert

violoncell

H.Stark

kontrabas

Mliller, Eibenschlitz, Benkert

ensemblespel

Eibenschlitz

orkesterspel

solister vid Musikaliska Sällskapets orkester

alla slag av

fröken Stenfelt

deklamation

blåsinstrument
fröken Schoultz

italienska

Eibenschlitz

musikhistoria

Eibenschlitz

dirigentkurs

Både nybörjare och längre hunna kunde bli elever i musikskolan,
som bestod av två avdelningar: förskolan och den egentliga musikskolan. En elev i

förskolan skulle välja ett av följande ämnen:

piano, solfege och körsång, violin eller violoncell. Eleven fick
undervisning två gånger i veckan i sitt ämne. En elev i den
egentliga musikskolan var berättigad att studera två ämnen efter
eget val förutom en kurs i

musikteori~

som var obligatorisk.

Eleverna i musikskolan hade dessutom fritt tillträde till föreläsningarna i musikhistoria och till skolans uppviiningar. Några
frielever kunde antagas efter särskild prövning, men de skulle
också visa upp rekommendationer och medellöshetsintyg.1
på basen av annonser i

AU kan man dra den slutsatsen att skolan
2

varit verksam till våren 1904.

Musikskolan hade en offentlig uppvisning i Solennitetssalen
den 16.5.1902. Enligt kritiken var nivån rätt ojämn. Eleverna i
sång och vi olin ansågs ha gjort de bästa framstegen emedan
skribenten anade sig till att dessa elever åtnjutit undervisning
baserad på konsekvent metodik. Däremot ansåg han att pianoeleverna
"såsom nybegynnare ännu ej hunnit skrida öfver primärstadiet."
Elevantalet var tydligen inte så stort enär samme skribent två
3

gånger isin kria hoppades att skolan skulle få fler elever.
1. Brev ur Emma Engdals samling

2. AU nr 6, 8.1.1902; nr 242, 7.9.1902; nr 13, 15.1.1903; nr 239,
4.9.1903; nr 12, 14.1.1904
3. AU nr 130, 16.5.1902; nr 131, 17.5.1902
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6.3 Abo musik- och orkesterskola 1924-1928
Jean Niwinski grundade Abo musik- och orkesterskola.

Liksom

Eibenschlitz hade Niwinski anknytning till Musikaliska Sällskapet.
Han var nämligen konsertmästare i orkestern i ett par repriser.
Skolan påbörjade sin verksamhet den 10.9.1924. Niwinski påstår i en intervju med AU att verksamheten skulle ha inletts år
1923, men det är osäkert huruvida den elevorkester han ledde då
1
1 tidningsannonsen

var uttalat organiserad som en musikskola.

hösten 1928 sägs dessutom att skolan inledde sitt femte verksam2
hetsår, vilket skulle tyda på att skolan grundats hösten 1924.
1 skolan undervisades

till en början "i alla fack utom piano

och sång". Dessutom hade skolan en ensemble- och orkesterklass.
Undervisning "i alla fack" betydde att undervisning gavs i alla
teori och harmonilära. 3 Vilka lärare

orkesterinstrument, samt i

Niwinski hade anställt framgår inte ur annonserna.
Ar 1926 utvidgades skolan med en pianoklass. Denna köm att
ledas av Ulla Stenius och pianospel blev ett obligatoriskt ämne
i skolan. 4 Ar 1927 hade Jean Niwinski hand om violin- och
orkesterklasserna, Fredrik Isacsson teori- och harmoniklasserna
och Ulla Stenius pianoklassen. Angående celloklassen nämns att
underhandlingar pågick med en fra~stående lärare, men det är
också allt vi får vetaom skolans lärarkår. 5
Skolans målsättning var att unga musikbegåvade men obemedlade
personer skulle ges "tillfälle att åtnjuta förstklassig undervisning emot låga avgifter, eventuellt gratis." Man organiserade
även gruppundervisning med 3-4 elever i varje gruppo Avsikten
med orkesterklassen var att ge "både elever och längre hunna
musikintresserade amatörer [. ..]

fackundervisningi orkesterspel

för att för framtiden skapa dugligt material för event. komplettering av vår orkester". Musikskolan ville

ock~å

.samla alla

splittrade krafter och förmågor för höjandet av musiklivet på
orten. 6
1. AU nr 244, 7.9.1924; nr 10, 10.1.1929
2.

AU nr 244, 5.9.1928

3. Au nr 244, 6.9.1925; nr 9, 10.1.1926
4. Au nr 248, 12.9.1926

5. AU nr 246, 10.9.1927
6. Au nr 244, 7.9.1924
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märkas vid inskrivningen år 1928. Skolans ledning hade också
beslutat ordna kvällskurser i

piano- och cellospel samt i

teori

för "mindre bemedlade aspiranter".1
Skolan gay, som sig bör, elevuppvisningar på vårarna. Våren
1927 var skribenten i

AU särskilt förväntansfull då P.Sarasates

Zigeunerweisen, J.S.Bachs dubbelkonsert för två violiner i

d-moll

och P.Tjajkovskijs Elegie skulle uppföras. Dessutom skulle en
stråkkvartett bestående av skolans elever spela kompositioner
2
av Mendelssohn, Schubert och Beethoven.
Programmet utföll väl
och orkestern spelade "tillfredsställande rent och med undantag
för tillfälligheter rätt säkert." Jean Niwinskis pedagogiska
gärning prisades och artikelförfattaren hoppades "att de många
gryende förmågor han

frliwinskD

här handlett och utbildat skola

genom medverkan i vår blivande stadsorkester få tillfälle att
tjäna det högre musiklivet i

de fall då förstärkning av stråkarna

är nÖdvändig."3
Följande vår spelade orkestern vid uppvisningen bl a "Mozarts
odödliga g-moll symfoni och Jean Sibelius härligt vackra Romanze
op.42". Förutom dessa verk uppfördes följande:

A.BI~menstengel:

Liten fantasie; C.Reinecke: Enschluss; H.Sitt: Konsertino op.93
sats 1; V.Raitio: Afton, Menuett; E.Melartin: Skämt op.137 a
nr 10; R.Schumann: Aftonsång; Bortnianskij: Gloria in excelsis
för fyra violiner; P.Tjajkovskij: Canzone; F.Seits: Konsert op.12
sats 1; G.F.Händel: Sarabande; F.Schubert: Moment musicale op.93
nr 4 (stråkkvartettl; J.B.Accolaij: Konsert i e-moll sats 1;
L.v.Beethoven: Romanze i F-dur; O.Merikanto: Folkvisa med variationer op.102. 4 Innan detta digra program genomfördes höll man
en uppvisning med de allra yngsta eleverna. Ulla Stenius gavs
eloge för den goda undervisning hennes adepter i sitt spel avslöjade. Även Jean Niwinskis pedagogiska prestationer fick beröm
och då särskilt det arbete han satt ner på elevorkestern, vars
nivå enligt Anderssen låg "över det medelgoda; ibland på en
mycket godskala."5
1. AU nr 253, 14.9.1928
2. J\.U nr 131, 15.5.1927
3. AU nr 134, 18.5.1927
4.

Au nr 131, 13.5.1928

5. Au nr 134, 16.5.1928 (Alfred Anderssenl
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tillträdde en befattning som direktör för statens konservatorium.
Niwinski önskade att någon "värdig person" skulle kunna överta
ledningen av skolan, men så gick det inte.
1 en tidningsintervju framhöll

Niwinski angående eleverna

att de flesta visat ett stort intresse för studierna och att
största delen ägnat mycket tid åt de teoretiska studierna. Många
hade också "gjort anmärknings.ärda framsteg".

Violin~levernas

~ntal

hade under åren 1927 och 1928 varit omkring 30 och orkesterns
medlemsantal hade rört sig mellan 20-30. Pianoelevernas antal
var hösten 1928 ca 10.
Niwinski kvitterade tilI slut med att inte ha rönt tillräckligt med intresse för sitt arbete på den musikaliska odlingen
i

Abo. Vad detta berodde på visste han inte, men tröstade sig
1
med att det tydligen var en allmän företeelse.
6.4. Abo Folkkonservatorium 1926-1941
Mannen bakom folkkonservatorieiden var Armas Launis. Han
grundade folkkonservatörier i

Abo, Tammerfors, Björneborg oCh

Vasa. Avsikten med folkkonservatörierna var att ge kompetent
musikundervisning tilI elever med varierande ålder och förhandskunskaper. Denna musikskola skulle inte utbilda yrkesmusiker,
utan den skulle fostra konsertpublik och konstälskare. Launis
avsåg härigenom indirekt höja den allmänna musikaliska nivån i
2
Många mera framstående förmågor sägs dock ha upptäckts genom fOlkkonservatoriet. 3

landet.

1 Abo öppnade folkkonservatoriet dörrarna hösten 1926. Verksamheten började närmare bestämt den 20.9.1926. 4 Folkkonserva-

toriet ägde inga utrymmen utan lektionerna hölls hemma hos
respektive lärare. En skola i staden, Finska Klassiska Lyceum
vid Slottsgatan 25, utgjorde den hållpunkt där terminsanmälningar,
teorilektioner och musikaftnar kunde äga rum. 5 En del av Abo
1. Au nr 10, 10.1.1929
2.

Launis, 1927, s.3, 5-6

3. Au nr 260, 22.9.1929
4. Au nr 248, 12.9.1926
5. Launis, 1927, s.4; AU nr 254, 18.9.1926; nr 23, 24.1.1928
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R.E.Westerlunds musikhandel. 1
Vid folkkonservatoriet undervisades i

följande ämnen: violin-,

violoncell- och pianospel, solosång, musikteori, komposition och
deklamation. Undervisningsprogrammet utvidgades med scenkonst och
ensemblespel år 1931. Varje elev fick undervisning i ett ämne.
Ifall man erlade två terminsavgifter fick man undervisning i

två

ämnen. Teorilektionerna var dock avgiftsfria och dessutom hölls
musikaftnar för eleverna, för att praktiskt belysa musikhistorien.
Undervisningen kunde bedrivas antingen individuellt eIler gruppvis och fem elever bildade en klass.
2
om kvällarna.

Lektionerna hölls i

regel

Abo Folkkonservatoriums lärarkår bildades av tillgängliga
musiklärare i

staden och år 1926 utgjordes de av Naemi Friberg

och Saima Nikander-Baer (solosång), Alma Wikeström, Judith
Söderlund och Aili Sarvant? (piano), Viljo Nuotio (violin) och
Fredrik Isacsson (musikteori). Folkkonservatorieledaren Armas
Launis ansvarade själv för musikaftnar.na med de musikhistoriska
3
föredragen.
Hösten 1927 skedde förändringar i lärarkåren.
Violinundervisningen kom nu att handhas av Anna Tigerstedt, Ville
Heilimö och Anton Bröckl. Lärare i violoncell blev Carl Wasenius
och lärare i

deklamtaion (finsk respektive svensk) blev Vilho

Ilmari samt Valborg Widenäs. Lärartillskottet borgade för möjlig4
heten att mottaga ett större antal elever.
Elevantalet det första året hade överstigit alla förväntningar.
Under hösten hade 69 elever erhållit undervisning vid folkkonservatoriet i Abo och under våren 104. Fördelningen av antal
elever per ämne hade följande utseende:
violin

piano

solosång

hösten 1926

38

21

10

våren

47

34

23

1927

1 elevkåren fanns

representanter ur alla åldersgrupper och sociala
skikt, vilket också var ett av målen med denna musikläroanstalt. 5
1. Au nr 244, 8.9.1927; HS 26.2.1936
2.

Launis, 1927, s.3-4; Au nr 12, 13.1.1927; nr 17,

20.1.1931;

nr 254, 22.9.1931
3. AU nr 254, 18.9.1926; nr 244, 8.9.1927
4. Au nr 268, 2.10.1927; nr 253, 17.9.1927; Se Bilaga VI
5. AU nr 244, 8.9.1927
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individuella undervisningen vid folkkonservatoriet. De pedagogiska
idealen och de praktiska arrangemangen gick totalt isär genom att
de 20 lektioner en elev fick per termin inskränkte sig till
20 stycken 10-minuterspass. Musiklärarna stod inför den hopplösa
uppgiften att på denna korta stund delge eleverna musikaliska
1
insikter.
Abo Folkkonservatorium annonserade ännu hösten 1941. Detta
verksamhetsår skulle bli det sextonde enligt annonsen och antag2
ligen blev det också det sista.
6.5

Abo musikskola 1931-1933
Sigurd Hedlöf startade en musikskola hösten 1931. Verksamheten

inleddes den 15.9.1931 och undervisningsämnen jämte lärare var
följande:
piano

Sigurd och Helga Hedlöf

violin

Viljo Koskimo

violoncell

Erik Simonsson

sång

Lola Elg

samspel

Helga Hedlöf

tonträffning

II

diktat
Elementär musikteori var ett obligatoriskt ämne för alla elever. 3
Våren 1932 utökades lärarkrafterna med John Granlund och Emil
4
Även hösten 1932 skedde

Ekman, som båda undervisade i musikteori.

förändringar i lärarkåren. Viljo Nuotio övertog violinundervisningen och Signe Vesterlund-Vänninen skötte tillsammans med
L.Elg sångunderViSningen. 5
Den sista annonsen som talar om musikskolans existens fanns i
Au hösten 1933. 6 Jag antar att verksamheten somnade in i och med
denna termin.

1 . AU nr 260, 22.9.1929
2. Au nr 265, 1,10.1941
3. AU nr 242, 10.9.1931
4. Au nr 11, 12.1.1932
5. Au nr 246, 11.9.1932
6. AU nr 6, 14.9.1933

- 61 6.6 De svenska läroverkens i

Abo orkesterskola 1941-1952

1

Hösten 1940 organiserade John Rosas orkesterövningar på
söndagsförmiddagarna i

Svenska Klassiska Lyeeum i Abo. Detta blev

upptakten till en fastare organiserad undervisning i orkesterinstrument bland skoleleverna i

Abo.

I början av vårterminen 1941 ägde ett möte rum i

Abo Akademis

musikseminarium (nuvarande musikvetenskapliga institutionen) oeh
vid detta möte beslöts att man skulle öppna en orkesterskola för
eleverna vid de svenska läroverken. Deltagare i

detta möte var

Otto Andersson, John Rosas, Greta Dahlström samt rektorerna för
stadens svenska läroverk B.Saxen, A.Karsten, E.Fontell, A.Törnudd oeh K.Vestman.

Ekonomiskt understöd för verksamheten skulle

man ansöka om hos skolstyrelsen, Musikaliska Sällskapet oeh de
privata skolornas direktioner. En kommitte bestående av
O.Andersson, J.Rosas, B.Saxen, A.Törnudd oeh G.Dahlström skulle
arrangera de praktiska detaljerna för skolans öppnande.
Musikskolans offieiella namn blev De svenska läroverkens i

Abo

orkesterskola oeh John Rosas valdes bill skolans föreståndare, medan
Greta Dahlström blev de ss kassör oeh sekreterare. Till lärare
utsågs Rudolf Nienstedt (violin), Erik Simonsson (violoneell),
Wilho Halme (kontrabas), Greta Dahlström (teori) oeh John Rosas
(orkesterövningar). Riku Heinonen vikarierade Rosas vid ett antal
övningar. 2
Den 12.2.1941 ägde inskrivning rum i

Svenska Klassiska Lyeeets

sångsal oeh 34 elever anmälde sig. De flesta eleverna valde
violinen till sitt instrument, men tre styeken valde

violone~ll

oeh en kontrabas.
Undervisningen i eello oeh kontrabas skedde hemma hos respektive lärare, medan violinlektionerna försiggiek i

Svenska

Klassiska Lyeeum. Här hölls oekså orkesterövningarna.
Endast ett fåtal elever hade förutsättningar att från början
vara med i orkestern, men mot slutet av terminen inövades "två
lätta

otkesterstyeken"~

vari nästan alla elever medverkade.

Orkesterstyekena var Hurra, kamrater! i

arrangemang av John Rosas

oeh Greta Dahlströms Alla med! I det senare styeket kun de en
stämma spelas på enbart lösa strängar. 3 Teorilektionerna var
1. SLAO, verksamhetsberättelser oeh brev
2. Se Bilaga VII
3. Muntliga uppgifter av Fabian Dahlström

- 62 obligatoriska för alla elever och de ägde rum i Svenska Flickskolan. Instrumentallektionerna vidtog den 13.2.1941 och te orilektionerna den 10.3.1941.
Orkesterskolans verksamhetsstart underlättades av att flera
givmilda personer och institutioner donerade instrument och
pengar. 1 vissa fall rörde det sig om lån av instrument åt
orkesterskolan. på detta sätt lyckades skolan få ihop sju violiner,
en altviolin,

två celli, en kontrabas och en flöjt,

violin- och cellostråkar respektive fodral.

samt några

Från Akademins musik-

seminarium lånades sex exemplar av M.Wegelius Allmänna musiklära.
Orkesterskolan hade flera uppvisningar, ofta tillsammans med
skolkörerna. Dessa uppvisningar noterades vanligen av Au.
Genom ett cirkulär daterat den 1.10.1952 meddelade John Rosas
och Greta Dahlström att orkesterskolans undervisningsverksamhet
tills vidare nedlades p g a en ekonomiskt omöjlig situation och
svårigheter att få lämpliga lärare åt alla elever. Orkesterövningarna ämnade man dock fortsätta som förut och man önskade
att alla elever skulle deltaga i dem.

För de föräldrar som ville

låta sina barn ta privatlektioner rekommenderades violinlärarna
Ilse Helander, Rudolf Nienstedt och Riku Heinomaa (Heinonen).

6.7 Abo Akademi och Finska lärarhögskolan
Svenska Bildningens Vänners musikutskott ställde 7000 mk
tilI Abo Akademis förfogande för att Akademin under läsåret 1922-1923 skulle kunna ge sina studenter undervisning i musikteori.
John Granlund förordnades av konsistorium att undervisa musikteori två timmar i veckan under nämnda år. 1
John Granlund höll två kurser i musikens teori. Undervisningen
baserade han på M.Wegelius: Allmän musiklära och analys samt
I.Krohn: Musiikin teorian oppijakso. I den första kursen behandlades musikens material (tonen), musikens element (rytm,
melodi och harmoni) samt de elementära formerna (fras, sats och
period). I den andra kursen behandlades kyrkotonarterna, poly1. AAAB VI 1921-22, s.26
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fuga), homofona eIler blandade former

(lied, rondo och sonat), de

cykliska instrumentala formerna och de vokala formerna, samt
musikens uttrycksmedel (människorösten och musikinstrumenten).
I den första kursen deltog fyra studenter och i den

a~dra två. 1

Läsåret 1925-26 föranstaltade John Granlund en kurs i musikteori och en kurs i kyrkosång. Den senare kursen omfattade en
teoretisk översikt av röstorganet och praktiska övningar i tonbildning, hymnologi, mäss- och koralsång. 2 Denna undervisning
torde ha varit obligatorisk för de studerande på teologiska
fakulteten och blev årligen återkommande. Lärare efter John Granlund, som undervisade tom hösten 1956, blev Börje Ekholm
3
(v 1957-v1962) och från hösten 1962 Sune Carlsson.
Våren 1925 donerade Robert Mattsson medel för inrättande av
en professur i musikvetenskap och folkdiktsforskning vid Abo
Akademis humanistiska fakultet.

Professurens första innehavare

blev Otto Andersson, som tillträdde sitt ämbete den 1.9.1926 och
4
installerades den 27.11 samma år.
Andersson begärde och erhöll
avsked från sin professur den 27.4.1946, då han uppnådde emeritiålder. Han bestred härefter professuren på förordnande 5 fram tilI
6
hösten 1954, då John Rosas förordnades.
John Rosas anställdes som musiklärare vid Abo Akademis musikvetenskapliga institution hösten 1937. Detta innebar att han ledde
orkester- oet kCrövningar. Genom ett särskil~ fCrcrd~D~dB
meddelade han även undervisning i musikteori. 7 Hösten 1949
disputerade Rosas för doktorsgraden oeh kom då också att med8
dclu undcrvisni~~ ino~ professurcns lärBcErådc.
Dc~ 1.5.~953
utnämndes Rosas·till docent i mUsikv~tenskap.9 Den 4.4.1962 utnämndes han tilI professor i musikvetenskap och folkdiktsforskning.
1. AAAB VII-VIII 1923-24, s .111-11 2
2. AAAB X-XII 1926-28, s.28
3. AAAB XIII-XLVII 1929-63
4. AAAB X-XII 1926-28, s.42, 80
5. HAB XXX 1945-46, s .11-12, 109
6.

HAB XXXVIII-XLI 1953-57, s.323-324, 344

7. HAB XXII-XXV 1938-47, s.30
8. HAB XXXIV-XXXV 1949-51, s.115
9. HAB XXXVI-XXXVII 1951-53, s.23
10. HAB XLV-XLVI 1960-62, s. 31, 251
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Den 1.7.1955 förordnades Gottfrid Gräsbeck tilI lärare i
musik vid Abo Akademi och ledde därvid kör- och orkesterövningarna.
Enligt delegationsbeslut inrättades den 4.6.1962 en lärartjänst
i musik och tilI tjänstens första innehavare utnämndes från den
1.7.1962 Gottfrid Gräsbeck. 2
Finska lärarhögskolan upprättades som en tillfällig utbildningsanstalt för lärare år 1949. Orsaken var att man snabbt behövde ett stort antal nya skollärare. Skolan blev sedermera en
Abo. 3

lärarutbildningsenhet inom det finska universitetet i

Lauri Lehtinen omhänderhade musikundervisningen vid skolan fr

0

m

hösten 1949 tilI 1981. Undervisningen fick fritt utformas av
musikläraren och Lehtinen undervisade i bl a musikteori, musikhistoria och pianospel. 4
6.8 Musikaliska Sällskapet och Abo stadsorkester
Kapellmästare för Musikaliska Sällskapets orkester var 18761886 Louis Fichtelberger. Han hade lovat upprätthålla ett kapelI
bestående av minst 14 musiker och undervisa två elever. 5 Även
under Karl MUller-Berghaus tid medverkade,

förutom 18 musiker,

två elever i orkestern. MUller-Berghaus var kapellmästare 18866
1895.
Huruvida elever senare anlitades i orkestern sägs inte ut,
men tillväxt måtte ju på något sätt ha skett även under de
följande kapellmästarnas tid. Man kan dessutom anta att eleverna,
vad gäller löneanspråken, ställde mindre krav. Musikaliska Sällskapet fick hela tiden kämpa för att hålla ekonomin flytande,

i

synnerhet som inflationen efter första världskriget radikalt
minskade realvärdet på tillgångarna. 7 Ar 1924 tvingades Musikaliska

Sällska'p~t tilI slut nedlägga orkesterverksamheten: 8

Förlusten av orkestern innebar en utarmning av kulturlivet i
1. AAAB XXXVIII-XLI 1953-57, s.426,

446

2. AAAB XLV-XLVI 1960-62, s.31, 251
3. Uusitalo,

1982, s.352

4. Telefonintervju med Lauri Lehtinen den 7.9.1983
5. Rosas, 1965, s.42
6. Rosas, 1965, s.46
7. Rosas, 1965, s.60
8. Rosas,

1965, s.67

1

- 65 Abo och en katastrof för de musiker som varit anställda vid
densamma. Flera ansökningar angående bildandet av en stadsorkester
behandlades i stadsstyrelsen och efter mycket manglande fastslog man att staden isin budget skulle räkna med att
hålla en stadsorkester fr

0

under-

m hösten 1927. Abo stadsorkesters

första kapellmästare blev Tauno Hannikainen och verksamheten inleddes den 1.10.1927. 1
6.9 Militärmusiken
Lagen om allmän värnplikt i Finland stiftades i

Helsingfors

den 27.12.1878. Alla tidigare militära system i vårt land hade
stupat på sin otymplighet och man ville nu inom lantdagen ha
ett militärt försvarssystem som skulle kunna mobiliseras snabbt.
En organisationskommitte tillsattes för att göra förslag till
nödiga åtgärder för upprättandet av den finska militären. Innan
kommitten hunnit slutföra sitt uppdrag måste man emellertid
skrida till praktiska åtgärder för att tillgodose de blivande
truppernas behov av underbefäl, signalister (musikanter) och
sanitetspersonal. 2
Den 31.10.1880 upprättades en signalistskola för utbildning
av signalister i Helsingfors. Kapellmästare Adolf Fredrik
Leander var lärare i

skolan och undervisade 40 elever, fem från

varje bataljon. I september 1881 utdimitterades eleverna och de
hade genom kontrakt förbundit sig att tjäna den aktiva armen i
minst fem år, så de blev genast Placerade. 3
4
Andra Abo bataljon grundades år 1880 och 1881 grundades antagligen bataljonens musikkår. Detta antagande finner stöd i
faktum att fem signalister kom bataljonen till del i

det

september

1881. Till yttermera visso dryftades i en tidningsartikel befälets förslag att indra stadens musikkapell (lämningarna efter
Siber?) och i stället grunda en militär musikkår om ca 30 man.
Denna musikkår skulle utföra den musik som behövdes både för
militärt och civilt ändamål. 5 I armebataljonernas stat upptogs
dock inga musikanter, bara 21 signalister, varför bataljonen
1.

Sarmio, 1965, s.77-87

2. Finska militären, 1901, s.17-18
3. Finska militären, 1901, s.19; Talvio, 1980, s.16
4. Finska militären, 1901, s.130
5. Au nr 66, 9.3.1881

- 66 officiellt inte kan anses ha varit skyldig att underhålla en
musikkår. I praktiken visade det sig att bataljonerna genast
efter sin uppsättning skaffäde sig fUIIstämmiga

ho~no~kestrar.

Dessutom överskred man vid nästan alla bataljoner det enligt stat
bestämda antalet signalister (21) och orkestrar om 35 man var
inte ovanliga. Orkestrarnas instrumentbesättning anses i

huvud-

sak ha varit kornetter i Ess och B, vaI thorn i F, trumpeter i Ess,
tenor- och barytonhorn (euphonium) i B, samt helikoner((basar i
Ess och kontrabasar i B). Senare tillkom höga kornetter i Ass och
tenorbasuner i B. 1
Musikkåren vid Abo bataljon inledde sin verksamhet den 16.9.
1881 under L.Fichtelbergers ledning. Musikkåren bestod tilI en
början av 20 adepter, vilka under Fichtelbergers ledning förutspåddes snabba framsteg. 2 Eftersom endast fem av de 20 musikerna
utbildats vid undervisningsskarpskyttebataljonen i Helsingfors,
får man anta att elever utgjorde en stor del av orkestern. Musikkårens första s k militär-konsert hölls den 16.12.1881 i
societetshusets stora salong. 3

f d

Ar 1882 sammanslogs Musikaliska Sällskapets orkester med
bataljonens musikkår och bataljonen förband sig att under tre års
tid underhålla en orkester bestående av 14 instrumentalister.
Kontraktet bröts dock redan år 1884 p g a meningsskiljaktigheter
4
Abo bataljons musikkår fick

mellan bataljonen och Sällskapet.
tydligen i

samma veva en ny dirigent, enär Ali i

sina Abo bref

önskar att den nya musikdirigenten skulle ha tillfälle att ägna
alI sin tid åt kårens övningar. Vem dirigenten var nämns inte,
men han behärskade troligtvis finska. 5 Våren 1886" nämns M.Fors6
ström som musikkårens kapellmästare och enligt Talvio var B.W.
Palin, G.Kock och H.Aufrichtig alla tre i något skede dirigenter
för Abo bataljons musikkår,7 men någon tidsbestämmelse för deras
1. Finska militären, 1901, s.46
2. Au nr 251, 16.9.1881
3. Au nr 342, 16.12.1881 ; Se Bilaga VIII
4. Rosas, 1965, s.44
5. Au nr 257, 21.9.1884
6. AU nr 134, 19.5.1886
7. Talvio, 1980, s .17

- 67 kapellmästarperioder har jag inte lyekats få fram.
Musikkårens kapellmästare 1893-99 hette i varje fall Alexej
1
Apostol.
Apostol beskrivs som en energisk oeh talangfull kapellmästare,vars arbete med musikkåren man förväntade sig myeket avo
Bataljonens musikkår hade oekså på en jämförelsevis kort tid gjort
2
anmärkningsvärda framsteg enligt AU:s kritiker år 1894.
Ar 1901 upplöstes det finska militärväsendet,3 men musikkåren
i

Abo tyeks ändå ha varit verksam som Abo hornorkester under
ledning av K.Wasama till 1919. 4 Salomaas uppgift om att Wasama
skulle ha le tt orkestern till 1939 torde kunna ifrågasättas. 5
Antagligen var det i så fall någon annan orkester som kom i fråga.
Utan att närmare gå in på Finlands militära historia kan
nämnas att krigsministeriet efter år 1917 tillsatte en kommitte
för att ånyo organisera ett system för musikkårsverksamheten. 6
Ar 1918 upprättades i Helsingfors Flottans musikkår oeh dess
första kapellmästare var K.F.Lunden (Linden), som tidigare tjänstgjort som kapellmästare för Abo bataljons musikkår. Lunden efterträddes av Hellman, som år 1935 överlät kapellmästaruppgiften
åt A.J.Muukka. Musikkåren flyttades till Abo den 1.3.1941 oeh
Abo har sedan dess varit musikkårens hemort. Andra kapellmästare
för denna musikkår har varit Eino Kuparinen oeh Rafael Pulkkinen. 7
Enligt huvudstabens order av den 4.12.1944 var 1 brigadens
oeh flottans musikkårer stationerade i

Abo. Kapellmästare för

den förra var August(?) Huttunen oeh för den senare Eino

K~parinen

samt Pellonpää. Båda musikkårerna hade vardera 26 musiker, varav
12 var elever. 8
Ar 1952 organiserades landsstridskrafterna i brigader oeh i
februari samma år förändrades musikkårerna offieiellt till
garnis6nsmusikkårer. Musikkårernas verksamhetsbas kom nu att
omfatta 2-4 garnisoner. Abo garnisonsmusikkårs sammansättning
1. Au nr 5, 6.1.1916
2. Au nr 19, 21.1.1894
3. Finska militären, 1901, s.128, 132-133; Talvio, 1980, s.26
4. Talvio, 1980, s.30
5. Salomaa, MMP 1, kap.6 s.2
6. Talvio, 1980, s.26
7. TP 20.11.1968; Talvio, 1980, s.29, 43
8. Talvio, 1980, s.44

- 68 sedan år 1952 omfattar två kapellmästare, 21 musikofficerare
och 14 elever. Garnisonsmusikkåren har förvisso utbildat många
musiker, vilka senare fått tjänst i stadsorkestrar runt om i
1
landet.
Den undervisning som traditionellt gavs vid garnisonsmusikkårerna omfattade främst instruktion i blås- och
instrument, musikteori och ensemblespel. 2

slag~

Hösten 1954 fanns vid Abo garnisonsmusikkår 15 elever och fyra
nya skulle intas. För att bli antagen som elev skulle skolbetygets vitsord i sång vara minst åtta, i uppförande tio och i
läsning goda insikter. Elevaspiranten behövde inte kunna spela
alls, men måste vara frisk.
Eleverna fick först lära sig spela på en signaltrumpet (bara
naturtonerl och liten trumma. Efter denna skolning började den
egentliga instrumentalundervisningen. Musikofficerarna förbehöll sig rätten att välja instrument åt eleverna och valmöjligheterna var flöJt,

oboe, klarinett, fagott,

trumpet, valthorn,

basun och tuba.
Varje elev hade sin egen instrumentallärare och undervisningen
övervakades vid denna tid av musikkapten Eino Kuparinen och
musiklöjtnant Rafael Pulkkinen. 3
6.10 Turun Muusikots och Finska arbetarinstitutets kurser
Turun Muusikot r.y. grundades år 1919 4 för att arbeta för
bl a musikernas löneförmåner och -rättigheter. Ar 1948 ordnade
föreningen kurser i musiklära och teori under Sune Carlssons
ledning. Kurserna tog sin början måndagen den 12.1.1948 i Abo
Finska Lyceum. Kurslitteraturen utgjordes av Wegelius-Linnala:
Kenraalibasso. 5
I en intervju med Au framhöll Allan Salomaa att en strävan
till fortsatt utbildning redan länge då funnits bland musikerna
6
i Abo. Därför hade man tagit initiativ till ovannämnda kurser.
1. Talvio, 1980, s. 45; TP 20.11.1968
2. Talvio, 1980, s.48
3. UA 21.9.1954

4. TP 21.2.1959
5. UA 12.9.1948
6. AU nr 7, 9.1.1948
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farande under Sune Carlssons ledning.
Dessa kurser tycks inte
ha ordnats något annat år än 1948.
En annan institution i

Abo som tagit initiativ i

riktning

mot en allmän teoretisk musikundervisning var Finska arbetarinstitutet, som hösten 1948 för fjärde terminen i

rad ordnade en
2
Undervisningen
3
baserades på Arvi Karvonens bok Sävelentapailun I oPPijakso.

kurs i

tonträffning och musikdiktat för nybÖrjare.

6.11 De privata musiklärarna i

Abo och deras förbund

De privata musiklärarna fick en allt mer befäst position
i

Abo under 1800-talet och under 1900-talet växte lärarnas an-

tal explosionsartat. Jag har systematiskt kontrollerat annonserna
AU från år 1878 till 1962 4 och på basen av de uppgifterna fått

i

fram följande tabell, som per tioårsperiod visar hur många enskilda personer som annonserat om musikundervisningi Abo1

1878-8911890-9911900-09\1910-1911920-2911930-3911940-49\1950-62
53
51
59
82
99
86
40
19
Alma Wikeström skriver att man i Abo på 1880-talet sysslade
mycket med musik i

hemmen. Kammarmusik av olika

s~ig

och fyr-

händigt pianospel hörde till det som uppfördes på musikaftnarna
hos borgerskapet. Många amatörer kom sålunda att ha en rätt
långt driven teknik på sina respektive instrument. 5
De privata musiklärarna undervisade för det mesta i violin-,
violoncell-, pianospel eller sång. Undervisning i

andra instrument

förekom emellertid också, bl a flöjt, zittra, harpa, mandolin,
gitarr och mässingsinstrument. En del lärare annonserade även om
musikteorilektioner, men de var inte så många. Det är mot denna
bakgrund Sune Carlsson år 1948 efterlyser ett musikinstitut vid
sidan av kyrkomusikinstitutet: "Abo är visserligen den stillsamma ävlans hemvist par preference. Här arbetar en talrik mängd
musiklärare med framgång. Men den privata undervisningen syftar,
1. Au nr 242, 11.9.1948; nr 243, 12.9.1948
2. AU nr 243, 12.9.1948; nr 7, 9.1.1948
3. UA 12.9.1948
4. Se Bilaga IX
5. Alma Wikeströms anteckningar
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till nåendet endast av den

tekniska färdigheten, medan byggandet av den teoretiska grunden
blir en bisak.,,1
Förutom de namnförsedda annonserna om musikundervisning fanns
i

AU alltid då och då någon mer eller mindre anonym annons. För

det mesta annonserades om billiga pianolektioner eller dylikt och
intresseanmälning skulle lämnas till tidningens kontor,2 en adress
4
3
i staden eller per telefon . En kvinna förklarade i en annons att
hon ville ge pianolektioner och hjälpa till i
lön i

svensk familj.

hushållet mot liten

Orsaken till ett sådant erbjudande torde

framgå av signaturen "Ruotsia oppimaan" 5
Några av de över 300 musiklärare som var verksamma 1878-1962
kunde speciellt nämnas t ex Alma Wikeström, som verkade i nära
60 år som pianopedagog i

Abo. Även Vivika Ekman torde ha under-

visat pianospel i nära 60 år.

Hon var en av de första privat-

lärare som ordnade elevuppvisningar i
6
hon år 1884.

Abo. Den första ordnade

Kosti Vehanen meddelade hösten 1925 att en förberedande pianoskola skulle inleda sin verksamhet under hans ledning. Underlärare var Liisa Laaksovirta, Agnes Moberg och Sigurd Hedlöf.
7
Sigurd Hedlöf kom sedermera

Skolan uppfiörde antagligen år 1929.

att tillsammans med sin mika Helga ge
åt ett stort antal elever i

ge~igen

pianoundervisning

Abo. Deras notsamling, numera placerad

i Sibeliusmuseets arkiv, kanhända ger en fingervisning om nivån
på undervisningen. 8
En kuriositet inom pianopedagogiken kan väl Meissners metod
anses vara. Metoden var populär i Sverige på 1930-40-talen och
fick en aooensisk företrädare i Ulla Stenius hösten 1937. 9
Amerikanen W. Otto Meissner utarbetade en pianoskola för nybörjare (copyright 1926), som heter .Nya melodivägen till musi1. Au nr 7, 9.1.1948
2. AU nr 246, 11.9.1887; nr 257, 20.9.1908
3. AU nr 244, 8.9.1927; nr 244, 5.9.1928
4. Au nr 233 A, 28.8.1904; nr 14, 15.1.1914; nr 4, 5.1.1958
5. Au nr 7, 8.1.1916
6. Au 1878-1907; Andersson, O. , 1911 , s.62, 64
7. Au nr 237, 30.8.1925; nr 251, 15.9.1926; nr 248, 9.9.1928
8. Se Bilaga X
9. Au nr 238, 5.9.1937
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består av sju delar, vilka inne-

håller musikstycken med progressiv svårighetsgrad. Förutom noter
hör tilI utrustningen en pappklaviatur, en "ackordfinnare" för
durtonarter och en dito för molltonarter, samt en "tangentfinnare"
för dur- respektive mollskalan.

"Ackord- och tangentfinnarna" är

smala pappremsor med rutfält av olikfärgade rutor, vilka med ledning av färg visar vilka tangenter på pappklaviaturen som bildar
1

exempelvis ett A-durackord.

Eftersom me toden var totalt stum kunde undervisningen ges
gruppvis. Eleverna satt vid långa s k meissnerbord och lärde
2
sig spela piano (1) utan att störa varandra.
Ytterligare musiklärare, förutom de som nämnts i Bilaga IX,
var i något skede Emma Engdahl-JägerSkiÖld,3 Maikki Järnefelt,4
c;

Julia Hausen (undervisade i metod Marchesi),- Wilhelmina Gripen6 7 8
berg,
samt systrarna Dagmar och Greta Elg,
Systrarna Elg var
på sin tid kända pianister och båda utövade Pianopedagogik. 9 Den
tyska violinisten Arthur Wagner befann sig i Abo på 1920-talet
och lär ha undervisat nybörjare i violinspel 10 vilket även åbobon Karl Johan Tammivuori gjOrde. 11
Det överväldigande antalet musiklärare på 1920-talet gay år
1927 signaturen I-n.
en insändare i

(Fredrik Isacsson ?) anledning att skriva

AU. Angående musiklärarna skriver han att "alla

dessa torde ha elever, några t.o.m. stora skaror." Intresset för
musik var alltså stort och I-n. skriver: "Men med lätthet finner
man likväl huru ytligt detta intresse är. Det begränsas i

de

flesta fall tilI inhämtande av en viss, större eIler mindre
färdighet i

trakterandet av något instrument. En allmännare

musikalisk bildning,

teoretisk eIler genom hörande inhämtad sådan

tillegna sig bIo tt få."12
1. Biographica, Ulla Stenius och O.Meissners pianoskola
2. Svenska Dagbladet 29.9.1935
3. Rosas,
4. Karila,

1957, s.937
1965, s.432

5. Alma Wikeströms anteckningar
6. Au nr 289, 9.12.1917

7. Au nr 302, 7.11.1944
8. Au nr 313, 19.11.1955

9. Se Bilaga XI
10. Salomaa, MMP II, s.57
11. Salomaa, MMP 1, s.47 b
12. Au nr 1, 1 .1 .1927
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Ar 1934 fann Alfred

Andress~n

anledning att fråga:

kömpetent att utöva musikpedagogisk verksamhet?"

"Vem är då

Anderss~n

slöt

sig tilI att de musiklärare som tillhörde Finlands musikpedagogiska förening torde ha ägt tillräckliga kunskaper, enär
inträdesfordringarna tilI föreningen var omfattande. Huruvida
fackorganisationens alla

~edlemmar

"var skickade tilI ett frukt-

bringande musikpedagogiskt arbete" var däremot enligt

Anderss~n

inte så säkert: "Ty tilI detta fordras vid sidan av den nödvändiga musikaliska intelligensen, vi vore frestade att säga
främst av allt den höga och tyvärr alltför sällsynta gåvan att
kunna intressera och uppehålla intresset hos lärjungarna. Dch
över denna förmåga står intet att läsa i vederbörandes studiebetyg
eIler _intyg."1
Ar 1934 beslöt de privata musiklärarna i Abo att bilda en
2
underavdelning tilI Musikpedagogiska förbundet i Finland , vilket
3
grundades år 1925 . Hösten 1934 uppmanade Vilho Siukonen och
Taneli Kuusisto i en tidningsnotis musikstuderandena att söka
sig lärare utgående från den förteckning förbundet gay ut varje
år. 4 Förbundets åboavdelning hade ett antal år en för alla lärare
gemensam tidningsannons 5 , men för det mesta annonserade lärarna
enskilt. En katalog över förbundets lärare kunde dock varje år
6
fås i musikaffärerna.
För att åstadkomma enhetlighet vad gäller
terminernas längd och lektionernas pris hade förbundet låtit
trycka elevkort och kvittenshäften. 7
Hösten 1948 presenterades en nyhet i musikpedagogernas undervisningsprogram. Man samordnade nämligen undervisningen så att
de olika lärarnas elever fick utöva ensemblespel. Agnes Moberg
8
hade utsetts tilI kontaktperson.
Ar 1950 registrerades förbundet och hette därefter Yksityiset
1. AU nr 26, 28.1.1934; Se Bilaga XII
2.

pAp 17.5.1934; Au nr 243, 10.9.1935

3. AU nr 7, 9.1.1935
4.

AU nr 244,11.9.1934; Se Bilaga XIII

5. AU nr 4,5.1.1941; nr 239,6.9.1945; nr 243,12.9.1948;
nr 219, 4.9.1949; nr 235, 3.9.1950; nr 234, 2.9.1951
6. Au nr 244, 11.9.1934
7. PAA 1934-35
8. Au nr 243, 12.9.1948; pAp 9.9.1948
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musiikinopettajat - Privatmusiklärarna r.y.1
Privatlärarförbundets åboavdelning upphörde 1961, emedan endast
tio lärare då mera var medlemmar och av dessa endast hälften
2
aktiva.
Den sista kraftansträngning förbundet synes ha gjort är
kurserna för skollärare somrarna 1960 och 1961. Kurserna arrangerades i samarbete med Abo sommaruniversitet. 3

1. pAp 2.2.1950
2. PÄÄ 1961
3. SMLT maj 1960 och april 1961; Se Bilaga XIV
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7. Perioden 1951-1962
7.1 Äbo musikinstitut 1953-57 och Äbo musikskola 1958 1
Innan konkreta åtgärder för upprättandet av ett kommunalt
understött musikinstitut i

Äbo vidtagits inledde ett privat

musikinstitut sin verksamhet hösten 1953. Musikinstitutet hade
upprättats i

form av en registrerad förening och inrymts i en

gammal fabrikslokal vid Nylandsgatan 9.
Ledare för musikinstitutet var restaurangmusiker Mertsi
Lehtonen. Musikteori, musikhistoria och tonträffning undervisades
i grupp, medan sång- och instrumentalundervisningen var enskild.
Följande lärare arbetade våren 1954 vid institutet:
Sune Carlsson, musikteori
Urho Koskinen, elementärteori och tonträffning
Anna-Liisa Virtanen-Keinänen, piano
Kirsti Wiggenhauser-Vuoristo, piano
Eva Järnefelt-Sajari, piano
Erkki Veso,

piano

Reijo Vuorinen, piano
Armas Kauri, sång
Heikki Hannula, sång
Eero Kyykkä,

trumpet

Arvi Punttila, basun
Lars Erkkilä, klarinett och saxofon
Vilho Roinila, violin
Aarne Terho, violoncell
Hilding Bäckström, kontrabas
Pertti Rajasto, gitarr
Dessutom ledde Sirppa Sivori-Asp och Lahja Silvander en grupp 36-åriga småflickor i rytmisk gymnastik. Med denna verksamhet ville
man utveckla barnens rytmuppfattning, samtidigt som de också
lärde sig grunderna i balett. Hösten 1955 hade institutet 180
elever och av dem studerade hälften piano.
1. Salomaa, MMP II, s.34-44; Kuva-Posti nr 20 1955; UA 12.5.1954
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en tillräckligt sakkunnig och auktoritär grund, varför samhälleligt ekonomiskt stöd uteblev.

Ledningen saknade erfarenhet

av dylika institutioners ekonomiska skötsel och undervisningsprogrammet saknade logik. Dessa faktorer blev med tiden allt
mera uppenbara, vilket sänkte musikinstitutets anseende. Detta
förbättrades inte av Lehtonens rätt utsvävande liv, vilket tidvis ledde tilI att arbetet tilI musikinstitutets fromma lamslogs.
Under de nära fyra år musikinstitutet var verksamt hade inte en
enda elevuppvisning ägt rum. Abo musikinstitut upphörde
officiellt den 28.5.1957.
Musikerna Pertti Lahti och Rauno Heinonen försökte fortsätta
verksamheten under benämningen Abo musikskola vid Slottsgatan 21.
Musikskolan påbörjade sin verksamhet i
gavs undervisning i

januari 1958. 1 skolan

teori och instrumentalspel för amatörer. Vid

sidan av den enskilda undervisningen ordnades undervisning i grupp
för nybörjarna. Man ansåg att skolans uppgift låg i

att för nybör-

jarna understryka vikten av den klasstska musiken som grund tilI
den dåtida dans- och underhållningsmusiken.
Lärarna vid skolan var Pertti Lahti (violin, klarinett och
saxofon), Rauno Heinonen (gitarr och dragspel) samt Eino Merisalo, Reino Armio och Eva Järnefelt-Sajari (piano). Verksamheten
inleddes med en kurs i gitarr och dragspel, samt en kurs för
schlagersångare.
Men även detta företag byggde på för lösa grunder för att nå
erkännande i vidare kretsar. Endast efter några månaders verksamhet blev man tvungen att stänga skolan.
7.2 Ungdomens orkesterskola 1958-62
De svenska läroverkens i

Abo orkesterskola, vars ledande

persvner Greta Dahlström och John Rosas blev tvungna att dra in
undervisningen p g a ekonomiska svårigheter, hade dock fått en
fortsättning i orkesterverksamheten. Vid ett möte våren 1958
fattades ett beslut om att försöka uppliva orkesterskolan. Undervisningen i orkesterinstrument fick sålunda en ny
början i Ungdomens orkesterskola, vars konstituerande möte och
inskription hölls den 5.10.1958. 1
1. Au nr 263, 29.9.1958; nr 269, 5.10.1958
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Av den tidigare orkesterskolan fick Ungdomens orkesterskola
överta tio violiner, en altviolin och en cello. Behovet av instrument var dock stort, i synnerhet som 25 elever hade anmält sig
och hela fem stycken ville ha undervisning i klarinett. Intresset
för blåsinstrument var enligt signaturen Kel i
1 styrelsen för skolan var följande

Au påfallande stort

personer invalda: Gottfrid

Gräsbeck (ordf.), Bo-Eric Blumenthal (viceordf.), Kurt-Erik
Långbacka (sekr.), Curt-Erik Engblom (kassör), Ebba Wrede, Börje
Ekholm och Kristoffer Gräsbeck. Styrelsens tunga jobb var att få
ekonomin att gå ihOP.1
1 skolan gavs undervisning i

alla orkesterinstrument, dvs

violin, viola, cello, kontrabas, flöjt, oboe och klarinett. Pianoundervisning meddelades inte. 2 Gruppundervisning i blockflöjt
förekom däremot.
Eleverna berättigades tilI en halv timmes privatundervisning
i veckan i vilket orkesterinstrument som helst. Teoriundervisningen var obligatorisk. 3
Lärarkåren bestod av rektor Gottfrid Gräsbeck (musikteori),
Kurt-Erik Långbacka (orkesterövningar),

Ilse Helander (violin),

Kurt Helander (altviolin), Harry Sikström (cello),
(oboe, flöjt och saxofon),

Lars Erkkilä

Ilpo Tolvas (blockflöjt) och Kosti

Mattson (flöjt), samt antagligen ytterligare medlemmar ur stadsorkestern. Hösten 1961 gick teoriundervisningen i arbetarinstitutets regi och lärare var Robert Costiander. 4
Ungdomens orkesterskola kämpade hela tiden med ekonomin 5 och
våren 1962 torde den sista annonsen om skolan ingått i AU. 6 Ungdomens orkesterskola kan således anses ha upphört år 1962, men
musikundervisningen i

Abo fick ju det året en fastare organiserad

tillvaro än någonsin tillförne genom inrättandet av Abo musikinstitut.
1. Au nr 270, 6.10.1958
2. AU nr 11, 13.1 .1959; nr 250, 15.9.1960
3. Au nr 262, 28.9.1959
4.

Au nr 270, 6.10.1958; nr 265, 7.10.1961 ; nr 142, 29.5.1959;
nr 263,

5.

29.9.1961

AU nr 265, 7.10.1961

6. Au nr 14, 16.1 .1962
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7.3 Diskussionen om Abo musikinstitut
Diskussionen om att Abo borde få ett musikinstitut hade på
1950-talet gamla anor. Nedan presenterar jag ett plock ur en
mängd åsikter om och initiativ till musikinstitutet.
Ar 1856 föreslog en artikelförfattare i

AU att man borde in-

rätta ett musikinstitut "jemngodt med musikaliska akademi en i
Stockholm".1

Ar 1917 föreslog signaturen F. att man skulle grunda

ett konservatorium i

hägnet av Abo Akademi, som invigdes 1918.

Signaturen F. skriver: "Frågar man sig vad som under senare tider
tillgjorts för de med musikalisk begåvning utrustade unga släktenas undervisning i

tonkonstens utövning, erfar man med en nästan

frappant besvikelse att i

den vägen föga åstadkommits -

i

alla

händelser vida mindre än vad man med fäst anseende å den finska
musikens även i utlandet erkända blomstring hade kunnat vänta."
Vid denna tid var Helsingfors musikinstitut den enda fackutbildande institutionen för musiker i
2

Finland, frånsett klockar-

och organistskolorna.

Finlands musikerförbunds åboavdelnings styrelse och några
medlemmar ur Musikaliska Sällskapet hade under ett gemensamt
möte den 15.2.1925 diskuterat det i

Abo tilltänkta konservatoriet.

Pianist Kosti Vehanen och ledaren för Abo amatörorkester Alexander
Nikiforow hade till Abo stads fullmäktige inlämnat en ansökan om
me del för grundandet av ett konservatorium. 3 Diskussionerna och
ansökan ledde dock inte till resultat.
Inom privatlärarförbundets åboavdelning diskuterades saken på
allvar under 1940-50-talen. 4 Musiknämnden inlämnade till stadsstyrelsen ett förslag angående musikinstitutet år 1949. Eftersom
bristen på lokalutrymme varit orsaken till att ett musikinstitut
inte inrättats ansåg man nu att saken kunde ordnas i samband med
Göteborgs yrkesinstitut. 1 yrkesinstitutet hade man nämligen planerat en festsal för bl a konserter, varför artistrum och andra
rum för de uppträdande ingick i

ritningarna. Musiknämnden menade

att musikinstitutets lokalfråga preliminärt skulle kunna lösas
genom att delvis använda utrymmena i

anslutning till festsalen.

Musikinstitutets nödvändighet för en ort av Abo stads storlek fick
1. Au nr 143, 30.5.1959; nr 86, 7.11.1856
2. Au nr 275, 25.11.1917
3. Musikerbladet nr 2 Februari 1925
4.

PAP 6.9.1946;

pAp 7.2.1949; pAp 24.1.1954
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perspektiv genom en hänvisning tilI att musikinstitut redan fanns
1
Lahtis, Tammerfors, Vasa, Kotka och JyväSkylä.

i

Tidningen Uusi Suomi redögjorde år 1949 för en förfrågan bland
musiker i staden huruvida ett musikinstitut skulle behövas i
Alla tillfrågade

Abo.

(Sune Carlsson, Riku Heinomaa, Reino Honkakoski,

Irma Nissinen, Arvo Punttila och Olavi Sarmio) underströk på olika
2

sätt musikinstitutets nödvändighet.

Yrkesskolans festsal kom att bli en separat byggnad och egentligen större än man från början tänkt sig. Den 27.11.1952 invigdes Abo konserthus, vilket byggts med utrymmen för ett musikinstitut. Grundplåten för den ekonomiska finansieringen av konserthuset kom från Göteborg, vänort tilI Abo. Konserthuset finansierades f ö genom skattemedel och många ansåg att det blivit för
dyrt. 3 I de utrymmen som var avsedda för musikinstitutet inhystes emellertid Finska arbetarinstitutet och så var lokalfrågan
för ett musikinstitut lika olöst som tidigare. 4
Musikaliska Sällskapet i Abo ansåg år 1953 att Abo inte längre
kunde vänta på ett musikinstitut. 5 Päivö Saarilahti föreslog år
1954 vid ett av privatlärarförbundets möten att en understödsförening skulle grUndas. 6 Musiknämnden återkom år 1955 i frågan
och föreslog då för fullmäktige att ett kommunalt musikinstitut
skulle inrättas,7 men förslaget torde ha klingat för döva öron.
Signaturen Kaj-Kaj i

Au skrev efter en redogörelse för konsert-

husets nödvändighet följande:

"Nu behöver vi bara det under

många, många år efterlysta musikkonservatoriet för att allt ska
vara som sig bör i en stad med så förnäma och åldriga musiktraditioner som Abo har. Var dröjer förrästen det senaste konservatorie-initiativet? Har stadsstyrelsen glömt det eIler ligger
det och åldras under dess gröna kläde? Skynda på varsågOd!"8
Uppmaningen ledde inte tilI önskat resultat. I Au fanns år 1957
1. Au nr 29, 1.2.1949; HS 1 .2.1949
2. US nr 38 1949
3. Au nr 231, 26.11.1982 (Hans Othman)
4. Turkulainen 22.4.1960
5. Hbl 12.5.1953
6. pAp 24.1.1954
7. AU nr 243, 9.9.1955
8. Au nr 20,

22.1.1956
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"Stadsstyrelsen behandlade i gAr en motion

om inrättandet av ett musikinstitut i
att antalet musiker i
bordlades."1

Abo samt ett f6rslag om

stadsorkestern skall ut6kas. Bägge ärendena

Det sAg verkligen m6rkt ut f6r de som ville sträva

f6r den musikaliska bildningen i

Abo.

Ar 1959 togs ärendet upp i en ledare i
Aterväxten i

Au. Den yrkssmusikaliska

Abo oeh det extremt IAga antalet Aboländska musik-

studerande vid Sibelius-Akademin diskuterades vid sidan av me ra
praktiska detaljer kring upprättandet av ett musikinstitut. Slutklämmen blev f6ljande:

"Med tanke pA den illa upplagda musik-

undervisningen i vAra skolor är bristen pA ett musikinstitut i
Abo nAgonting av en kulturskandal", vilket rektorn f6r Ungdomens
orkesterskola, Gottfrid Gräsbeck, hade pApekat vid en Arsupp2
viSning.
När Aboborna inte kunde räkna med stadsstyrelsens st6d i musikinstitutfrAgan, grundade man Garantif6reningen f6r Abo musikinstitut. 3 Man valde en kommitte som skulle utarbeta stadgar f6r
f6reningen oeh sätta igAng med de praktiska f6rberedelserna f6r
institutet. Kommittens sammankallare blev Veikko Hankomäki oeh de
andra medlemmarna var:

Lauri Lehtinen,

Pentti Kärkkäinen,

Päiv6

Saarilahti, Pauli Riihivaara, Rudolf Nienstedt, Irma Nissinen, Nestor
Lehtinen, Aarne Honka, Rafael Helanko, Olavi Lähteenmäki, Irja
Ketonen, John Rosas, Uuti Palaja, Viljo Lehtinen, Erkki Sysimetsä, Olavi Sarmio, Gottfrid Gräsbeck, Eino Kuparinen, Allan
Salomaa, Vilho Roinila, Tauno Nurmela, Arvi Punttila, Väin6
Suovanen, Erik Vikstr6m, Lyla Paalu oeh Kalervo Kunnas. 4
Styrelsen f6r garantif6reningen valdes senare oeh medlemmarna
i den blev Veikko Hankomäki (ordf.), Vieno Kallioniemi, Helvi Kunnas,
Kalervo Kunnas,

Nestor Lehtinen, Martti Männist6,

Rudolf Nienstedt,

Martti Paajanen, John Rosas, Kaarlo Soini, Sven Stendal, Tyko
Tarponen oeh Paavo Voipio. 5

1.

Au nr 266, 2.10.1957

2. AU nr 143, 30.5.1959
3. Turkulainen 22.4.1960; PAA 1960
4. TP 8.3.1960
5. UA 2.4.1960
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Garantiföreningen för Abo musikinstitut arrangerade ett antal
konserter, modevisningar och andra s k jippon inom ramen för
sin kampanj för det länge saknade musikinstitutet. Här nedan
redogörs för några av de åtgärder garantiföreningen vidtog.
För det första införde man medlemsavgift i garantiföreningen. 1
Föreningens damsektion ordnade i
med musik i

december 1960 en föredragskväll

Abo Domkyrka, där teologen Martti Parvio redogjörde

för domkyrkans äldsta historia inför intresserade
Mannekänguppvisningar arrangerades i

å~örare.2

flera repriser med framgång. 3

Hemkonserter, där berömda konstnärer inbjöds att uppträda i hemmiljö, arrangerades. 4 En konsertvecka (18.4 - 1.5.1960) anordnades och de inkomna medlen från dessa konserter skulle helt
eller delvis gå till förmån för musikinstitutet; Abo stadsorkester,
Collegium Musicum Turkuense och Brahe Djäknar konserterade. Dessutom startade man en insamling, varvid understödskommitten öppnade
konton i

alla banker samt ett postgiro. Scoutkårerna i

staden

hjälpte till med insamlingen, som kallades "Musikinstitut för
ungdomen".

Varje kår fick ett eget insamlingsområde. Även körer

och enskilda kunde ställa upp, vilket bl a Kulkuset gjorde.
Flera privata donationer kom musikinstitutet till del. 5
1 de flesta dagstidningar publicerades en vädjan

till all-

mänheten om förståelse och stöd för garantiföreningens arbete.
Denna vädjan underskrevs den 15.2.1961 av Wäinö Aaltonen, A.E.
Ehrnrooth, Tauno Hannikainen,
Lähteenmäki,
Grandell,
Nurmela,

Rafael Paasio,

Filip Jaatinen,
K.Pellinen,

Ilmari Kataja,

Harras Kyttä, Olavi

Ilmari Salomies, Otto Andersson,

V.J.Sukselainen, Ralf Törngren, Arne Berg-

Veikko Halme, Einar W. Juva, Esko Kulovaara,
6
Ahti Näykki, Paavo Ravila och Arvo Toivonen.
roth,

Man lät även prägla en medalj
Wäinö Aaltonen,

Axel

V.A.Koskenniemi, Yrjö Liipola, Tauno
Sven Lindman,

"Pro musica", utformad av

till förmån för musikinstitutet. Vid penning-

1. TP 3.9.1960
2. TP 23.12.1960
3. AU nr 105, 17.4.1960; TS 18.10.1960; AU nr 126, 11.5.1962
4.

Au nr 105, 17.4.1960; TS 9.5.1960; UA 4.4.1962

5. Au nr 105, 17.4.1960; UA 10.12.1961 ; Au nr 333, 10.12.1961
6. UA 12.3.1961 ; uppgifter från Abo konservatorium hösten 1983
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försilvrad eIler förgylld
1
tilI tack.

(beroende på penningsummans storlek) medalj

Detta må räcka som exempel på den iderikedom garantiföreningens verksamhetsorgan visade upp när det gällde att införskaffa medel för ett musikinstitut. Garantiföreningen i

Abo fick

även hjälp av föreningar och körer från den omgivande landsorten;
bl a i

Alastaro ordnades en konsert tilI förmån för musik2

institutet.

Resultatet av
värt,

gar~ntiföreningens

ty redan 2 1/2

arbete måste anses beundrans-

år efter det att garantiföreningen grundats

kunde musikinstitutet ta emot de första eleverna (drygt 200).
Institutet var indelat i
avdelning.

Lärarna var 21

en skolungdoms- och en konservatorietilI antalet och de flesta anställda

på timlärarbasis. TilI musikinstitutets direktor hade Tauno
Hannikainen utsetts och verksamhetsutrymmen fanns på två håll
i

staden: vid Västra Strandgatan 15 och i konserthuset. Ändå

måste en del musikundervisning äga rum hemma hos lärarna. Abo
musikinstituts festliga invigning gick av stapeln den 7.9.1962
3
i konserthuset.

1. Turkulainen 19.5.1961
2.

UA 3.4.1962

3.

Hbl 8.9.1962; Turkulainen 7.9.1962
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Det sam allmänt kan sägas om musikundervisningen i Abo från
medeltiden tilI 1962 är att den breddades. Musiken blev de allmänna skarornas gods från att ha varit förbehållen en viss grupp
av människor (prästerskap och adel). Den profana musiken fick,
om än långsamt, mer utrymme vid sidan av den sakrala.
Abo akademi (grundad 1640) och Musikaliska Sällskapet (grundat 1790) främjade båda den orkestrala musiken och i synnerhet
Musikaliska Sällskapet gjorde i

detta fall ett pionjärarbete.

Akademin byggde vidare på det musikintresse Abo katedralskola
hade odlat ända från 1200-talets slut. Akademin sam institution
försvann ur Abo stadsbild efter branden 1827 och musikodlingen
blev mer och mer en angelägenhet för de privata initiativen
och den militära musikkåren.
Militärmusiken utvecklades från att på 1500-talet ha utgjort
blott ett signalsystem tilI en mera invecklad s k harmonimusik
på 1700-talet. De militära musikkårerna fyllde en väsentlig uppgift i det finländska musiklivet genom utbildandet av blåsmusiker.
Ar 1878 grundades Klockar- och organistskolan i

Abo och denna

skola förblev ända tilI 1951 den enda högre musikutbildningsanstalten i Egentliga Finland. Vid sidan av denna arbetade privatlärare och ett antal kortvariga privata musikskolor med musikundervisning på en mer elementär nivå.
På flera håll ansågs det att musikundervisningen i skolan
tjänade tilI platt ingenting eftersom den framförallt inte fick
tillräckligt med lektionstid. Efter 1866 års folkskollagstiftning var den forna katedralskolans dagliga sångtimme ett minne
blott. FÖljden av detta blev en allmän oro för musikintressets
överlevnad i den gamla kulturvaggan. Röster höjdes för ett
grundande av ett musikinstitut - Helsingfors hade ju redan 1882
fått en dylik anstalt!
Ar 1927 grundades Abo stadsorkester och kraven på ett musikinstitut blev allt mer uttalade. En garantiförening för Abo
musikinstitut grundades också på privat initiativ år 1960 och
hösten 1962 kunde Abo musikinstitut, numera Abo konservatorium,
inleda sin verksamhet.
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Bilaga 1
Musikalierna vid lbo katedralskola på 1600-talet
Skolans musikundervisning var myeket beroende av de musikalier
man hade tilI hands. Vilka musikaliska arbeten som användes oeh
vilka tonsättningar som utfördes förutom psalmerna oeh sångerna
i

Piae Cantiones finns det inga direkta uppgifter om. Två kata-

loger,som uppgjorts av skolans rektorer (på 1670- oeh 1680-talen),
är det enda som

ger information om det dåtida musikalieförrådet

oeh därmed ger en inbliek i musikundervisningen.

Största delen

av musikbibliotetket torde ha skaffats under den senare hälften
av 1600-talet.
Katalogen från 1670-talet innehåller bl a följande tonsättare
oeh tonsättningar:
Orlando Lasso, Josquin Despres, Jacob Meiland, Gallus Dresslerus,
Valentin Neander, Joh.

Kugelrnann oeh Jacob Wertz (av denne troligen

"Modulationum saerorum", som omfattade sånger för 5-6 stärnmor oeh
utgavs 1581-1583)
Michael Prätorius: "Organista polyhymnia panegyriea"
"Missodia Sionia"

(utgiven 1611)

Hieronymus Prätorius: Cantus saeras
Bodensehatz: motettsamlingen "Florilegium portense"
Kaspar Movius: "Psalmodia saera nova" (30 "utvalda tyska kyrkosånger oeh heliga hymner" i

tre stämmor med general-

bas)
1 foli6format:

koralboken Liber Cantus, Cantiones Danielis Frederieis
fem böeker oeh Liber Seriptus eontinens antiquas
eantiones

1 katalogen från

1680-talet ingår förutom redan nämnda 1500-

talsmästare följande:
Andreas Hammersehmiedt: "Musikalisehe Andaehten"
"Geistliehe Motetten und Coneerte"
"Gespräehe tiber Evangelia"

1. Andersson, 0., 1927 a, s.20-24

1
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Bilaga II
Repertoar som uppfördes av Sibers musikkapell
Detta är en del av den repertoar Sibers musikkapell troligtvis
uppfört. Materialet, delvis ofullständigt, finns i Sibeliusmuseets
arkiv.
Adam, Adolphe; arr. Foreit, A. :-Valser för stor orkester med motiv
ur operan Postiljonen från Longjumeau.
AUber, D.F.E.; arr. Roeth, Ph. :-Uvertyren tilloperan Den stumma
från Portiei.
Berthold, C.:

-Polonäs över Marseljäsen.

Boehmer, C.:

-Intermezzo seherzoso, Menuetto pathetico, Rondo
giojoso (mellanaktsmusik).

Bruckner, F.: -Thuringer Ball-Tänze op.40 (Majoran Galopp, Cactus
PoIka) .
Goedeeke, H.

-Lebewohl. Polonäs för orkester oeh manskör op.1.
-Heimkehr zum Liebehen. Polonäs för orkester oeh
manskör op.2.

Gung'l, Joh.: -Vorwärts! Marsch op.6.
Gung'l, Jos.: -Kriegers Lust. Festmarsch op.26.
-Munehner PoIka op.27.
Herold, F.:

-Allegro vivaee impetuoso ur operan Zampa.

Kreutzer, C.: -op.110 Introduction, Adagio grazioso, Menuetto (originalkomposition för orkester avsedd som mellanaktsmusik) .
Kuffner, J.:

-Schweizer Walzer mit Introduetion und Coda op.268.

Labitzky, J.: -Andenken an das Anitch Koffsehe Palais in St.Petersburg op.53, valser.
-Andenken an Pawlowsky op.60,

tremolovalser.

-Clementinen Mazurka op.116.
-Eugenien Galopp op.58.
-Hommage

a

Prince Albert op.59, galopp.

-Immergrun Galopp op.65.
-Jubelklänge aus Albion op.70, valser.
-Lilien Walzer op.61.
-Nareissen PoIka op.56.
-Neue Aurora Walzer op.69.
-Russalka Galopp op.118.
-Sophien Walzer op.51.
-Souvenirde St.Petersbourg op.63,
en polonäs.

tre masurkor oeh

III

Liszt, F. :

-Ungarischer Sturmmarsch.

Lumbye, H.C.: -La Carnaval de Paris, poIka.
-Corsicaner Galopp.
-Eine Sommernacht in Dänemark, galopp.
-Fest Galopp.
-Kroll's Ballklänge, valser.
-Militair Galopp.
-Nordische Studenten PoIka.
-Les Souvenirs de Paris, poIka, vals och galopp.
M.,

W.:

-Polonäs över teman ur operan Regementets dotter av
Donizetti, samt över Schlitzenlied av Beerman.

Mozart, W. A.: -Uvertyren till operan Don Juan.
-Uvertyren tilI operan Figaros bröllop
-Uvertyren till operan Idomeneo, kung av Kreta.
-Uvertyren till operan Teaterdirektören.
-Uvertyren till operan Ti tus mildhet.
-Uvertyren till operan Trollflöj ten.
-Uvertyren tilloperan så gör de alla (Cosi fan tutte).
Paer, F.:
Raymond, E.:

-Uvertyr (Larghetto och Allegro non troppo).
-Polonaise zum Ball-Fest der Laetita am 27 ten

Rossini, G.:

-Uvertyren tilloperan Tancred.

Januar 1844 op.33.
-Uvertyren tilloperan Turken iltalien.
Winter, P.von:-Uvertyr (Lento och Allegro).

IV

Bilaga 111
Lärarna vid Ibo kyrkomusikinstitut 1878-1951

1

Denna förteekning anger tiden under viI ken varje lärare har
tjänstgjort i kyrkomusikinstitutet oeh vad var oeh en undervisade.
Carlsson, Sune (h1938-v1951)

musikhistoria, körsång oeh
körledning

Ekman, Emil

harmonilära

(h1896-v1902)

Granlund, John (h1936-v1951)

pianospel, grunderna i orgelspel för svenskspråkiga elever,
samt senare solosång oeh tonbildning

Isaesson, Fredrik (h1919 eIler v1920-v1951) harmonilära; från
hösten 1928 som rektor: orgel-,
koral- oeh liturgiskt spel,
delvis pianospel, musikteori,
harmonilära, orgelmodulation,
tonträffning, melodidiktat,
orgelvård oeh -stämning, körsång oeh körledning (tilI v
1938) oeh musikhistoria (v
1930-v1938)
Joutsi, Gabriel (h1931-v1941,

h1944-v1951) religion, kyrkohistoria
oeh hymnologi

Kaksonen,

O.A.

Keihänen,

Aksel (v1900-h1929)

religion, kyrkohistoria oeh
hymnologi

Kiviluoto, Eino (h1929-h1931)

religion, kyrkohistoria oeh
hymnologi

Koskenniemi, A.

musikhistoria

Kärkkäinen,

(h1941-v1944)

(h1925-h1929)

Uuno (h1928-v1929)

religion, kyrkohistoria oeh
hymnologi

tonbildning, solosång, koraloeh liturgisk sång

Lehtovaara, Jalmari (h1928-v1951)

pianospel, från h1929 även
solo-, koral- oeh liturgisk
sång

Leppä, Leo (h1943-v1946)

kyrklig bokföring

Mikkola, Viljo (v1902-h1919 eIler v1920) harmonilära
Muurikoski (Koskinen), Sulo (h1930-v1951) orgelspel för nybörjare,
pianospel oeh från h1950 sång
Nuorvii ta, Eila (v1950-v1951)

deklamation

Pahlman, Hilda (v1897-v1928)

tonbildning,
solosång

1. KIIB 1878-1951

tonträffning oeh

v
Pahlman, Oscar (v1878-v1928)

harmonilära, piano- och orgelspel

Rantasalo, Hellin (h1934-v1951)

tonbildning och solosång

Rantasalo, Sulho (h1929-v1941)

solo-, koral- och liturgisk
sång

Rosendahl, Aina (v1896-h1896)

sångövningar

Stigell-Hyvönen, Katri (h1938-v1950) deklamation
Wasenius, Carl Gustaf (v1878-v1896) sångövningar
Vuoristo-Wiggenhauser, Kirsti (h1950-v1951) pianospel för nybörjare
Vikarier för lärarna vid kyrkomusikinstitutet
Ekman, Emil (h1892-v1885)
Harjunpää, T.

(h1945-v1946)

Joutsi, Gabriel (v1931)

vikarie för C.G.Wasenius 1
T.G.Joutsi 2

"

11

"

Kaijala, Liisa (h1950-v1951)

Kiviluot0
Nuorviita

3
4

Mikkola, Viljo (v1896)

J.Lehtovaara 4
O.Pahlman 5

Perälä, Väinö (h1935-v1936)

T.G.Joutsi

Kiviruusu, Martti (h1950-v1951)

Rantasalo, Hellin (h1932-v1934)
C.G.Wasenius (h1882-v1885)
fru Venninen (v1927)

1.

"

"
"
"

"

6

S.Rantasal0 7
8
O.Pahlman
H.Pahlman 9

Brev tilI Domkapitlet v1893; KlÄB 1894-95, 1895-96, 1896-97

2. KlÄB 1945-46
3. KlÄB 1930-31
4. KlÄB 1950-51
5. Brev tilI Domkapi tlet v1896; UA 23.5.1951
6. KIAB 1935-36
7. KlÄB 1932-33, 1933-34
8. KlÄB 1882-83, 1883-84, 1884-85
9. KlÄB 1926-27
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Bilaga IV
KUrSDrQgram för Abo kyrkomusikinstitut 1938
Religion
loch II årskursen: Luthers lilla katekes och läran om Kristus.
De viktigaste härledningsfrågorna i bibelns böcker och läsning
av speciella bibelord.
111 och IV årskursen: Gummerus-Rosenqvist: Kirkkohistoria keskikouluja varten. 1 hymnologi en allmän översikt, speciellt 16001700-talens och det egna landets psalmdiktare. U.Paunu:
Liturgiikan oppikirja.
Koral- och liturgisk sång
loch II årskursen:

Psalmsång

111 årskursen: Psalm- och mässång utan stöd av instrument.
IV årskursen: Repetition av hela psalmboken och mässorna utan
stöd av instrument.
Tonbildning och solosång
Tonbildning på alla klasser. Sånger enligt fritt vaI, dock främst
ur den klassiska repertoaren och finska andliga folkmelodier.
(ex. samlingarna J.S.Bach, red. J.Sundberg: Hengellisiä lauluja
samt Maasalo: 17 hengellisiä laulua och Yksinlauluja nuorisolle.
Orgel-, koral- och liturgiskt spel
II årskursen: Merikanto-Merkel: Urkukoulu (1 bandet helt och hållet, II bandet tilI de sista pedalövningarna, små förspel ur
111 bandet), Schneider: Pedalstudien 1 (ungefär 10) och de lättaste
koralerna och förspelen i koralboken.
111 årskursen: Fortsättningen av orgelskolan. Schneider 1 tilI
slut. 1 mån av möjlighet Bachs mindre koralförspel (Peters V) och
andra lätta stycken. Ungefär 125 koraler med förspel ur koralboken.
IV årskursen: Minst 34 valbara stycken ur Schneider II, J.S.Bach:
Koralförspel, samt minst fem preludier och fugor (Acht kleine
Preludien und Fugen). Valbara stycken av Buxtehude, Pachelbel,
Rheinberger (Monologe op.162), Fink (Orgelstucke op.71 och 72),
Mendelssohn (lätta sonatsatser) 0 a. Hela koralboken och mässorna
både sjungande och spelande. Koralspel i trio.
För att erhålla högsta vitsord skall förutom ovannämnda spelas
Scheider II tilI slut, Merikanto: Pedaalikoulu i urval och efter
behov Merkel: op.182, J.S.Bach: mera koralförspel, samt preludier
och fugor (ex. Peters IV). Valbart sonater eIler sonatsatser av
Mendelssohn, Rheinberger, Guilmant 0 a. Koraltransponering.
Pianospel
1 årskursen:

Hymander-Ahlfors: Pianokoulu loch II eIler Paavola:
Pianonsoiton alkeet. Ur Czerny-Germer 1 ungefär 15 stycken. Skaloch andra fingerövningar.

VII

II årskursen: Hymander 111 efter behov, Czerny-Germer 1,1 tilI
slut. Skalor och treklanger, sonatiner (minst fem) av Clementi
Bach-Ekman: några stycken. Valbart små stycken av Schubert,
Melartin, Madetoja 0 a.

0

a.

111 årskursen: Ur Czerny-Germer 1,2 ungefär 20 stycken. Skal-,
treklangs- och fyrklangsövningar, ur Bach-Ekman ungefär 20 stycken.
Sonatiner och andra konsertstycken.
IV årskursen: Czerny-Germer 1,2 tilI slut, Bach-Ekman tilI slut,
lätta sonater eIler sonatsatser av Haydn och Mozart. Valbart:
lättare Impromptus av Schubert, Mendelssohn: Lieder ohne Worte,
Grieg: Lilrische Stilcke, Sibelius: Impromptus, Melartin: Legenda 1,
samt andra tonsättares stycken efter förmåga.
För att erhålla högsta vitsord skall förutom ovannämnda spelas
Czerny-Germer II i urval och efter behov Cramers etyder. Bach:
tvåstämmiga inventioner och lättare sonater av Beethoven. Valbart: Schubert: Impromptu i Ass- och Ess-dur, Mendelssohn:
svårare stycken ur Lieder ohne Worte 0 a motsvarande finska pianokompositioner.
Teori
1 årskursen: Wegelius: Allmän musiklära och analys 1 kompletterad
enligt Liukonen eIler Krohn; alternativt någon annan lärobok.
Analysmaterialet utgörs av koralboken, pianoetyder 0 a. Kompositionsövningar i de små formerna. Generalbas: kombinering av
grundtreklangerna i skrift och spel.
II årskursen: Allmän musiklära och analys 1 tilI slut och vid
behov repeterad. Wegelius: Generalbas. Uppgifter i harmonisering
av melodier.
111 årskursen: Wegelius: Musiklära och analys II delvis.
Wegelius: Harmonilära. Fortsättning på melodiharmoniseringsuppgifterna.
IV årskursen: Musiklära II tilI slut, kompletterad med övningsuppgifter i dorisk och aeolisk moll samt tonartsfrämmande toner
vid altererade ackord och modulation. För erhållande av avgångsbetyg bör avläggas ett skriftligt prov i harmonisering av en
koral eIler en andlig folkmelodi.
Orgelmodulation
111 årskursen: Spel av kadenser i olika tonarter på orgel. Modulationer (skriftligt och på orgel) och kyrkotonartsbyten.
IV årskursen: Repetition av förgående kurs, kompletterad med
varierande större uppgifter i tonartsbyte. Orgelimprovisation för
långt hunna elever.
Tonträffning och melodidiktat
1 årskursen: Övningar och solfege i lätta tonarter.
II årskursen: övningar och solfege i flera tonsrter; även tvåstämmiga övningar, samt övningar med kromatiska toner och
modulation. Uppgifter i melodidiktat.

VIII

III årskursen: Detsamma som i
arter.

föregående årskurs, men i nya ton-

IV årskursen: Övningar och solfege i olika tonarter tilI sex förtecken, även med c-klav. Melodidiktat i samma tonarter med kromatiska toner och modulation.
Körsång och körledning
II-IV årskurserna: övning i enstämmig sång (antifoner, hymner 0 a),
samt·koraler och mässor. Fyrstämmiga andIiga manskörskompositioner.
För III och IV årskursens elever övningar som körrepetitorer och
körIedare under lärares ledning. II-IV årskursernas elever deltar
i stadens kyrkokörer.
Musikhistoria
III-IV årskursen: Rantas musikhistoria kompletterad med verk av
Klemetti 0 a.
Deklamation
Övning av talrösten och psalmdeklamation.
Orgelns konstruktion och stämning
IV årskursen: Föreläsningsserie om orgelns historia och konstruktion. övningar i-att planera en orgels konstruktionsschema, vilka
sedan jämföres med kyrkorgeln. övningar i vaI av register. övning
i stämning av tungregistren.

IX

Bilaga V
1
Till kyrkomusikinstitutet införskaffade musikalier
1878

1880
1882-83

1885-86
1886-87
1891-92
1892-93
1894-95
1895-96

1896-97

1897-98

Beyer: Orgelskola
Köhler: Orgelskola, Etyder
Nordlund: Koralbok
Plaidy: Studier
Richter: Harmonilära
Strube: Orgelskola
Törnvall: Orgelskola
Hagfors: Koralbok
Andra musikalier
Beyer: Pianoskola
Concone: Sångövningar
Köhler, L.: Etyder
Lemmen: Orgelskola
Plaidy: Tekniska studier
Uusi suomalainen virsikirja
En koralbok
Merkel: Orgelskola
Ritter: Orgelskola, Orgelalbum
Beyer: Pianoskola
Ritter: Orgelskola band 1
Ritter: Orgelskola
Ronkainen: Sointuoppi
Plaidy: Pianostudier 1-3
Plaidy: Tekniska studier för piano 1-3
Finsterbusch: op.15
Flilgel: op.58 nr 3
Geissler: op.99 nr 5
Gertler: op.7 nr 2
Kretschmer: op.36 nr 1,2,3
Merkel: Pedalteknik
Milller: op.50
Studentsånger
Winterberger: op.60 nr
Concone: 50 vokaliser
Engel: op.49
Faltin: Koralbok
Finska psalmboken
Finsterbusch: op.15
Flilgel: op.58 nr 3
Geissler: op.99 nr 5 (för bas och tenor)
Gertler: op.7 nr 2
Iffert: Sångskola för baryton
Kretschmer: op.36 nr 1,2,3
Merkel: op.30 och op.182
Milller, R.: op.50
Winterberger: op.60
Studentsånger II
Två sångduetter

1. K1R 1878-1934

x

1898-99

1899-1900

1900-01
1901-02
1902-03

1904-05

1905-06

1906-07

1907-08

1908-09

1909-10

Abt: Nu är det natt
Genser: Kyrkklockorna
Gertler, K.: körsång för mansröster op.7 nr 4
Götze: Tyst som en natt
Hallström: Sången
Händel: Largo (orgelsolo)
Kotschoby: 0 Ungdom
Loeschhorn, A.: Pianoetyder 1-3
Recitativ och aria
Tjajkovskij: Orgelsolo op.40 nr 2
Tosti: Jag vill dö
Bach, J.S.: Samtliga preludier och fugor i tre band
Herz: Pianoskola
Köhler: Handbok i pianospelning
Nya koralboken
Soli och duetter för röster, fyra häften
Soli och duetter för röster, fem häften
Merikanto: Lauluja 1, Sånger och Tukkijoella
Psalmbok
Kaksi laulua
Melartin: Tre sånger
Merikanto: Sånger
Schubert: Sånger 1
Schumann: Sånger 3
Vårsång
Värme och ljus
Davids psalmer
Koraalivirsikirja
Koralbok
Kyrkosångaren
Concone: 40 vokaliser
Koralbok
Koralpsalmbok
Loeschhorn: Etyder
Beethoven: Marsche Funebre
Kotilairien: Musta lintu
Melartin: Kanteleeni och Recordare
Merikanto: Oi kiitos, Soipa kieli, Somnar jag in och
Sånger
Mozart: Adagio för harmonium och piano
Schubert: Adagio för harmonium och piano
Afsked (ingen kompositör nämnd)
Bach: FrOhlingserwachen
Bassångarens album 22 och 43
Gounod: Invocation
Kyrkosångaren nr 12 och 15
Luzzi: Ave Maria
Mendelssohn: Aria ur Elias
Uppbjudning till dans II
Italienska arior
Mendelssohn: Lieder ohne Worte
Merikanto: Pedalskola
Merkel: Orgelskola"
Skattsökaren sjunier
Beethoven: Harmonium"och Pianostämmor
Koralbok"

XI

1910-11

1911-12
1915-16
1917-18
1919-20
1920-21
1921-22
1922-23

1923-24
1925-26
1926-27

1927-28

1928-29

1929-30
1930-31

1931-32
1932-33

1933-34

Auber: Uvertyr tilI Den stumma för piano 4-händigt
Biilow: Etyder
Cramer: Etyder
Ekman: Etyder
Loesehhorn: Etyder
Nielsen: Kyrkohistoria 1-11
Wegelius: Musiklära
Maasalo: Rukous
Nyberg: Löydetty
Weidenbrueh: Uppståndelsen
Köhler: 30 melodiska övningsstyeken op.205
Merikanto: Messe
Wegelius: Lärokurs i homofon sats
von Kothen: Korsfararen
Törnvall: Bittert begråter du
Herz: Skalstudier
Koralbok
Beethoven: Adelaide
Carlsson: Påskliljor
Clementi: Sonatiner loch II
Hannikainen: Min moder oeh Äidin silmät
von Kothen: op.26
Kuula: YÖ
Merikanto: op.74
Chopin: Polonäs i A-dur
Mendelssohn: Uvertyr till Hebriderna
Beethoven: op.13
En samling solosånger
Mendelssohn: Friihlingslied
Loesehhorn: Etyder 111
Melartin: Bön om ro
Pergolesi: Nina
Reger: Maria Wiegenlied
Bach: Mein gläubiges Hertz
Chopin: Ballade
En samling solosånger I I
Händel: Lascia ehio piango oeh 0 hätt ieh
Liszt: Rigoletto fantasie
Sinding: op.32 nr 3
Choralvorspiele alter Meister
Finska kyrkans mässånger
Harmonilehre {författaren onämndl
Taipale: Sånger för mansröster, sex häften
Alte Meister
Iltakellot
Orgelalbum loch II
Cherubini: Requiem
Il takellot II
Klemetti: Musiikin historia 1
Rinek: Orgelalbum
Sånger för mansröster IV
Finsk koralpsalmbok
Svensk koralpsalmbok
Tillägg tilI svenska koralpsalmboken
Bass-Album 1
Beethoven: Ausgewählte lieder
Giordani: Caro mio ben
Hannikainen: op. 18 nr 1,2
Kirkkokuorolauluja IV

XII

Inventarieförteckning av den 22.5.1888
Beyer, Ferd.: Pianoskola (7 ex.)
Concone, J.: Sångövningar (1 ex.)
Finsk psalmbok (2 ex.)
Hagfors, E.A.: Koralbok (1 ex.)
Hahl, D.: Studentsånger, fyra häften (1 ex. av varje)
Kuhlau, F.: Sonatinen band 1 (1 ex.)
Köhler, L.: Pianoetyder op.50 (4 ex.)
Lemmon, J.: Orgelskola (8 ex.)
Merkel, G.: Orgelskola (1 ex.)
Plaidy, L.: Tekniska studier för piano (5 ex.)
Richter, E.F.: Harmonilära (8 ex.)
Rinck, C.H.: Orgelskola (1 ex.)
Rischbieter, W.: Regeln fur Harmonieschuler (1 ex.)
Ritter, A.G.: Orgelskola (1 ex.)
Strube, C.H.: Orgelskola band 1 (1 ex.)
Svensk psalmbok (1 ex.)
Volckmar, W.: Orgelalbum (1 ex.)
Inventarieförteckning av den 30.3.1892
Beyer, Ferd.: Pianoskola (10 ex.)
Concone, J.: Sångövningar (1 ex.)
Finska gamla psalmboken (2 ex.)
Finska nya psalmboken (1 ex.)
Hagfors, E.A.: Koralbok (2 ex.)
Hahl, D.: Studentsånger, fyra häften (1 ex. av varje)
Krause, A.: Instruktiva sonater 1,11 och 111 (6 ex. av varje)
KUhlau, F.: Sonatinen band loch II (1 ex. av varje)
Köhler, L.: Pianoetyder op.50 (5 ex.)
Lemmon, J.: Orgelskola (8 ex.)
Merkel, G.: Orgelskola (1 ex.)
Nya koralboken (2 ex.)
Plaidy, L.: Tekniska studier för piano (6 ex.)
Richter, E.: Harmonilära (8 ex.)
Rinck, C.H.: Orgelskola (1 ex.)
Rischbieter, W.: Regeln fur Harmonieschuler (1 ex.)
Ritter, A.G.: Orgelskola (8 ex.)
Strube, C.H.: Orgelskola band 1 (1 ex.)
Svenska gamla psalmboken (1 ex.)
Svenska nya psalmboken (1 ex.)

Inventarieförteckning av den 18.6.1928
Bach-Homeyer: Preludier och fugor (4 ex.)
Baum-Geyer: Kirchengeschichte (1 ex.)
Beyer: Pianoskola (5 ex.)
Clementi: Sex sonatiher (1 ex.)
Clementi m fl: Sonatiner (1 ex.)
Concone:Vokaliser (2 ex.)
Cramer: Etyder (2 ex.)
Enskilda häften med musikstycken och sånger (97 ex.)
Italienska arior band 1 (1 ex.)
Koralböcker (4 ex.)
Koralpsalmböcker
Krause: Pianosonater (1 ex.)
Kuhlau: Sonatinen (2 ex.)
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Köhler: Pianoetyder (5 ex.)
Köhler: Övningsstycken (2 ex.)
Lauluja nuorisolle (2 ex.)
Lemmon: Orgelskola (2 ex.)
Loeschhorn: Etyder (4 ex.)
Mendelssohn: Lieder ohne Worte (2 ex.)
Merikanto: Pedalskola (3 ex.)
Merkel: Orgelskola (1 ex.)
Merkel: Pedaletyder (4 ex.)
Merkel-Merikanto: Orgelskola (1 ex.)
Plaidy: Tekniska studier (2 ex.)
Richter: Harmonilära (7 ex.)
Rinck: Orgelskola (1 ex.)
Rischbieter: Regeln fur Harmönieschuler (1 ex.)
Ritter: Orgelskola (8 ex.)
Struber: Orgelskola (1 ex.)
Studentsånger, fyra häften
Uusi suomalainen virsikirjaehdotus
Wegelius: Allmän musiklära och analys I (1 ex.)
Wegelius: Harmonilära (1 ex.)
Wennerberg: Davids psalmer
Volckmar: Orgelalbum (1 ex.)
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Bilaga VI
Lärarna vid Abo Folkkonservatorium efter år 1927
1

Våren 1929

Naemi Friberg, Saima Nikander-Baer (solosång)
Alma Wikeström, Judith Söderlund, Sigrid Vennerberg, Ulla Stenius
(piano)
R.Haertel, V.Heilimö, Anna Tigerstedt (violin)
Fredrik Isaesson (musikteori)
Ulla Stenius (tonträffning)
VaI borg Videnäs (deklamation på svenska)
Annikki Haarla (deklamation på finska)
våren 1931 2
Naemi Friberg, Saima Nikander-Baer, Sulho Rantasalo, Solveig
Tauleri (solosång)
Alma Wikeström, Judith Söderlund, Sigrid Vennerberg, Ulla Stenius
(piano)
Rudolph Nienstedtt, Viljo Nuotio, Anna Tigerstedt (violin)
Erik Simonsson (eello)
Fredrik Isaesson (teori oeh komposition)
Annikki Haarla (deklamation på finska)
VaI borg Videnäs (deklamation på svenska)
Vilho Ilmari (seenklass)
Alma Wikeström, R.Nienstedt (ensemblespel)
Våren 1932 3
Naemi Friberg, Saima Nikander-Baer, Solveig Tauleri, Sulho Rantasalo (solosång)
Alma Wikeström, Judith Söderlund, Sigrid Vennerberg, Ulla Stenius
(piano)
R.Nienstedt, V.Nuotio, Anna Tigerstedt (violin)
E.Simonsson (eello)
Fredrik Isaesson (teori oeh komposition)
Alma Wikeström, R.Nienstedt (ensemblespel)
Annikki Haarla (deklamation på finska)
VaI borg Videnäs (deklamation på svenska)
Vilho Ilmari (teaterklass)
Hösten 1932

4

Solveig Tauleri oeh V.Nuotio fanns inte längre i lärarkåren.
Våren 1933 5
Sulho Rantasalo fanns inte längre med i lärarkåren.
l.

Au nr 14, 14.1.1929

2. Au nr 17, 20.1.1931 ; nr 254, 22.9.1931
3. Au nr 19, 20.1 .1932
4. AU nr 256,

21.9.1932

5. AU nr 17, 19.1.1933
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Hösten 1933

1

Naemi Friberg, Saima Nikander-Baer (solosång)
Alma Wikeström, Reino Honkakoski, Judith Söderlund, Ulla Stenius
(piano)
R.Nienstedt, Anna Tigerstedt (violin)
E.Simonsson (cello)
Valborg Videnäs (deklamation)
Alma Wikeström, R.Nienstedt (ensemblespel)
Fr.Isacsson (teori och komposition)
O.Tengström (teaterklass)
Våren 1934 2
Alma Wikeström, Judith Söderlund, Ulla Stenius, Ali Turunen,
Reino Honkakoski (piano)
Anna Tigerstedt, R.Nienstedt (violin)
Alma Wikeström, R.Nienstedt (ensemblespel)
E.Simonsson (cello)
Naemi Friberg, Saima Nikander-Baer (solosång)
Valborg Videnäs (deklamation på svenska)
Anu Dery-Haarla (deklamation på finska)
Ulla Stenius, Reino Honkakoski (teori)
Hösten 1936 3
Alma Wikeström, Reino Honkakoski, Ali Turunen, Margit Tritzschler
(piano)
R.Nienstedt, O.Setzpfandt, Martti Laakso (violin)
Saima Nikander-Baer, Solveig Tauleri (solosång)
E.Simonsson (cello)
Alma Wikeström, R.Nienstedt (ensemblespel)
Reino Honkakoski (teori)
Katri Stigell-Hyvönen (röstfysiologi)
Valborg Videnäs (deklamation)
våren 1939 4
Ali Turunen, Reino Honkakoski, Gunnel Härri (piano)
Solveig Leander-Tauleri, Saima Nikander-Baer, Maire Auvinen
(solosång)
R.Nienstedt, R.Alvesalo (violin)
Aili Lötjönen (cello)
R.Honkakoski (teori)
Valborg Videnäs (deklamation)

1. Au nr 10, 19.9.1933
2. AUnr21, 23.1.1934
3. Au nr 250, 16.9.1936
4. AU nr 16, 18.1.1939
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Bilaga VII
Lärarna vid De svenska läroverkens i

Äbo orkesterskola 1941-52

Dahlström, Greta (teori) 1941-1950
Erickson, Bertel (violin) 1948-1949
Halme, Wilho (kontrabas) 1941-1942
Helander, Ilse (violin) 1950-1952
Heinomaa (Heinonen), Riku (violin, vikarie för ork.led.) 1948-1952
Kaila, Kaija (violin) 1944-1946
Liljequist, Hans (violin, vikarie för ork.led.) 1941-1944
Nienstedt, Rudolf (violin, viola, vikarie för ork.led.) 1941-1952
Rosas, John (rektor, ork.led., ibland cello) 1941-1952
Setzpfandt, Otto (violin) 1946-1949
Simonsson, Erik (cello) 1941-1946
Söderblom, Ulf (cello, ork.led.) 1951
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Bilaga VIII
Exempel på Abo bataljons musikkårs konsertprogram
Våren 1883 1
Strauss: Violetta (marsch)
Abt: Visa
Beethoven: Andante ur Eroica
Goldmark: Brudvisa ur symfonin Lantligt bröllop
Fichtelberger: Konsertpolka (solo för piston)
Pacius: Visa, samt dryckesvisa ur operan Drottning av Cypern
Savo: Ambosspolka
Verdi: Miserere ur Trubaduren
Möller: Kring Finlands fana (tillägnad Finska gardet och
Finlands värnpliktiga)
Kontsky: Le Reveil du Lion
Suppe, arr. Fichtelberger: Potpurri ur Juanita och Boccaccio
Våren 1884 2
Faust: 101

(marsch)

Kjerulf: Serenad
C.M.v.Weber: Uvertyr tilI Oberon
Chopin: Marsch Funebre
Rossini: Aria ur Wilhelm Tell
Beer: Dinoramazurka
Zikoff: Harlequinpolka (skrattpolka)
C.M.v.Weber: Fantasie ur Friskytten
Fichtelberger: Faustmarsch efter motiv ur operan Faust
Gumbert: Romance
Suppe: Uvertyr tilI Lätta kavalleriet
Thomas: Slummersång ur Mignon
Strauss: Hokus-pokuspolka
Herve: Fantasie ur Lilla Helgonet
Mietke: Soldatkärlek (marsch)
1. Au nr 8, 10.1.1883; nr 18, 20.1.1883
2. Au nr 87, 30.3.1884
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Bilaga IX
Privata musiklärare som annonserat om undervisning i

AU

åren 1878-1962.
Följande förteckning är ofullständig p g a att jag endast
sökt i

Abo Underrättelser och inte exempelvis i

någon av de finska

åbotidningarna. Tidsperioden 1878-1962 omfattar de två sista
kapitlen i

avhandlingen; därför har jag valt att undersöka tid-

ningsannonser bara för denna period. Antalet annonserande lärare
var heller inte så stort i

slutet av 1870-talet. Däremot steg

antalet under 1880-talet.
Jag har endast kontrollerat tidningsannonserna vid terminernas
början, dvs slutet av augusti, september och början av oktober,
samt januari och början av februari.
annonserat mitt i

Det betyder att någon som

terminen blivit förbisedd. Jag utgår dock ifrån

att de flesta annonserat i

början av termin. Enstaka stickprov

har gett mig belägg för båda dessa antaganden.
Vad själva listan beträffar utgör årtalen en tidsbestämning
för när annonserna funnits i

tidningen,

inte nödvändigtvis huru-

vida undervisning faktiskt skett. Alla annonserande lärare kanske
inte fick elever, medan andra å sin sida kanske undervisade utan
att alltid annonsera. En del lärare började med tiden undervisa även i

andra ämnen än det de först annonserat om. Detta har

jag märkt ut genom att efter ämnet inom parentes nämna den första
terminen dylik annonsering skett.
von Alfthan,

1.

(h 1899)

Alopaeus-Lindholm, Helene

Sånglektioner klassvis.
(v1908-v1909)
för nybörjare.

Pianolektioner, helst

Lektioner i musikAnderssen, Alfred ~1927-h1936, ett avbrott)
,
teori och komposition, samt pianospel.
Dog 20.9.1940 53 år gammal.
Anderssen, Karin (h1927-h1940, ett avbrott)
Lektioner i
bildning och solosång.
Andersson, Augusta (v-h 1889)
Apold (h 1923)
Apos tol, Alexej

ton-

Sånglektioner.

Lektioner i musikteori, kompositionslära och
violoncellspel.
(h 1893)

Undervisade i alla mässingsinstrument,
speciellt kornett och valthorn. Lektioner
i ensemblespel (hornkvartetter mm).
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Appel, Hans (h1929-h1930)

Lektioner i violoncellspel.

Aro, Ritva (v1953-h1961, med avbrott)
Arvesen, Arve (v 1896)

Sånglektioner.

Lektioner i violin- och ensemblespel.

Auvinen, Marie (h1937, h1939)
Sånglektioner inriktade på att
utveckla den konstnärliga mognaden.
Baer, Inge (h1926-h1927)
Bamberger, A.

(h 1922)

Pianolektioner för nybörjare.
Violinlektioner.

Barsow, fru

(h 1921)

Pianolektioner.

Becker, Th.

(h 1919)

Lektioner i violoncellspel enligt professor
R.Hausmanns metod.

Bentzon-Gyllich, Oskar (v 1893)
Bergholm, Agnes (h1880-v1881)
Bergholm, John (v-h 1882)

Sånglektioner.
Sång- och musiklektioner.

Lektioner i

Bergman, Fanny (v-h 1883, v 1885)
Bergman, John (h1938-h1939)

Violinlektioner.

Bergroth, Rolf (h1931-1936)
Beuss, Willy (v1908-v1911)

Pianolektioner.
Gitarrlektioner enligt Carullis metod
(v1908) och mandolinlektioner enligt
Ellis metod (h1909).

von Bidder-Ehrnroth, Edda (h 1921)
Bisacchi, maestro (h 1925)

solo- och kvartettsång.

Piano- och musiklektioner.

Sånglektioner.

Violinlektioner.

Blomstedt, Hanna (h1914-h1944, med avbrott)
Lektioner i solosång och tonbildning. Från v 1934 även
gruppvis.
Boisman, Aniela (h 1881)

Pianolektioner.

Boisman, Ida (h1881-h1887, med avbrott)
Boisman, Inez (v 1887)

von Bonsdorff, Aina (h1887, h1890)
Botschkoff (v 1915)

Pianolektioner.

Sånglektioner enligt fröken Mechelins
metod.
Pianolektioner.

Sång- och pianolektioner.

Bremer, Edith (h 1917)

Orgel- och pianolektioner.

Broberg, Aina (v1887-v1891, ett avbrott)
Pianolektioner för nybörjare och längre hunna.
Bruun, Edit (h 1944)

Lektioner i

pianospel och olika skolämnen.

Bröckl, Anton (h1898-h1932, med avbrott)
Cajanus, Einar (h 1925)
Calonius,

Violin- och zittralektioner.

Sånglektioner.

Fredrika (Fredrique)

(h1901-h1913)

Pianolektioner.

Caren-Terichoff, Else (h1926-h1933, ett avbrott)
Carlo, Rudolf (h 1893)
Carlsson, Sune (h 1913)

Pianolektioner.

Lektioner i violin-, piano- och ensemblespel.
Lektioner i piano- och orgelharmoniumspel.
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Carstens, Thyra (h 1915)

Pianolektioner.

Collan, Rosalie (h 1883)

Pianolektioner.
Pianolektioner.

Collin, Carin (h1948-h1954, ett avbrott)

Costiander, Robert (h1945-h1960, med avbrott)
Pianolektioner
för nybörjare och längre hunna.
Kurser i Chopinspel, samt rådgivning
och inövning av konsertprogram (h 1947).
Dahlström, Greta (h1936, h1958-h1960)
musikteori.
Dammert, Anna (h 1925)

Lektioner i

pianospel och

Pianolektioner.

Pianolektioner för nybörjare och
Dammert, Erik (h1914, h1917)
längre hunna.
Danielson, Märta (h 1907)

Pianolektioner.
Pianolektioner för nybörjare.

Demander, Tyyne (h 1904)
Duwa, Sigrid (v1913-v1916)
Dörner, Helmi

Pianolektioner.

(h1895-h1902)

Dörner, Max (h1893-v1902)

Pianolektioner för nybörjare och
något längre hunna. Undervisning enligt
en omväxlande och progressiv pianoskola.
Violinlektioner (h 1893), även zittralektioner (h 1894).

Eibenschutz, Jose (h 1894)

Lektioner i violin- och ensemblespel.

von Eichwald, Elisabet (h1907-h1925, med avbrott)
Pianolektioner
(h 1907), samt lektioner i ryska, tyska
och franska (h 1909).
Eklund, Fanny (h 1886)
Ekman,
Elg,

Undervisning i musik och vanliga skolämnen.

Vi vika (h1878-h1907)

Lola (h 1931)

Elg, Äke

(h1924, h1931)

Enqvis t, Axel

(h 1936)

Erickson, Bertel

Pianolektioner.

Sånglektioner.
Pianolektioner. Dog i oktober 1959 i en
ålder av 59 år.
Sånglektioner.

(h 1947)

Violinlektioner.

Erickson, Margareta (h1946-h1947)
Ericsson, Hanna (1882, v-h 1887)
Ericsson, Sigrid (v 1887)
Eriksson (h 1913)
Fabritius,

Pianolektioner.

Pianolektioner för nybörjare.

Laura (h1914-h1915)

Fabritius, Naema (h1881-h1883)
Favorin, May (h1904-v1927)
Fichtelberger, L.

(h 1880)

Fredberg, Blenda (v 1898)
Fredriksson, A.

Pianolektioner. Se Helga Hedlöf.
Sånglektioner.

Sånglektioner.
Musiklektioner.

Pianolektioner, även för nybörjare.
Lektioner i piano- och orgelspel,
solo- och körsång, generalbas, harmoni-,
kompositions- och instrumentationslära.
Lektioner i vanliga skolämnen och
pianospel.

(h1899-h1900)

Pianolektioner.
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Friberg, Fanny (h 1893)

Pianolektioner.

Friberg, Naemi (h1914-v1944, h1947, h1955)
oeh solosång.

Lektioner i

tonbildning

Frietseh, Hanna (h1878-h1896, med avbrott)
Pianolektioner enligt
pianovirtuosen Neuperts metod. Även
lektioner i teori oeh övningar i musikdiktamen (h1892).
Fritseh de Coek, Elisabeth (v 1943)
Lektioner i piano- oeh
violinspel (franska skolan), samt franska.
Funtek, Leo (h 1923)
Globitsky, E.

Violinlektioner.

(h 1907)

Musikalisk klass-skola för nybörjare oeh
längre hunna. Metod enligt pianovirtuosen Nikolajeff.

Granberg, Fanny (h1912-h1933, med avbrott)
Granfelt, Hanna (h 1935)

Granlund, John (v1922-h1933)
Granlund (f.Lindblom), Maj
Granå, Signe (h 1946)

Pianolektioner.

Sånglektioner i Äbo två gånger i månaden.
Lektioner i pianospel, musikteori
oeh komposition.

(v1926-h1932)

Pianolektioner.

Pianolektioner för nybörjare.

Gripenberg, Eva (h 1900)

Violinlektioner.

Gripenwaldt, Anna (h1890-h1891)
Musiklektioner enligt tidsenlig
metod. Musik- oeh språklektioner (v1891).
GrÖhn, Anna (h1925-v1927)

Pianolektioner.

Grönberg, Alma (h1887-h1930,

två längre avbrott)
Pianolektioner
för nybörjare oeh längre hunna.

Habelmann, Theodor (h 1896)

Sånglektioner enligt Stoekhausens
metod.

Hagelstam (f.Silfverberg), Anna (h1922, h1925, h1926)
Sånglektioner
för ett begränsat antal elever i Äbo.
Hahn, Alfred (h 1920)
Hamberg, Alma (v 1878)

Violinlektioner för längre hunna elever.
Pianolektioner för nybörjare oeh längre
hunna.

Hannikainen, Tauno (h 1932)
Hartzell, Elin (v 1885)

Lektioner i violoneellspel, även
för nybörjare.

Pianolektioner.

Hausen, Emma (h1887-h1915)
Hedberg, Anne (h1908, v1912)

Pianolektioner.
Pianolektioner (h 1908). Sånglektioner
(v 1912).

Hedlöf, Helga (h1931-h1947, ett avbrott)
Pianolektioner för nybörjare oeh längre hunna. Hösten 1946
mottogs nybörjare till förskolan där
Margareta Eriekson oeh Maija Kauvo var
verksamma som lärare.
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Hedlöf, Sigurd (h1924-h1951, med avbrott)
Pianolektioner. Hade
utsetts tilI korrespondenslärare i Abo
för Conservatoire Musiea i Paris. Därvid var han berättigad att förbereda
sina elever för examina vid nämnda
konservatorium (h 1930).
Heidi, Maria (h1952-v1955)

Lektioner i

tonbildning oeh solosång.

Heinomaa (Heinonen), Riku (h1939, h1948-v1953)
Violinlektioner
(h 1939). Violinlektioner oeh grunderna
i pianospel, samt tonbildning för körsångare (h 1948).
Henelius, Sigrid (v 1904)

Pianolektioner.

Henke, Charles (h 1912)

Violinlektioner.

von Hertzen, Elna (h1927-h1930)
Hitzaeker, Herm.

Violinlektioner.

(v 1914)

Hjelt, Fanny (v 1896)

Sånglektioner.

Pianolektioner.

Hertzman, Elsa (h 1910)

Pianolektioner för nybörjare.

Hjertberg, Hildur (v1924-h1941, ett avbrott)
Hofman, Karin

(h 1921)

Pianolektioner.

Holm, Aina (h1896-v1904, med avbrott)
Hoppe, Louise

(h1888-h1894)

Sånglektioner.

Hällfors, Margherita (h1947, h1949)
(h 1941)

Pianolektioner.

Pianolektioner.

Ilmoni, Sigrid (h1891, h1894)
Ingelius, H.

Sång- oeh pianolektioner.

Pianolektioner.

Hynen, Karin (h1894-h1895)
Härri, Gunnel

Pianolektioner.

(h1878-h1880)

Sånglektioner.
Lektioner i

pianospel oeh harmonilära.

Isaesson, Fredrik (v1902-h1922, med avbrott)
Lektioner i pianooeh orgelharmoniumspel (v 1902). Lektioner i pianospel oeh musikteori (h 1903).
Lektioner i pianospel, musikteori oeh
solf~ge (h 1905). Dessutom lektioner i
komposition (h 1922).
Isaksson, K.

(h 1902)

Pianolektioner.
Pianolektioner, helst för nybörjare.

Jansen, Else (v1930-v1932)
Jansson,

Hel~ne

Pianolektioner enligt metod av Helsingfors musikinstitut.

(v 1905)

Joutseno, Astrid (h1918-h1961, ett avbrott)
Pianolektioner (h 1918).
Pianolektioner klassvis oeh privqt
enligt pianisten Alfred Cortots pianopedagogik (h 1932). Hösten 1933 en
speeialkurs i pianospel för nybörjare.
Juselius-Wahlroos, Inga (h1930-h1931)
Juutilainen,

Ilona (h 1924)

Juvonen, Matti (h 1929)
Jäekel,

Paul

(h1880-h1883)

Pianolektioner.

Pianolektioner.

Lektioner i violoneellspel.
Pianolektioner (h 1880). Violin- oeh
pianolektioner (v 1882). Dessutom lektioner i musikteori oeh harmonilära
(h 1883).
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Kaarne, Arvo (h 1927)

Pianolektioner.

Kaila, Kaija (h 1948)

Violinlektioner.

Katzman, A.

Violinlektioner enligt professor Auers
skola.

(h1917-h1920)

Kauppi, Alila (h 1935)
Kauvo, Maija (h 1946)

Sånglektioner.
Pianolektioner. Se Helga Hedlöf.
Pianolektioner.

Kent, Emma (h1881-h1914, med flera avbrott)
Ketolainen, M.

(v1908-v1909)

Pianolektioner. Våren 1909 även
orgelharmoniumlektioner.

Kilanto (Kihl), Fritz (h1933-h1936)
Kjisik, Henach (h 1938)

Violinlektioner.

Violinlektioner.

Kluge, Margarethe (v 1917)

Sång- och pianolektioner.

Knoellinger, Fanny (v1921-h1929)

Pianolektioner.

Konkola-Rentola, Suoma (h1936-h1937)
Lektioner i solosång enskilt
och i gruppo Instudering av konsertprogram och operaroller.
von Konow, Greta (h1929-v1934, ett avbrott)
Koski, Anna (Anni)
Koskinen, A.A.J.

(h1915, v1917)

(v 1912)

Sånglektioner.

Pianolektioner.

Musiktimmar.

Krank, Elin (h1898, v1900, h1937-h1938, h1942)
Musiklektioner
(h1898). Pianolektioner (v1900). Lektioner i tonbildning och solpsång (h1937).
Krank, H.G.

(h1926-v1927, h1932)

Kreutzholtz, Fritz (h 1888)
Kruse (Cruze), E.

(v-h 1922)

Violinlektioner.

Pianolektioner.
Lektioner i tyska och franska, samt
för nybörjare i musik.

Köhler, Kurt (h1930-h1947, flera avbrott)
Laaksovirta, Anna (h1917-v1919)
Lagerlöf, Daniel (v 1886)
Lagerstedt, Tytty (h 1895)
Lauraeus, R.

Pianolektioner.

Pianolektioner.

Pianolektioner.
Pianolektioner.

(h1890, h1892, v1896)

Pianolektioner.

Leander-Tauleri, Solvejg (Solveig) (h1930-h1959, flera avbrott)
Lektioner i tonbildning och solosång.
Meddelade h 1956 att hon använde magnetofon vid undervisningen.
Liesegang-Löfgren, Greta (v1942-h1954, flera avbrott)
Lektioner
i tonbildning och sOlosång.
Liljequist, Gurli (h1938-h1944)
Lind, M. fru (v 1939)

Pianolektioner.

Pianolektioner för nybörjare.

Lindberg, Ingeborg (h 1947)

Pianolektioner.

Lindblad, Dagmar (h1881-h1898, två avbrott)
Sånglektioner (h1881).
Ämnade öppna sångskola för unga kvinnor
enligt tysk förebild. Teoretisk och
praktisk sångundervisning, det viktigaste inom ackord- och harmonilära,
samt kännedom om rytmer och intervaller.
forts.
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Målet med undervisningen var ren tonbildning, tydlig frasering och ett
sant föredrag, samt gehörets och det
musikaliska örats utbildning (v1885).
Sångskola och privata sånglektioner
(v1886). Sång- och språklektioner (v
1888). Sånglektioner enligt metod av
professor Hey och Marchesi (h1897).
Lindgren-Vigelius, Klara (Clara)
Lindroos, Sofi

(h1887-1888)

Lindström, Naema (h 1914)

(h1920-h1928)

Pianolektioner.

Pianolektioner.
Pianolektioner.

Lithen (f.Söderström), Emilia (h1887-h1896)
Piano- och musikteorilektioner. Skilda lektioner i
ensemblespel (v1889).
Lithen, Karin

(v 1915)

Violin- och pianolektioner.

Löffler, Albrecht (h1909-v1910)

Lektioner i violoncellspel.

Löffler-Hintze, Helena (v 1910)

Sånglektioner.

Manninen, Maire (h1938, h1942)
Mariani-Cerati, Nino (h 1933)

Pianolektioner.
Violinlektioner.

Melentjeff, Elin (h1912, h1914, h1917-h1918, h1922)
Lektioner
för nybörjare i ryska, tyska och pianospel.
Meyer, Fritz (h1930-h1932, h1935)
Violinlektioner, även för nybörjare.
Mikkola,

Viljo (v 1902)

Moberg, Agnes

Lektioner i sång och orgelspel.

(h1914-h1957, med avbrott)
Lektioner i
och musikteori.

Montgomery, Charlotte (h1884-h19DO, med avbrott)
även för nybörjare.

pianospel

Pianolektioner,

Munsterhjelm, Ester (h1906-v1907)
Sånglektioner enskilt och
klassvis.
Mliller, Herman (h1902-h1903)
Mlinz,

Richard (h1903, v1907)

MÖller, Ole (v1933-h1935)
Nadbornik, 1.

(h 1911)

Violinlektioner.
Violin- och pianolektioner.
Pianolektioner.

Violinlektioner.

von Nandelstadh, Dagmar (h1882-v1900, med avbrott)
för nybörjare.
Neumann-Smirnov, Alexander (h 1921)

Pianolektioner

Pianolektioner.

Nienstedt, Rudolf (h1929-h1940, ett avbrott)
Lektioner i violinoch altviolinspel. Även undervisning i
kammarmusik (h1935).
Niinivaara, Iris (h1932-h1937, ett avbrott)

Pianolektioner.

Nikander-Baer, Saima (h1921-h1938, med avbrott)
Sånglektioner:
tonbildning och textuttal på inhemska
och utländska språk.
Nikulainen, Risto (h 1949)
Niska, Adolf (h 1912)

Pianolektioner.

Sånglektioner.
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Nissinen, Irma (h1946, h1949, h1952)

Violinlektioner.

Niwinski, Jean (h1918-h1928, ett avbrott)
Violinlektioner enligt
metod av professorerna Sitt och Seveik.
Nordenswan, Estrid (h1914-v1932, med avbrott)
grafilektioner.
Nuotio, Viljo (h 1932)
Nyberg, A.G.

Piano- och steno-

Violinlektioner.

(h1880-v1911, med avbrott)
Violin- och sånglektioner
(h1880). Violin-, horn- och pianolektioner (h1888).

Nyberg, Beda (h1898, h1905, h1916-h1917, h1920)
Lektioner i
spel och tyska språket.
Nyblom, Hilde (h 1949)

Lektioner i sång och deklamation, samt
rollinstudering.

Nylund, Fernanda (h 1914)
Olsson, W.

(V.)

piano-

Piano- och sånglektioner.

(v1914, v1915)

Mandolin- och gitarrlektioner.

Orell, Olivia (h1914-h1927, ett avbrott)

Pianolektioner.

Pahlman, Hilda (v1881-v1882, v-h 1897, h1928)
Sånglektioner för
nybörjare och längre hunna, samt pianolektioner.
Pahlman, Oscar (h 1928)

Lektioner i

pianospel och musikteori.

Pehrman, Carin (h1927-h1931)

Pianolektioner speciellt för nybörjare.

Peron, Naema (v1883-h1885)

Musiklektioner (v1883). Pianolektioner
(h1883) .

PiI tti, Anna-Liisa (h1928-h1933)
Pingoud, Ernest (h 1922)

Piano.lektioner.

Lektioner i pianospel, komposition,
orkesterlära och musikhistoria.

POltmann, Richard (h 1888)

Violin- och teorilektioner.

Procope, Edith (h1893-v1910, ett avbrott)
Pianolektioner (h1893).
Lektioner i pianospel och musikteori
(h1894) .
Rantasalo, HeIIin (h1933-h1934)
Lektioner i
sång.

tonbildning och solo-

Rantasalo, Sulho (h1930, h1933-v1934)
Lektioner i
och solosång.
Ravenna-Costa,

[pia}

(h 1942)

Sångstudio.

Rehnfors, Zaida (v1903-h192~, långa avbr6tt)
Reims, Asta (h 1933)

Pianolektioner.

Pianolektioner för nybörjare.

Reiner, Sofie (h1898, v-h 1904, v1905)
börjare.
Renwall, Inez (h 1889)

tonbildning

Pianolektioner för ny-

Sånglektioner enligt fröken Mechelins
(professor Lambertis) metod.

Reuter, Elin (h1921-h1933, med avbrott)
Rickelt, Ernst (h1892, h1895, h1900)

Pianolektioner.
Flöjt- och violinlektioner.
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Rieck,

Loui

(h1911, v1913)

Gitarr-, flöjt- och violinlektioner
(h 1911), dessutom harpa (v1913).

Ringbom (f.Fortelius), Marianne
Ringbom,

Ruth (h1901-h1924)

Rinne, Gerda (h 1913)

Lektioner i

Ritou, Aurore (v1878-h1879)

Rosendahl,

(h 1934)

Pianolektioner.

pianospel och franska språket.

Pianolektioner.

Rolin, Ellen (v1915-h1916)
Rosas, John

(v1959, v1962)

Violinlektioner.

Lektioner i orgelharmonium- och
spel, samt musikteori.

piano~

Lektioner i violoncellspel och musikteori.

Aina (v1883-v1897, ett avbrott)
Pianolektioner (v1883).
Piano- och sånglektioner (h1892), dessutom lektioner i musikteori (v1893).

Ruhland, Karl

(h1929-h1931)

Violinlektioner.

Sajari (Järnefelt), Eva (h1946-h1948)
Pianolektioner (h1946).
Lektioner i deklamation och plastik
(h1948) .
Salenius, Karin (v1934-v1935)
Salminen, A.L.

(h1890)

Salokannel, Osw.

Pianolektioner för nybörjare.

Pianolektioner.

(h1930-h1931)

Salokivi (f.Mattsson), Majsi
Salonen, Helma (h 1926)

Lektioner i

Sarlin, Lauri (h 1925)
von Schantz, Alfhild

Pianolektioner.

(h1909-v1918)
Pianolektioner enligt
Helsingfors musikinstituts metod.
tonbildning och solosång.

Lektioner i violoncellspel.

(h1883-h1889)

Pianolektioner.

von Schantz-Olsen, Eva (h1921-h1922, h1925-h1926, h1937-h1938)
Sånglektioner enligt metod av professor
M.Wigley och professor Lula Mysz-Gmeiner.
Schnedler-Petersen, Bergljot (h1906-v1908)
Lektioner i
och ensemblespel.

piano-

Lektioner i violinSchendler-Petersen, Frederik (h1906-v1908)
och ensemblespel.
Schrey-Bergius, Karin (v1915-h1921, h1938)
Sånglektioner enligt
professor Lampertis metod.
Schuster, Georg (v 1905)

Violinlektioner.

Schybergson, Gerda (h1906-v1907)

Violinlektioner.

Selin, Yrjö

violoncellspel.

(h 1917)

Serenius, Anne

Lektioner i

(h1929-v1932)

Pianolektioner för nybörjare och
längre hunna.

Setzpfandt, Otto (h1929, h1934, h1936-h1937)
Violinlektioner,
även för nybörjare.
Sikström, Harry (v-h 1945)
Simonsson, E.

(h 1929)

Lektioner i violoncellspel.

Lektioner i

violoncellspel.

Simson, Natalia (h1923-h1936)
Pianolektioner enligt rnetod av
utländskt konservatoriurn.
Sittkoff, Nadja (v 1899)

Mandolinlektioner.
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Sjödal, Elsa (Else)

(v 1938)

Pianolektioner. Gärna nybörjare.

Sjödal, Göta (h1926-v1928)

Pianolektioner för nybörjare.

Sjögren, Gerhard (h1930, h1935-v1936)
Lektioner i
italiensk skola.
Sonck, Alma (h 1890)

solosång enligt

Pianolektioner.

Starck, Nora (h1923-h1927)

Pianolektioner för nybörjare och
längre hunna enligt Teresa Carrenos
principer.

Stenius, Ulla (h1926-h1939)

Pianolektioner (h1926). Gruppundervisning i pianospel för skolungdom
och fullvuxna enligt Meissner-metoden
(h1 937).

Stenström, Karin (h 1889)

Pianolektioner.

Sternberg, Elin (h1909, h1912-h1913)
Stigell-Hyvönen, Katri

Pianolektioner.

(v 1935)
Kurs i röstbehandling. Sångprov
och personliga övningar med stöd av
professor Klemettis ljudfysiologiska
forskningar.

Stjernvall, Elin (h 1911)

Pianolektioner.

Strandell, Margit (h1921-h1922)
Stråhlman, Margaretha (h 1958)

Pianolektioner.
Pianolektioner.

Stuckey, Woldemar (h1927-h1928)
Lektioner i tonbildning och solosång. Speciella operaklasser.
Sundahl, Majken (h1879-v1898, med avbrott)
Pianolektioner (h1879).
Endast sånglektioner (v1882). Sånglektioner för kvinnliga elever enligt
Viardot-Garcias metod (v1886).
Sunden, Gunnar (h1924-h1939, ett avbrott)
Pianolektioner enligt
Teresa Carrenos principer.
Sundel, Laura (h1920-h1923)
Sundroos, E.A.

Pianolektioner.

(h1882-v1883, v-h 1888)
Flöjt- och pianolektioner
(h1882). Piano-, flöjt- och sånglektioner(v1888). Piano-, flöjt-, orgeloch sånglektioner. Inövade även körer,
manskvartetter och enskilda stämmor
(h1888).

Sundroos, Hilma Ch.

(h 1906)

Sånglektioner.

Sundström, Thyra (h1914-h1930, ett avbrott)
Suomalainen, Yrjö (h 1918)
Suomi, Mauno (h 1917)

Pianolektioner.

Violinlektioner.

Pianolektioner.

Sutinen-Vigelius, Ilma (h1920-h1946, många avbrott)
Söderlund, Judith (h1925-h1948, med avbrott)
Söderlund, Ruth (h1914-h1917)

Pianolektioner.

Söderström, Margit (h1925-v1926, h1929-h1930, h1932)
för nybörjare.
Sönnichsen, F.

(h1884-v1885)

Violinlektioner.

Pianolektioner.

Violinlektioner.

Pianolektioner
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Tallgren, Pia (h 1931)

Lektioner i piano- oeh harpspel.

Teittinen, Heikki (h1928-h1930, h1958-v1962)
Tenlen, Karl Gustav (h1898, h1901)

Sånglektioner.

Musiklektioner.

Tigerstedt, Anna (h1912-h1936)
Violinlektioner (enskilt oeh i
klasser), samt pianolektioner för nybörjare. Även undervisning i aekompagnemang, samspel oeh musiklära.
Tihleman, Hilda (h1911-h1932)
Tihleman (f.Mattsson),

Pianolektioner.

Ingeborg (h1915, v1917-h1920, v-h 1930, h1937h1~39)
Pianolektioner.

Tirkkonen, Elsa (h 1942)

Pianolektioner.

Tollet-Norta, Inger (h1951-h1961, ett avbrott)

Pianolektioner.

TorekelI, Ellen (h1882, v1883, h1886)
Musiklektioner (h1882),
pianolektioner (v1883) för nybörjare.
Tuominen, Wäinö (h1914-v1916)
Lektioner i musikteori, piano- oeh
"harmonii"-spelning, samt grunderna i
violinspel.
Tuominen-Kjisik, Maissa (h 1949)
Törnroos, Hilma (h 1885)
Uggla, Alarik (h1891-v1892)

Sånglektioner.

Ullner, Anna (h1882, v-h 1883)
Waaek, Carl

(h1881-h1883)

von Wagner,

L. fröken

Ward, Ethel

Pianolektioner för nybörjare.

Ludwig (h 1929)

(h 1928)

Pianolektioner.

Pianolektioner.

(h 1898)

von Walds tein,

Pianolektioner.

Violinlektioner (h1881). Violin- oeh
pianolektioner (h1882). Lektioner i
harmonilära, violin-, piano- oeh
ensemblespel (h1883).

(h 1908)

Wahlman, Elin (h 1893)
Wahlroos, D.

Pianolektioner.

Pianolektioner för nybörjare.

Pianolektioner.

Pianolektioner.

Wasama, Katri (h1909-h1920)
Waselius, Edit (v 1911)

Pianolektioner enligt Helsingfors
musikinstituts metod.

Sånglektioner enligt metod av konservatoriet i Leipzig.

Wasenius, Augusta (h1882-h1923, långa avbrott)
Wasz(h1921)

Pianolektioner.

Pianolektioner av van lärarinna.

Wegelius, Karin (h 1902)

Gitarrlektioner.

Wegelius-Äberg, Helmi (h 1930)
Lektioner i tonbildning, solosång oeh pianospel. Även i klasser.
Vehanen, Kosti (h1921-v1930, ett avbrott)
Pianolektioner (h1921).
Privata pianolektioner oeh förberedande
pianoskola (h1926).
Wellenius, Martha (h 1886)
Wendler, E.

(h1906-h1907)

Pianolektioner.
Violin- oeh pianolektioner.
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Wennerberg, Alexis (h1910-v1925, med avbrott)

Pianolektioner.

Wennerberg (f.Löfholm), Sigrid (h1895-v1933, med avbrott)
Pianolektioner, även flera elever gemensamt.
Lektioner i sång- och taI teknik.

Westberg, Dag (h 1925)

Westerlund-Wänninen, Signe (h1924-h1926)
Sånglektioner enligt
italiensk skola.
Westman, E.

(h1910-h1924)

Westrin,

(h 1886)

L.

Pianolektioner.

Pianolektioner.

Wichmann, Hildegard (h1882-h1918, med avbrott)

Pianolektioner.

Wikeström, Alma (h1891-h1951, med avbrott)
Pianolektioner (h1891).
Lektioner i tyska och pianospel (v1900).
Pianolektioner, samt klass i ensemblespel (h1925).
Wiklund, Alfred (v 1893)
Willms (v 1921)

Orgel- och pianolektioner.

Pianolektioner av f.d. lärarinna vid konservatoriet i Berlin.

Virtanen (Keränen), Anna-Liisa (v 1954)
Vock, Wilhelm (v 1911)
Volanen, Reino (h 1935)
WOlschke, G.

Sånglektioner.
Violinlektioner (enskilt och i grupp) för
nybörjare och längre hunna.

(h 1910)

Vuolio, Vappu (h1937-v1938)

Wuorio,

o.

(v 1897)

Äyräs, J.

Lektioner i solosång, tonbildning
och röstvård enligt Klemettis ljudfysiologiska principer.

Lektioner i

Yli-Pohja, Aune (h 1922)
Zimmerman (h 1911)

Pianolektioner.

Violinlektioner.

piano- och orgelharmoniumspel.

Pianolektioner.

Mandolin- och gitarrlektioner.

(v-h 1907, h1913)

Pianolektioner.
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Bilaga X
Den del av Helga och Sigurd Hedlöfs notsamling som kan anses
ha intresse med tanke på pianoundervisningen.

(De flesta elever

hade väl dock egna noter.)
Utländska pianonoter
Agnestig, Carl-Bertil
Vi spelar piano 1, II och 111
Albeniz, J.
Malaguena op.165,3
Andersson, Richard
Pianospelets teknik II häftet
Backer-Gröndahl, Agathe: Etude de concert op. 11 ,1
Serenade op.15,1
Baresel, Alfred
100 Pedalilbungen filr Klavier
Barsukoff, S.
Poeme Sombre
Bart6k, Bela
32 Klavierstilcke
Petite Suite
"
Rumänische Volkstänze
"
Baton, Rhene
Une petite chanson
Une petite valse
Une petite gavotte
van Beethoven, L.
Ecossaisen (bearbetning av Busoni)
Sex valser och Marche funebre
Konzerte op.15, 19, 37, 58, 73 und
Phantasie op.80
Rondo op.51,1 C-dur
Fantasie op.77 g-moll
"
Sonatsamling del 1 (1-15)
Sonatsamling del 2 (16-32)
Bellini, V.
Uvertyr tilI Die Nachtwandlerin
Bendel, Franz
Sexten-Etude op.27 b-moll
Berndt, Richard
Fliten blir belönad op.20
Bertini, H.
50 etu.des
Blake, J. & Capp, H.
First Grade Piano Pieces
Bodalew, Oreste
La Danse Espagnole
Borodine, A.
Petite Suite
Brahms, Johannes
Danses Hongroises
Rdndo nach C.M. von Weber
Sonate op.2,2 fiss-moll
"
Sonate op.5,3 f-moll
"
Balladen op.10
Walzer op.39
Klavertrio op.40 Ess-dur
"
2 Rhapsodien op.79
"
Intermezzi op.117
"
Burgmilller, Fr.
25 leichte Etilden op.100
de la Bussiere, Bert
En regardant passer les bateaux
Bach, J.S.
Chaconne d-moll
Chromatische Fantasie und Fuge d-moll
" "
Gavotte h-moll
" "
Italiensk pianokonsert F-dur
" "
Konsert för två klaver c-moll
" "
Sicilienne (ur Sonat 2 för klaver & flöjt)
"
" "
23 Pezzi facili
Suites francaises
" "
Suites inglesi
" "
Notenbilchlein filr Anna Magdalena Bach
" "
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Bach, J.S.

"

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"

Bach, C.P.E.
Bach, W.F.
Chopin, Frederic

"

"

"
"

"
"

"

"

"

"
"
"

"
"

"

Casella, Alfredo
Cederschiöld, Adele
Chabrier, Emmanuel
Chamie, Nicolas
Chaminade, C
Cimarosa, Domenico
Clementi, Muzio

"

Clementi m fl

"

"

"

CObb, Hazel
COlombatti, Harold
le Couppey, F. m fl
Cramer, J.B.
"

II

Czerny, Carl

"
II

n

"

"

Debussy, Claude

"
"
"

"
"
"

Zwei- und dreistimmige Inventionen loch II
Das Wohltemperiertes Klavier band 1,1
"
band 1,2
band 1.3
band 2,2
"
Fantasie c-moll
Flerstämmiga koraler och andliga arior 1
Orgelkompositioner (preludier och fugor) 1
Orgelpreludium g-moll
Orgelpreludium e-moll
Preludium och fuga för orgel D-dur
Six organ-preludes
Toccata und Fuge d-moll
Frilhlings Erwachen (4-händigt)
Konsert för orgel
Ballades et impromptus
Ballade op.23 g-moll
Etildes
12 Etudes op.10
Nocturnes
Mazurkas
Polonaisen
Präludien und Rondos
Scherzos und f-moll-fantasie
Walzer
Rondo
la Mazurka op.5 F-dur
Sonate op.35
Fantasie op.49 f-moll
Berceuse op.57 Dess-dur
Barcarolle op.60
Rondo op.73 C-dur för två pianon
11 Pezzi infantili
Sex små karaktärsstycken för piano
Bourree fantasque
gtude en reb op.6
Pierette op.41
Allegro alla francese
Etilden aus Gradus ad Parnassum
Sonatsamling
Preludes et Exercices
32 Sonaten heft 1
"
heft II
Masked Rider
Happy Children
Le recueil des enfants
50 ausgewählte Clavier-Etuden 1,11,111 & IV
60 ausgewählte Klavier-Etuden
Ausgewählte Klavier-Etilden 1 teil
Studienwerke
Schule der Geläufigkeit op.299 heft II
gcole du Virtuose op.365
L'art de delier les doigts op.740 vol.I
Der kleine Klavierschiller op.823 heft 1
Childrens Corner
Clair de lune
1re Arabesque
Deux Arabesque
Jardins sous la Pluie
La Soiree dans Grenade
Preludes

a
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Duvernoy, J.B.
Eggeling, Georg
EWing, Montague
Faure, Gabriel
Franck, Cesar
Frey, Martin
Gade, N.W.
Gerner, Heinrich
Glazunow, Alexandre
Granados, E.

"

Gray, Donald
11

11

Gretchaninoff, A.
Grieg, Edvard

"

"
"

"
"

"
"

"

"
"

"
"

"
"

Gurlitt, Cornelius
Hatschaturian, Aram
Haydn, Joseph
Heller, Stephen
Heller, M.P.
Hiller, Paul

"
"

Hindemith, Paul
Humbert, G. Frank

"

Händel,

"

G.F.
II

n

" "

H~gsbro-Christensen,

Ibert, Jacques

"

Infante, Manuel
Jensen, Adolf

"

Jiranek, Josef

"

Kabalevsky, Dimitri

Ecole preparatoire de la Velocite
Gnomentanz op.15
The Bird Book
Valse-Caprice op.30
Variations Symphoniques för två pianon
Kleine Geschichten am Klavier
Aquarellen op.19
Klänge der Jugendzeit op.34
Gavotte op.49
Danzas Espanolas vol.II
Quejas 6 la Maja y el Ruisenor
From .my window
Fun of the Fair
Album de Nina op.141
Kinderalbum op.98
Sur la Praire Verte op.99
Poetische Tonbilder op.3
Sonate op.7 e-moll
Sonate op.8 F-dur
Pianokonsert op.16 a-moll
Nordische Tänze op.17
Aus dem Volksleben op.19
Ballade op.24
Norwegische Tänze op.35
Lyrische Stlicke op.38 heft II
Schmetterling op.43
Lyrische Stlicke op.43 heft 111
Svit ur musiken till Peer Gynt op.46
Klavierstlicke nach eigenen Liedern op.52
Lyrische Stlicke op.54
Hochzeitstag auf Troldhaugen op.65,6
Album pour la Jeunesse op.140
Liermontoffs "Maskerad" (svit)
Poem
Sonatsamling
The easiest original Haydn pieces for
the piano
Tarantelle op.85,2 Ass-dur
Erholungen am Klavier op.49
Aus der Jugendzeit ~p.72 heft IV
Ernst und Scherz aus der Kinderwelt
Pieces Favorites a quatre mains op.51 heft 1
Ludus Tonalis
1m Kinder Theater
Zauber Stunden
Allegro ur Concerto grosso nr 7 g-moll
Air varie E-dur
Passacaglia g-moll
Sabinus: To b~rnestykker
La Cage de Cristal
Histories pour piano
El vito
Hochzeitsmusik op.45 (4-händigt)
Lieder und Tänze op.33
Neue Schule der Technik 1, II och 111
Technische Ubungen 1 och II
Fifteen Childrens Pieces op.27
Second Sonata op.45

XXXIII

Kalinnikow, B.
Kessler, L.C.
von Koch, Erland
Kullak, Theodor
Lanza, Luigi
Larsson, Per
Lavignac, Albert
Lebert, S. & Stark,
Liadow, Anatole
Lindberg, Oskar
Loeschhorn, A.
Longo, Alessandro
Liszt, Franz

L.

Chanson Triste
12 ausgewählte Ettiden op.20
Pastorale
Die Schule des Oktavenspiels op.48 band II
12 fughette a due parti
Crescendo
Sonatine op.23,5 F-dur
Klavierschule
Une Tabatiere ä Musique op.32
Preludium nr 2
20 Melodiöse Tonbilder
12 studii di terze op.35
Annees de Pelerinage, En Italie
Annees de Pelerinage, En Suisse
Ettide nr 8 c-moll (Wilde Jagd)
Impromptu Fiss-dur
Paganini-Ettide nr 5 E-dur
Pianokonsert nr 2
Rigoletto-Paraphrase
XII Schneegestöber b-moll
Tre sånger av F.Mendelssohn-Bartoldy
Ungarische Phantasi
Ungerska rapsodier band loch II
Consolations
de Francois Liszt XI
Don Juan-Fantasie
Erlkönig av Schubert
Frtihlingsnacht
Funerailles
Gnomenreigen (konsertetyd nr 2)
11 penseroso ur Annees de Pelenirage
Impromptu-Valser
Irrlichter etyd nr 5 B-dur
Konzert-Etude nr 3
La Campanella giss-moll
Legendes II
Le Rossignol
Les Cloches de Geneve
Mephisto-Walzer, Episode aus Le naus Faust
Notturno nr 3 aus "Liebesträume"
Orgel-Fantasie und Fuge in g-moll
Polonaise nr 2 E-dur
Romance oubliee
Sonate h-moll
Sonetto nr 104 del Petrarca
Ständchen: Horch, horch, die Lerch' im
Ätherblau (Schubert)
Ständchen av Schubert
Tarantella, Venedig och Neapel nr 3
Trois caprices poetiques
2 gtudes de Concert
2 Legendes
Ungersk rapsodi nr 2 (även 4-händig)
nr 6
nr 11
Waldesrauschen (konsertetyd nr 1)
Valser ur operan Margarete av Gounod
Valses-Caprices (Schubert)

XXXIV

MacDowell, Edward
11

Maillard, Legrand
Mankell, Henning
11

11

Marco
Martin, Robert-Charles
Mendelssohn, Felix
11
11

Meyer-Helmund, Erik
11

Morena, C.
Miaskovsky, N.
Moscheles, Ignaz
Moszkowski, Maurice
11

11

Moussorgsky, Modeste
Mozart, W.A.
"

11

II

n

n

11

11

" "

11

"

n

11

11

II

"

t1

"

II

II

11

"

II

II

"

Neupert, Edmund
Norman, Ludv ig
Nölck, August
Paderewski, I.J.
Parlow, Edmund
Pirumoff, A.
Poulenc, Francis
Prokofieff, Serge
11

Prokofieff m fl
Rachmaninoff, S.
11

11
11

6 kleine Fantasien
Shadow Dance op.39,8
Woodland Sketches op.51 book 1 & II
See-Bilder op.55
1 Piccoli
Vision op.70,1
Improvisata op.70,2
Encantador (tango)
Danze petites pieces op.66 band 1
Rondo capriccioso op.14 E-dur
Lieder ohne Worte op.19 häft 1
Pianokonsert op.25 g-moll
Six Preludes et Fugues op.35
Chanson d'Amour
Modulations-Beispiele
Internationales Marsch-Album band 1
Six Morceaux-Impromptus op.74
Studien fur Pianoforte op.70 band 1 und II
Polonaise
Serenata op.13
Valse op.34,1
Reverie op.36,2
Caprice Espagnol op.37
15 Etudes de Virtuosite op.72
Melodie op.77,9
Valse mignonne op.89,2
Tavlor på en utställning
Fantasia
Fantasie und Sonate nr 18 c-moll
Fantasie nr 23 d-moll
Fantasia nr 24 c-moll
1 sällskap med den unge Mozart
Menuett ur symfonin i Ess-dur (6-händigt)
Pastorale variee
Pianokonsert A-dur Kv 488
Pianokonsert c-moll
Pianokonsert B-dur
Rondo nr 20 a-moll
Sonatsamling vol.I
Sonatsamling vol.II
33 Etuden
24 Octav-Etuden op.18 heft 1 & II
Concertstycke (för piano och orkester)
Erholungs-Stunden op.146
Menuet op.14,1
Fur unsere Kleinen
Preludium och Toccata
Pastourelle
Prelude op.12,7
Gamla mormors sagor op.31
Musiques d'Enfants op.65
Marscher 0 a
Elegie op.3.1
Prelude revue par A. Siloti op.3,2a
Polichinelle op.3,4
Serenade op.3,5
Fantaisie op.5 för två pianon
Pianokonsert nr 2 op.18
Prelude giss-moll op.32,12

xxxv

Rachmaninoff-Kreisler
Raff, J.
Rangström, Ture
Ravel, Maurice

Ravina, H.
Rehberg, Willy
Reinecke, Carl

"

"

Reissiger, C.G.
Roubier, Henri
Rowley, Alec

"
"n

n

Rubinstein,

Anton

"
"

Saint-Saes, C.

"
"

Sauer, Emil
Scarlatti, Domenico
Schmitt, Jacob
Schni tzler, Louis
Schubert, F.

"

Schubert & Weber
Schulz-Evler

"
"

"

Schungeler, Heinz
Schytte, Ludvig

"

Scott, Cyril

Liebesfreud
Liebesleid
Tarantelle
Preludium IV h-moll
Jeux d'Eau
Gaspard de la nuit: 1 Ondine
Miroirs IV, Alborada del gracioso
Pavane pour une infante defunte
Sonatine
Nocturne op.13
Neuer Etudengang fur Klavier
Vier Characterstucke
Pianostycken op.136 häfte
Märchengestalten op.147
Felsenmuhle
Une Fete a Trianon
Early English Sonatinas
Erholung op.37
Erholung op.38
Aus meinem Skizzenbuch op.39
Melodische und rhytmische Studien 1 op.42
30 Melodie und Rhytmie Studien II op.43
Deux Melodies op.3,1
C-dur-Etude op.23,2
Romanze (Die Nacht) op.44,1
Pianokonsert nr 2 op.22
Pour l'independ~nce des DOigts op.52,2
En forme de Valse op.52,6
Allegro Appassionato op.70
Murmure du vent (Etude de Concert nr 3)
Pastorale und Capriccio
29 Sonatas, book 1
Sonata A-dur
11 sehr leichte Sonatinen
Cinq Miniatures pour Piano
Impromptu op.142,3
Scherzo
Militär-Marsch och Aufforderung zum Tanz
Arabesker över teman ur An den schönen
blauen Donau av J. Strauss
Papillons op.2
Davidsbundler op.6
Carnaval op.9
Phantasiestucke op.12
Etudes en forme de Variations op.13
Kinderszenen op.15
Arabesque et Pieces fleuries op.18
Arabesque et Pieces fleuries op.19
Sonat op.22 g-moll
Faschingsschwank aus Wien op.26
Andante und Variationen op.46 för två pianon
Waldscenen op.82
Romanzen op.28
Das Vorspielbuch
Musikalische Bilder op.94 heft 1 & 2
25 leichte Etuden op.108
Egypt
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Scriabine, A.
Seeling, Hans
de Severac, D.
Sinding, Christian
Sjögren, Emile
Sjostakovitj, D.
11

11

Staub, Viktor
Steinmann, L.
Strauss, Johann
Strauss, Richard
Streabbog-Nauwelaers
Suk, Josef
Tansman, Alexandre
Teilman, Christian
Thompson, John
11
11

11
11

11

11
11
11

Tschaikowsky,

Peter

Turina, Joaquin
Wagner, Richard
Weber, C.M.
n

"

11

"

II

n

II

Weybright, June
Vidal, Paul
v. Wilm, Nicolai
Winds pe rger, Lo thar
Zilcher,

Paul

11
11

Nocturne op.9,2
12 Concert-Etuden op.10
Valse Roman tique
Frilhlingsrauschen op.32,3
Erotikon op.10
Tre fantastiska danser op.1
24 Preludes op.34
Sous Bois op.6
Spinnerlied op.2,1
Jagdlied op.2,2
Frilhlingsstimmen (valser)
Ständchen
Pianiste en herbe
Suite op.21
Air Hongrois
Pour les Enfants häfte 111
Huldre-Lokk
First Grade Etudes
Fifty Second Grade Studies
24 Sketches in all Keys
Busy Corners (Montandon)
Captain Kidd (Waldo)
Dreamy-time Song (Munn)
In the Morning Early (4-händigt)
Le Tambourin (Rameau)
March of the Spooks (Haines)
Pomp and Pogeanty (Cobb)
The Bogey-Man (Long)
The Caravan (Thompson Jr.)
Valse de l'Opera Eugne Oneguine (4-händigt)
Nocturne op.19,4 ciss-moll
Concerto nr 1 op.23 b-moll
Jugend Album op.39
Valse sentimentale op.51,6
Defile des Soldats de Plomb
Feuerzauber ur Nibelungenring
Le Mouvement Perpetuel
Preciosa
Sonate II op.39 Ass-dur
Konzertstilck op.79
Technic for Pianist of Junior Grade 1 & II
Le Piano
12 kleine Tonstilcken op.12 heft 1
Noten-Mappe des Klavier-Schillers Vorstufe heft 1
Dornröschen op.26
Skizzen op.30 heft
Blumenstilcke op.53
Ein Kinderalbum op.110
Sechs leichte Klavierstucke op.139
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Inhemska pianonoter
Edgren, Ole

"

Englund, Einar
Fougstedt, Nils-Eric
Haapalainen, Väinö
Hannikainen, Ilmari

"
"

"

"

"
"

"
"

Hannikainen, Väinö
Hirn, Carl

"
"

"
"
"
"
"

Kaski, Heino

"

"
"

"
"
Klemetti, Heikki
Kuula, Toivo

"
"
"

Kuusisto, Taneli
Leiviskä, Helvi
Linko, Erns t
"

1f

"
"

Maasalo, Armas

Madetoja, Leevi
Marttinen, Tauno

Humoresk op.8,1
Fjäriln op.13,1
Sonatine d-moll
Skymning (Valsette)
Gavotte
Valse
Afton
Gavotte ur balettmusiken tilI Askungen
Tomtarnas dans ur balettmusiken tilI
Askungen
Små poem för piano op.14 häfte 1
Små poem för piano op.14 häfte 111
5 pianokappaletta op.20,2 (Kesätuuli)
5 pianokappaletta op.20,4 (Debussyn
varjokuva)
Stycken för barn op.21 häfte 1
Kukkaistytön tanssi
Wiegenlied op.7
Goldfisch op.8
Silhouette op.10,2
Wiegenlied op.21,4
Lilliput op.24
Trois miniatures op.60
Suite Mignonne op.62
Lek och saga op.65
Impromptu op.5,1 a-moll
Niittypurolla op.32,2
Burleske op.32,3
Sommarnatt op.38,1
Menuett op.38,2
Zigenarflickan op.40,2
Valse d'Amour op.42,2
Melodie op.42,3
Poem op.46,2
Vanha kellotapuli op.48,2
Historiska danser från Finland 1 och II
Sonat för violin och klaver e-maIl
Satukuvia pianolle op.19,1
Satukuvia pianolle op.19,2
Satukuvia pianolle op.19,3
Ringdans op.26,1
Ne tulevat taas op.37,4
Soikaa kellot op.37,5
Kaiu, kannel op.20 häfte II
Pieniä pianokappaleita lapsille op.5
24 preludia op.6,1-2
24 preludia op.6,3-5
24 preludia op.6,6-8
24 preludia ap.6,9
3 bagatelle op.13
Kehtolaulu op.37,1
Aamutervehdys op.37,2
Kyläsoittoja op.37,3
Juhlakulkue op.37,4
Pieni satu op.31,3
Mustat viitoset

XXXVIII

Melartin, Erkki

II

II

II
II

Merikanto,

Oskar
II

Pahlman, Oscar
Palmgren, Selim
II
II

II
II

II

II

II

II

II

II

II

II
II

Ranta, Sulho
Rautavaara, Einojuhani
Rautio, Matti
II

Pärlbandet II (Folkvisor)
Legend 1 op.6
Lastuja 1 op.7
Lastuja II op.9
Skizzer, 5 stycken för piano op.11
Legend II op.12
Pienoiskuvia 1 op.23
Prelude op.25,1
Idyllop.27,1
Små variationer op.33,1
Kehruulaulu op.35,8
Regen op.52,4
Pienoiskuvia 111 op.53
Brauttanz op.67,4
Chanson matinale op.83,1
Bagatelle op.83,3
Elegie op.83,6
Prelusier op.85
Scherzino op.92,2
Vemod op.92,3
Vaggvisa för ett sjukt barn op.92,4
Odottava op.148,4
Lasten maailmasta 1 & II op.31
Kesäaamu op.100
Surumarssi
Entre'act valsant
En vårvisa
Intermezzo för vänstra handen
Kosioretki
Lyriskt intermezzo
Preludietto
Spinnrocken
Suite op.3
En route op.9
24 preludier op.17,12
24 preludier- op.17,18
Den öfvergifnas sång op.27,2
Sländan op.27,3
Majnatt op.27,4
Tanz-Humoreske II op.35,4
Kleine Ballade op.39,4
Metamorphoses konsert nr 3 op.41
Aftonröster op.47,1
Rococo op.47,5
Capriccietto i finsk stil op.47,6
Morgon op.50,1
Valse mignonne op.54,2
Månsken op.54,3
Prelude-Caprice op.84,3
Konsert nr 5 op.99
Kesäisiä kuvia op.78
Svit op.6
Barokin mestareita
Koskettimet kertovat
Sonatiinista sonaattiin 1
Sonatiinista sonaattiin II
Suita per piano

XXXIX

Sibelius, Jean

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

"
"
"

"

"
"
"

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

Sundblad-Halme, Heidi
Sundblad, Henrik
Tschagadaeff, Irene

"

"
"
"

"

"

Nocturno op.24,8
Romanze Dess-dur op.24,9
Valse ur Bagatelles op.34,1 Dess-dur
Mazurka ur Bagatelles op.34,3
Souvernir ur Bagatelles op.34,10
Chant sans paroles ur Pensees lyriques
op.40,2
Humoresque ur Pensees lyriques op.40,3
Kyllikki op.41
Valse triste op.44
Reverie op.58,1
Scherzino op.58,2
Der Hirt op.58,4
Des Abends op.58,5
Dialogue op.58,6
Fischerlied op.58,8
Ständchen op.58,9
Sommerlied op.58,10
Sonatine E-dur op.67,2
Rondino giss-moll op.68,1
Rondino ciss-moll op.68,2
Den ensamma furan op.75,2
Aspen op.75,3
Björken op.75,4
Elegiaco op.76,10
Linnaea op.76,11
Campanula op.85,5
Nouvelette op.94,2
Kleiner Walzer op.97,3
Impromptu op.97,5
Impromptu op.99,4
Hannun ja Kertun ensimmäiset pianokappaleet
Sorgmarsch op.12
Fleurs de Printemps
Sept Morceaux op.14
Elegie op.15
Les adieux op.16
A l'eglise op.17
Romance op.18
Melodie op.19
Reverie op.20

Utländska pianosamlingar
Ouverturen-Album, band II
The Solo Book 1
Ungdomsvännen häfte 111 för längre komna elever
Das neue Klavierbuch band II mittel
Let at gaa til (Harry Egediusen)
29 Children's piano pieces by Soviet composers
Sovjetisk pianomusik, Antologi II delen
The Standard Series, book six, Russian Masters for Piano
Strauss fiir Alle

xxxx
Inhemska pianosamlingar
Finlandia 1
Finlandia II
Finlandia 111
Hopeasävel , red. J. Pohj amies
Suomalaisia pianosävellyksiä nuorisolle
Pianoskolor
Aaron, Michael
Bodalew, Orest
Burkard, J. Alex
Hymander & Ahlfors
Paavola, Martti

Pianokoulu 1, II, 111 och IV (red. M. Rautio)
Viiden sormen tekniikka osa 1 ja II
Pianokoulu 1
Pianoskola II
97 Harjoitelmaa pianolle 1
Pianonsoiton alkeet II edellinen vihko
Pianonsoiton alkeet II jälkimmäinen vihko
Pianonsoiton alkeet 111 edellinen vihko
Pianonsoiton alkeet 111 jälkimmäinen vihko
Tie taituruuteen 1 och II

Fingerövningar
Beringer, Oscar
Cortat, Alfred
Eggeling-Philipp, E.
Falkenberg, Georges
Hanon, Henri
Moszkowski, Mortz
Poisot, Charles
Wiehmayer, Theodor

Tägliche Technische Studien
Principes rationnels de la Technique
Pianistique
Exercices d'independance des doigts
(metod av J.S.Bach)
Exercices progressifs et journaliers
Collection d'Exercices de Gammes et de
Passages
~cole des Doubles-Notes
Etudes Quotidiennes de Mecanisme
School der Vinger-Techniek band 1
School der Vinger-Techniek band II

Piano fyrhändigt
Beethoven, L. v.
Diabelli, Anton
Mendelssohn, F.
Neumann, F.

Symfonierna 1-5
Melodische Obungsstucke op.149
Orkesterstycken
Vierhändige Klavier-Stucke op.1

heft 1 und 2

Kammarmusik
Beethoven,

L. v.

Sonate för violin och piano op.24 F-dur
Trios och variationer band 1 (vI, vIc & p)
Dvorak, Antonin
Humoresque op. 1 01,7
Fibich, Zdenko
Poem (vI & p)
Nicolai, O.
Muntra fruarna i Windsor (potpurri för p)
Trioalbum band V för violin, Violoncell och piano

XXXXI
Bilaga XI
Den del av Dagmar och Greta EIgs notsamling som kan anses
ha intresse med tanke på pianoundervisning.

(De flesta elever

hade väl dock egna noter.)
Utländska pianonoter
Barcarolle
Concerto im italienischen Styl
15 trestämmiga inventioner
H
"
Fantasia c-moll
Fantasia cromatica e Fuga
" "
Preludio con Fuga a-moll
" "
Tvåstämmiga inventioner (Busoniutgåva)
" "
bearb. Tausig: Preludium, fuga och allegro Ess-dur
Toccata och fuga d-moll
" " transkr.
Preludier och fugor (utg. K.Ekman)
" "
6 franska sviter
" "
"
Chaconne fur Violine allein d-moll
Bach-Busoni
Destiny (Valse Boston)
Baynis, Sydney
Fur Elise
van Beethoven, L.
Turkisk marsch ur Athens Ruiner op.114
Variationer för piano
"
"
Sonate op.27,2 ciss-moll
"
"
Sonater band loch II
Sonatin
"
Blue skies ur filmen Alexander's
Berlin, Irwing
Ragtime Band
L'Arlesienne (R.Ehrmann)
Bizet, G.
Roma
"
Die Spieluhr
Blaauw, Pierre
Valser op.39
Brahms, J.
Bölero op.19
Chopin, F.
Tarantelle op.43
Allegro de concert op.46
"
Berceuse op.57
Barcarolle op.60
Pianokonsert op.11
"
Sorgmarsch op.35
Rondeau op.1
Rondeau a la Mazur op.5
"
Rondeau op.16
Preludes op.28
"
Prelude op.45
Sonatin op.36,1
Clementi, M.
Sonatin op.36,2
Sonatin op.36,3
Sonatin op.36,6
"
Gradus ad Parnassum
Clementi-Tausig
60 utvalda etyder
Cramer, J.B.
Pianoetyder band loch II
Czerny, Carl
Clair de Lune
Debussy, Claude
Valse op.83
Durand, A.
Sonatin op.20,1
Dussek
Die Wachtparade kommt! op.78
Eilenberg, Richard
Preludium, koral och fuga
Franck, Cesar

Arensky, A.
Bach, J.S.

XXXXII

Godard, Benjamin
Grieg, Edvard

"
"

"

Hanon, C.L.
Händel, G.F.
Kalman, Emmerich
Khachaturian, A.
Kuhlau, F.

"

Liadow, Anatole
Liszt, F.
"

If

Marcucci, Gino
Mendelssohn, F.

"
"
Mozart, W.A.
II

"

Paderewski, J.J.
Rachmaninoff, S.

"

"
"

"

"
"

2:eme Valse op.56
Humoresker op.6
Solveigs sång op.55,4
Konsert op.16 a-moll
Norwegischer Brautzug op.19,2
Peer Gynt svit 1 op.46
Sonat op.7 e-moll
Poetische Tonbilder op.3
Ballade op.24
Norwegische Tänze op.35
Lyrische Stucke op.38 häfte II
Lyrische Stucke op.47 häfte IV
Olav Trygvason op.50
Sigurd Jorsalfar op.56
Lyriske Stykker op.62 häfte VII
Lyrische Stucke op.65 häfte VIII
Lyrische Stucke op.71 häfte X
Pianoetyder
Largo (arr. E.Neugebauer)
Sylva-vals ur operetten Csardasfurstinnan
Walz
Sonatin op.20,1
Sonatin op.55,1
Valse
Rakosczy marsch
Ungerska rapsodier nr 9-16
Pianokonsert nr 1 Ess-dur
Liebestraum
Ungersk rapsodi nr 2
Valse-Impromptu
La Campanella giss-moll
Orgel-Fantasie und Fuge g-moll
Serenade Et Dody
Etude f-moll
Scherzo h-moll
Scherzo a Capriccio
Phantasie op.28
Sechs Praeludien und Fugen op.35
Siebzehn Variations serienses op.54
Andante con variazioni op.82
Varationen op.83
Drei Etuden op.104
Sonat nr 5 C-dur
Sonat nr 9 A-dur
Menuett op.14,1
Prelude op.3,2
Elegie op.3,1
Etyd op.39,6 a-moll
Melodie op.3,3 E-dur
Polichinelle op.3,4
Serenade op.3,5
Nocturne op.10,1
Valse op.10,2
Humoresque op.10,5
Romance op.10,6
Preludium op.23,5
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Cavatine op.85,3
Valse op.2,1
Valse melancolique op.2,3
"
Vals op.33,4
Balettmusik och bröllopståg ur operan
Rubinstein, Anton
Feramors
Mazurka op.66
Saint-Saens, C.
Album fur die Jugend op.62
Scharwenka, Xaver
Impromptus op.90
Schubert, Franz
Moments musicaux op.94
"
Impromptus op.142
(transk. Tausig): Andantino und Variationen
op.84,1 h-moll
Militärmarsch op.51,1
"
Fantasi op.17
Schumann, Robert
Abendlied op.85,12
Träumerei op.15
Noveletten op.21 F-dur
Fruhlingsrauschen op.32,3
Sinding, C.
Geschichten aus dem Wiener Wald op.325
Strauss, J.
Das Geisterschiff a-moll
Tausig, K.
Fantasie Halka (Oper von Moniuszko) d-moll
"
Vals ur operan Eugen Onedin (arr.
Tjajkovskij, P.
A.Hubert)
Pianokonsert nr 1 op.23 h-moll
Vals ur Serenade op.48
"
Valse de Salori op. 51,1
"
Serenata op.6
Toselli, Enrico
Vergissmeinnicht op.101
Waldteufel, Emil
Manola-Walzer op.140
"
1m Walde op.119
Les Lointains op.121
Rose et Marguerites op.141
"
Carolinen-Polka op.124
"
Madeleine op.126
"
Sonate II op.39
von Weber, C.M.
Perpetuum mobile. Rondo op.24 a
" "
Sechs leichte Stlicke op.3,1
" "
Raff, Joachim
Rebikoff, W.

"

Inhemska pianonoter
Cronstedt, Einar
Hannikainen, Ilmari
Järnefelt, Armas
Kaski, Heino
von Kothen, Axel
Ko til ainen, Ot to
Kuula, Toivo
Linko, Erns t
Maasalo, Armas
Madetoja, Leevi

"

"

Melartin., Erkki

Petite romance melancolique
Nocturne op.11 b, 2
Berceuse
Elegie op.4,4
Två impromptus op.12
Notturno
Lampaan polska
Toccata op.12,1
Consolation op.23
Pieni romanssi op.17,2
Kuoleman puutarha op.41
Legend II op.12
Spånor 111 op.34
Barcarole op.59,1
Pieni gavotti
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Merikanto, Oskar

"
"
Palmgren, Selim

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

Sibelius, Jean

"
"

"

"
"

"
"

Valse lente
Äiti ja tytär
Gubben Noak med variationer
Mustalainen op.22
Barcarolle op.65
Idyll op.73,1
Scherzo
Humoresk
Vals ur musiken till sagospelet Askungen
Prelude melancolique
Suite op.3
Hafvet op.17
Kriget op.17
Svanen op.28,5
Aftonröster op.47,1
Tre pianostycken op.54
Nocturne i tre scener op.72
En skymningsfantasi op.73,3
Elegie, Menuett, Musette, Wisa ur musiken
till Kung Kristian II
Sången om korsspindeln op.27 1,4
(Transk. K.Ekman)
Romance op.24,9 Dess-dur
Sex impromptus op.5
Scherzando op.40,8
Valse triste ur op.44

Piano fyrhändigt
Album med utdrag ur operor för piano fyrhändigt
Bela, Keler
Ungarische Lustspiel-Ouverture op.108
Beyer, Hugo
Fantasi för piano
Boccerini, Luigi
Menuett (arr.Josef Löw)
Boehm, C.
Zwischenspiel op.250
Boieldieu, F.A.
ur operan Kalifen i Bagdad
Brahms, J.
Ungerska danser
Chopin, F.
Valser för piano fyrhändigt
Diabelli, A.
Sonat op.33 D-dur
"
Jugend-Freuden op.163,2
Dvorak, Anton
Slavisk rapsodi op.45,2 g-moll
Gounod, C.
ur Margarethe
Herold, F.
Zampa
Händel, G.F.
Largo
Mendelssohn, F.
Prästernas krigsmarsch ur Athalia
"
Hebriderna op.26
Moszkowski, Maurice
Valse op. 34,1 (arr. Robert Ludwig)
"
Nya spanska danser op.65
"
Spanska danser nr 4 och 5 op.12 häfte II
Mozart, W.A.
Samlingsutgåva med pianoverk för piano
fyrhändigt
Reger, M.
Eine Ballett-Suite op.130
Schubert, F.
Mititärmarsch op.51,1 D-dur
Schumann, R.
Geburtstagsmarsch op.85,1
Sibelius, Jean
Finlandia op.26,7 (arr. F.Ptaschnikoff)
Smetana, B.
Moldau (arr. Roman Vesely)
von Suppe, F.
Uvertyr till Poeten och Bonden
Svendsen, J.
Norwegischer Kunstlerkarneval op.14
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Thomas, A.
Tjajkovskij, P.
Wagner, R.
Waldteufel, Emil
Wallace, W.V.
von Weber, C.M.
Weingartner, Felix

Uvertyr tilloperan Raymond ou le
Secret de la Reine
Symfoni nr 4 op.36 f-moll (arr. S.Taneiew)
Symfoni nr 5 op.64
Den flygande Holländaren
Bella. POlka-mazurka op.113
PoIka de Concert op.13
Aufforderung zum Tanze. Rondo op.65
Symfoni G-dur op.23

Kammarmusik
Arensky, A.
: Trio d-moll op.32 (vI, vIc och p)
Beethoven (arr. X.Gleichauf): Septett op.20 (vI och p)
De-Micheli, G.
Deuxieme Petite Suite op.18 (vI och p)
Kuula, Toivo
Pianotrio A-dur op.7
Mendelssohn, F.
Premier trio op.49 (vI, vIc och p)
Deuxieme trio op66 (vI, vIc och p)
Rubinstein Anton
Romanze op.44,1 (vIc och p)
Sibelius, Jean (bearb. Otto Taubmann): Valse triste op.44 (pianotrio, -kvartett eIler -kvintett)
Fingerövningar
C.Gehrmans musikförlag
Metke, Eduard
Schmitt

Skalor och Ackorder
Oktavteknik för piano
Förberedande fingerövningar op.16

Pianoskolor
Aaron, Michael
Pianokoulu 111
Hymander, I.-Ahlfors, A.: Pianonsoiton alkeiskurssi
Somero, J.-Rautio, M.
Tangenterna berättar
Pianosamlingar
Chopin, F.: Album för piano
Europas nationalhymner
Finlandia 111
Finlandia IV
Finlandia V
Musikalische Edelsteine band II
Samlingar av B.Smetana, A.Rubinstein, M.Mussorgsky, M.Reger, R.
Schumann, P.Tjajkovskij, H.Berlioz, A.Borodin, R.
Strauss och C.Franck
Zum 5 Uhr Tee band VII
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Bilaga XII
Det privata musiklärarförbundets krav på de lärare som god1
kändes som medlemmar.
1. En kurs som motsvarade konservatoriets obligatoriska ämnen
(musiklära) avlagda antingen vid musikläroverk, för kompetenta
privatlärare eIler vid universitet.
2. Färdighet som motsvarade konservatoriets avgångsbetyg i

det

ämne, som sökanden tänkte bli lärare i.
3. Specialkrav: av privatlärare i sång krävdes förutom ovanstående
ett intyg över grundkunskaper i

röstfysiologi, intyg över rätt

uttal av ett kUlturspråk, samt intyg över nödig kunskap i
pianospel.
Av pianolärare krävdes också att de avlagt pianopedagogisk
examen i

Helsingfors konservatorium med minimibetyg 8,5.

1. Brev från Taneli Kuusisto tilI Ulla Stenius daterat i
Helsingfors den 29.1.1935
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Bilaga XIII
De privatlärare som hörde till förbundets åboavdelning.

1

Anderssen, Alfred (teori och piano; 1934-39)
Anderssen, Karin (sång; 1934-39)
Arola, Maire (piano; 1945-1961)
Auvinen, Marie (sång; 1937-39)
Bergman, John (violin; 1938-39)
Bergroth, Rolf (piano; 1934-36)
Blomstedt, Hanna (sång; 1934-45)
Carlsson, Sune (teori, orgel och ackompagnemang; 1937-45)
Dahlström, Greta (teori och piano; 1936-61)
Elg, Äke (piano; 1934-36)
Friberg, Naemi (sång; 1934-57)
Granlund, John (piano, sång och teori; 1934-45)
Hedlöf, Helga (piano; 1934-45)
Heimola, Heimo (sång; 1942-43)
Heinomaa, Riku (violin och piano; ?)
Hiekka, Pirkko (piano; ?-1961)
Honkakoski, Reino (piano och teori; 1934-45)
Joutseno, Astrid (piano; 1934-45)
Juvonen, Matti (cello; 1934-37)
Järvi, Ernst (sång; 1957)2
Kilanto (Kihl) , Fri tz (violin ; 1934-37)
Konkola-Rentola, Suoma (sång; 1936-38)
Korhonen, Maija (piano; 1934-43)
Kuusi, Katri (piano; 1937-38)
Liesegang, Greta (sång; 1945-61)
Liljequist, Gurli (piano; 1942-43)
Moberg, Agnes (piano; 1934-61)
Nienstedt, Rudolf (violin; 1936-45)
Niinivaara, Iris (piano; 1934-38)
Nikander-Baer, Saima (sång; 1934-39)
Nissinen, Irma (violin; 1942-61)
Ranta, Elli (sång; 1934-35)
Rosas, John (teori; 1934-39)
Räikkönen, Arvo (teori; 1934-37)
Räikkönen, Karin (piano; 1934-37)
Saarilahti , Päivö (piano; ?)
Stenius, Ulla (piano; 1934-39)
Sunden, Gunnar (piano; 1934-39)
Söderlund, Judith (piano och ackompagnemang; 1934-45)
Tigerstedt, Anna (violin; 1934-39)
Tiitola, Ritva (piano; 1959 3 -61)
Turunen, Ali (sång och piano; 1937-61)
Wahl, Marianne (violin; 1934-36)
Wikeström, Alma (piano; 1934-45)

1. Ur musiklärarkatalogerna (till 1945) samt programblad av
27.5.1953, 28.5.1954, 20.5.1957 och 26.5.1961
2.

PÄP 27.1.1957

3.

PÄÄ 1959
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Bilaga XIV
Lärarna vid sommarkurserna 1960 och 1961.

1

Musiklärarförbundet anordnade i samarbete med Abo sommaruniversitet kurser för folkskollärare somrarna 1960 och 1961.
Ar 1960 föreläste följande lärare:
Cederlöf, Egil:

Blockflöj tspelet

Hellquist-Väänänen, Maija:

Musikundervisningen i

Pesonen, Olavi:

Musikundervisningens helhet

Rautio, Matti:

Musiken i

flickskolorna

läroverket, samt rytmfostran och

skolinstrument
Sonninen, Ahti:

Musikodlingens former

Urho, Ellen:

Musikundervisningen i folkskolorna

Sommaren 1961

föreläste följande lärare:

Cederlöf, Egil:

Undervisade i

Lehtinen,

Musiklyssnandet

Lauri:

blockflöjtspel

Pesonen, Olavi:

Musikens uppgift i skolans helhetsfostran

Sonninen, Ahti:

Musicerande och dirigentteknik

Urho,

Musikundervisningen i

Ellen:

1. SMLT maj 1960 och april 1961

folkskolorna

MEDDELANDEN FRÅN
MUSIKVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN VID ÅBO AKADEMI
1. Helmer Staffans

SANGUNDERVISNING OCH SANGLÄRARE 1
FlNLANDS LÄRDOMSSKOLOR FÖRE ÅR 1870.
Åbo 1936.

2. Marianne Fortelius MUSIKKRITIKENS FÖRSTA FRAMfRÄDANDE 1
FINLAND 1 NÅGRA ÅBo- OCH HELSINGFORSTIDNINGAR FRAM TILL ÅR 1860. Åbo1958.
3. Gottfrid Gräsbeck

JENSALEXANDERZACHARlASSENSOM
ORGELBYGGARE. Åbo 1952.

4. Runar Erickson

GEORG SCHNEEVOIGTS REPERTOAR SOM
DIRIGENT OCH CELLIST. Åbo 1981.

5. Kjell Lo1ax

TONSÄITARENERIKFORDELL. Åbo 1985.

6. Anu Mäntyranta

FINSK FILMMUSIK 1 BELYSNING AV ARBETEN
AV HARRY BERGSTRÖM OCH MARKKU KOPISTO.
Åbo 1985.

7. Barbro Kvist

MUSIKUNDERVISNINGEN 1 ÅBo FRÅN
MEDELTIDEN TILL 1962. Åbo 1986.

8. Ronnie Jaakkola

BLÅSMUSIKEN 1 ÅBO 1880-1915. En historik
över Åbo 2:dra skarpskyttebataljons
musikkår samt ett jämförade studium av
blåsmusikrepertoaren från samma tid.
Åbo1990.

9. Peter Lång

DEN TIDlGASTE ELEKTRONMUSIKEN I FINLAND.
Åbo 1990.

Distribution: Sibeliusmuseum. Biskopsgatan 17, 20500 Åbo.
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