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Aaron Justinus Tenkanen (1880–1963), urkuri ja säveltäjä 

 

A. J.  Tenkanen tunnetaan sekä säveltäjänä että urkurina. Hän opiskeli Helsingin lukkari-

urkurikoulussa ja Oskar Merikannon johdolla. Hän toimi musiikkielämässä 

monipuolisesti: kanttorina, urkurina, kuoronjohtajana ja musiikinopettajana. Kotkan 

Työväenteatterin johtajana hän toimi vuosina 1906–07. Musiikkiuran lisäksi hän vaikutti 

liike-elämässä, erityisesti vakuutusalalla.  

 

Tenkanen sävelsi Aleksis Kiven teksteihin oopperat Lea, Karkurit sekä Laillinen kihlaus. 

Lisäksi hänen sävellystuotannostaan löytyy kuoromusiikkia ja urkukappaleita. 

 

Kansalliskirjastoon Tenkasen aineiston talletti Iisa Danska helmikuussa 2008.  

 

 

Oopperat 

 

Lea 

- partituuri 

(Partituurissa teksti: alkusoitto  

Yleisradiolla. Annettu kopioitavaksi  

lokakuussa 1955, joten perikää sieltä 

pois!) 

- orkesterimateriaali 

- pianopartituuri (sidottu) 

 

 1931 Coll.763.1 

Karkurit 

- partituuri 

- pianopartituuri 

 

 1946  

Coll.763.2 

Coll.763.3 

Laillinen kihlaus 

- partituuri 

 

- pianopartituurit 2 kpl 

 

 

- orkesterimateriaalia 

(fragmentaarinen) 

 

 1956  

Coll.763.2 

 

Coll.763.2 

Coll.763.3 

 

Coll.763.2 

Irtosivuja oopperoista (Lea, Karkurit, 

Kihlaus) 

  Coll.763.3 

           

 



 

Laulumusiikki   Coll.763.4 

Hautauslaulu sekakuoro s.a.  

Hautauslaulu; Hakkapeliittain marssi mieskuoro s.a.  

Hymni valkeudelle (Uskolle) Versiot: 

- sekakuoro, 

kamariorkesteri 

- naiskuoro, piano 

- sekakuoro, piano 

- mieskuoro, urut 

s.a.  

Ikävöi, ihminen Versiot: 

- mieskuoro 

- soolot, sekakuoro ja 

piano 

- sekakuoro ja 

orkesteri 

- orkesteri (ks. 

soitinmusiikki) 

s.a.  

Kuolon kellot op. 6 2 lauluääntä ja piano s.a.  

Laulajain marssi (Lauluveikkojen 

marssi) 

Versiot: 

- sekakuoro 

- mieskuoro 

s.a.  

Miss’ on matkan pää? sekakuoro s.a.  

Motetti (sanat ja sävelen muk. 

Tenkanen) 

sekakuoro s.a.  

Nuorten laulu (moniste) sekakuoro s.a.  

On taivas kirkas… Versiot: 

- sekakuoro 

- mieskuoro 

s.a.  

Psalmi (säv. E.Putro, sov. Tenkanen) sekakuoro  1941  

Pääsiäinen sekakuoro s.a.  

Rakkaus sekakuoro ja orkesteri s.a.  

          

 

Soitinmusiikki   Coll.763.4 

Adagio e fuga kamariorkesteri 

- fuugasta versio 

myös uruille 

s.a.  

Autossa orkesteri s.a.  



Erotessa = Vid afskedet Piccolo, huilu, oboe, 

klarinetti, 

jousikvartetti/ 

jousiorkesteri 

  

Ikävöi, ihminen orkesteri s.a.  

Kehdossa Versiot: 

- piano 

- orkesteri 

s.a.  

Kirkossa kamariorkesteri s.a.  

Kirkossa (Kinkereillä) kamariorkesteri s.a.  

Koulumatkalla; Soutuvenheessä jousiorkesteri (K), 

kamariorkesteri (S) 

s.a.  

Koulussa ensipäivänä; Välitunnilla orkesteri s.a.  

Lentokoneessa (valssi) orkesteri s.a.  

Moottoriveneessä (Käynti ulapalla) orkesteri s.a.  

Prélude [cis-molli] (säv. Rahmaninov, 

sov. Tenkanen) 

urut 1925  

Surumarssi piano s.a.  

Viimematkalla; Sankarihaudalla; 

Rannalla; Ystävän haudalla 

kamariorkesteri s.a.  

Vuorelle nousu 

 

kamariorkesteri s.a.  

Lisäksi käsin kopioituja nuotteja 

muitten sävellyksistä 

   

 

Luonnoksia   Coll.763.4 

 

Painettuja nuotteja   Coll.763.4 

Tenkasen sävellyksiä: 

Karjalan kannas (Keskisuomalaisen kirjapaino 1934) 

Nouskaa aatteet (Keskisuomalaisen kirjapaino 1934) 

50 koraalialkusoittoa (Breitkopf & Härtel 1912): valokopio 

Rukous iäisestä rauhasta: valokopio 

Rauha nukkuneille suo (Keskimaan kirjapaino 1940) 

 

Lisäksi muitten sävellyksiä 

 

Aineiston suojakoteloita   Coll.763.5 

 


