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· Sv-e1·ige
och Finland fore 1808, bor man' .:.... liksom nar' det galler 

anqra omraden - minnas, alt det ar fraga om fo�bindelser 
��Han . olika delar. av samma ri_�serihet, r_n�n p_a. sall?-ma ga�g 
o·m en fran vaster . till aster sedan uraldrig - tid gaende'. kultur
str,om. · · De kyrkliga forbindelserna . undei· d�n kat�iska tiden
oc};l reformationstidevarv_et_bara vittnesbord om den _kuitµ1�gemen
skap� som radde mellan »provinsem' _och riket$ . 'lmvuddel. 
Un1der 1600""talet _;mota vi inom Finlands i{yrka -�anga svensk
fodda framjare av musiken. Det svenska. psal�1boks� och;koral
arbetet kom var gud�tjanst till godo. Nar Abo donikY;i�k�s 35-
stanimiga orgelverk 1727 uppsatts av den svenska orgelbyggaren 
.Johan Niclas Cahman och' nagon tid darefter ytterligare for
battrats av Olof Hedlund, inkallade .man organisten i �trangnas 
Cal'l Petter Lenning, som i nara 50 ar verkade sasoin organist 
vid domkyrkan och musikdirektor vid akad·emien, for att,namna 
endast en av de manga svenska musiker, som utfort ·•sin livs
garning i Finland. 

' Finland var, naturligt nog, mest den mottagande parte�, men 
kunde aven stundom gora insatser -i - -sve·n�kt_ mu�ikliv. An 
ar det · finlandsk publikationsverk.samhet, som kommer Sve
rige till godo; jag kan erinra om Ptce cantzones - ·an ar det 
finiandska man, som fa_ sin verksamhet f61·lagd till -�verige och 
dar direkt deltaga, i det musikaliska arbetet eller rippfostra mu
sikidkare. Man minnes, att den svenska musike�s fader Johan
Helmich Roman harstammade fran den finHindska slakten Rau
niannus. Sjalv understrok hovkapellmastaren denna sin fin-

1 Foredrag i Svenska Samfundet for i\1usikforskning den 9. maj 1927. 
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landska harkomst, da han 1749 till Abo akademis bibliotek 
forarade en ansenlig sarnling av vackra och ej mindre rara. 
musikalier, som det sages. I konsistoriets prntolrnll heter det 
namligen i sammanhang med prokanslers anmalan av gavan: 
»Anledningen hartill (till gavan) sade berr prokansler sa mycket
sakrare herr Roman hava bl.git darav, att han sjalv harstammar
av den finska nationen ocb i synnerhet framlidne doktor Rau
manni familj, sasom bemalde hovintendent ocb overkapell- .
ma.stare aven ej allenast for samma orsaks skull lovat for herr
pfokansler gora sarnma fora.ring, utan ock av berr prokansler
blivit dartill styrk.ter rned forsakran, att den finska nationen
darernot Hirer vinnlagga sig oin att gora dess minne i bland
sig och efterkommande kart och bestandigt. >> 1 

Under det gustavianska tidevarvet, det sk.ede som i Finlands 
historia bildar slutet av den svenska tiden, blevo de vittra och 
k.onstnarliga forbindelserna mellan Stockholm och Abo livligare 
och · djupare an nagonsin forut. Rikshuvudstaden var under 
detta tidevarv det · stralande centrum, fran vilk.et ljusk.nippen 
kastades ut kring hela rik.et. I A.ho blev aterglansen kanske 
stark.are an annorstades. Finland intog genom sitt geografiska 
lage en sarstallning, och kretsarna inom och kring Abo akademi 
voro sarskilt mottagliga for inflytelser av detta slag. 

En talare i Musikaliska sallskapet i Abo yttrade kort efter 
Gustaf III:s dod i den sedvanliga hyllningen av hans 1ninne 
foljande ord: 

» Dett blad i hans Lager, sorn aldrig skall wissna, dett
laf, som afwen den senaste Eftenvarld aldrig skall bestrida 
honom, dett skankes honom af Swenska ,,Titterheten och 
Swenska Konsterna, dem han under sin styrelse tid sa til 
sag�ndes a nyo fodt; dem. ban altid med en faderlig· 6m
het hagnade, upmuntrade, och bade gen.om beloningar 
och egen foresyn ledde till den hojd af fullkomlighet, att 
de Skalder han lifwat, de waltalare han �€irt och upfost
rat och de mangfaldiga Konstnarer ban skankt Fadernes
landet, de skola sa ,vist forewiga b.ans tidehwarf, som. 
de redan i sina ododelige arbeten uppnatt orn ej ofwer
traffat samtida Nationers berom.daste m.astervYark.»2 

1 K. P. 2/11.. 1749. 
� .Jakob Tengstrom vid arsfesten d. 24. januari 1795. Handskr. i U. B., Hel

singfors. 
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Detta uttalande ger i k.oncentrerad form den samtida uppfatt
n.inge1i · inom de vittra och vetenslrnpliga k.retsarna i .Abo om 
Gustaf III och hans tid. Samme talare yttrade vidare: 

»Den karlek for dett wackra i Konsterna-, och i syn
nerhet den smak for Musikaliska 6fningar, som under 
loppet af hans Regering blef sa allman i Svverige, spridde 
sig af,ven till Auras strander.» 

Harmed avgav talaren ett ldart vittnesbord om de frukter, 
man i A.ho skordade av de musikaliska forbindelserna med 
rikshuvudstaden. 

Redan · da Carl Fredrik. Mennander, adlad Fredenheim, under 
en resa till A.ho sommaren 1770 stiftade »med vannerna J uslen 
och Porthan den 16. och 19. aug�rnti det av Ati.ra an och stu
diernas van, morgongryningen, namde Aurora sallskapet»,1 

knots ett starkt band mellan de litterara och konstnarliga kret
sarna i Stockholm. och Aurorastadens unga vitterlekare och 
musikvanner. Ett stycke av det stockholmska sallskaps- och 
ordenslivet 6verf6rdes bokstavligen till Abo. Alla tre stiftarna 
av Aurora-sallskapet voro namligen medlemmar av Utile Dulci; 
de tva ffrrstnamnda dessutom bosatta i Stockholm. 

I nagra notiser om Mennanders barnaar, vilka ge en inblick 
1 · den datida uppfostrans karakter, finna vi, att musikunder
visningen b01:jade tidigt. Redan som sex-a.rig inskrevs Men
nander ar 1754 vid Abo akademi som student; tva ar darefter 
var han i· farten med att spela clavecin och flojt. Han berat
tade for sin kara far, att han hunnit Iara sig tre stycken pa 
klaver, och pa flojt spelade han »att det kan ga an». Vid 12 ars 
ald�r borjade han opponera i sin nation. Tretton ar gammal 
dikterar han ett poem, reser over till Stockholm, gor ett besok. 
i Upps-ala och blir dar inskriven som student. Aterkommen 
till Abo valdes han till kurator for Osterbottens nation (vid 
tretton a.rs alder): Vid 15 a.rs alder utf6rde han de avskrifter 
av sangstycken, som finnas i Musikaliska Akademiens bi
bliotek.2 

Man har uttalat olika meningar, om vad som var huvudmo
tivet Lill sfillskapet Auroras inrattande. Uppenbarligen var det 

1 Erdmann, Ur C. F. Fredenheims papper. Finsk Tidskrift 1896, II, s. 129. 
2 Bibliotekarien C. F. Hennerberg har vanligen gjort mig uppmiirksam pJ 

denna handskrift. 
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beg�ret _att1 . skapa et�:Jinlandskt Utile Dulci.1 . Det up!)g�s. att
stadgarna p�eyo .. forfaUade i Stockholm. . � forsta paragrafen av
sallskapets allm--�nna. 1ag.· heter det uttryckligen, att saUskapet 

komme att s.ta i nara forening med Utile Dulci ... Denna tanke
synes icke ha bliv.it fullf61jd, men man . stravade dock att . .,upp·
ratthalla · den efier ·Utile DuJci utarbetade organisationsformen.

· ·under · de forsta aren later 'inusiklivet ino"m: sallskapet icke
mycket tala om sig. Men efter det en ny organisation' av salt
. skapet genomforts 177·3, bley musiken likstalld med vitterh�ten
och vetenskapen .- · Sallskapets medlemmar fordelade sig nu. pa 

trenne klasser. Enligt det. attonde momentet i sallskapets all-

. manna .lag, slrnlle den musikaliska klassen sammantrada , till
6vning en . gang i veckan, da _ nodigt antal- ledamoter fonnos i
staden. Ingen· skulle utan laga forfall undandraga sig att komma 

tillstades och lamna vederborligt bitrade. Den sista samman
komsten . i varje manad bolls i sallskapets rum, varvid ocksa 

broderna utoin klassen agde ratt att narvara. Dessutom var
den musikaliska klassen enligt nionde momentet skyldig att
vid riya ledanjoters intagande och vid parentationer ove1�: .av
lidna broder, samt vid andra solenna tillfallen utfora. musik. 

Angaende ,sallskapets arb:ete for offentliga konserte:i; het�e det
i elfte ,momentel: >> Den goda musikaliska smaken kan icke
lyckligeff utbredas, om icke allmanheten far hora val inrattade
och' utforda, · konserter . Saledes kan samhallets musikaliska
klass: ;med · tillhjalp nar sa behoves av andra skickliga mu,sici
helst' i· samhallets egna r:um, som till den andan goras lediga,
tid efter' annan uppfora allman musik av de basta ma.stares 

arbeten. 2 

Jag yet icke, huru stor vikt man bor fasta darvid, att-den 

nya · organisationen inom · Aurora-sallskapet tillkom just 1773.
Om,· Gustaf III:s revolution, sasom en a:v vara historieskriivare
velat· ,g6ra gallande, :-icke blev lilrn epokgorande for Finlands 

· som for Sveriges litterara liv och om Abo var for avlagset for
aft derir· vid hovet harskande -vittra och estetiska smaken fullt
skulle gora sig gallande i provinshuvudstaden, 3 sa tror jag docli;;,
att · man kan beteckna den nya stromnihgen inom Aµrora. sa-

· ··· . 

1 Castren, Sallskapet Aurora, Svenska Litt. skpts Forh. o. upps. 14, s. l�0-

2 Sallskapet Auroras allmanna lag, ti·yckt av Aug. Hjelt, Historiallinen

Arkisto�· t�m)X. : · . , . : . . 1 • ' 

3 Schy11ergson, 1iinlands historia, 11, s. 275. 

J03 
som en aterklang fran de musikaliska foreteel_serna i �tockholm. 
All den hanforelse for musiken, soin radde i Stockholm under 
detta operans invigningsar, · fick atminstone i �':'.11gon ma�· sin 
utlosning inom Aurora-sallskapets musikklass .

· ··
Det konsertliv, som uppstod i .Abo, bi'ev e�ellertid av an

sprakslosaste slag. Man vet icke, hum stor den musikaliska 

klassen i Aurora var och huru noggrant man efterlevde stad
garnas foreskrifter. Man hade en kapellmastare, Johan. Fri
.derich Jahn, som senare ofta later tala om sig i .Abo stads 

musikliv; man imralde medlemmar, ·vilka pa grund av musika
liska fortjanster synas blivit befriade fran erlagg�ndet av med
lemsa_vgiften; man inkopte med insamlade medel en klavicym
bal o. s. v. 1 Den forsta konserten· gavs den 19. augusti 1773 
))till att fira minnet av den lyckliga dagen, da var store och 
alskad'e kop.uhg p:1 ett sa arofullt satt raddade fademeslandet 
fran dess irfi.kade och vadliga belagenhet», som det heter .. Det 
.ar . anmarkningsvart i och for sig och betecknande for stam
ningen i .Abo, att man firade minnet av Gustaf III:s statsvalv
ning med en konsert i Aurora-salls�apet. · Men nagon storre 
musikal.isk tilldragelse uppgives koriserten icke hava varit. Det 
heter .. blott, att alla stadens "invanare voro inbjudna att ahora 
ko.nserten, att en for tillfallet komponerad - aria med tjanliga 

verser avsjongs av en skicklig r6st och att gastei-na· undfiig
nades efter konserten, varpa man roade sig med . dans. 2 

()m ocksa musikklassens konserter icke erhollo nagon storre 
betydelse .,........ de foljande aren namnes blott nagon end a konsert 
av Aurora-sallskapet - sa var i alla fall · uppslaget givet. I 
stallet for att musikodlingen tidigare. framjats sa gott sorn ute
slutande fran akademien, dar Lenning forde spriran, bade nu 
en ny musikorganisation uppstatt. Emellertid saknades annu 
den personliga kraft, som kunde · stalla sig i. spetsen for stra
vandena. 

Man skulle tycka, att de .stockhohnslrn impulserna bade bort 
framtrada · intensivare i Aho stads musikliv under den senare 
halften av. 1770..;talet,. emedan ·baron Axel' Gabriel Leijorihufvud 
da, i egenskap av pre.sident i A.ho .hovditt, under. fem ar var 
bosatt i staden. Han hade -yarit en· av leda,·na i Utile Dulci, 
hade suttit som Musikaliska akademiens forsta prreses, och at-

1 castren, a. a. s. 111.

� Xbo Tidning 31/8 1773. 
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njot anseende som en entusiastisk musikvan. Han upptogs i 
Aurora-sa.Uskapet sa gott som omedelbart efter sin ankomst till 
.Abo och tilldelades andra och tredje graderna pa en dag. 
Nagra atgoranden fran hans sida for att stodja den musikaliska 
klassens verksamhet aro likval icke kanda. 

Huru angelagen man vid denna tid var i .Abo att folja musik
livets utveckling i Stockholm framgar av den uppmaning Hen
rik Gabriel Porthan riktade till A. N. Cle·yvberg, adlad Edelcrantz, 
att i'edog6ra for operans verksamhet. Med anledning darav 
skrev Clewberg ett brev, vilket med hansyn till att denne redan 
1783 blev kungl. teaterns andre direktor och 1804 dess forsta 
ar ratt markligt och f6rtjanar att anforas trots dess utforlighet. 

»Jag har sedt nagra operor», skriver Clewberg, »Hr
Bibliothekarien har fordrat mit judgement darom. Jag 
kan val ej annat an lyda, men jag maste tillsta at de ej 
alldeles accordera med mit enfaldiga tycke. Jag tror lik
val at de aro ganska vackra, emedan jag hor sa ma.nga 
saga det ; ja, jag tycker afven at de aro for mycket vackra. 
Sang, musique, poesie, dans, decoration aro val hvart for 
sig myck.et behageliga, men tillsammans tagna gora de en 
ganska underlig blandning, hvilken sakert ar vida skild 
fran det poeterna behaga kalla naturen. Min stackars 
attention blef i synnerhet f6rsta gangen sa obarmhertigt 
ryckt fran det ena till det andra, at den om6jeligen kunde 
fiista sig vid nagot vist och hjertat, som jag i min en
faldighet trott ha ratt. at aven delta i dessa n6jen, f6rblef 
til min forundran helt kallsinnigt. Na.got kommer val 
daraf, at man nastan ar incapabel at hora mer an sjelfva 
ljudet af orden; ty musiquen vil nastan for mycket bril
lera pa poesiens depense. En del af vara acteurer,. kan
ske aven Hr Stenborg, aro dessutom nastan for mycket 
porterade for den gamla Svenska standaktigheten eller. 
Stoicismen,. som ej ar sardeles aplicabel pa theatern, sa 
at de alldeles intet vilja la.ta mark.a nagot tecken til pas
sion uti sina ansikten, utan vid sadana tilfallen, da svaga 
sinnen latt skulle roja uti sjelfva minerne mer an i orden, 
gladje, sorg, karlek, hat, m. m. aro desse altid lika be
standige och ororlige. En annan· del af acteurerne ater, 
hvaiifran jag ej en gang vagar undanta Fru Olin, bjuda 
val af alla krafter til at visa sig passionerade, och at up
vacka rorelser afven hos spectatorerne, men desse rorelser 
blifva da ofta helt olika dem som omstandigheterna fordra. 
Eljest sages har at acteurerne nu aro ledsna vid at sa 
ofta gora et och detsamma, och at detta skal vara orsaken, 
hvarfore de ej nu spela alldeles sa val som forr. Detta 
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mitt tycke, som kansk.e ej utan an1edning skulle forefalla 
mangen orimmeligt, kommer · alldeles intet af foragt for 
execution af operan har i Sverige, hvilken jag tror hafva 
stigit har ratt hogt, och i proportion af tiden hogre an 
pa nagot annat stalle, utan af mit sinnelag, som ej lar 
vara fallet for detta slags skadespel. >> 1 

Man vet, att Clewberg skrev ett liknande brev till Kellgren, 
som i svaret kallade honom for »en ful1komlig Rousseau i an
seende till opera1u, men som tyckte, att de asikter han uttalade 
voro »detsamma, som var fornuftig manniska horde tank.a dar
om».2 Det ar saledes uppenbart, att han uttalade sitt hjartas 
innersta mening, aven om han kanske pa grund av en viss 

. kritiklust gick val langt i sitt klander. Sasom ett uttryck for 
en reaktion mot rokokotidens kanske inte alltid i hogsta. me
ning konstnarliga tavlan mellan sang, musik, poesi, dans och 
dekoration ar Clewbergs uttalande intressant. En annan sak 
ar, att samme man, da han icke langt darefter erholl inflytande 
inom ledningen for spektaklerna, icke mark.hart formadde' 
astadk.omma nagon andring vid operan i den antydda rikt
ningen., 

J
1

ag sade nyss, att man i .Abo var angelagen om att folja 
musiklivets utveckling i Stockholm. Behovet av nara f6rbin
delser med rikshuvudstaden gjorde sig gallande aven pa andra 
omraden. Det var exempelvis ingenting ovanligt, att unga aka
demisk.a la.rare fran .Abo for langre eller kortare tid slogo sig 
ner i Stockholm for att dar f6rvarva sig den utbildning huvud
staden ,kunde erbjuda, anknyta forbindelser i vittra och veten
skapliga kretsar ·samt aven vinna sadana relationer, som kunde 
vara nyttiga for framtida befordran." DeUa galler delvis om 
de nyssnamnda aboakademikerna Clewberg och Kellgren. Den 
unge docenten Jakob Tengstroms vistelse i Stockholm under 
aren 1779-1781 sasom infonnator hos kammarradet Gustaf v. 
Stockenstrom blev i hog grad fruktbarande for den finlandska 
musikutvecklingen. Tengstrom yar pa forhand installd for ett 
deltagande i det vittra och musikaliska livet i Stockholm. 
Nagon tid forut; ungefiir samtidigt som Clewberg studerade 
stockholmsoperan, hade Tengstrom under ett pa a.rs vistelse i 
Gamla Karleby i Osterbotten spelat flojt i ett kapell, stiftat av 

1 Jenny av Forselles, A. "N. Clewberg-Edelcrantz, s. 96, I. 
2 S. a. st. 

� .Jakob Tengstroms vittra skrifter, Sv. L:ss skr. XLI, XL'(IX. 
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den kande finlandske riksdagsmannen, nationalekonomen och 
_pro'sten Anders Chydeniµs. Att den insikt man kunde vinna i 
11msiken pa en osterbottnisk prastg{trd · upder i 770:-talet inte 
var. sa alldeles obetydlig, framgar av de notiser ma1i ager. om 
·Chydenius' musikal�ska foretag. Prosten berattar i ett brev
till Musikaliska akademien, att han brukade ha.Ila konserter
hemma hos sig en eller tva ganger i veckan och att orkestern
t, o. m. kommit sa langt, att publika ko:hserter kunnat uppforas
for betalning »till vinnande av nagon fond for denna musika·
Iiska inrattning». Han hade aven »la.tit tvenne flickor, som -ej
bade obehagliga roster ova sig i sa·ng, for att giva konserterna
sa mycket mera behag». Han anholl om, a:tt akademien ville
antaga dessa flickor som elever, en anhallan, som akademien
nodgades avsla, emedan undervisningsverket lag nere.� Chy
denius agde ett rikt musikbibliotek, med kompositioner av
manga, samtida tonsattare; jag namner exempelvis symfonier
av mannheimermastaren Franz Xaver Richter. Han bade fran

'Stockholm forska:ffat sig Pergoleses Stabat· mater, vilket verk,
att doma av de noter, vilka finnas i den samling som inkoptes
till Musikaliska sallskapet i .Abo, synes ha uppforts i Gamla
Karleby.

Ten:gstiom blev redan forsta aret av sin vistelse i Stockholm
kallad till medlem av Utile Dulci och verkade detta: och fol
jande ar sasom sallskapets sekreterare. Lagges hartill, att ·ban
pa sallskapets arsfest 1781, som firades pa konungens fodelse·.:.
dag den 24. januari, boll det uppmarksammade talet »Om det
hoga i skaldekonsten», kan man taga for givet, att han aven
deltog i sallskapets musikaliska verksamhet. · Han tradde i for
bindelse · med fl era musiker och de kretsar, som arbetade pa
musi-kens hojande - hos Stockenstronis hade han tidtals till
kollega altviolinisten i hovkapellet Leiditz, som Hirde karqmar
radets saner att spela. Tengstrom hade tillfiille att deltaga i 
ett jamforelsevis rikt konsertliv, sasom framgar av ko'nsertfor
teckningen for dessa ar. 2 

- 'Efter aterkomsten till .Abo deltog Tengstrom ivrigt i Aura

staden vittra och vetenskapliga liv. Han inskrev sig i Aurora
sallskapet, sasom dess sista· rnedlem, och verkade. som poetisk 
medarbetare i .Abo tidningar. · Nar man marker ett nytt liv 

1 Kung1. musika1iska akademiens protoirnll 25/XI 1774. 
2 .Jmfr. Vretblad, Patrik, Konsertlivet i Stockholm. 
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inom de musikaliska kretsarna efter Tengstroms aterkomst, ar 
man benagen att dari se uttryck for de impuls�r haU: medf6�t 
fr�n· Stockholm'. Ar' 1782 '.o:intalar exempelvis .Abo tidn1:Q,gar 
ett litet · sallskap som under en tid av �ngefar ett a{.' hera 
ganger konserterat i .Abo. Ar detta kanske nagon kvar:. 

leva av Auror�-sallskapets musik\lass? Eller ar det en 
helt och ballet ny organisation som . framtrader? 

Under den senare halften av 80-talet ar det tyst och ·stilla 
inom musiklivet i .Abo. De forna Aurorabrodernas 1nt1�·esse 
rackte uppenbarligen icke till for regelbunden musikut6vnii1g. 
De s§.llskapliga banden bidrogo icke heller mera till saniman
hallningen. Slutligen saknade _man ledare. Den gamle Lei�
ning synes numera icke ha formatt utova nagot storre infly
tande pa handelsernas gang. Han fortsatte, trots sin hoga 
alder, undervisningen vid akademien, men framst intressejad·e 
han sig for orgelmusiken och vad· dartill .horde: orgelbesikt
ningar, reparatioiier, lonefn°lgor o. d. Efter hans dod 1788 blev 
sonen Johan Petter Lenning akademiens musikdirektor. 

An· s� Hinge buro forbindelserna med Stockholm i ·hog · grad 
karaktaren av impuls och tillfallighet. For att man skulle 
kunna i storre utstrackning tillgodogora sig resultatet av de 
segrar tonkonsten vunnit i Sverige och for att varaktigt be
fasta musikens stallning- i Finlands lmlturliv, syntes det nod
vandigt att skapa en fast organisation for musikodlingen. Detta 
insag klarare an nagon· annan Jakob Tengstrom, och han agde 
biide erfarenhet och entusiasm, nar det gallde att satta arbe
' tet : i gang. 

Jakob Tengstrom debuterade, om jag sa far saga, samtid.igt 
pa . tve.nne hall: inom .Abo . akademi och inf or o:ffentligheten. 
Hans stallning till musiken inom akademien ledde till en ,fOrni
lig musikstrid, vilken utkampades med synnerlig haftighet och 
kom att fa vittgaende konsekvenser. Striden hade �oija'nde 
forlopp: : Da Tengstrom 1790 skulle installeras i sitt prof�sso1'--s
ambete, forbigick han det akademiska kapellet och anlitade ·en 
privatorkestei· for· utforandet av musiken vid installatio11shog� 
tidligheten. · Darover ingav davarande rimsik'direk.toren; ct'en 
yngre Lenning, klagomal till konsistorium, dar arendet under
kastades en vidlyftig bebandling - fragan upptager i profo
kollen ick� ._mipdre an fyrtio foliosidor. Hela denna musik
strid belyser forgrundsfigurerna i landets kulturfrv och �Her-
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speglar tillik.a · Hinkesatten och askadningarna inom de musika
liska abokretsarna. Ett par drag aro anrnarlrningsvarda. 

Elokventieprofessorn Porthan begynner sitt inlagg_ med fol
jande ord: »Emedan jag anser · rnusiken sa nara beslaktad 
med ·vitterheten, vars vard till min syssla egentligen horer, att 
den forras flor -eller forfall icke kan vara den senare indiffe
rent, sa haller jag det for min plikt att ornstandligen yttra rnig 
.over det vadliga rnonopolium, som hr Lenning uti sin ingivna 
skrift ·vill tillvalla musikdirekt6ren over all musik vid akade
mien.» Bade da Porthan talar om musikens slaktskap med 
vitterheten och_ nar ban antyder, att musiken icke far bli na
got monopol, allra minst for en »klapare», som han kallar 
Lenning, gor han sig till tolk for de nya _stromnirigarna. Han 
kunde med fullt ska.I framhalla, att musiken liksom alla fria 
konster ar i bestandigt stigande; det passade t. o. m. i stycket 
att saga, att ))det gamla och utnotta fororsaka ledsnad och 
misshag.» Tengstrom, som var skulden till striden, var ange
lagen om att beto1ia franvaron av alla personliga avsikter att 
skada Lenning. Det gallde blott att kunna bidraga till » en .. 
blidare utsikt for en av de vackra konsterna, som tillika med 

\de ovriga uppmuntrad av en nadig konungs beskyddande vard 
i\hela vart fadernesland gjort sa synbara som hastiga framsteg .. » 

\Under stridens fortgang framkommo flerfaldiga ganger an
tyµningar om forbindelserna ·vasterut. Den yngre Lenning 
ha�e atnjutit undervisning av )>den store musikern, kungl. 
kapellmastaren Johnsen», professor Schalberg, en av Lennings 
forsvarare, kunde til_l stod for sin kompetens aberopa sin verk� 
samhet som kapellist bade vid GavJe gymnasium och Uppsala 
universitet.1 

Musikstriden vid Abo akademi resulterade i en seger for· 
Porthan och Tengstrom. Den bidrog utan tvivel ah klargora 
tonkonstens stallning och· betydelse i k.ulturlivet. 

1 
Den gynnade 

aven den institution, som kort forut begynt sin verksamhet i 
Abo och vilken redan la.tit den uppmarksamma lyssnaren for
nimma bruset av nya ackord: ..,_{bo musikaliska sii.llskap.2 

1 Handlingarna rorande musikstriden vid · 1bo akademi ha av forfattaren 
publicerats i »Musik och musiker», H:fors 1917. 

. 

2 Kallorna till Ivlusikaliska sallskapets historia utgoras i framsta rummet 
av otryckt material i sallskapets arkiv i .'\.bo (nu i stadsbiblioteket), samt i 
U. B-. H:fors. Till lrnndraarsminnet utgay W(ilhehn) L(agus) en skrift: Nhlsi
kaliska sallskapet i 1bo 17�)0-1890.
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Ensamt det faktum att .Erik Ferling under Musikaliska sall
slui.pets 18-ariga obrutna verksamhet stod sasom dess ledare_, 

. angiver nara relation.er till Stockholms musi�div. Om man med 
berattigande ansett, att det var avsikten att av Aurora-sallska
pet i Abo skapa ett finlandskt Utile Dulci, sa hade Musika_
liska sallskapet ingen direkt forebild i Stockholm. Visserligen 
foranstaltade »Ett musikaliskt sallskap)) 1781 konserter i stads
hussalen pa Sodermalm; det ar dock k1:1appast troligt, att 
denna tillfalliga eller · i varje fall kortlivade sammanslutning 
statt modell for aboherrarnas foretag. 

Sa vitt jag kunnat finna, var Musik.aliska sallskapet en efter
foljare till Aurora�salls�apets rnusikklass. Av de olika redak- . 
ti01�er, i vilka det_ forstnamnda samfundets stadgar forekomma, 
ser man, huru org�nisationen vuxit fram efter omstandligt och 
grundligt forarbete. De slutligt antagna stadgarnas fem kapi
tel innehalla ett overflod av bestammelser: om rnedlemmarnas 
»beskaffenhet, avgifter och ratt1ghet», och sallskapets »goromal»
- konserte1> sammanko:m.ster, undervisning o. s. v. - oin )>ord
ning och hushallning». Om )>sallskapets samling av musika
l�er, instrurnenter och andra tillhorigheten. Det sista kapitlet 
gallde sallskapets s: k. utskott, en besynnerlig overbyggnad, som 
rnas�e ha gjort organisationen tung och otymp1ig, om stadgar
nas bestammelser efterlevats. 

Jag k.an tank a mig, att man gen om M usikaliska sallskapet i 
Abo ville· ska pa en konstitution, som skulle ge nagon ersatt-

. ning for de manga musikaliska inrattningar, vilka fun.nos i 
riksbuvudstaden. Man lyckades aven i denna · avsikt. Orkes
tern, rekryterad mest av sallskapets »musikidkande)) ledamoter, 
bland vilka manga · tyckas ha varit virtuoser pa sina instru-

. ment, uppgick visserligen icke till ett hogre antal an 25 a 30. 
Men detta var ett respektabelt antal bade i anseende till sta
dens folkmangd, omkring 10,000 personer, och i jamforelse 
med andra datida orkestrar. Konsertbesokarn� uppgingo ibland 
anda till 500 personer. 

Med hansyn till de direk.ta musikaliska forbindelserna med 
S_tockholm · intresserar i framsta rummet sallskapets repertoar 
och bibliotek, Ferlings verksamhet och de svenska konsert
givarna, som besokte Abo. Nar def gallde att grundlagga 
musikbiblioteket, gick man tillvaga ungefar pa samma satt, som 
man tilHimpat inom Aurora-sallskapets musikklass, namligen 
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s�;; ?-tt; 1i�edlemmarna fl.lades att 6verlan11ia sina privata musi
kali�·samlinga1· ·till sallskapet. Darutover inl�optes n_oter i stor 
:my�k�nhet, framfor allt fran Holland. 

. 

· A,ti �aHskapet bestod' sig . med �n ratt · omvaxlande repertoar
fr�ri,ig_�r av. bibliotekets omfang. Redan �a tredje aret ansags 
mIJ.sikaliesamlingen kunna tavla med de basta i. Sveriges rike. 1 

Da bi�lioleket vid .- sallskapets upplosning 1808 inneholl om
kring_ 900 nummer _ med nagot over 2,000 verk, sa torde det 
skiff ha kunnat raknas sasom ett av de rikaste av nordens. fa 
musikbibliotek. En narmar·e granskning av bibliotekets be
stanci kan har_ icke komma _i fdiga. Ma'n finner, att sallskapet 
uppmarksamt foljde med sin tid. Det var ingen tom fras, nar 
sallsk3:pets ombudsman i Amsterdam A1�dreas Gadolin 1794 

· skrev till Tengstrom, att han uttagit allt nytt och vackert som
utkoD-?-mit hos Schmidts mustkforlag.2 Tonsattare sadana som
Stamitz, far och son, Richter, Toeschi o. a. aro talrikt fore
tradda. _ Haydn ar naturligtvis val representerad. Symfonier
av Mozart inko�mo till biplioteket varen 1796. Forsta gangen
namnet · Mozart framtrader pa ett konsertprogram i .Abo ar den
5. m·aj dytta ar, alltsa end�st 7 ar efter det. hans namn forsta
gangen forekommer i det offentliga musiklivet i Stockholm. 3 

-

I storsta utstrackning. sokte man folja musiklivet i Stock
holm. Sallskapet hade aven dar en egen ombudsman, trans
latorn i kammarkollegiet, . Reinhold Gummer, _som gjorde in
k.op och meddelade for saUskapets verksamhet viktiga upplys· ... 
ning?-r,. Ett traget kopieringsarbele utfordes av flojtisten Ficker 
i Drottningholm. Han �nsande hundratals ark partitur och 
arior,_ daribland Pergoleses Slabat mater, som under hela 1790-
talet var langfredagsprogram i .Abo liksom i Stockh_olm. En 
vacker samling musik av Roman, Ferling, Uttini, Nauuiann, 
Vogler m. fl. finnes annu bevarad -- biblioteket blev lyckligt
vis · raddat vid A.ho brand 1827. 

Det organisatoriska arbetet inom Musikaliska sallskapet skottes. 
av sekreteraren, professor . Tengstrom, som ocksa spelade. 2. 
fl_ojt i orkestern - anda _tiH dess han blev biskop 1803. Den. 
musikaliska ledaren inom sallskapet var Erik Ferling. Innan 
F_er�ing k_om over till .Abo, hade han sasom kant gjort sig be-

-
1
- ;.A_rsherattelse 1792-

. 
2

•· Tengstromska 'brevsaml. U. B. H:fors. 
3 Vrethlad, Stockholms konsertliv, s. 91. 
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markt som violinist,. orkesterledare och musiklarare i Stock
liolm. , Ehuru han, nar han stallde -sig. i sp_etsen f6r def ny
bildade musikaliska foretaget i Finlands huvudstad, var 57 ar 
gammal, 1tom han alt dar utfora s1n storsta musikaliska gar
ning. Det var ett faktum av avgorande betydelse Tengstrom 
lmnde meddela i den forsta flrsbe'rattelsen, da han sade, att 
»till musikens sa mycket storre forkovran, och for att skaffa
battre tillfalle till undervisning darutim,ian, har sallskapet for
matt herr konsertmastaren Ferling",. sa allmant och fran langre
tider tillb_aka. kand for sina musik:,diska talanger, att emot vissa
b_etingade vmkor, fran Stockholm· hit overflytta, for att antaga _ 
sig direktionen over sallskapets musikaliska ovningar, samt att ·
dessutom ga dem med undervisning tillhanda, som honom
darom anlita vi1ja.»

Denn;_ konstnar, en av de framsta i h�vkap.eliet och medlem av 
kungl. musikaliska akade_r:nien

., 
hade bi. a .. av Stockholms-Posten · 

erhallit vitsord, att han »med sty1·ka och renhet i tonen hittills ar 
den enda, den skickligaste konse.rtmastare ej allenast hos oss utan 
utan_ var halst utom Sverige». Att _ han skulle mottagas. med 
hanforelse i A.ho ar latt . att fo�·sta, .Han tjusade pub liken - med 
s�na soli · av en Pugnani, en Gi<?rnowichi, en Lolli o. a. Han 
entu'siasme_rade orkestermedlemmarna, vilka samvetsgrant tva 
kva.Har i -veckan fran kl. 4 e. m. sainlades i sallskapets sam
lingsrum. Pa· onsdagsaftonen genomspela:ct°e man de nummer, 
som sk.ulle uppforas vid 16rdagskopserterna, vilka besoktes aven 
av. sallskapets »musikalskande medlemmar». Han overtog led
ningen av sallskapets »informationsanstalt», vari unga musik
begavade ynglingar och flick.or gratis erhollo undervisning - en 
av hans elever var bl. a. Finlands forsta · kvinnliga violinist

,. 

m·amsell Torenberg, som debuterade vid en av sallskapets kon- _ 
sertet 1804. Ferling celebrerade . aven upprepade ganger sa.11-.: 
skapets arshogtid med nya kompositioner: menuetter, kontra
danser. o. d. _Om hans violinkonsert, av vilken endast principal
stamman och. nagra orkesterstammor finnas bevarade, kompo-
nerats i .Abo, kanner ja_g daremot ej. _ 

Sa verkade han ;i hela 18 ar· rastlos _i Musikaliska sallskapets. 
tjansl - visse1�1igen med nagon avmattning under de sista fyra 
::iren. Annu da man 1808 ville hylla och bjalpa den 75-arige 
veteranen med en recettkonsert, framhaller Abo Tidning hunt 
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han »i manga framfarna ar varit lycklig att aga sina med
borgares odelade aktning och tillgivenhet».1 

Efter Musikaliska sallskapets stiftande 1790 kunde .Abo be
romma sig av ett ordnat konsertliv. Da de resande virtuoserna 

. pa vagen mellan Stockholm och Petersburg eller i motsatt rikt
ning b6Ija gora Hingre uppehall och giva konserter i staden, 
flck musiklivet det ena tillflodet efter det an�ra. Manga av 
hovkapellets och operans medlemmar gastade staden. Stort 
intresse vackte 1797 »Berwaldarna», Georg Johan Abraham. och 
hans tioariga son J ohari Fredrik, bada stadda pa konsertresa till 
Ryssland, Osterrike och Tyskland. Pub1iken var hanford 6ver 
»lille Berwald» och skalder strangade e.fter van1igheten . sina
lyror. I en dikt heter det: •

Skona gosse, vilken gud 
skankt dig denna stamda lyra · 
och din konst . att henne styra 
till sa underbara ljud? o. s. v. 2 

Sjalv holl Johan Fredrik Berwald abobesoket i kart minne. 
I sin aritobiografl berattar ban, huru han jamte fadern en dag 
flck besok av varden i det hus, da/ de bodde. Mannen bad 
gossen ej spela sa mycket, emedan en sjuk fru med sin nyss 
till varlden komna dotter lag i rummet inunder. »Denna lilla 
flick.a blev sedermera min bustru» sager Berwai'd.3 Hon hette 
som bekant Mathilda Charlotta Cohn. 

Stor uppmarksamhet vackte aven Carl Stenborgs och Elisabeth 
Olins besok 1804 .. Vid konserten, som gavs med bitrade av 
Musikaliska sallslrnpet upptradde Elisabeth Olin som »musik
a.lskarinna», dottern Carolina spelade piano. Alldeles pa samma 
satt konserterade konstnarsparet senare i N orrkoping med bi
trade av »Musiksallskapet» darstades.4 

For ovrigt forekommo bland konsertgivarna manga namn 
fran Stockholms nmsikliv. EH fortjanar framhallas: Bernhard

Henrik Crnsell. Han besokte sitt hemland 1801 pa vag till 
Petersburg och konserterade bade i 'Abo och Helsingfors. Jag 
har forut papekat, att Finland under tidigare perioder givit sina 

1 A. T. lG/XI. 1808. 
2 \V. L. a. a. s. 23. 
3 Lindgren, A., SYenska hovkapellmastare s. 83. 
4 Flodmarlt, .Johan, Elisabeth Olin och Carl Sten1Jorg. s. 180. 
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bidrag till Sveriges musikliv. Under det gustavianska tide
;varvet var Crusell ett mycket betydande sadant. 

.Arligen den 24. januari, Gustaf III:s fodelsedag, samlades 
Musikaliska sallskapet till arsfest. Anmarkningsvart ar, att man 
hade valt just denna dag, densamma som aven varit Utile Dulcis 
hogtidsdag. Dessa fester horde till de fornamsta_tilldragelserna 
i .Abo stads nojesliv. De flrades med all den glans, som ut
markte tidevarv.et. Stadens representativa kretsar samlades for att 
hylla konung och fadernesland, lovprisa de Hackra ko�sterna», 
vilka Gustaf III mer an nagon annan konung hade beskyddat 
och framjat, och for att frojda sig over tonkonstens blomstring. 

Om den yttre tillgangen vid dessa fester erhalla vi kanne
dom genom de meddelanden, som inga i tidningarna. Om ars
festen 1792 lasa vi: 

-sistl. tisdag, d. 24 innevarande januari flrade det har
varande M usikaliska sallskapel a denna var allernadigaste 
konungs gladjefulla fodelsedag sin vanliga arshogtid pa 
foljande satt: Omkring kl. 4 e. m. sammantradde i sall
skapets vanliga samlingsrum over 200 personer av bada 
konen, da hogtidligheten borjades med en fullstandig 
instrumentalmusik, varpa. en av de musikidkande leda
moterna, lektoren vid katedralskolan harstades, herr mag. 
Isaac Nordberg i ett till dagen lam pat tal erinrade sall
ska pet om svenska folkets ljuva och heliga plikt att med 
tacksamma och av gladje intagna hjartan fi.ra denna den 
svenska sallhetens minnesdag; varefter ban ytterligare fore
stallde: vad som fordras antingen i sjalva musiken eller i 
executionen och hos -ahorarna, om musiken skall utova 
all den verkan den till sin natur formar astadkomma. 
Efter slutat tal uppfordes ater fullstammig konsert, varpa 
bal med dans i samma rum oppnades som bade for och 
efter den for sallskapet anrattade aftonmaltiden till klockan 
3 foljande morgonen fortsattes, da sallskapet, sedan de kongl. 
skalarna under maltiden druclme blivit, med de varmaste 
kanslor for konung och fosterland och inbordes fomoj
samhet atskilldes. 1 

Det centrala i arsfesternas program bildade festtalen. Fran 
fem.ton arsfester kanner man talare och rubriker pa talen. 

De kanda festtalen voro: 
1791. Om musikens verkan pa en nations seder och tankesatt, 

av prof. Jakob Tengsfrom.

1792. Vad som fordras antingen i sjalva musiken eller i execu
tionen och hos ahorarne om musiken skall utova den 

1 Stockholms Posten 20/II 1792. 
8 - Arsholc for 1927. 
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verkan som den till sin natur formar astadkomma, av
lektor Isaac Nordberg.

, 1793. Om tonkonstens olika anvandande .och stridiga intryck
pa sederna samt medel att forekomma dess missbruk,
av teal. adj. och lie. mag. Jakob Bonsdorff.

1794. Om .behaget av de sorgliga kanslorna och om deras mo
raliska nytta da de av musiken uppvackas i hjartat, av
F. M. Franzen.

1795. Sangens upphov och olika omskiften aven i avseende pa
vara tider och va.rt fiidernesland, av prof. Jakob Teng
strom. 

1796. Om musikens medicinska nytta, av mag. Joh. Gust .. Haart
man. 

1797. Om nagra medel som kraftigast synas bidraga till musikens
forkovran saval i allmanhet som inom musikaliska sall
skapet i synnerhet, av docenten Henr. Varland. 

1798. Musikens inflytande pa vara kanslor, av docenten M. N.
Tolpo. 

1799. Om n6jet i allQJanhet och i synnerhet det som hamtas
fran musiken och de fria konsterna, av docenten Lars
VVadell. 

1800. Om konets domsratt over· det skona, av Michael Choraeus.1801. Vad bora vara verkan av det skona, av mag. K. Avellan.1803. Om musik.ens verkan pa sedligheten� av docenten J. Fr.
Cleve. 

1804. Om vad musikalisk smak ar och vilken bor vara den
radande, av mag. N. P. Hulthin.

1806. Om orsaken till musikens olika verkan i aldre och nyare
tider, av mag. Ax. Josias Flodberg.

1807. Om musikens inflytande pa manniskans sedliga kanslor,
av mag. Gabr. Hirn.

1808. I vad man de skona konsterna huvudsaklige::1 bidragittill manniskoslaktets hogre odling och sallhet, av
kand. S. E. Ahlbom.

Av dessa tal finnas atta bevarade, namligen Tengstromsbada_ tal, Nordbergs (ofullstandigt), Franzens, Tolpos, Choraeus',Avellans och Ahlboms. Rubrikerna angiva 1cke nagon storreomvaxling i de amnen som behandlades. Musikens inverkanpa manniskornas seder och tankesatt ar det mest varieradetemat. Men · olika omraden beroras och allmant taget haratalen vittne om en hog uppskattning av tonkonsten, och en
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astundan att ur densamma utvinna estetiska och moralisk?
varden, som man sedan denna tid knappast sett maken till. 
Stravan att gora musiken till en stor samhallsforbattrande makt, 
lovprisandet av dess formaga att »rora» och att skanka »vallush, 
som det sa ofta heter, grundade sig naturligtvis pa de strom
ningar och askadningar, som gjorde sig gallande i det. samtida 
tankandet, i det ,litterar3: livet och i den allmanna konstupp
fattningen pa denna tid. Jag behaver blott namna namnet 
Rousseau for att antyda en riktning inom litteraturen, som ut-

. ovade ett start inflytande pa den vittra abokretsen lik.som pa 
svenskt litterart och musikaliskt liv. Rousseau hade for ovrigt 
vackt uppseende med en avhandling, vars rubrik red3:n pa
minner om abotalen, namligen syaret pa akademiens i Dijon 
prisfdga om litteraturens och konstens inverkan pa sederna. 

Den se-dvanliga anknytningen till festdagens minne gav i och for 
. sig talarna anledning att erinra om sallskapets intima forbindelse 
med rikshuvudstaden. I fl.era festtal beroras olika sidor av 
denna forbihdelse. N agra ganger framlagges vikliga bidrag till 
Sveriges musikhistoria, sasom i Tengstroms tal 1795. Han beror 
)>de gammalmodiga folksanger, som an i dag vid dansen och 
julleken och andra slika glada tillfallen sjunges i rikets av
lagsnare provinsen. Han talar om den tidigare kyrkosangen och 
om dei1 nuvarandes forfall, om de utlandska inflytelserna under 
olika tidsskeden och om de inhemska man, som gjort sig be
markta inom tonkonsten, om »var oforglomlige Roman, var 
glattige Bellman och ·andra lika lyckliga musikaliska forfattare.» 

Inom Musikaliska sa1lskapet radde -anda till dess upplosning 
samma hoga uppskattning av de svenska forbindelsernas varde, 
samma dyrkan av Gustaf III och bans nitalsk�n for konsternas 
vardande. I det sista arsfesttalet, den 24. januari 1808 - samma 
dag Sergels staty. over Gustaf III avtacktes i Stockholm - sade 
talaren: >> Se da med valbehag ned, ododlige Gustav fran din a 
ljusare rymder --- - - sangerna ljuda, kanonerna dundra och 
tacksamma hander strackas dig emot. Hagna framgent ditt 
Svea - - - och sammanlrnyt med oslitliga band hennes ode 
med vart alskade Suomis.» 

· Ett par manader senare intagade d� -ryska trupperna · i Abo.
De politiska banden med moderlandet brnsto. Men de gemen
samma andliga varden, arhundradens forening skapat, kunde 
icke utplanas. De musikaliska forbindelserna mellan Abo och 
Stockholm under det gustavianska tidevarvet blevo darfor a·v 
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avg6rande betydelse foi· det 19. seklets musikodling i Finla11d. 
De yttre betingelserna for ett ordnat konsertliv skapades, Abo 
blev en rnusikstad, mottaglig for den klassiska instrumental
musikens valdiga tonskapelser. Fran Aurastaden fordes de 
musikaliska impulserna kring hela landet icke minst genom 
studenterna. Nu lades den grundval, pa vilken Finlands instru
mentala tonkonst senare rest sin ·vackra byggnad. Darf6r lysa 
de sista artiondena av den svenska tiden med en saregen glans 
i Finlands musikhistoria. 

RESUME. 
Les relations musicales entre la Suede et la Finlande se rappor

taient avant 1808 aux parties d'un rneme Etat. Le courant civi
lisateur allait de l'ouest a l'est. La Finlande pouvait cependant 
agir parfois comme participant effectif, ce dont il y a plusiem�s 
exemples. Abo etait cependant fortement influencee par la capi
tale de l'Etat, particulierement pendant l'epoque de Gustave III.

Dans la societe litteraire Anrom, fondee d'apres le modele de Ia 
Societe Utile Duk.i a· Stockholm, il operait une classe musicale, 
qui avait des repetitions et do'nnait des concerts. En 1790 il 
fut fonde la Societe de Mzisiqne d' A ... bo, qui agH sans interruption 
pendant 18 ans sous la direction du chef d'orchestre Erik Fer-

. ling de Stockholm. L'orchestre etait un orchestre d'amateurs. 
L'organjsateur veritable etait le professeur /akob Tengstr6m, qui 
d'ailleurs tenait la partie de 2-me flfrte dans l'orchestre jusqu'a ce 
qu'il devint eveque. Depuis la formation de la Societe de Musi
que .Abo eftt une vie riche en concerts. Beaucoup d'artistes 
suedois et etrangers frequentaient la ville, qui etait un lieu de 
passage entre Stockholm et St. Petersbourg. 1:,es rntes annuelles 
de la Societe etaient de grandes ceremonies aux discours pro
fonds, executions de compositions neuves p. ex.de E. Ferling etc. 
Dans ces occasions on rendait a1�demment foi a Gustave III et a sa 
memoire et l'on rendait hommage aux relations avec Stockholm. 
Quelques mois apres la derniere fete annuelle, quand l'orateur 
accentua le voeu d'un lien permanent entre la Suede et la Fin
lande, les troupes russes fl.rent leur entree a Abo. Les liens 
politiques furent rompus, mais les relations musicales entre 
Abo et Stockholm pendant la susdite periode avaient laisse des 
traces profondes dans l'histoire musicale de la Finlaride. -
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