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ETT FESTTAL AV JACOB TENGSTROM 

JAMTE INLEDANDE ANMARKNINGAR MEDDELA T 

AV OTTO ANDERSSON (A.boo) 

de festtal, med vilka A.bo musikaliska, sallskaps a.rs
sammankomster pa Gustaf III:s f6delsedag den- 24 januari 

celebrerades under sallskapets hela 18-ariga tillvaro (1790-1808), 
utg6ra de, som hollos _av davarande teologie professorn vid 
A.bo Akademi JACOB TENGSTR6M, de markligaste,. sa vitt man 
kan bedoma av de atta tal, som finnas bevarade. 1 Tengstrom 
hade, sasom jag pa annat stalle framhallit 2, i-vrigt dellagit i 
sallskapets organisation och verkade manga ar sasom dess 
sekreterare. Det ar ingen overdrift alt saga, att han under 
hela 1790--talet var den drivande kraftcn inom sallskapet: 
initiativrik; energisk och tonkonsten varrnt hangiven. Hans 
outtr6ttliga arbete for saIIskapets forkovran far ·sin forklaring 
inte bara av hans musikaliska laggning och hangivna idkande 
av tonkonsten pa ett av tidens alsklingsinstrument, flojltraver
siere, utan fastmer av hans uppfattning av denna konstarts 
stora betydelse for hojandct och utvecklandet av folkets hela 
andliga liv. For denna sin uppfattning gav han uttryck fler
faldiga ganger, framfor allt i sitt stora tal pa sallskapets forsta 
arsfcst 1791, da han valt amnet: "Om m usikens verkan pa en 
nations seder och tankesatt." 

Han var icke frammande for tidens oratoriska schabloner; 
han skattade, ban som andra, at den dyrkan av "smaken"� 
som gar igen i sa mycket av det Gustavianska tidevarvets 
vilterhet och valtalighet. Men han agde tillrackligt av histo
riskt kunnande och personlig kraft, for att ge sina tal den 

1 En forteckning over talen finnes i Svensk Tidskrift :for musildorskning 
1927, s. 113 f. 

2 Anl'. st. s. 107 f. 
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pragel av sjalvstandighet och fordjupning, som jamte fram-

. stallningens bredd och vardighet an i dag verka imponerande. 
Tengstrom var vid sitt forsta framtradande som festtalare 

infor musikaliska sallskapet i11;gen nyborjare. Redan tio ·ar 
tidigare hade han- vackt aktning, om icke uppseende i Utile 
dulci genom sitt festtal "Om det hoga i skaldekonsten": Dar 
skymta ideer och tankar, vilka uppenharligen -ga tillbaka tiil 
!aroma.stare, sadana som Rousseau och Sulzer. Men dessa
�deer verka mognade och uppfriskacle i Tengstroms formu.,.
lering. Varje nytt decennium gav nya impulser och . den 
milj6, i vilken Tengstrom framtradde, hade sina sardrag. 

Dessutom fruktade inte Teq.gstrom att komma -fram med 
egna ideer. Varje tvivel i den va:gen skingras, · da man Jar 
karrna hans andel i den diskussion, som agde rum i A.bo 
Akademis konsistorium 1790 till foljd av att T�ngstrom viq. 
sin installation anlitat en privat ark.ester med f6rbigaencie av 
Akaderniens musikdirektor Johan Petter .Lenning. Denna strid 

- den har kallats musikstriden vid .Abo akadcmi - var det
larmande forebudet till orkestermusikens framtradande i Fin
land, och man kan redan dar i Porthans . och Tengstroms
hallning skonja den malmedvetenhet, som skulle komma att
beharska A.bo stads musikliv under aterstoden av den svenska
tiden. Tengstrom framlagger i sitt votum beslamd·a krav pa
formaga att prestera musik· "och tillika en musik som ar
enlig med en god smak och ej vanhedrande varken for Akade"' 

mien, <let h6gtidliga tillfaII.et eller herr direktoren sjalv". Han
blir icke mildare, nar han framlagger vadorna av att ton
konsten "faller i handerna pa en idiot, som nappeligen !dinner
p:rima principia av· musiken", eller nar han f6rklarar_ det
naturliga i att studenterna icke vilja - sla under ''en· k.lapares
direktion", varigenom musiken vid Akademien .rakar i lager
vaU., Det ar redan har nagot av · en osedvanlig skarpa i
Tengstr6ms framtradande. · Ha11s. ord dikteras, sager ban blyg-;
samt, endast av_ uppriktig bojelse for en konst, den ban .allt
ifran yngre ar "mera · alskat an idkat" och den han "for mer.
an en orsak 6nskade bliva allmannare kand · och · alskad av
var akademiska -ungdorn'', men- vars . uppkomst ban nu ser 
hotad av "skra_l:q.gar, alldeles olampliga atminsl. one for . de 
med sa · mycken:: raltvisa kallade fria konsterna". Det., ar, 
saledes en yrkan pa frihet for de andliga k1�afternas spel, en 

Bland 
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yrkan som aven av Porthan framstalldes med icke rnindre: 
eftertryck. 

Tengstroms· forsta tal i Musikaliska sallskapet, cla det forsta 
arbetsaret hade gatt till . anda, bares av en flam1:11ande entu-·
siasm, forklarad genom den begynnande blomstringen och de 
ljusa framtidsutsikterna i hagnet av den konstalskande konun
gens spira. 

Det ;ligger sakerligen mycket av akta kansla i de hog"" 
stamda ord, med vilka han enligt tidens sed hyllade konungen. 
Utan att behova tillgripa overflodiga grannl_ater kunde han 
saga om Gustaf III: "Honom hafv.,ra alla de vackra konsterna; 
och · deribland afwen musiken, fornamligast att tacka for sin 
uppkomst, sin tillvaxt, sitt nuvarande flor i vart Fadernesland. 
Honom tillh6r den a.ran, att genom den uppmuntran, det bifall 
och . de bel6ningar, hwarmed desse konstens lycklige idkare 
hos oss fran Tronen blifwit ihagkomn� och hedrade, hafwa 
gifwit at Sverige bade kompositorer och virtuoser:, som i alla 
avseenden kunna lafla med Europas forsta ma.stare, och att 
dymedelst afwen till de avlagsna Landsorter i riket hafwa 
utspridt en mer allman smak och karlek for musikaliska 
ofningar, an den nagonsin forr i Sverige varit radande." 
Tengstroms hanforelse nardes aven av den oyantade fram
gangen sallskapet vunnit: "Wid Sallskapets forsta inrattning 
wagade dess Stiftare ingalunda hoppas det bifall och det fri
kostiga understod, hwarmed en wordad allmanhet sedermera 
under hela det framfarna arets forlopp hedrade oss och dy
medelst sa kraftigt bidragit til beframjandet av vart goda 
andamal. Wi kande alt for wal war egen ofullkomlighet och 
huru litet ansprak wi horde gora oss pa den ofortjanta ynnest, 
hwarmed var inrattning likval blivit emottagen. Men allman'" 
heten har insett och godkant war avsikt, glomt vara brister 
och gifwit oss anledning att fortfara med ett forsok, som da 
det bidrar ti] wart och wara medborgares gemensamma noje 
afwen med tiden torde tjana til batnad for musiken och ut
bredande af mer smak och karlek for detta sa glada som 
nyttiga tidsf6rdrif." 

I fortsattningen, nar talaren kommer in pa sjalva amnct _____: 
musikens formaga att omskapa och lyfta manniskornas seder 
och tankesatt - moter man mycket av vad han framlagt i 
sitt forutna.mnda tal i Utile dulci. Han utgar naturligtvis fran 
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_naturinflytelserna. Naturen har en egen formaga att "r6ra" 
sinnet, foradla "smaken" och vacka "behag·' - storm och 
skeppsbrott lika val som utsikter over blommande angar. 
A..ven om somt ar forknippat med fasa och hapenhet, tycker 
Jrnn sig allestades i naturen finna uttryck ·for det glada och 
leende, det vackra och hoga: "Den slmmma natten upplyst 
af �tjarnornas dallrande sken ar hog. Den forsatter oss i en 
djup tystnad inom oss sjalfwa och uppfyller oss med heliga 
och allfwarsamrna tankar. Dagen daremot ar vacker och ger 
oss glada och flycktiga intryck." Detta ar omisskanneligen 
en ·naturuppfattning i Rousseaus anda, med ett starkt fram-:
ha.vande av det inatvanda,. dromlivet i motsats till den mera 
forstandsmassiga och reflekterand_e naturbetraktelsen. I enlig
het med detta askadningssatt uppdrager han ocksa en skillnad 
mellan musiken och ovriga konstarter, en skillnad som senare 
icke saknat anhangare bland filosofer och musikestetiker. 

"M usiken ratt satt och utford ", sager han, "ar saledes 
framfor de ofriga wackra konsterna i synnerhet tjenlig att 
vacka sjalen ur s.in dvala, utwickla oeh spanna dess. fjadrar, 
adla dess kanslokrafter, tranga in i dett innersta hjartat och 
att liksom bemaktiga sig hela war warelse. Ett vackert skil
derie, ett skont kopparstick, en masterlig statue maste larige 
och med upmarksamhet af en kannare betraktas innan de i 
sjalen kunna vacka nag on ratt liflig rorelse; men en skon 
och kanslofull musik ,varkar pa hvar och en '\>Val organiserad 
manniska med en hastig nastan omedelbar och mechanisk 
valdsamhet; sjalen intagen af den talande harmonien flyger 
liksoin fortjust til orat, forlorar alla. andra kanslor och tyckes 
liksom glomma sig sjelf. Ju oftare vi njuta ett sa adelt noje, 
desto mer behag finna vi daruti, dess starkare blir var langtan 
att tranga dit. Var sjal borjar smaningom kanna ett behof 
af angeuama rorelser. Det tvungna, det strafva och obojliga 
i characteren maste salunda efterhand mildras, sinnet antaga 
ett glattigare lynne, hjartat opnas for samfundsdygderna, for 
mensklighetens omma och walgorande kanslor och en viss 
grad af stillhet o�h fornojsamhet utbredas ofwer hela wart 
wasende." 

Jag vill icke har inga pa en noggrann analys av detta 
estetiska askadningssatt och forsoka utreda i vad man Teng
strom uttalar egna eller anslnter sig till andras asikter. Ett 
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lika· definitivt stallningstagande ar i varje fall sallsynt i den 
tidens for· musikestetikens vidkommande ratt fragme1�tariska 
litteratur. Tengstroms uppfaltning star . direkt i strid med 
Kant, som tror sig bora stalla de bildande konsterna hogre 
an musike1L N·arinare arisluter · ban sig till Herders i tidigare 
skrJfter i anslutning till engclsmannen Burke uttalade · upp'
fattning om musikens inverkan pa sjalen, som star hogt over 
de konstarter, 'vHkas mottagande formedlas genom synsinnet.1 

Markligt ar under alla forhallanden, att Tengstrom i detta 
tal gor sig till toik for. samma estetiska askadningssatt, som 
gar igen hos Schopenhauer, nar denne talar om musiken 
sasom den om edelbaraste av alla konster. 

Om det ar ovisst i huru · hog grad Tengstroms konstupp
fattning var bero�nde av stromningarna inom samtidens litte
:ratur, ·sa ar det sa mycket sakrare, att han tagit stark.a in
tryck av de antika forfattarnas stallning till musiken. Detta 
framgar m:�d full tydiighet av det historiska avsniltet i hans 
f6:rsta abotal. Och det forefaller mig . riastan, som om han 
har direkt ur de gamla kaliorna framletat sin lrnnskap� 
Visserligen kunde han hos· kanda forfattare finna uppgifter 
bm · rriusiken i bibelri, hos egyptier och greker. De·n disputa
i.1onslitteratur, so� rorde··:musikaliska amnen -- om den ocksa 
Var tunn � och ·backer� sadana som Hiilphers'. historiska 
avhandling om· musik och instrumenter o. a.,' gavo atskilliga 
upplysningar i den vagen. Det ar Hi.tt att hitta f6rebilder 
till sadana uttalanden som att Moses var "varldens aldsta 
skribeht" ell er att rnusiken ar "lika gamrnal med" varlden I, 

- Johan Wellander sager i ett av sina foredrag, att mt-isiken
genom skaparens f6rsyi1 blev uppfunnen icke lan_gt efter
varldens skapelse. Men Tengstrom ger en rnycket klar oversikt
av uppfattningarna om rnusiken under · �ildre tider och samlar
framfor allt exernpel pa musikens verlmingar i folkens liv.

Han talar om musikens underbara ursprung: Jubal, Apollo 
och Mercurius; om dess icke niindre underbara ve�lrningar: 
,Yid Iyrornas 'Ijud sattes skogar.na och sjalva bergen i rorelse, 
strommarna hej'dades i sitt lopp, stormarna tystnade och sjalva 
gudarna bragtes till medlidande. Talaren hade starka ska.I 
att anfora for musikens betydelse, da han aberopade bestam
melserna _ att lagar och forfattningar i Grekland sjongos for

1 Johan Gottfried Herders Stell'ung zur ·Musik, s. 28. 
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att battre · bevaras i minuet eller da han anforde pabjuden 
undervisning fran spadaste barndomen anda till det trettionde 
aret. Forhallandet mellan vetenskaperna, som man foga kande 
till, och musiken, som rent av ansags nodvandig for sam
hallets bestand, framstod i en viss analogi med vad han i 
borjan· framhavt rorande musikens inverkan pa kanslorna. 

Tengstrom gor utforliga uttalanden om militarrnusikens, 
festmusikens, begravningsmusikens, teaterrnusikens ·oeh kyrko
musikens verkningar. Har kan ban ha haft manga forebilder. 
Den varme och omedelbarhet, varmed han uttrycker sig, r6jer 
dock e-n sann 6vertygelse bakom orden. Man marker, att han 
sjalv av en akta bojelse dyrkar musiken, att han hade en 
egen erfarenhet av musikens inverkan pa "adla och kanslo
fulla hjartan IC: Sarskilt hans · vackra uttalande oni kyrko:.. 

musiken och dess formaga att sammanga med och stegra den 
religiosa kanslan maste grunda sig pa omedelbara intryck. 
Att han bland oratoriekorilponister forst namner Pergolese 
vittnar aven i sin man ·om den uppskattning man. agnade 
hans Stabat mater, som Tengstrom troligen -sedan Stockholms
tiden hade fangs1ats av. 

Nar Tengstrom prisade rnusikens "goda och halsosamma 
verkan pa sederna IC, framholl han uttryckligen, att ·detta berom 
icke gallde vad slags musik som helst. Han stallde sig kritisk 
mot den tomma, mjuka och smekande harmonien, som endast 
gar till orat men for 6vrigt ingenting uttrycker. Han gillade 
inte heller "dessa dristiga, inviticklade, brydsamma och mer 
tvungna an naturliga tonblandningar sa ofta beundrade af den 
falska smaken men sallan af orat

! 
an mer sallan af hjartat 

godkanda". Slutligen forkastade han "dessa konstnarers capricer, 
dessa oformodade sprang, denna djerfwa och hastiga flyktan 
oktaverna igenom och dessa med sa my.ck.en beswarligt konst-

. forstaende · tillskapade svara lopp, brytningar och cadencer IC. 

Av en sa beskaffad musik kunna sederna ej lova sig rnycken 
batnad, utbrister han. "Nej, utan endast af denna ,vanliga 
karnfulla och nagot sagande musiken, dessa kanslornas sauna 
uttryck, detta passio1?ernas rena och stark.a sprak, i ,vilket 
compositorerna tyckes hafwa liksom ingjutit hela sin sja.1, all 
sin formaga att r6ra och hanrycka ahorare. 11 

Det ar svart att veta, mot vilken musik Tengstrorns kritik 
narmast riktade sig. Har skulle exempel ha varit vardefulla: 
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I vilken grad man undvek den "nya" musik, som framkom 
·vid denna tid, ar -inte heller bekant. Under alla forhallanden
maste Tengstrom, med den bestamda uppfathiing han hade
om de olika smakriktningarna, ha i avsevard grad gjort sin
rost gallande vid valet av repertoar for saUskapet. Det .ifraga
varande avsnittet i hans tal kan narapa fattas som en i borjari
avgiven deklaration, i vilken riktning Musikaliska sallskapets
verksamhet komme att ga.

Det har nedan meddelade andra talet, hallet den 24 januari 
1795, hade i nagon man karaktaren av ett minnestal. Fem 
ar hade forflutit sedan sa.Uskapet bildades. Talaren kunde 
icke underlata att i inledningens hyllningsord atervacka minuet 
av den konung, pa vars fodelsedag festen firades, bans karlek 
till de skona konsterna, dem han "sa til sagandes a nyo 
fodt", som Tengstrom med ratta sager. Man forstar latt, hm:u 
dj upt och uppriktigt Gustaf III beundrades, da man har far 
en uttrycklig bekraftelse .pa, att ocksa musiklivets blomstring 
i .Abo grundade sig pa den karlek till de skon:a konsterna, 
som under bans regering blev allman i riket. Att forhopp
ningarna om bifall · och understod gatt i uppfyllelse gav 
Tengstrom okad anledning till gladje och tiUfredsstallelse. 

Den uppfattning Tengstrom uttalar, da han sager, att sangen 
ar naturens eget satt att uttrycka sig och att instrumental
musiken blott ar en imitation av sangen, har han ocksa funnit 
hos Sulzer. Sangen var enligt denne forfattare det ursprung
liga, bade sjungandet och talandet var geniets uppfinning, 
en teori, till vilken talaren langre fram anknyter. Men Teng
strom far, ganska fyndigt for resten, i vaggvisan ett bra belagg 
pa sangens halsosamma inflytande. Detta uttalande far val 
ocksa tagas sasom. bevis for vaggvisans allmanna forekomst 
bland de bildade klasserna under denna tid. 

Vad Tengstrom sager om sangens ursprung och anvandning 
till vackandet av <l.jupare och adlare kanslor, till lindrande 
av sorger och bekymmer eller som · allmant sallskapsnoje 
kraver inga kommentarer. Blandningen av idealitet och verk
lighetssinne liksom av b·unden och obunden form horde till
tidens smak. Han visar sig besitta en aktningsvard historisk 
k.unskap. Han ldinner kyrkomusikens omfattning och varde,
den italienska stilens ytlighet, bristerna i "Faderneslandets"
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musikliv. Sasom bidrag till kannedomen om huru Sveriges 
musikutveckling tedde sig fran samtida synpunkt ager talet 
utan tvivel sitt varde, pa samma gang det angiver den all
manna karaktaren av festtalen i Musikaliska Sallskapet i .Abo. 
Och harmed foljer talet in extenso. 

w. A.
r 

I dag for 5 ar sedan samlades Musikal. Sallskapet for forsta gangen 
inom dessa murar, att med den lifligaste fobordes gladje bega de 
Musikaliska ofningar, som sedermera, enligt de af oss ingangna for
bindelser, intil nuvarande tid fortfarit. - Sallskapet wille af en stor 
Konungs f6delsedag Hrna nagon slags markwardighet at sitt fore
tagande - och wara stadgar inwigde saledes for all tid denna dagen 
til wart Musikal. Sallskaps hogtidsdag. 

Vi hoppades da, att lange inom detta samfund fa med hwarje 
redlig swensk medborgare dela den w6rdnad, den glada och up
riktiga tacksamhet, hwarmed ett lyckligt folk altid ihogkom och 
nanmde sin walgorare sin Skydds Gud, och hwem af oss onskade 
ej da att pa denna Swenska Folkets allmanna hogtidsdag, fa i en 
lang foljd af ar forena dessa medborgerlighetens offer med dem wi 
sarskildt inom wart sallskap funno oss pliktiga att frambara Swenska 
Konsternas Far och Beskyddare. 

Men war 6nskim - och wart hopp de hafwa forswunnit! - Han 
foll midt i loppet af sin ara -- kanske pa dett han ej skulle hinna 
ofwerlefwa sin ododlighetl 

An aro wi for nara de titler, som tilbett, Som beundrat honom. 
Dett ar forst i hafdernas rost, som Sanningen, dof for Agget, men 
an dofware for smickret, skall bestamm.a dett rum. Gustaf III tillhor 
i minnets tempel bland Furstar, wardiga Swears Konungathron. 

Meri dett blad i hans Lager som aldrig skall wissna, dett laf, som 
afwen den senaste Efterwarld aldrig skall bestrida honom, dett skankes 
honom af Swenska vVitterheten, och Swen.ska Konsterna, dem han 
under sin styrelse tid sa til sagandes anyo fodt; dem han altid med 
en faderlig 6mhet hagnade, upmuntrade och bade genom bel6ningar 
och egen foresyn, ledde till den h6jd af fullkomlighet, att de skalder 
han lifwat, de waltalare han la.rt och upfostrat, och de m.angfaldiga 
Konstnarer ban skankt Faderneslandet, de skola sa wist forewiga 
hans tidehwarf, som. de redan i sina ododeliga arbeten uppnatt, om 
ej ofwertraffat samtida Nationers berorndaste masterwark. 

Och da dessa Snillets och Smakens barn, f6rr samlade kring bans 
thron, nu samlade kring hans Grafward, tacksamma betala bans stoft 
den gard af wordnad och salmad de sin wan och Beskyddare ewigt 
aro skyldiga, kunde wal Swt>nska l'viusiken gl6mma att bland sina 
samljud i dessa harmoniska lafsanger, som mer skola hedra tidehwarf
wet, dess uplysning och dess erkansla, an den hjelten som for
tjenat dern? 

10 - Arsbok for 1928. 
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Nej i de sanger, som skaldernas Gud 
At Snillet och Smaken har a.gnat, 
hojas skall miiktigt, wid Lyrornas ljud' 
Hans laf porn dem alskat och ha.gnat. 
Ja, nar _den stod, honom Erkanslan gaf 
Den harjande tiden skall tara, 
Ewigt Polymnia, fast wid hans graf, 
skall sjunga sin Alskares ara. 

Den karlek for dett vvackra i konsterna, och i synnerhet den smak 
for Musicaliska ofningar, som under loppet af hans Regering blef sa 
allman i Swerige, spridde sig afwen till Auras strander, - och delta 
sallskap gnindades, utan annan borgen for silt bestand, an dett i 
Nationen allmant utbredda tycket for Mnsik man raknade uppa, och 
hwilket hopp wi pa ett ganska angenamt satt redan i flere ar sett 
upfyllas, medelst dett benagna bifall och understod hwarmed wara 
medborgare af alla stand och classer behagat fortfara att hedra och 
befordra war inrattning, den endaste inom Landet i sitt slag, och 
kanske icke owardig Finlands hiJfvudstad: 

Ater opnas wid borjan af en ny argang Sallskapets wanljga sam
lingsrum til begaende af dess faststallda hogtidsdag, - hwars glans 
jag nu ser okas af en lysande och talrik Folksamling,- att jag afwen 
daraf med fagnad wagar spa at wart Sallskap och dess yrken en 
fortfarande vvaraktighet. 

Dett ern.bete jag genom Sallskapets ytterligare fortroende inom dett
samma an innehar, har kallat mig att i dag genoni ett offenteligt tal 
opna denna forsta hogtideliga sammankomst pa dett _nyssingangna 
aret, sedan jag forgafwes sold leda denna skyldigheten ifran mig pa 
skickligare, och av Embetsgoromal mindre hindrade talare. 

Men denna nodwandighet att tala blir tillika den sakraste unskyllan 
for mig, da jag ej sa wiirdigt, som jag onskade, och dagens hogtid
lighet dett fordrar, kan tilfredsstalla mina uplysta ahorares vvantan 
med de strodda anmarlmingar jag amnat anfora om 

sangens uphof och olika om
skiften

) 
iifwen i afseende pa 

wara tider och wart Fiidernesland. 

Alla bade larda och olarda, bade mer och mindre ofvvade kannare 
af Musiken, kommer darom ofwerens, alt en vocal sang i alt afse
ende ager ett stort och ostridigt foretrade afwen for fullkomligaste 
instrumental Musik. - Ja, ocksa dessa lVIusikens Antagonister, som 
olyckligtwis blifwit fodcle med ett ora, kanslolost, eller till och med 
otaligt wid instrumenternas samljud, kunna dock_ gemenJigen for
draga, ja stundom afwen finna behag i en ren och expressiw Vocal
Musik. 

Orsaken ar latt att inse: Sangen naml. iir sa tilsiigandes Naturens 
eget satt att uttrycka sig; Instrumental Musiken diiremot en blott 
imitation eller efterharnming af sangen, - i sam.ma man mer eller 
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mindre fullkomlig, och angenam · for . orat; · som Componisten mer 
maktat upfinna och wariera behagliga JVIelodier an han sysselsatt sig 
med en efter 1rnristens reglo:r pa dett nogaste utarbetad harmonie, 
hwartill blott behofts wettenskap och ofning; da daremot dett can
tabla och melodieusa i Musiken, dett som i synnerbet bemaktigar 
sig pa en gang bade orat och hjertat, bade warkar, underhaller och Jik
som foder passionerna, ar naturens, eller fast mer Snillets eget wark. 

Sa wal den wilda, som hyfsade menniskan lamna bagge lika 
otwunget sitt bifall at en vacker sang; - Hvarfore den ock warit 
bade ofwad och alskad af all a varldens tidehwarf, fas tan ganska 
skiljaktig till sin smak och charactere, efter Folkslagens olika Natio
nallynne, och den grad af culture, dett ena folkslaget fram for dett 
andra lrnnnat hinna till. 

Ja, redan i war spadaste alder tyckes Sangen snarare nastan an 
nagot annat warka uppa oss, och tillwinna sig war uppmarksamhet. 
Ett barn grater: man sjunger for detsamma, och det glommer at
niinstone for· en stund sin a behof, til och med sin a plagor, det bar 
ej nagon ro, ingen somn; men redan hojer Amman sin rost i den 
sofwande sangen, - slumret ned stiger sa ljufligen och oformarkt 
ofver barnets hopgaende ogonlock, och waggwisan swarar emot ·warkan 
af det sakraste opiat. 

Men, hwem skankte Sangen at menniskjan? Hwem har la.rt henne 
denna forkjusande konst, at sjungande forhoja njutningen af lifwets. 
nojen? - at sjungande mildra och forgata dess qwal? 

Medfodd ar den oss icke; om vvi ej altfor olampligen ·wille ge 
namn af sang at dessa blotta Instincternas skralande, wilda och foga 
angenama uttryck, dem wi hafwa gemensamma med de oskaliga dju
ren; utan sangen ar, liksom alla wara ofriga formogenheter, en i 
samfundslefnaden, gen om ofning och u pmarksamhet, forwarfwad och 
fullkomnad talang, hwartil wi af naturens walgorande hand fatt blatta 
fallenheten, naml. en behaglig organ alt ultrycka en mangd af ana
loga och sammanstamrnande ljud, - och ett ora

) 
som med kansla 

och smak kan tilskapa och domma 6fwer dessa mangfaldigt olika 
tonblandningar. 

Tyckte jag om att dromma med Pythagoras, och flere hans til
bedjare bland Grekelands och Roms wisa, sa skulle jag lika sa latt 
som de kunna· inbilla mig, alt menniskjorna la.rt Sangen af dett 
ljufliga harmoniska samljud, hwarmed de otaliga himlakropparna i
den oandeliga rymden skola hwalfwa om hwarandra i faststallda 
banor och omloppstider, ehuru formodligen ingen dodligs ora an 
kunnat fatta dessa formenta himmelska accorder. 'liore jag ater 
Poet, skulle jag i mina phantasier ma.la mig 

En djup och enslig myflenlund 
Af tysta backar genomskuren, 
Och frid och sallhet i Naturen, 
I skygden af en salig midnattsstund: 
Jag sknlle bilda for mitt 6ra 
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dig, kanslans forsta Sangare, 
Sa hanryckt, sa forkjusande, 
dig omma naktergal jag skulle tro mig hora 
I tusen altid nya slag, 
Men alla tagna ur ditt bjarta, 
Besjunga karlrekens behag 
Begrata klagande dess smarta: 
Jag skulle tro mig se din skona 
Af dina ljufwa toner rord, 
Sa om, sa blygsam til dig ford; 
din karlek och din sang be16na; 
Och har den forsta alskaren 
Har tycker jag han borde Iara, 
Att sjunga lika lagande 
til karlekens och flickans ara. 

Men, torde man inwanda, det bar dock gifwits mycket godt folk 
til i _werlden, som kunnat altfor wal bade alska och sjunga, utan 
-denna slags underwisning; - - och jag maste sal. glomma mina 
-dikter, for att pa nagon sakrare wag bjuda til att upleta Sangens
ursprung.

Uphofwet til en sa wacker och intagande konst bor ej sokas an
norstades an i menniskohjertat, i dess mang[aldiga mer �ller mindre
haftiga bojelser, dess omsom behagliga, omsom obehagliga kanslor,
-och den bade atra och formaga ,vi fatt af Naturen, att 1.1ttrycka dem.
- Alt efter dett olika sinnesrorelser omwaxla i war sjal, 1ampar sig
-ock rosten, olika liog eller lag, skarpt eller mildrad, snabb eller
langsam, for att liksom genom blotta tonen af wlirt tal gifwa be
grepp om hwad wi inom oss kanna, onska, afsky, frukta, hoppas,
·O. S. V. 

vVi tycka gemenligen om att intagas af dessa stark.are sinnesrorel
ser, sa att icke blott da glada och angenama, utan afwen sjelfwa ·de 
.sorgliga kanslorna lrnnna blifwa for oss en rik kalla till wall ust och 
fornojelse. - Alla medel saledes, att pa ett lifligt satt dels v/acka 
-dessa war sjals haftigare rorelser, dels underhalla detta passionernas
·swall, och att afwen med framgang fortplanta den pa andra, med
hwilka wi lefwa och umgas, de maste nodwandigt behaga den sin1iga
menniskjan ..

Och da Sangen, med en sammansatt styrka af Melodiens och Poe
·siens forenade kraft, maktigare an nagot annat, upeldar kanslan, ger
lif, och liksom en kropp at dess uttryck, forlanger dess nji:1tning,
-och tillika liksom bade wacker och upmnntrar anden, att med oss
-dela samma glada eller sorgliga wallust; sa ar dett ej underlig-t, att
Sangen wunnit ett sa allmant _insteg hos alla Nationer, att den gatt
in i deras Gudsdyrkan, deras Stats konst och allmanna upfostran,
-prydt och uphojt deras hogtid1igheter, lifwat ·deras offenteliga nojen
·och tidsfordrif, och sal. bidragit att bade gagna och pryda den all
manna sammanlefnaden.
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Enkla och okonstlade woto wisserligen de forsta toner, hwarmed 
naturens glada son uttryckte sina kanslor. - Men med Folkslagens. 
hyfsning fick ock tonkonsten smaningom mer odling, - och Folk
sanger diktades, som beundrade och oforandrade gingo ner Sec1erne 
igenom och fortplanlade pa Efterwerlden Forfadernas kunskaper, 
Gudsdyrkan, seder, nojen och lefnadssatt. 

Den forsta wisa i werlden bestod wal i nagot kart och melodieust 
uttryck af en enda wiss glad kansla, hwaraf Sangarens sjal da sa 
kraftigt lifwades, att han ej mer kunde hamma den f6rn6jelse, som 
i denna lju[wa hanryclming liksom framstrommade i hans sang. -
Kanske war dett en djup och helig beundran af Naturens prakt, eller 
gladjen ofwer en undsluppen stor ofwerhangande fara, - eller njut
ningen af en synnerl. ljuf och ovantad sallhet, - eller hwad jag 
forst bordt gissa, kanske war dett skonhetens blick, och karleken 
och hoppet, och dess beloning, som kallade den kjusta skalden att 
sjunga sin forsta Sang? 

Snart blef Sangen elt allmant sallskapsnoje. Man sjong bade offentel. 
och enskildt, i alla bade storre och mindre glada samqwam, pa skade
platsen, i dansen, wid bordet, och framfor alt wid Bachi Pocaler�· 
som aldrig an alskat tysta tilbedjare. - Ja, man larde sig afwen att 
anwanda sangen til en mildring af li.fwets sarger, dess bekymmer 
och olyckor, och att liksom i tonernas samljud bartblanda minnet 
och kanslan af det sarade bjertats qwal: 

Dar med ett tungt och saradt brost 
En son sin doda far til grafwens portar foljer, 
Hans stoft med sina tarar skoljer, 
Och hojer til hans laf en om och tacksam ·rost, 
Och i sin sang sin smarla doljer, 

· Och sitt beklamda hjertas trost.

Dar sitter pa en ode strand . 
En ofwergHwen alskarinna, 
Sig stodjande mot Lutan i sih hand 
Och hjertat fullt af hamdens brand 
Med all dess fasa hos en qwinna. 
Fortwiflad hon pa !utan slar, 
Och sjunger s_ina qwal - - Ren hennes tarar rinna, 
Och sangen laker hennes sar, 
Och af dess samljud hjertat lattnad far 
Och qwa1en mildrade forswinna. 

. Har under fattigdom och noel 
I plogens spar den trefna Landtman stre1ar 
Och flitig for de sinas brod 
Med munler sjal och hardad kropp arbetar, 
Om skordens skatter, angens prakt, 
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Och bygdens noJen glad han qwader, 
Och glommer. unde.r Sangens takt, 
Den tunga bana ban betrader. 

Dar till en huld, men fattig mor, 
som, sjelf af sorgen Hi.rd uppa 

en halmbiidd hvvilar, 
En hungrig barnhop tarogd ilar. -
Men - brist och usselhet i hennes 

koja bor, 
hwad gor hon? - - Jo, med nodens stamma 
Hon sjunger, ber sin Gud om brod; 
Och straxt med henne hogt den spiida skaran sjunger 

_ Och glads, och her sin Gud om brod 
Och glommer for en stund sin nod 
Sitt grymma ode, och sin hunger. 

Ja, 
diir lag den Dygdige i brattets fjettrar smidd. 
Stor, wid sin oskuld trygg, han ej sitt fall 

begrater, 
Men ser med stilla ·sjal sin hela olycksvvidd, 
Och sina mordare forlater. 
Han mod och sinneslugn af sangens samljud fick 
Att taligt sina bojor hara, 
Och sjong annu i dodens ogonblick 
Sin sista sang till dygdens ara. 

vViirdigare bruk kunde wiil aldrig Sangen helgas til, om ej dett 
an wiirdigare, att sjunga den hogstes laf, bans wishet, och wiilger
ningar, hans hoghet och regering ofwer menniskjors barn. - Tidigt 
sal. redan i vverldens forsta alder, utg,iorde San.gen allmiint hos de 
aldsta folkslagen en betydlig del af deras Gudsdyrkan; qvvaden af 
m.angfaldigt slag forfattades af skalderna til deras Gudars iira, och
sjongos med uphojda och f6reriacle roster bade i offentliga och en
skilda sammankomster.

Sangen blef dymedelst smaningom, och i anseende til denna sin 
hoga bestammelse, ett foremal afvven for den allmiinna underwis
ningen, och for sjaHwa Philosophernas granskning och upmarksam
het. - Da darjamte de flesta Fornwerldens Lagar, ahven som dess 
sedereglor och moraliska grundsatser, amnade att i den upwaxande 
Ungdomens hjertan inplanta ara, och tapperhet, och dygd, och kar
lek for Faderneslandet, gemenligen woro satta i wers, pa dett de 
genom Sangens tilhjelp sa mycket lattare skulle kunna inhamtas och 
i minnet bibehallas, sa blef dett ahven af denna grund en helig och 
oundwiklig skyldighet for hwar och en wal upfostrad yngling pa 
den tiden, att Iara sig Sangkonsten, sasom ett medel, att cliirigenom 
danas bade till menniskja och medborgare. 
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Me11 hvvad sal. i karthet, och liksom i forbigae·nde ar sagdt om 
Sangens flerfaldiga bruk, dess odling och andamal, angar dock egentel. 
och nastan ensamt Grekerna .och Romarena, Fornwerldens wittraste 
och mast hyfsade Nationer, om hwilkas wettenskaper, konster och 
sm.ak wi kunnat skaffa oss nagon underrattelse. 

Men med desse namnkunnige Folkslagens sluteliga undergang up
horde afwen Sa.ngens gyllne alder; och Musiken hade ofelbart, lik
som de ofriga fria konsterna, alde1es utd6tt och forsvunnit, under 
det djupa· och langwariga barbari, som snart i 1000 ar befaste wan
trons och Despotism.ens walde ofwer ett d6mt och fornedradt men
niskjoslagte ;. om ej de Chistnas Biskopar, och i synnerhet Pahven i 
Rom, haft en uppenbar fordel darwid, att fasta den widskepeliga 
hopens upmarksamhet wid en pralande utwartes Gudstjenst, atroljd 
af en intagande och hogtidelig Kyrko Musik. 

Strodda ofvverlefwor alminstone af de Gamlas Musik raddades sa-. 
ledes i dett allrnanna skeppsbratt, sorn de ofriga konsterna, tillika 
med wettenskaperne undergingo; - och ligga de·ssa aldre Musikens 
maner, fornamligast den alfwarsam.ma och djupa Doriska tonarten, 
sannolikt an i dag till gruncl i den enkla och diatoniska Choral
sangen, som ifran Christna Kyrkans forsta aldrar, intil war tid, blifwit 
utan synnerliga forandringar i Forsam.lingen bibehallna, ehuru tid
tals, wid wissa hogtjdeliga tilfallen med flera stammor och accom
pagnemenler f6rokt, sorn dock alla, enligt harmoniens lagar, haft sin 
grund i sjelfwa den oforandrade huhvudtonen. 

Fornamligast genom Pafwarnas beskydd och uprnuntran, bibeholl 
sig sal. Sangen i hogsta flor uti Rom och dett ofriga Italien. Dar 
skapades ock den nya Musiken, d?, ett nytt ljus bade i vvettenska
perna och Konsterna borjade upga i Europa i dett 15:de och 16:de 
arhundrade; hwarf6re ock nastan alla an i dag uti den Musikaliska 
Wettenskapen forekommande konstord aro lante af det italienska 
spraket. -- Dar uppfordes afw. de forsta operor, i hv,rilka sangkon
sten fick ett nytt fa.It att vvisa sig uppa; - och darifran utspriddes 
sangare och sangerskor kring det ofriga Europa, som allestades ut
bredde den italienska smaken, - kanske icke utan ska.I tadlad for 
sina ofwerflodiga prydnader, och ett 6fwerdrifwet bemodande, att mera 
wacka orats beundran genom swara och· med m.ycken konst anbragta 
tonblandningar, langa och klingande roulader, djupa och chromatiska 
cadencer, utom andra sangkonstens egna maner och pa.fund, an att 
tala til hjertat och bem.agtiga sig dess kanslbr. 

Efterhand har nastan hwar och en Nation skapat sig en egen lik
som national smak bade i sang och sin ofriga musik, och de flasta 
lander i war werlds del hafwa att framwisa infodda ypperliga konst
narer, som med den Jyckligaste framgang bidragit til denna alsk
warda wettenskapens odling och ytterligare �ullkomrnande. 

Men tilfallet och faran att misshandla ahorarnes talamod, befalla 
mig reclan att inskranka dessa allmii.nna undersokningar om Sang
konstens atskilliga oden i olika ticlehvrnrf inom nagra slnteliga an-
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rnarkningar om dess fortgang och om skiften · af:wen innom wart eget 
fadernesland. 

Att wara gamla Swear och Gather, anda ifran Odens tid, warit 
mycket fallna for Skaldskap och Sang, ar af historien, allmant be
kant. De sjongo garna dels wid Nationens allmanna sammankomster 
och offerhogtider, dels i enskilda samqwam, wid maltider, i sina 
dryckeslag, wid sina wan_ners grafwar, och pa stridsfaltet, omsom 
egna, omsom Forfadernas bedrifter, Gudarnas laf, wanskapens ara, 
och de tappras sallhet i Walhall, och Sangen utgjorde Iange detta 
muntra och redeliga folkets karaste tidsfordrif. 

Med Christendomen infordes en ny slags Sang, eller Kyrkosangen, 
afven i den Swenska Forsamlingen, och odlades med mycken om
sorg af det Andeliga Standet i synnerhet; - Men att dock afwen 
den werdsliga Wisan under alt delta blifwit bade forfattade och af
sjungna, fornamligast i medeltidens mangfaldiga til Helgonens ara 
inrattade dryckesgillen, ar af aldre handlingar nogsamt att inse; -
och torde an nagra af dessa Forfadernas, enkla och okonstlade me
lodier, wara forwarade in til war tid i de gammalmodiga folksanger, 
som an i dag wid dansen och jullekar, och andra slika glada til
fallen, sjungas af allmogen i Rikets aflagsnar.e och ifran umgange 
med frammande mera afsondrade landskaper. 

Da den ofwerflodigt sinliga prakten wid war· Gudstjenst i K: Gustaf 
I:s tid fick en sa betydelig afprutning, och de til dess underhallande 
anslagna fonder borjade anwandas til helt andra behof, maste ock 
den af tidens talrika Klerker hartils sa omtanksamt wardade• Kyrko
sangen widkannas mycken inskrankning, och har anda ifran denna 
tiden smaningom galt til dett forfall, hwaruti densamnta pa de flasta 
stallen i Riket sig an befinner. 

Emellertid bibeholls dock an wid Liirowiirken nagon slags under
wisning i Choralsangen, delt enda slag af Vocal-Musik, som efter 
Konstens reglor hos oss behandlades, - iinda til dess Swenska 
Hafwet under Drottning Christinas Regering borjade wimla af ut
liindingar, som utom nianga andra nyheter, och forr hos oss okanda 
tidsfordrif, iifvven med sig inforde en grannare och yppigare sang, 
bade i Concerter och iifwen Theater slycken, som denna tiden flitjgt 
gafwos pa Slottet, dels pa Swenska, dels pa atskilliga frammande 
sprak, i hwilka Drottningen skall funnit mycket behag, och dem sa
ledes frikostigt upmunt�at och understodt. 

Swenska allmiinheten tyckes likwiil ej da an hafwa welat nog 
wiinja sig wid dessa slags· lustbarheter, sa att Hafwets smak och 
exempel foga warkade pa Nationens alfwarsamma lynne; - ha.1st 
de nastfoljande Regenterne hade belt andra iimnen an nojen och 
tidsfordrif att tanka uppa. - Ett Haf Capell, foga kandt i Konster
nas historia, underholls wal pa Stat; men mer for instrumental an 
\vocal Musiken; - och dett war sal. foga oftare an wid wissa stora 
hogtidligbeter, sasom Kroningsfesler, kungliga Bilager, Bisattningar 
·och Begrafningar, som man. fick hora nagon annan an den wanliga 
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Kyrkosangen; - och til dessa siirskildta behof maste merendels ifran 
utrikes orter anskaffas skickligare Sangare och Sangers.kor. 

Med Kon. Fredric, och de i hans Capell tjenstgorande tyskar, in
kom iindteL i Swerige, och stadgades smaningom under ett lang
warigt fredslugn, en mer allmiin smak for Musikaliska ofningar, hwilka 
an mer hyfsades och fullkomnades af war oforgatelige Roman, som 
wal med skiil ma kallas Swenska Musikens Far och Stiftare, sa wal 
i avseende till Compositionen, hwari ban var den forsta Swensk, 
som fortjent nagot namn; - som iifwen till Exsecutionen hwari han 
pa sin tid agde en owanlig bade inom och utom· Riket · hogaktad 
fardighet. --: Dett miista ban satt, iir i Kyrkostil och hwaraf iifwen 
wart Acaderniska Bibliothek genom Forfattarens frikostighet, an ager 
nagra dyr.bara ofwerlefwor; - Han upammade afwen de f6rsta in
hemska bade Sangare och Sangerskor, som med smak och insikt 
kunde exsequera bans miistarstycken, och som sedan ater danade 
de Roster, som prydt och utmiirkt bade Lowisas, och i synnerhet 
Gustaf III:s Musikaliska tidehwarf. 

De redan i Kon. Fredrics tid a Ballhuset paborjade, men seder
mera an flitigare fortsatta theatraliska representationer af Operor, 
och aridra med sangstycken upblandade Dramer, hafwa pa ett nt
markt satt bidragit lil Sangkonstens odlande och :fullkommande i 
Swerige, och alt gifwa Nationen den numera allmant hos oss ra
dande smaken bade for sang, och alla slags andra Musikaliska yrken 
och ofningar. 

Musikaliska Acadeinien, stiftad af K. Gustaf III eller under annat 
namn den af honom med sa mycken smak och kostnad anlagda och 
fullkommade Swenska Operan blef dock egentel. den skola, hvvarnti 
bade skickliga Composileurer och skicklige Roster skulle tildanas, 
och dar iifwen en Slenborg, Karsten, fru Olin, utom flera andra, 
med den mast lysande .· framgang, uparbetat sina. sa1lsynta falanger 
for sangen och dem de nu i den fullkomlighet innehafwa, att de 
med skiil kunna anses tiifla om foretradet diirute med Europas ·yp
persta Ma.stare. 

Afwen den alfwarsamma Kyrkomusiken bar ej blifwit hos oss 
aldeles asidosatt. 

I hufwudstadens Kyrkor, afweµ. som i andra sarskilda andeliga 
Concerler, upforas ej sallan med bitrade af Roster, bade ifran Haf 
Capellet och iifwen den i Sangen wiil underwista skole ungdomen, 
ypperliga stycken af en Pergolesis, Haydns, Grauns, Hasses, Reichardts, 
m. fl. Oratorier och andeliga arbeten, att ej namna sjelfwa Choral
sangen, som diir af skickeliga bade Sangare och Organister hand
hafwas pa ett bade orat och bjertat ganska tilfredsstallande satt. -
Onskanswardt, att denna smak for en renare och upbyggeligare 
Choralrnusik matte efter hand sprida sig til Kyrkor och skolor afwen
i Prowincerna:, gemenl. sa fardiga att efterharma hnfwndstadens bade 
onda och goda pa.fund, dess bade kloka och okloka .sedwanor!

I synnerhet synes den muntra Lyriska Sangen hafwa tillvunnit 
sig Nationens allmanna tycke, sa att bade skalden och Composileu-
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ren dessa senare aren liksom ta.flat med lnvarandra, att harutinnan 
fornoja aJlmanhetens smak; - hwarom ej allenast tidens mangfal
diga med sang bemangda Dramatiska arbeten, utan ock de atskillige 
- dels af ,var glattiga Bellman, de1s af andra lika lyckliga Forfat
tare, bade i de sa kallade Mzzsikaliske tidsfordrifwe11, och flere andra
dy1ika Samlingar utgifne, (-OCh med de skonaste Melodier beledsagade
Sangstycken, bara dett sakraste wiltnesbord.

Detta ar dock ej dett enda fa.It, hwara ,vara inhemska Composi
teurer med framgang wisat sig. Pf1 Stockholms 3:ne Tbeatrer hafwa 
de sista 20 aren atskilliga originala operor och sangstycken med bi
fall blifwit uppforda, hvvartil flera afw. inhemska Forfattare satt en 
ypperlig Musik, och sal. ocksa i detta afseendc gjort sig vval for
tjente om Sangkonstens befordran i Faderneslandet. 

I Kyrkoslilen hafwa likaledes en Zelbell, .Alstrom, Haffner, Kraus, 
ulom flere, med mycken framgang arbetat, - och fortjenar i syn
nerhet att har omnamnas den sistnamndes, af alla kannare bade inom 
och utom rikes, med sa mycket och fortjent bifall emottagne, bade 
Bisattnings och Begrafnings Musik, hwarmed han tacksamt til Eliseen 
liksom beledsagat sin stora wa.Jgorares och Fosterfars Gustaf III:s 
skugga, och tillika beredt sin· egen ododlighet, sin ratt til den ge
mensamma minnesward, som i Konsternas tempel af Sang Gudin
norna ewigt skall helgas at Snillet och Snillets Beskyddare. Maktig 
ar San.gens Vi!arkan pa menniskjohjertat, - omotstandelig _nastan dess 
formaga att i sjalen wacka dessa starka sinnesrorelscr och passioner, 
utan hwilkas bitrade wi aldrig blihva i stand att fatta nagot adelt 
beslut, an mindre att utfora nagra stora och det wanliga ofwertraf
fande garningar. - Ma mig darfore wara tillatet att sJutel. yttra den 
walmenta onskan att man redan ifran yngre aren begagnade sig af 
den upwaxande ungdomens nastan allmanna och sa tidigt redan i 
barnaaren sig yltrande bojelse for Sangen, til att dyme-delst, och med 
tilhjelp af latta efter deras begrepp och fattningsgahva inrattade wisor 
i deras spada och bojliga hjertan inplanta de forsta grunderna af 
Religion, och dygd, och menniskjokarlek, och sal. pa ett behagligt 
och fornojande_ satt bereda wag for den alfvvarsammare npfostran 
wid mognare ar da de allmant borde Iara wissa starka och hogtide
liga Nationalsanger, fnlJa af wa.1 uttryckta, h6ga

1 
heliga och word

nadsfulla kanslor for Gud, for Religionen, for Friheten, for Lagarna, 
for Medborgares ratt, for tapperheten, samdraktigheten, och andra 
slika adla samfundsdygder, for Konung och ett alskadt Fadernesland. 

Icke allenast forntidens hafder omtala, hwad warkan slika folk
singer haft pa Nationens charactere, och huru kraftigt de biclragit 
til bildningen af deras bade dygder och fankesa.Lt; __:_ utan afwen 
wara senare tider lamna oss darpa ett och annat markeligt exempel. 
- Aldrig instamdes t. ex. Gustaf Adolph pa stridsfaltet, omgifwen
af sina tappra Krigsrnan, den bekanta Psalmen: War Gzzd cir ass en
waldig borg, att icke ett gladt hopp om seger, och e'n hjeltemodig
fortrostan til den hogstes hjelp, intog bade harforaren och soldaten,
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gjorde dem dofwa for farornas hot, oeh _ ledde dem til de blodigaste 
wapenskiften, sasom til den gladaste hogti_dlighet. -

Engelsmannen sjunga an i dag aldrig den hogtidliga National sangen: 
God sawe the King

1 
utan att_ i sjal och hjerta beprisa och kanna ·war

det af sin lyckliga Constitution, och af warmaste Frihets anda onska 
alt godt ofvver Kon ung och Fadernesland. 

_Ja de forente makterna hahva mer an en gang under de sista arens 
-falttag fatt til sin stora afsaknad erfara, lnvad mod och jhardighet
Frantsosern� dart af Marseiller Hymnen, eller den bekanta <;a ira, att
leende och oforfarade nalkas walplatsen sla med enthnsiasmens raseri
de talrilrnste och bast diciplinerade Armeer; bestorma de starkaste
Fasten, och upresa Frihetsbaneret i hjertat af slagna och forjagade
fienders eget land; - Att forbiga flera dylika exempel af denna
Sangens markliga ,varkan pa _Nationernas _ lynne och dett allmannl;l
tankesattet. - Utan ett sadant anwandande af Sangen til hjertats,
k.anslornas och sedernas foradling, forloras dess yppersta andamal
och afwen den af bade Konst och Natur mast uparbetade Sang, blir
i annat fall til dett hogsta ett wal artigt och oskyldigl, men ock
endast orat och smaken fornojande tidsfordrif.

Men min Karlek til ett yrke, for hwilket jag nitalskar, och til lnvars 
befordrande afwen hos oss jag af alt hjerta onskade mig kunna nagot 
bidraga, torde ren forledt mig til en widlyftjghet, som endast mina 
ahorares godhet lian forlata mig. - War hogtidsdag bjuder oss redan 
gladare Sallskapsnojen, och jag bar ej langre betaga mina ahorare 
dett nojet att njuta dem. 

Ja, njuten i fridens lugn, i skygden af den fredliga spira som en 
wis och menniskjoalskande Furste stracker ofwer ett lyckligt Folk, 
njuten glada, fria och samdragtiga den sallhet han skanker oss, och 
sjungom tacksamma hans walgarningar emot S,vea Folk! - ty ljuf
ware an Sangens harmonie ar Enigheten i Medborgarnes hjertan, i 
deras karlek for sitt Konungahus, i deras forenade bemodanden att 
befordra Faderneslandets walgang och lycksa}ighet. - Fortjenom 
genom war samdragtighet, och de stilla samfundsdygderna, Sang
gudinnornas ynnest. De trifwas altid garna hos ett dygdigt och frid
alskande Folk. - Fastom dem for ewigt ·wid Nordens lugna hem
wister! - Och da de forskrackta och flyktande for ,vapnade Millio
ners harskri, och stridstrumpeternas dan, och dett rytande Krigets 
askor, nodgas lamna dett Sodra Europas olyckliga Folk.slag, sa hel
gom dem hos oss en sakrare Fristad, - bjndom dem att deltaga i 
wara menlosa lekar och tidsfordrif, och prisom darunder ,var sall
het, som siikra for Krigets faror, i ro kunna skota fredliga idrotter, 
ofta trygga wid wettenskapernas och Konsternas Altare, blanda i 
wara lngna sallskapsnojen dett glada me� dctt nyttiga, och salunda 
pa ett angenamt satt glomma samhiillslefnadens bordor da wi sa rike
ligen njuta dess formaner. 

Under detta allm�i.nna fredslage, som lycksaligat Faderneslandet, hai· 
ock ,vart Sallskap ostordt fatt fortsatta sina Musikaliska ofningar. -
\Vara uplysta meclborgares bifall och frikostighet har ej uph6rt att 
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understodja dem, - och wara Musikidkare hafwa an mindre uphort, 
att med sitt wanliga nit gifwa wara Concerter efterband alt mera 
och storre fullkomlighet. 

Afwen Sangen har fortjent ocb tilw□nnit sig war omwardnad. 
Wi bafwa, sa myckef bos oss statt, bjudit til att bid.raga til dess. 
befordrande och fortkomst ibland oss och att i allmanheten utbreda 
en battre och allmannare smak for denna den wackraste af all M□sik; 
men beklagligen hafwa wi ej an harlils i denna del upnatt war 
onskan! Dels hafwa skickliga Roster trutit oss, dels' nog wardiga 
monster att bilda dem efter, - och andteligen har en wiss fordom 
och laggranhet i anseende til det allmanna omdomet, afhallit dem 
som smak och skicklighet i Sangkonsten aga kunnat, att deltaga i 
wara Concerter, och au dyrnedelst gifwa dem sin storsta prydnad 
och behaglighet. - Men wi hoppas att dessa hinder for Sangens. 
fortgang med ti den skola forswinna och att wara · uplysta medbor
gare och medborgarinnor af alla Stand sko]a gemensamt med oss. 
bjuda til att hafwa dem! 

Ja, Frojdens dottrar! fram for .alla 
I a.gen til den a.ran ratt, 
Att skapa tidens tankesalt 
Och Sangg□dinnorna till Auras strander kalla. 
I med behagen af Er rost 
At Smakens lagar skola gifwa, 
Och kanslan for dett wackra, lifwa 
i sjelfwa Misanthropens brost. 
Er oskuld och Er Skonhets prakt 
Af Sangen nytt behag skall winna, 
Och hundra hjertan for Er brinna, 
Betagne af dess Kj □snings makt. 
Och Skalden, tand af hjertats Gud 
I karlekens och gladjens yra 
Skall harma Edra Sangers ljud 
I omma genljud af sin Lyra. 

RESUME 

DISCOURS SOLENNEL DE JACOB TENGSTROIYI AVEC QUELQUES NOTES 
INTRODUCTlVES 

Le professeur en Theologi_e Jacob Tengstrom, l'un des fonda
teurs de la Societe Musicale d' Abo (1790-1808), fit, a plusieurs 
reprises, des discours aux unniversaires de la societe. II jouait, 
a l' orchestTe, de la fh'.He traversiere et connaissait bien Ia 
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litterature philosophique contemporaine. 11 suivait, a plusieurs

points de vue, Sulzer et etait influence par le romantisme

nature! de Rousseau. 11 tenait beaucoup a inculquer, par ses

discours, le sentiment du pouvoir qu'a la musique d'ennoblir

I.es moeurs et les opinions. Dans le discours publie ici, il

decrit, d'une maniere substantielle et detaillee, I'origine et le

developpement du chant et depeint l'etat ou a ete la musique

chez les anciens peuples et en Suede. 11 s'occupe surtout de

montrer les changements vers le mieux que la musique a

subi sous le regne de Gustave III, epoque ou la musique de

la capitale de Finlande, A.bo, parvint egalement a une grande

prosperite.
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