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MUSIKLIVET I SUNDSVALL GENOM TIDERNA 

Av SvEN FoLKE ALIN (Sundsvall) 

Kallorna. - Kallorna till Sundsvalls historia �ro ganska fa och 
ofullstandiga. Detta beror forst och framst pa att staden brunnit 
tre ganger under sin mer an trehundraariga tillvaro och att darvid 
en stor del av de handlin·gar, akta och hocker, som kunnat komma· 
till anvandning t. ex. vid en framstallning som denna, blivit lagornas 
rov. F6rsta gangen Sundsvall i grund forharjades var ar 1721, da 
ryssarna bro:to in i staden. Bela stadsarkivet brann da upp. Kyrkans 
handlingar raddades daremot troligen. Vid den stora branden a:r 1803 
var emellertid turen kommen till kyrkoarkivet, som till star del for
stordes, och nar Sundsvall for tredje gangen, ar 1888, hemsoktes av 
en fruktansvard eldsvada, som lade nastan hela staden i aska, spoli
erades det mesta av vad som fanns kvar av kyrkans och andra arkiv 
bade fran skedet fore och efter 1803. 

Sundsvall ar salunda illa lottat ifraga om lokala kallor till sin his
toria, och naturligtvis ar detta sakforhallande mycket kannbart, 
nar det galler att fa reda pa nagonting om stadens forna musikliv. 
Na.got har jag likval upptackt vid mina efterforskningar pa platsen. 
Pa pastorsexpeditionen funnos inga som helst akta fran 1600- och 
1700-talen men val kyrkostammoprotokoll fran aren 1840-1886, 
vidare husforhors- och kommunionsbocker omfattande tiden 1836 
-1850 oc� kyrkoradsprotokoll for aren 1844-1890, vilka alla kunde
ge vardefulla upplysningar. Ett besok pa landsarkivet i Harnosand
gav ocksa positivt resultat. Dar funnos namligen att tillga forhors
bocker for Sundsvalls stad 1714--1737 · och 1803-1835, kommu
nionslangder 1745-:-1764 samt mantalslangder for 1600-, 1700- och
1800-talen.

En annan viktig kalla har varit tidningarna. Sa sarskilt langt till
baka i tiden stracker sig nu inte detta kallmaterial - Sundsvalls 
forsta tidning, Alfwar och Ska.mt, borjade utkomma ar 1841 - nien 
det har varit mycket givande. 
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Min unders6kning av vad Iaroverket kunde ha att bjuda i fraga 
om kallor gav klent resultat. Dess aldsta handlingar - redogorelser 
- voro fran 1870-talet.

Forutom av ovannamnda primara kallmaterial har jag utnyttjat
ett antal arbeten av forfattare fran gangen och nuvarande tid. (Se 
Litteraturhanvisningarna !) 

Med organister .och klockare genom Sundsualls historia. - Nagra 
ar efter det att Sundsvall blivit stad (1621) borj ade en kyrka upp
foras, vilken omkr. 1630 blev fardig och tagen i bruk. I denna kyrka 
halls gudstj anst i 20 ars tid, varefter staden erholl ny kyrka i stall et 
for den gamla. Fraga ar nu, om man haft nagon orgel i Sundsvalls 
kyrka vid denna tid. A. Hiilphers ger i sitt vardefulla arbete >>Histo
risk Afhandling om Musik» harvidlag viktiga upplysningar. Enligt 
hortom fanns i >>gamla trad-Kyrkan byggd '1650 men nedtagen 1764 
. . .  forst ett litet Positiw>>, och han fortsatter: >>Sedan upsattes der 
1730 af Cahman 10 st. Manual, som wid des flyttni11g till nya Kyrkan 
1757, 6kades · med 7 st. Pedal af Qwarnstr6m for '1000 dal R:mt, 
sa at detta "\Verk nu bestar af 17 st. och 5 balgor.>>1 Den har namnde 
Cahman har tydligen varit dell' ber6mde orgelbyggaren Johan Niklas 
Cahman ·(t 1736), brorson till den store orgelbyggaren Hans-Henrik 
Cahman.2 Om den i citatet omtalade Qwarnstr6m heter det hos Hiil
phers pa ett annat stalle: >>Petter Qwarnstrom i Sundsvall hade Hirt 
Hos Radman Holm i Upsala, och 1752 erhallit tilstand at idka Org
byggerie i Gefleborgs Lan. Skall upsatt nagre sma werk i Jamteland 
och· Helsingeland, flyttat och tillokt Sundsvalls.>>3 Detta samma orgel
verk synes -ha varit i bruk fram till ar 1841, da kyrkan fick en ny 
orgel byggd av >>Direkteuren Ek».4 Denne - J. G. Ek - hade efter 
studier for orgelbyggaren P. Z. Strand bosatt sig i Torp i Harnosands 
stift, · dar han deltagit i uppforandet av ett 181/z-stammigt orgelverk� 
och hade 1838 erhallit orgelbyggarprivilegium i Norrland.5 Detta·bor� 
gade for att Sundsvalls nya orgel blev ett verk av rang. I Alfw�r 
och Ska.mt, Sundsvalls forsta tidning, stod den 20 oktober 1841 att 
Iasa en artikel om orgelns invigning i samband med den ordinarie 
hogmassan. Prosten Salen i Sundsvall, vilken tydligen var en v§.1-
talare av rang, hall ett Iangre invigningstal, enligt Alfwar och Ska.mt 
>>ett fornyat bevis pa ·talarens formaga, snillrikhet och religiositet».-

1 A. a. s. 244 (§ 67 LXVIII). 
2 T. Norlind, A. A. Hiilphers. STM 1937 s. 60 .. 
3 Hiilphers, a. a. s. 193.
4 Memorial for Biskopsvisitation 5 o. 6/�0 1865.
5 N. P. Norlind, Handbok om orgeln II s. 123. 
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Orgeln trakterades denna sondag av borgmastare Westman fran 
Harnosand, >>kand sasom skicklig orgelspelare>>, vilken infunnit sig 
pa forsamlingens begaran >>for att bedoma det nya verkets dugligheb>. 
Hans omd6me om orgeln · var mycket ber6mmande. I slutet av ar
tikeln. sags, att orgeln hade 23 stammor. - Den av- Ek byggda orgeln 
gjorde god tjanst till ar 1890, da ett nytt verk uppsattes av firman 
Akerman och Lund. Denna orgel hade 30 st., 2 man. och pedal. -
I april 1938 invigdes kyrkans nuvarande orgel, byggd av A. Marten
son, Lund. Den har 50 st., 3 manualer och pedal och ar helt elektrisk. 

V em som var den forste kantorn och organisten i Sundsvall, nar 
han b6rjade sin verksamhet och under vilka omstandigheter han ar
betade - darom Iamna en de kallor man haft att radfraga -- f6re
tradesvis mantalslangder -- i fullstandig okunnighet. I mantalslang
derna ha synbarligen endast vissa inflytelserika personer i samhallet 
fatt siha titlar utsatta: borgmastaren,- radmannen, komministrarna, 
notarierna och borgarna, och forgaves spanar man efter titeln kantor, 
organist eller klockare. Att Sundsvall verkligen haft organister redan 
under 1600-talet framgar emellertid med all 6nskvard tydlighet av 
den av N. Ahnlund i hans arbete Sundsvalls historia anforda nor
malstaten for Sundsvalls stad for ar 1696. I denna stat star bland 
andra personer aven uppf6rd en >>organist», som >>aflonas af forsam
lingen».1 

Att finna namnet pa nagon -kantor, klockare eller organist, som 
verkat i Sundsvall pa 1600-talet, har inte lyckats mig. Nagot annor
lunda staller det sig betraffande i'700-talet. Sa omnamnes i en kom
munionslangd fran 17 45 en >>klackare Olaf Geting>>. Omedelbart efter 

· namnet star antecknat >>d6d>>. Da ingen av kolumnerna for note
rande av nattvardsbes6k ar ifylld, kan nog harav dragas den slut
satsen, att Geting dott alldeles i borjan av 1745 eller i slutet av
1744 men likval hunnit inforas i kommunionsboken a-v: skrivaren.
I vade fall har Sundsvall under forra halften av 1700-talet.haft en
klockare, som hetat Olaf Geting. Detta antagande bestyrkes till fullo
av att namnde klockare Olof Geting star upptagen i en f6rh6rsbok
for ar 1714. Aren 1714-1744 har han salunda med sakerhet verkat
i staden. Antagligt ar, att denne Geting var slakt med en radman
Johannes Geting, vars namn aterfinnes i en mantalslangd fran 1699.
-;--- I >>Mantals Langd 6fwer Sundsvalls stad pa anno 1750>> finner man
vidare >>klockare Thore Geting>>. Densamme star upptagen aven i en
f6rh6rsbokf6r ar 1752. Man har har tydligen att gora med en nara
slakting - kanske en son - till ovannamnde Olaf Geting, vars be-

1 A. a. I s. 224. 
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fattning han overtagit efter dennes dad. Hur Hinge han tjanstgjort 

ar mycket svart att avgora, pa grund av en beklaglig lucka i raden 

av husforhorsbocker. - Kanhanda har det just varit Thore Geting 
som eftertratts av >>cantor och klockare Per Linderberg>>, upptagen i 

forhorsboken 1803-1813. Om denne Linderberg far man ocksa upp

lysningen, att han var fodd 1769. - Han foljdes av Daniel Sandberg 

(fodd 1793), vilken antagligen tilltradde sin tjanst aret 1820. Av hus
forhorsboken 1813-1823, som ar kallan har, framgar namligen, att 

Sandberg deltagit i husforhor forst ar 1820, ty ingenting alls finnes 

antecknat, forran man kommer fram till kolumnen for detta ar; 
da borjar plotsligt en regelbunden serie anteckningar. Sandberg 
verkade i over 20 ar i Sundsvall. Han dog den 12 april 1846. Fran 

Sandbergs tid som kantor kan namnas, att han 1844 anholl i kyrko
radet om >>ett skrank vid orgelverket». Denna anhallan ansag emeller
tid kyrkoradet >>efter derom tagen narmare · kannedom ej fortj ana 

nagot afseende>>.1 
- Sandberg var aven kompositor, vilket framgar

av foljande annons i Sundsvalls .allra aldsta tidning, Alfwar och

Ska.mt jan. 1841: >>Barndomsminnen, af Vitalis, sangsatte och Forte
piano-ackompagnerade af Daniel Sandberg>>: Sangerna funnos till 
salu i Landins bok- och musikhandel. - Daniel Sandberg fick till 

eftertradare E. P. Billstrom, som inflyttat fran Selanger 1842 och som 
troligen fatt vikariera for Sandberg under dennes sista levnadsar. 
Kyrkoradsprotokollen ha en hel del att fortalja om denne Billstrom. 
I ett langt protokoll fran 22/ 5 1859 heter det, att Billstrom, som var
saval folkskollarare som organist i forsamlingen, hade ingivit anmalan 
till folkskoledirektionen och till sockenstamman om att han pa grund 
av forsvagad ha.Isa inte Iangre kunde tjanstgora vid folkskolan utan 

nodgades ta avsked. Han hade vidare hemstallt till kyrkostamman 
om en tillokning av kantors- och organistlonen och om tillatelse att

bo kvar pa sitt skollararepostalle. Denna sista begaran beviljades

emellertid inte, men kyrkostamman beslot att ,anvisa Billstrom en 

pension pa 400 rdr om aret som er.sattning for skollararelonen. -
I detta sammanhang kan namnas, att staden vid denna tid hade tva 
folkskollarare. D en ene hade 800 rdr i Ion jamte husrum, den andre 

450 rdr med husrum samt >>darmed forenad klockare- och organistlon, 
uppgaende till enahanda belopp.>>2 Organistbefattningen skotte Bill
strom till sin dod 23

/12 1881.3 Han synes ha varit en nitisk organist.

1 Kyrkoradsprotokoll 22/10 1844.
2 Kyrkostammoprotokoll 8/8 1858.
3 Husforhors- och kommunionsbok 318-636. 

91 

1865 anmalde han for kyrkostamman, att orgeln behovde repareras.1 

Han fick tillstand till reparation, vilken han sjalv verkstallde. -

Under Billstroms tid forekom i kyrkoradet en diskussion, som har 

ett visst intresse.2 Den rorde sig om huruvida det slmlle vara tillatet

att ge konserte! i kyrkan. Den direkta· anledningen till att fragan 

blivit vackt, far man inte veta, men naturligtvis kan man anta,

att musiker velat framtrada i kyrkan. Meningarna broto sig i kyrko

radet� Somliga hade ingenting emot saken ifraga, . men flera ansago 

,dock, att sadana tilltag som konserter skulle profanera kyrkorummet�

.och diskussionen slutade med seger for denna sistnamnda uppfatt

ning. Den som velat konsertera i Sundsvalls kyrka vid denna tid

fick formodligen · avsta darifran . Men denna avvisande installning

till saken var visst icke regel for Sundsvalls kyrkliga myndigheter.

Sa tillkannager en organist vid namn G. Gunther i Alfwar och Ska.mt 

?-1/ 8 1845, att han >>med wederborligt Tillstand>> amnar giva >>en ande-:

lig och religios Orgel-Concert uti harwarande Stadens kyrka>>, och 

kyrkokonserter voro en ingalunda ovanlig foreteelse under senare 

halften av 1800-talet. - Organisten E. P. Billstrom eftertraddes av 

direktor Anders Gustaf Eriksson, utnamnd 1883. - Efter denne 

kom ar 1928 Sundsvalls nuvarande organist i statskyrkan: musik

direktor Jolm Hult. Denne hor i detta nu till landets mera framstaende 

DTganister och har som sadan ofta framtratt i radio under sen.are ar.

I detta sammanhang kan aven namnas Hults insats som ledare for 

kyrkokoren. - Om direkt6rerna . Erikssons och Hults insatser utan-

for kyrkomusikens· omrade skall fangre fram talas. 

Musiken och skolan. - Det ar - enligt Ahnlund3 inte omojligt;

att Sundsvall fatt en >>barnaskola>> - som termen lyder -- redan 

under Gustav II Adolfs regeringstid. Men denna skola tycks under 

1600- och 1700-talen ha haft att kampa med stora svarigheter. Den 

var inte sarskilt omhuldad, och det forekom manga avbrott i under

visningen. Nagon mera framtradande sang- eller annan musikunder

visning har det tydligen inte :varit tal om i barnaskolan i SundsvalL

.Sa sent som 1745 meddelar konsistoriet: >>Inga andra disciplar frekc

ventera dar, an sadana som undervisas i kristendom och nagot litet 

ofwa sig i raknande . och skrifwande>>.4 Om musiken hiir, i en skrivelse 

·fran 1745, ej omnamnes med ett ord, ar det nog ej heller troligt, att 

den tidigare intagit nagon namnvard plats pa schemat 

1 Kyrkostammoprotokoll £s /5 1865.

2 Kyrkostammoprotokoll 17 /5 1857.

3 Sundsvalls historia I, s. 270.

4 Se Ahnlund a. a. II s. 320. 



92 

Den som ville inhamta mer kunskaper an vad som var mojligt att 
fa i. Sundsvall, reste garna till Harnosand, vars undervisningsvasen 
stod pa en vida hogre niva. Harnosand var stiftsstad, och dar inrat
tades tidigt gymnasium. Av sarskilt intresse ar nu, att man dar hade 
en s. k. director musices, vilken bl. a. skulle undervisa i musik vid 
skolan. Jag bygger har narmast pa. ep. uppgift i en sundsvallstidning 
fran mitten av 1800-talet, >>att i Hernosand alltid funnits nagon,. 
som egt titel och vardighet af director musices>>.1 Daremot har jag 
inte funnit nagot, som kunde tyda pa att en person med denna titer 
nagonsin verkat i Sundsvall. Musikundervisningen har salunda pa 
1600- och 1700-talen av allt att doma - till skillnad ·fran forhallan
dena i Sundsvall - verkligen varit nagot att rakna med i Harnosand� 

I Sundsvalls laroverk, grundat 1724, ursprungligen kallat Sunds
valls Pedagogi, forekom vid 1800-talets borjan sangundervisning,. 
atminstone under kortare perioder. Stadens organist anmodades nam
ligen enligt kyrkoradsbeslut den 26 augusti 1814 att ataga sig den
samma mot rantan av den s. k. Olivenbaumska fonden. Denne orga
nist var emellertid inte till skolmastarens belatenhet, och darfor 
upphorde snart hans befattning.2 Den organist, det har ar fraga om, 
kan inte ha varit nagon annan an Per Linderberg, som verkade i 
staden vid denna tid (jfr s. 4). >>Horaren Johan Dahlstrom erbjod 
sig derefter att skota tj ansten mot samma afloning, om nagon sang
undervisning profvades nodig.>> (Westling.) Man vet emellertid inte,. 
om detta anbud antogs. 

Forst ar 1839 .blev sanglararesysslan uppford pa stat vid Sunds
valls · 1aroverk. Sangundervisningen bestod da antagligen forst och 
framst i inovande av koraler. Men efter hand utvecklades och berika
des den. Det kan salunda ha sitt intresse att narmare taga del'av en 
redogorelse fran t. ex. 1878-79 for att se, hur musikundervisningen 
da tedde sig. Enligt denna redogorelse voro · larjungarna fordelade 
i tre sangavdelningar ?llt efter deras teoretiska underbyggnad och 
tonsakerhet. Tredj e sangavdelningen skulle bibringas kunskaper i 
den allra e:riklaste allmanna musiklaran (nottecknen, klaverna, for
tecknen), >>tontraffning pa skalans och treklangens intervaller uti 
C-dur samt choralsang>>. Andra sangavdelningen skulle dessutom Iara
sig skalorna och tonarterna och sjunga >>lattare sangstyckem, under
det att forsta avdelningen skulle bli invigd i nyanseringens och and
hamtningens konst, ovas i svarare tontraffningar och darjamte
sjunga trestammigt. --'-- Sangundervisningen omfattade 4 timmar i

1 Alfwar och Skamt ::.s;9 1844. 
Se G. F. Westling: Bidrag till Sundsvalh faroverks ·historia. 
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veckan, 1 Jor forsta;.1 for andra och 1 for tredj e .saiigavdelningen samt 
1 for gemensamma ovningar. Undervisningen i instrumentalmusik 
. omfattade 2 timmar per: vecka. Elva elever deltogo dari pa hasten 
1878, sju pa varen 1879. 

Av den nu anforda redog·orelsen fran 1878-79 att doma stod 
:sang- och musik:iindervisningen vid Sundsvalls laroverk vid denna tid 
pa ett ganska hogt plan. Den som fort utvecklingen darhan, kan inte 
garna ha varit nagon annan an skolans davarande musikla.ra1:'e 
G. F. A. Ruthstrom. Denne hade foljt med ett musikersallskap pa 
k.onsertresor i Sverige� Nar sallskapet en gang konserterade i Sunds
vall, gjorde Ruthstrom ett sa starkt intryck pa de hedervarda bor
;garna, speciellt tack vare sin eminenta formaga att spela dansmusik, 
:att man ville ha honom kvar i staden och erbjod honom musiklarar
befattningen vid Iaroverket. Ruthstrom antog erbjudandet. Detta 
bor ha varit omkr. 1870. I varje fall var Ruthstrom 1873 fast an
stalld i Sundsvall.1 Han verkade dar i flera decennier anda till sin 
.dad 1909. Gotthelf Amadeus Ruthstrom synes ha varit en ovanligt 
.ctugande la.rare och en duktig musiker. I sin undervisning anvande han 
•en av hon om sj alv forfattad >>Larobok i musikens teori, lamp ad for
:sangundervisningen vid de allmanna laroverken», och han lat sina
,elever sjunga av honom sjalv utgivna >>Trestammiga sanger for skol
ungdomem>. 2 

- Alltsedan Ruthstroms tid har man vid Sundsvalls
laroverk - dar nu dir. Hj. Boberg skater musikundervisningen _:_
foljt de goda traditionerna.

I Sundsvalls folkskola, som sta,_rtade 1839, blev sangundervisning 
inford 1847. I Reglemente for Sundsvalls forsamlings Polkskola heter 
det da: >>Tvanne timmar i veckan anvandas till ofning i Koralsang, 
hvarvid foretradesvis bora forekomma de Psalmer, som vid de dag
liga bonestunderna afsjungas>>. Och av reglementet for smaskolorna i 
-Sundsvall 1873 far man den intressanta upplysningen, att >>Sang ofvas
-efter siffror och ·med ledning af psalmodikon». Tydligen var det det av
.Johan Dillner konstruerade stranginstrumentet psalmodikon och den
till detta horande siff erskriften som kom till anvandning vid sang
undervisningen i smaskolorna i 1870-talets Sundsvall - liksom vid
:sa manga andra skolor i Sverige.

Ingen markligare forandring synes ha kommit till stand i musik.., 
undervisningen vid Sundsvalls folkskolor forran pa· 1880-talet. V�a 
,ett skolradssammantrade 1886 anstalldes som. la.rare· i sang ·med

'I:· Personliga upplysningar av G. F. A. Ruthstroms brorson profes�or Juiitlt 
Ruthstrom. 

� Redogorelse for H6gre allm. larov. i Sundsva11 lasaret 1878-79 . 
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folkskolans tva hogsta arsklasser vik. folkskollararen J. 0. Wallin 
med sex timmars undervisning i veckan. Med detta be.slut borjar 
ett nytt skede. Namnde Wallin var en mycket nitisk Ia.rare, och snart 
nog bildades, tack vare honom, en ordentlig sangk6r. >>Manga eleven>,_ 

sager Per Bratt, >>kunna vittna om att folkskollarare Wallin, som 
var en i vida kretsar hogt skattad k6rledare, nedlagt mycken energi 
for k6rernas bestand och f6rkovran, och att den vid flera tillfallen 
upptradde for en st6rre publik, bland annat vid Gustaf-Adolfsskolans
invigning ar 1892. >>1 

- 1907 fick skolan pa initiativ av >>folkskollararen 
och examinerade musiklararen>> A. J. "'\Vistrand en egen musikkar _:__

en hornorkester. Wistrand blev dess sj alvskrivne le.dare och under
visade i hornblasning tva ganger i veckan. 

Nu foljde en period av stor aktivitet for saval k6ren som orkestern. 
1910 gavo de tre gemensamma offentliga konserter i Sundsvall, och 
de foljande aren konserterade de regelbundet dar. De voro aven ute· 
pa turneer; k6ren gastade Harnosand, och orkestern fore.tog resor 
till Hudiksvall och Ostersund och var till och med over i Finland,. 
dar konsertet gavos i Vasa och Jakobstad. - Fram pa 1920-talet 
synes sangkorens och hornorkesterns egentliga glansperiod vara sluL . 
Sedermern har det i varj e fall mig veterligt ej varit fraga om nagra 
turneer. 

Musikii.lskare�ch konsertgivare. - Det foregaende har· velat ge en 
-forestallning om musiken inom kyrka och skola i Sundsvall · genom
tiderna. Men vilken roll har da musiken spelat i samhallets liv i 6v
rigt? Pa vad satt ha stadens invanare utanfor kyrko- och skolmurarna
kommit i ber6ring med musikens adla konst? Det ar de fragorna, den
foljande framstallningen framfor allt vill ge svar pa.

Om 1600- och 1700-talens Sundsvall finns inte mycket att 16rtalja 
ur nyssnamnda synpunkt. Detta forhallande har forst och framst en 
social orsak och hanger samman med hela den europeiska samhalls
utvecklingen. Det var ju forst under senare halften av 1700-talet,_ 

som musiken b6rjade tranga ned till folket - dessforinnan hacle den 
varit en konst for furstar och aristokrater eller en kyrklig angelagen
het. Det var framst borgarklassens frammarsch, som betingade den 
stora omvalvningen harvidlag. Borgarklasseii borjade bli medveten 
om sin makt, och den gjorde ansprak pa musiken for sin rakning. 
Den var ivrig att fa h6ra och gora musik. Det var den som manade 
fram tidens konsertvasende. Musiken blev en vara, som kunde kopas 
for pengar. Under dessa forhallanden skapades ett musikbildat skikt i 

1 P. Bratt: Sundsvalls folkskolor 1839-1939.
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samhallet. I detta skikt sarskilde man de tre kategorierna konst
·narer, kannare och musikalskare eller dilettanter. 

Denna allmanna europeiska utveckling aterspeglas tydligt aven · i 
·den lilla norrlandska staden Sundsvall. Dar fanns ingen adel eller
aristokrati, som )mnde astadkomma nagot musikliv under de forsta
arhundradena av stadens historia. Det ar tvivelaktigt, om dar varit
nagra s. k. stadsmusikanter pa 1600- eller 1700-talen. Jag har i varje
fall inte funnit ens en antydan darom. Man kan emellertid vaga rakn·a
med en och annan spelman, som stod for musiken, da det var dans pa
lekstugorna (sadana fanns det namligen flera enligt Ahnlund).1 Det
ar forst, da Sundsvalls borgare pa allvar borjade gora sig gallande -=
omkring ar 1800 - som la.get pa musikfronten blev ett annat. Darom
vittnar Sundsvalls aldsta tidningar, den fornamsta kallan i detta sam
manhang. De la.ta en namligen fa inblick i en borgerlig musikkultur,

som icke ar att forakta. De allra forsta tidningarna aro fran ar 1841,
och de ge en den bestamda uppfattningen, att denna borgerliga musik
kultur da redan var fullt utformad och sa att saga far.dig. Eftersom
det inte fanns nagra tidningar fore 1841, har man inte nagra mojlig.,.
heter att narmare folja dess gradvisa framvaxt. Man kan emellertid
anta, att utvecklingen borjat ta fart vid 1800-talets borjan.

Sundsvall hade fatt en musikintresserad borgarklass. Sta den rak- _ 
nade manga _ musikalskare och >>musikfilskarinnon> - uttrycket fore
kommer flera ganger i korisertprogrammen -, och den hade goda 
amatorer. Det var den tid, da de:t horde till god uppfostran, att de 
burgnare familjernas unga dottrar fingo Iara sig sjunga eller spela 
nagot instrument. Full rostratt - skamtar en skribent i stadens 
tidning Alfwar och Ska.mt ar 1850, da representationsreformen var 
aktuell - borde den unga flickan aga, som bland annat >>sjunger 
Bottigers poemer och spela kan en polka ny>>. Klaveret var nog det 
mest gouterade instrumentet, men aven . gitarren tycks ha varit 
·mycket popular. Annonser om gitarrer forekomma ofta i tidningarna.
Det ar klart, att behovet av la.rare i sang-, klaver- och gitarrspel
·o. s. v. skulle bli kannbart. Och lararna la.to inte vanta pa sig. Det
fanns flera sadana i Sundsvall. De voro i regel ej yrkesmusici utan
hade musikundervisningen som en uppgift vid sidan om sitt borger
liga yrke.

Om det salunda var ganska gott om musikalskare och dilettanter,
sa uppstod ocksa ,_ som en naturlig folj d harav - en ganska livlig
konsertverksamhet. S. k. musikaliska soareer voro en vanlig fore-

1 Sundsvalls historia s. 262. 
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teelse; det blev foretradesvis amatorernas konsertform. Meri inte 
alltfor sallan ficlc Sundsvall besok av nagon verklig konstnar, en star 
musiker, som farigslade publiken under en eller ett par konserter. 
- Riktiga musikkannare var det av allt att doma ont om. Det ar
knappt att konsertrecensenterna kunna kallas for kannare. Recen.:.. 

sionerna vittna ytterst sallan om verklig forstaelse och kansla for de
djupare musikaliska vardena ..

Annu ett drag i tidens musikliv ma namnas. Jag tanker pa de 
manga vaudeviller och skadespel med musik som gavos i Sundsvall, 
sarrit pa det faktum, att sundsvallsborna en och annan gang fingo 
-hera opera.

De drag, jag har tagit fram, kunna sagas prag-la det borgerliga
musiklivet i Sundsvall anda fram till 1890-talet. Efter denna allmanna
karakteristik av skedet kan det ha sitt intresse att granska detta
litet narmare och folj a konsertverksamheten artionde for artionde
framat i tiden. Darvid ar jag emellertid tvungen att borja forst med
1840-talet, eftersom tidningarna - det egentliga kalhnaterialet -
-begynte utkomma forst da.

1840-talet. - Lat mig borja med att namna en kammarskrivare 
August Segerstrom: Denna hade kommit till Sundsvall 14/1 1841.
Han var musikalskare, o·ch en mycket foretagsam sadan. Redan i det 
allra forsta numret av Alfwar och Skamti later han inflyta ett >>aver
tissemenb>, att han lamnar >>grundelig undervisning i sang och pa 
guitarre samt for nyborjare pa harpa och flojb>. Man far vidare 
bl. a. veta, att >>goda, lattspelta · Guitarrer med stark ton, som ock 
Ters-Guitarrer» finnas till salu hos honom. Kammarskrivare Seger.:.. 
stroms · >>avertissemenb> har tydligen uppmarksammats; ha-n maste 
fort ha fatt manga elever, ty redan annandag pask namnda a:r kan 
han · foranstalta en stor >>Musikalisk Soiree>> i Radhussalongen med 
framfor allt egna elever som exekut6rer. Progrnmmet for soaren ar 
sa tidstypiskt, att det fortj anar att aterges i sin helhet: 

>>F orsta Afdelningen
1 :o Trio ur op. Felsheirns bussar, sjunges af elever · och arnateurer. 
2 :o Aria af Mozart sjunges af elever. 
3 :o _Trio af Bluhms sjunges af elever och amateurer. 
4 :o. Introduction och Rondo for guitarre af Kyffver exekve,ras af elev. 
5:o Cavatina ur op. Turken i Italien af Rossini sjunges af elev. 

1 Har sedan citerat: AS. 
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Andra Af delningen . 

6:o Duo brilliante aJ Caraffa sjunges af Musikalskarinnor. 
7:o Duo af Kuhlau ,sjunges af elever och arnateurer. 
8:o Cavatina ur op. La Gazza Landra af Rossini sjunges af Musik

alskaririnor. 
9:o Kor ur Rofv�rborgen af Kuhlau. Final.>> 

Efter konserten blev det dans; och till de >>forenade nojena>> kostade 
entren 1 rdr b. for aldre och 32 sk. h. for minderariga. Efter pask 
lastes i AS en herommande recensilon. August Segerstrom fick fint 
betyg, och elever, amat6rer och >>musikalskarinnor» harangerades for 
>mtmarkt konstnarsskap>> (nr 15: 1¾). Till sist hette det: >>Pa manga
ar · har inom var stad ej gifvits en sa njutningsrik afton. Dock maste
vi beklaga, att nagra bland ahorarna eller kanske bland eleverna
visade sa ringa musikaliskt sinne, att de pratade och hviskade under
det nagra af numren gafs.>>

August Segerstroms namn forekommer inte vidare i spalterna.
Han kanske i fortsattningen me:fa ha.Hit sig i skymundan. Hur som 
helst - det fanns andra an han som kunde ordna musiksoareer. 
Frans· Allin hette en av dem. 26 /1 1843 arrangerade denne en soare 
� Radhussalen. Darvid ar det anmarkningsvart, att han var rikligen 
foretradd pa programmet som kompositor. Man fick av kompositoren 
Altin hara en trio for piano, fiol och cello, vidare en sonat for piano 
och :-- det mest uppseendevackande - en >>Seen och Chor» ur en opera, 
>>Hilda>>. Frans Altin har tydligen varit ett namn att rakna med.
-:- For ovrigt forekommo vid samma konsert bl.. a. arior ur >>Den
stumma>> och >>Barberaren i Sevilla>>. De upptradande voro enligt
annonsen >>musikalskare och musikalskarinnon>.

L.. J .. Appelberg var en musikdirektor - synbarligen bara pa besok 
i Sundsvall i sept.. 1842 - som annonserade en konsert, vars narmare 
detaljer. emellertid skulle meddelas forst genom affischerna. Utfor
ligare upplysningar far man om en. >>deklamatorisk,: musikalisk och 
scenisk aftonunderhallning>>, som gick av stapeln 19 / 6 1842 pa Brunns'"' 
salongen under J. G .. Sodergrens och C. F. Sandstroms presidium. 
Da deklamerades bl. a .. Lidners Spastaras dod till pianoackompagne-· 
mang. -· I slutet av ar 1843 och borjan av 1844·voro sangaren H. A.

Graef le och sangerskan Louise Dahlberg mycket verksamma i · Sunds
vall. Om de voro bosatta dar for la:hgre tid ar·ovisst. De gavo gemen
samt sex musikaliska soareer; varav de fyra sista voro subskriberade. 
De kande sig manade dartill for att - som det heter 'i- AS 30

/11 45 -
>>forskaffa Musikens vanner· nagot tillfalle- till f6rstr6else under inne
va:ra:n.de vinter».• Deras sangrepertoan stod tydligen inte pa nagon 

7-438478. 
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sardeles hog niva. I programmet finner man bara sadant som >>Langtan 
efter Tyrol» (alpvisa), >>Start sangpotpurri af Strauss>> o. s. v. Herr 
Graefle oppnade ocksa i borjan av ar 1844 en sangskola for barn. 

Under 1844 dyker ett sallskap, som heter >>Nytta och Noj'e>>, upp 
i spalterna. Det hade tydligen bl. a. till uppgift att uppmuntra och 
satta fart pa musiklivet. 24/5 1844 gjorde sallskapet en verkligt god 
insats. Pa en star konsert denna dag utfordes namligen Beethovens 
septett - av allt att doma for forsta gangen i Sundsvall. Om man 
betanker, att de exekverande bara voro amatorer, sa ar det sannerligen 
erkannansvart, att forutom septetten aven spelades tva strakkvar
tetter, den ena av Crusell, den. andra av Rode. Dessutom. fick man 
hora >>Rombergs beromda variationer ofver Swenska Folkvison> (AS 
20/5 44). I a3:monsen omtalas, att behallningen av konserten skulle 
tillfalla sallskapet Nytta och Noj es. kassa >>for inkop af annu erfor
derliga instrumenten>. I sanning ett vackert ·vittnesbord om sallska
p�ts energiska arbete till musiklivets fromma ! 

I september 1847 hade Sundsvall besok av -musiker fran Gavle 
med en viss A. Andersson i spetsen. De konserterade ett par ganger 
i . samband med danstillstallningar pa Casino. Man fick hora violin
soli av Beriot och Mayseder och aven solo for valthorn och klarinett. 
For ovrigt stodo aven musikerna for dansmusiken dessa kvallar. 

En >>kongl. kammarmusiker» gastade Sundsvall 1848. Han hette 
C. R. af Uhr och var violinist. - Han utgj orde d:r:agplastret vtd en
musiksoare 17 / 8, da han spelade kompositioner av Beriot.

I slutet av 1840-talet borjar den foreteelse, som sedan blev sa vanlig 
i Sundsvall under sen.are halften av 1800-talet: en hel musikerfamilj 
kommer till staden nagon tid pa aret for att ha sa kallade musikaliska 
aftonund_erhallningar pa nagot av de framsta naringsstallena. Sa 
anlande till Sundsvall ar 1849 musiker F. Altenburg med familj fran 
Kopenhamn for att under en veckas tid ha sadana musikaliska afton
underhallningar pa Casino. En dylik familj var salunda en slags mot
svarighet till vara dagars restaurangmusiker. 

I vilken utstrackning kommo sundsvallsborna i kontakt med sang
spel och opera under deriria tid? Sa mycket kan sagas; att dessa musi
kens former icke voro dem alldeles obekanta. Tre olika teatertrupper -
tyckas ha varit i Sundsvall under 1840-talet, och de ha forfoga:t over 
tillrackligt med sang- och musikerkrafter for att musikinslag i skade
spelen eller, om det ville sig val, en• opera skulle kunna framforas.
Den forsta teatertruppen leddes av C. A. F. Berggren, men varifran 
den kom, ges ingen upplysning om. Den gav i sept. 1845 bl. a. >>med 
benaget musikhitrade af Herrar Amateurer» for forsta gangen >>Somn-
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gangerskan, Komedi med Melodrame i 2 akter» med musik av Du Puy. 
Darefter ·kom >>Gubben i bergsbygdem med Dalayracs musik. Ar 1846 
anlande en teatertrupp fran Gavle under L. E. Elfforss. Den spelade 
ett flertal komedier med sang (Magister Blackstadius, Kroningsdagen, 
av Blanche o. s. v.). Elfforss och hans skadespelare avlostes av J. 
Roos med ensemble fran Hudiksvall. Under detta gastspel uppfordes 
bl. a. Carl lVI. Webers >>Preciosa>>. Det stycket blev sarskilt uppskattat. 
En entusiasti�k anmalare i AS i juli 1848 sager, att Preciosa var det 
yppersta, som pa lange presterats pa scenen i Sundsvall >>ej blott 
med afseende pa dess allmant beromda musik och dess eff ektrika 
scener utan afven med afseend.e till executionem. - Ar 1849 gavs 
>>Varmlanningarna>>, som gjorde star lycka.

Till slut bar namnas nagot om var Sundsvalls musikalskare kunde
fa kopa instrument och noter da for ti den, och om vad for slags
noter som. utbjodos i handeln. · Ganska ofta mater man i tidningsspal
terna rubriken >>A. P. Landins Bok- och Musikhandel». Det var dar
violinstrangar och gitarrer kunde erhallas; det var aven den affaren,
som rekvirerade klaveren. Hos Landins funnos noterna. I dee. 1841
annonseras i AS en mangd >>Musikaliern. Det - ar inte nagon djupare
musik det ar fraga om. Dar finner man klaversattningar av valda
stycken ur Bellinis Norma, sanger med ackompanjemang av gitarr
•eller klaver ur Donizettis Karleksdrycken, solostycken och duetter 
for gitarr, >>Laura, Vald samling af sangstycken for guitarre>>; >>Farval 
till Jenny Lind>> av A. F. Lindblad, dansmusik: Rosa, Valser av 
.Strauss, >>Le bal des j eunes pensionnaires, Quadrilles, Valses et Gallops 
tres faciles et doigtes, pour le Piano par H. Lemoine>> (Det sistnamnda 
albumet leder tanken till den.flickpension, som vid denna tid existe
rade i Sundsvall och vars ledarinna undervisade bl. a. i sang och 
pianospel. AS 8/1 46). Langre fram i artiondet annonseras bl. a. sanger 
av Abr. Mankell, Geijer, ·Josephson och andra. Aven ett par direkt 
pedagogis1:a arbeten finnas upptagna: >>Teoretisk-Praktisk anvisning 
till Piano�Fortespelning efter Hummels, Schneiders, Miillers samt 
Czernys Metoder», Orgelskola av Carl Zollner, Gitarrskola av Carulli, 
Violinskola av Rode, Kreutzer och Baillot, Fl6jtskola av A. B. 
Fiirstenau. Na.got av de sista aren av 1840-taiet far A. P. Landin en 
konkurrent i E. Hollner. De musikalier som bjudas ut i denna nya 
musikhandel ha ungefar samma standard som Landins. Troligen 
hade val bade Landins och Hollners i sina notlager - aven mera och 
djupare musik an den, som direkt annonserades. 

1850-talet. - 1850-talets musikliv ar ganska likt 1840-talets. Den 
skillnaden tycker man sig likval marka, att konstnarerna, de konser-
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terande yrkesmusikerna, under 1850-talet trada meta 1 forgrunden. 
For ov'rigt fortsatta de musikaliska soireerna eiler aftonunderhall
ningarna, oftast i forening med dans, och det verkar, som om de nu 
blivit nagot av en·. fast institution; ty i en tidning fran okt. 1850 
talas om att >,de vanliga soireerna taga sin borjan pa Casino>> om nagra 

dagar, och i en a:hnan, u;1 1851, om att musiksoireerna >>fortsatta som 
vanligt varannan sondag>>. Den ledande kraften i dessa soireer synes. 
under 1851 ha varit kammarmusikern och violinisten C. Rosenthal. 
Denne och hans sallskap avlostes redan 1852 av eh musikerfamilj 
Zedeler fran Kopenhamn, vilken stod for• musiken pa Casino atskilliga 

ar framat. Pappa Zedeler lat averi sin forhoppningsfulle, nioarige son, 
som trakterade fiol och tydiigen var nagot av ett underbarn, ha.Ha 
konsert >>bitradd af .sina Foraldrar och syskom>. - Wilhelm Henuig 
var en annan ungdomlig talang, en sextonarig violinist, sorti 1853 
ripptradde· tillsammans med musikdirektor Gustaf Stolpe, som ny
ligen konimit till Sundsvall och borjat ge lektfoner i violin och piano. 

I september 1852 gastades Sundsvall av irtgen mindre an hovka
pellmastare J acopo Foroni fran Stockholm. Han gav en konsert till
sammans med sangerskan Della Santa och en cellist vid namn Arnold1 

och framtradde darvid som pianist och ackompanjator. Att detfa 
besok maste ha vartt en star handelse i stade:ris musikliv sager sig 
sjalvt. Men man forvanas over att det i tidningarna gjordes sa litet 
aff§.r av besoket. Nagon recension av den sa.J{erligen fornamliga kon
serten ha:r jag ej lyckats uppspara och hur deras program tog s1g ut, 
ge tidningarna lika litet besked om: 

Annu en cellist forutom den nyssnamnde · Arnold framtradde i 
Sundsvall 1852. Hans namn var C. A. Hedin, och det upplyses om 
att han satt som forste cellist i Ole Bulls orkester i Bergen. Vid sin koii
sert kunde han gHidja sig at en talrik publik, och >>ta.fa applader be
wittnade de ahorandes belatenhet» (AS 30 / 8 52). 

Kammarmusikern L.. Westerdahls prestationer i febr. 1854 blev6 
kolossalt uppskattade. Men sa var denne ocksa -en musikalisk-komisk 
fusenkonstnar. Han brukade namligen ---'- var han drag fram � ha 

pa sitt program nagot som han kallade >>Den musikaliske instrument
makaren, Komiskt-Musikaliskt Quodlibet>>, som han utforde >>i ko:.. · 
stym>>, varvid han lat >>hora sig pa fio( flojt, cello, kontrabas, torpipa, 
guifarre, tenorbasun, kapptrumpet, oboe,· 1erg6k, valthorn, sackpipa, 
cornetti, nyckelharpa och fruinma>>. Dessutom utfonle hail >}Solo for 
blotta handerna>> och sjong en sopranaria, vanligen u.r ope.ran Somn
gangerska:ri. Westerdahl kunde · ocksa havda ·sig i den seriosa genren. 

i Om Carl Arnold och hans resor i Skandinavien se T. Norlind, Musiklexikon. 
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I Sundsv;1ll utforde han en star fantasi � av Huke .,..,-- for flojt,. som 
var hans huvudinstru:rnent.1 

.I aligusti samma ar som kammarmusiker W esterdahl foryanade 
Sundsvall, hollos tva gedigna konserter. Den ena var anordnad. av
Fr. Sjoberg, musikdirektor vid Konungens 2dra Lifgarde, och O�car 
Dille, >>Kongl. Forste . Kammarmusicus>>. Sjoberg blaste klarinett, 
DiHe flojt och fagott. I deras ·program ingick bl. a. duo for klarinett 
och fagott av Muller och en trio av Crusell for klarinett, fagott och 
piano., vilket skottes av .den forut i annat sammarihang namnde 
Gustaf Stolpe .. -c- Den andra konserten var mera amatorbetonad; 
manga dilettariter medverkade, ·men framste solisten var en opera
-sangare fran Stockholm, Carl Johan Uddman, som sjong arior av 
Mozart m. m. - Inte langt harefter fick man. stifta bekantskap med 
sangerskan Hilda Sandels,- som gav korisert ·pa folkskolari. 

En musiksoare under julveckan 1854 maste sarskilt omnamnas, 
ty fonJtom att >>Herr Flagges goda violin och Fm Bynsou.Js ·praktiga 
fortepiano jemte flere skickliga amatorers och sangares vackra ·bidrag 
gj9rde aftonen njutningsrik och forstroelsen animerad>>, sa far man 
av recensionen veta, att >>den blifwande orchesterkassan warin en 
god grundpenning>> genom denna konsert. Uppgiften tyder ju pa, 
att man redan 1854 hade en o:rkester i Su:ridsvall, foretradesvis be
staende av amatorer, vilken _maste ha pengar till . inkop ·oyh u�derhall 
ay instrument och dylikt, eller ocksa _att man stod i begrepp att _bilda 
en orkester, och att den nu snart kunde komma till stand. 

Ganska manga betydande musiker besokte· Sundsvall under senare 
halften av 50-talet. Dar var den ber6mde harpvirtuosen A. E. Pratte, 
den skicklige blinde· klarinettisten I. F. Hentzschel fran Dresden? de 
utmarkta · sangerskorna.. Emelie Galleradi fran Stockholm och Louise 
lvl ichal, som b.eundrades inte bara for sin roststyrka utan an mer for 
sitt >>uthallande, langsamt bortdoende piano>> (AS 18/ 

7 
57). E·n klari

pettist vid - namn Addner senterades livligt j sin konsert pa 1 maj 
1855. Da hade han redan presenterats i tidningen som en av Crusells 
basta elever, och han ansftgs inte sta langt efter sin store ma.stare· i 
fraga om >>m11sikaHsk vi:rtuositet». Efter konserten hette det, at� 
>>sadana skona och harliga torier f:r:an klarinetten, som hr Addner sft
obehindrat derif:ran · aflockade, hordes har troligen for forsta gangen
och torde. icke heller af manga kurina frambringas �r detta; eljest
strafwa, n'u i alla n}'."anseringar bojliga instrument» (AS 2

/ 5 ?5). 2 

1 _ Qm Lars Westerdah1 se StockhoJ;rp.s Tidn:s sondagsbilaga 16/8 1925 (T. Nor..,. 
lind). 

2 Om Adci.ner se T. Norlind, lVIusiklexikon. 
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I fraga. om sangspel eller opera bj od 'inte 50-falet pa nagra mark..: 
ligare nyheter. Namnas bar, att Webers Preciosa, som ju framforts 
redan pa 40-talet; togs upp ett flertal ganger. Det var den tidigare 
namnde teaterdirektaren Roos, som aven nu ledde det hela.1 >>Wern 
har wal hart dessa tonskapelsen>, utbrister en skribent, >>och ej langtat 
att ater· fa hora dem ljuda !>> (Norrlandska Korrespondenten jan. 42). 
Preciosa var av allt att darn.a ·ett synnerligen gouterat stycke i Sunds-

• Vall.
Ett vittnesb6rd om levande niusikintresse o·ch villighet att verkligen

offra nagot for musikens sak ger en tidningsartikel--av 7 /10 1854. Den
behandlar ett utfardat upprop om att insamla medel till en i Sunds
vall · hosatt la.rare, som skulle lamna · >>den uppvaxande ungdomen
undervisning, i instrumental- och vocalmusik». >>Med storsta gladje>>,.
skriver tidningen, >>Se wi hari ett prof pa den upplysta anda, som pa·
sednare tidnerna uppenbarat sig inom wart samhalle>>. ·Jag kan inte
underlata att citera ett stycke, ·ur det ifragavarande, i tidningen in
tagna uppropet:

>>Att bland de skona konsterna Musikeri i icke ringa man bidrager
att foradla menniskan har troligtvis enhwar erfarit. Da de forstroels er,
man forskaffar sig af andra nojen ofta lemna efter sig tomhet o.ch miss
hag och snarare forsanira an foradla karakteren, staller Musiken afwen
efteraf hjertat tillfreds och oppnar detsamma for de renaste,_ de adlaste
kanslor. Och man ser derfore, att i den man en nation eller ett samhalle
hyfsas och foradla·s, i samma man tilltager ock dess smak for denna
konst. >> Efter exempel harpa fran grekerna, romarna och fransmannen
fortsatter det: >>War egen ofwertygelse om musikens hoga varde sasom
bildning�-:- och foradlingsmedel, en ofwertygelse, som ar fotad pa histo
riens vittnesbord och store mans, en Luthers, Rousseaus m. fl. ytt
randen, har foranlett oss att medelst subskriptions oppnande inbjuda
hwarje musikens wan att efter rad och lagenhet bidraga till en musik
la;rares aflonande >> o. s. v. Hur det. gick med denna sak, far man tyvarr
inte reda P:\ _genom tidningama.

Orri man ;till slut ser pa vad Landins och Hollners musikaffarer 
bjodo ut for noter under 50-talet, ar det speciellt en foreteelse som 
ar vard att notera: i juli 1852 annonseras for for_sta gangen i sunds
vallspressen nagra ·av Beethovens pianosonater. Det ar Hollners, som 
har att salja Sonate Pathetique, Sonata quasi una fantasia (op. 27), 
op. 2 nr 1, op. 10 nr 1 och op. 26. . 

1860-talet. -- De marklig;:i.ste handelserna inom musiklivet lind�r 
60-talet synas mig vara tillkomsten av ett par foreningar. >>Mus_ik
vannernm> hette den ena. Den o'mnamnes redan i nov. 1860 i Norr-

1 J. Roos utgav 1871: >>Gomdt ar_icke glomt, nagra30-ariga teateranteckningar».
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.landska ·Korrespondenten. Da kungjordes Musikvannernas forsta 
musikaliska so are, och redan nagra veckor darefter voro · de f ardiga 

.for sin andra soare. ----: Den andra foreningen var >>Sang- och musik
f oreningem. Om denna hittar man de forsta uppgifterna ar 1866. 
Liksom Musikvannerna var. den tydligen en sammanslutning av 
.amatorer. Ledamoterna kallades regelhrindet till· repetitioner, och 
ibland gavs en musikafton. Det hande ocksa, att medlemmar medver
kade vid· 'konserter av gastaiide celebra musiker. 

I fraga om verkliga solistkonserter blevo stadens musikalskare under 
60-talet irtgalunda. satta · pa svaltkost, aven om man tycker sig upp
tacka en viss avinattntng i forhallande till foregaende artionde. Bland
.konstnarer, · som besakte .Sundsvall under denna tid� markas violinis
terna -Edv. d'Auber.t · och .Rostad,. sa,mt sangerskorna Freija Ryberg
och Augusta Bomholdt: · Sarskilt den sistnamnda, oratoriesangerska
fran Kopenhamn, gjord·e ett djupt intryck.pa sina ahorare. Hon gav
.tva konserter i kyrkan med fornamliga program· och· sj ang darvid
.bl. a. arior ur Haildels Judas Mackabeus, �imson och Elisa._

1870-1900. - 70-talet gor intryck av att ha varit ett ganska 
·livaktigt decennium i musikhanseende. Sundsvalls musikliv gicktyd
.ligen en· lovande-framtid- till motes. Men sa·forandra.des allt i ett slag.
Den stora katastrofon koril; 25/5 1888 utbr6t den fruktansvarda brand�
som lade sa gott som·hela Sundsvall i aska och ruiner. Det ar sjalv
klart, att det tog manga ar, innan staden nagorlunda hamtat sig
fran den svara hemsokelsen. Det var forvisso inte bara materiella
varden, som gingo till spillo vid branden; den andligt-kulturella verk
samheten hade fatt en svar knack. Inte minst galler detta musiklivet.
Det ar inte forran fram emot sekelskiftet som musiklivet ·pa allvar
tar fart igen. Da kan man emellertid i gengald tala oui en verklig
blomstringsperiod pa omradet.

Pa denna punkt i framstallningen kan det ha sitt intresseatt under
soka hur det f arh611 sig �ed den musikaliska underhallningen pa sta
dens nojesetablissemang upder s�nar� qelen av ·1800-talet. Redan pa 
60-talet ha.de Casino - det beramda hotellet, restauranten och kon
sertloka)en - fatt en konkurrent i Hotel de Suede. Dar gjordes
under langa perioder av 60-talet musik sa gott som varje kvall,
bl. a. av en familj Hagemeister och sedermera av herrar Sauermann
och Sachse med sallskap (varifran de voro, ar obeka_nt). Dessa senare
·hade en mycket anstandig repertoar: de spelade ofta Mozart, Weber
och Vieuxtemps. - Pa 70-talet 6vertogs n6jest�mplet Casinos roll
· av Tivoli, a.gt av en herre med det i vara dagars Sundsvall sa kanda
namnet Knaust. Pa Tivoli voro under 70- och 80-talen flera musiker-
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familjer engagerade, t. ex. faniiljen Holm, och senare familjen Peter
sen. Under somrarna var dar. oftast nagon blasorkester, och manga 
svenska .regementsmusikkarer kommo pa detta-satt att gasta Sunds
yall: Helsinge, Vastgota, Elfsborgs och Upplands Dragoners regemen:
tens musikkarer, Skanska husarsextetten m. fl. De hollo verkliga kon
serter framfor allt i augusti ma.natl. Deras repertoar var ganska stereo
typ och de goda sundsvallsborna fingo ater och ater hara de mest be
romda ouvertyrerna och styckena av tonsattare som Donizetti, Ros
sini, Meyerbeer, .Boieldieu, Le Cocq, Offenbach, Strauss m. fl. 
. Man far inte tro, att det nu omtalade var huvudparten av den 
musikaliska kost, som stadens invanare bjodos pa fran ungefar 1870 
och framat sekelskiftet. Sarskilt 70-talet var tvartom mycket rikt 
pa verkligt vardefulla konsertevenemang. Har nagra .stickprov ! 

1871 gjorde en grupp operasangare fran Stockholm stor succe vid 
tva konserter. Det var fm [Vilhelmina] Strandberg samt herrarna 
Uddman, Ambrosi, Hakansson och Ohlsson, vilka dels a Stadshuset, 
dels i kyrkan la.to hara sig bl. a. i arior av Stradella, Handel, Haydn, 
Mozart, Mendelssohn m. fl. ma.stare. Senare samma ar .fick Sundsvall 
besok av en fornamlig sangerska fran Paris: froken Wilhelmina Holmboe 
samLp.iauist�n 0. Bystrom. Deras program stod pa en hog niva. 
Det f.ortjanar att aterges (Det ar for ovrigt intressant att jamfora 
det med det program vid en musiksoare anno 1841, som relaterats 
tidigare): 

>>Sona.te af Beethoven
Aria ur Semiramis (Rossini)
Presto· af J. S; Ba.ch
Aria. ur Profeten (Meyerbeer)
Polonaise a.f Chopin
Romans a.f Henselt
Arabesker a.f S9hum ann
Spinnvisa. ur Den be rgtagna (Hallstrom)

· Til mit hjertes dronn ing (Agathe Bakker). >>

En harpist vid namn Adolph Sjodin gjorde nagra ar senare stor
lycka, likasa violinisten de la Raucheraye. 

Den stora sensation en kom emellertid ar 1877. Da upptradde nam
ligen ingen mindre an Henri Wienfow_ski, sin ticis kanske storste violi
nist, i Sundsvall. Naturligtvis gjorde han furore vid sina tva konsert_er 
a Stadshuset. · >>Wi hafwa aldrig forr sett publiken i Sundsvall sa upp
rord af hanforelse>>, skriver. recensenten i SundsvalJs Tidning, och han 
fortsatter: >>Herr Wienia·wski -spelade med en sa overiagsen och 11.delse
full kraft, en sa inrrerlig sjalfullhet, att han oemotstandligt ryckte 
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ahoraren med sig>> (Sundsv. T. · 5/7 77). Violinmastaren hade framfor 
allt: egna kompositioner . pa sitt program: violinkonserten; _Faust
fantasi, Legend, Ryska sanger m. m. Ham hade en utmarkt ackom
panj ator: den 25-arige pianisten Richard Henneberg (sed·ermera hov
kapellmastare). Denne medverkade ocksa med pianosoli och spelade· 
bl. a. en Chopin-ballad, en Liszt-rapsodi och Schumanns Auf-
schwung. - Det kan namnas, att Wieniawski-konserterna voro be
sokta av sammanlagt omkr. 600 personer. 

Ett framtradande drag i musijdivet under 70-talet ar ·manskvar-· 
tettsangen. Tidningarna lamna manga vittnesbord darom. En hel del 
_far man hara om en kvartett, som bildades i Sundsvall 1871. Den be
stod av herrar .Odman,- Aslund, Axling och Appelberg, samtliga fran 
Sundsvalls stad. Kvartetten hade den stora formanen att for en tid 
fa till ledare >>den gamle valkande sanganforaren» A. Jahnke {Norrl. 
.Korr .. 18/ 7 71). Denne forde sina sangare till seger pa konsertestra.den .. 
Deras repertoar upptog mest san_ger av Abt, Kiicken, Bellman,. 
Soderman samt folkvisor. - Ett flertal gan_ger konserterade den 
frejdade kvartett som kallade sig >>De svenska nationalsangarn;::i.i> i 
Sundsvall. Den tycks ha varit synnerligen popular. Pa deras program 
forekoµi rikligt kvartetter av Rj erulf, Reissiger och Josephson m. fl. 
· I mitten av 70-talet kunde .man i· Norrlandska Korrespondenten. fii
lasa foljande om kvartettens davarande medlemmar: >>Den gamla
nationalsangkvartetten, den fornamsta i sitt slag, har sina medlemmar
-widt kringspridda .. Herr [Edvard] Ellberg - han med den skona
barytonsfamman - har slagit sig ner har i Sundsvall sasom konditon
herr Wadell har, efter aflagd examen, atergatt till apoteket;_ herr
_[Zacharias] Coster har fortsatt sin af_brutna kopmansbana,- herr
Lutteman fortsatter att sjunga, och herr [Gustaf] Ryberg, den ofor
brannerlige andre basen, reser annu omluing med ett annat kvartett
sallskap>> (Sundsv. T. 4/11 75).1 - Pa 80""talet fick Sundsvall en egen
storre sammanslutning av sangare: Sundsualls allmii.nna sangf Brening.
Dess ledare blev kantorn Gustaf Eriksson, f6rut namnd i annat sam-:
manhang.

En skildring av. musiklivet under de senare artiondena av 1800-
talet bleve ofullstandig, om man inte namnde Gotthelf Amadeus
!13.uthstroms namn. Det horde nog till ovanligheterna, att den datida
svenska)andsorten hugnades med en sa talangfull pedagog och ledare
1i musik som denne Ruthstrom. Om hans insats som laroverkets.
musiklarare ar redan talat. Men hans verksamhetsfalt stra·ckte sig
Jangt utanfor $kolan. 187LtiJikannagav han i pressen, att han � om

1 Om ,;Luttemanska kvartetten» se T. Norlind, Musiklexikon. 
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tillrackligt manga elever anmalde ·sig - arnade starta en sangskola 
for flickor. Denna sangskola kom inom kart till stand, och dess be
tydelse var sakerligen star� Ruthstrom tjanstgjorde aven som dirigent. 
I borjan av 70-talet ledde han det nybildade sallskapet W 6-s massings� 
sextett. Men det drojde inte lange, forran han fick till stand en hel 
orkester inom W 6, bestaende av amatorer pa bade blas- och -strak
instrument, och naturligtvis blev han dess entusiasmerande ledare. 
Ruthstrom var aven en duktig pianist och anlitades da och da som 
ackompanjator at celebra solister. 

I fraga om operaforestallningar blevo sundsvallsborna inte bort
skamda. 60-talet hade i det avseendet varit i det narmaste tomt pa 
-evenemang, och pa 70-talet gavs - sa vitt jag kan se - bara en enda 
verklig opera: >>Karleksdrycken» av Donizetti. Den kom upp pa Sunds
valls teater 1871. Senate spelades en opera, comique: >>Resan till Kina>> 
av Bazin. >>Denna operett», sags det i presentationen, >>lar wara ratt 
natt bade hwad text och musik betraffar och ej att forlikna_med de 
s. k. Offenbacharna>> (Sundsv. T. 8/ 9 75). (Offenbachs alster stodo tyd
ligen inte sa hogt i gunst i Sundsvall.) - Mest forekommo obetydliga
komedier och vaudeviller med sang. Det var egentligen bara >>Brollopet
pa Ulfasa>> som fordelaktigt· skilde sig ·fran mangden. ·Det· skadespelet,
med Sodermans ypperliga musik, gick over tiljorna manga ganger ·
och vackte start jubel.

Musikalisk hogkonjunktur. (1900-191�). - Den stora kulturella 
blomstring, som i allmanhet kaimetecknar epoken 1900-1914, for
markes aven i Sundsvall. Sundsvallsborna kommo nu pa ett helt 

· annat satt an forut i kontakt med allt det basta-inom litteratur, konst
och musik. I pressen anmaldes pa ett ypperligt satt de nya bockerna 
av tidens stora forfattare, och skickliga skribenter hollo lasarna av 
Sundsvalls tidningar a j our med de markligare handelserna pa den 
europeiska kulturfronten� Konstutstallningar voro-inte ov�nliga, och 
pa Sundsvalls teater spelades Goethe, Schiller, Ibsen och Strindberg. 

· Manga voro sakerligen de person er som under de a.ten besj a.lades av
varm idealitet och tro pa de, goda makterna i tillvaron. -Samtidigt

- vaxte sig karleken till hembygden allt starkare.
Sadan var den atmosfar, i vilken musiklivet nu ater spirade och

frodades. Det kan med fog sagas, att korsangens uppsving under dessa
ar ar ett av uttrycken for den nyssnamnda idealiteten och den ny
vaknande · hembygdskanslan. Man hade fatt upp ogonen for sangens
stora ideella och folkuppfostrande betydelse. >>Sangen adla kanslor
foder», heter det ju sa betecknande. :.._ Vid den forsta allmanna
svenska sangarfesten i Stockholm 1897 gjorde norrlandskoren (det
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var utesluta.nde ·traga om manskorer) en star insats. I denna kot 
ingick vid det tillf allet ocksa Sundsvalls allmanna sangforening under 
ledning av kantorn Gustaf Eriksson. I Stockholm·bildades da Norr
lands sangarforbund. Ar 1904 holl detta forbund en sangarfest i 
Sundsvall, --som formade sig till en succes pyramidal. 300 sangare 
deltogo, 2 000 personer a.horde · de tva konserterna pa Tivoli, 800 
-personer konserten i kyrkan, och stadens borgare gjorde sitt allra
basta, for att sangarna skulle trivas; det anordnades storartade fester
for dem, med· manga tal och ett overmatt av mat och dryck. En av
ledarna for Norrlands sangarforbund var sundsvallsbo. Han hette
Karl Adam Lagerheim. ·Han var sanglarare

., 
och andre dirigent i

Forbundet. Vid sangarfesten .1904 var han den dominerande gestalten.
Sundsvalls Tidning presenterade honom da med bl. a. foljande ord:
>>Att namna namnet K. A. Lagerheim ar for alla som nagot kanna
till den mannens -verksamhet detsamma som att uppvacka tanken
pa en sallsynt hangivenhet · for ideella mal.>> - Vad sj ongs da vid
konserterua? Till storsta delen var det gamla kanda saker, t. ex.
)>Over skogen, over sjon>> (A. F. Lindblad), >>Orf�us sjong>> (0. Lind
_blad), · >>0 Gud som styrer» (Wennerberg), vidare. sanger av Kjerulf,
Soderman och Peterson..:.Berger. - Sundsvall intog en sarskilt fram
skjuten plats i Norrlandska sangarforbundet aren 1901 �1904. Da hade
·staden namligen hand om ledningen, i det att styrelsen bestod av
kanda sundsvallsbo:r: grosshandlare Brunthen, d1rekt6r Knaust, re
-daktor Pettersson, kapten Sandelin, jur. kand. Berggren och andre 
forbundsdirigenten Lagerheim. 

>>.Sangarbrodernm>, >>Wallinska kvartettem och >>W 6-korem voro nam
nen pa de manskorer, som sago dagen i Sundsvall, >mar seklet var ungb>. 

Men det var inte hara manskorsang som odlades sa flitigt i Sunds
vall dessa ar. f,.n mer frapperande ar de blandade korernas tillkomst 
-och aktivitet.

Ar 1903 p.olls ett allmant ungdomsmote. pa Fransta folkhogskola i 
Medelpad. Detta var den yttre anledningen till att provinsens sangare 
och sangerskor samlades. En sundsvallsarkitekt vid namn P. Oster
.land hade namligen latit utga en inbjudan till ovning i unison sang 
-och korsang pa motet. Ett femtiotal horsammade kallelsen. Ar 1905
halls ungdomsmotet i Sundsvall, och da ledde arkitekt Osterlund en
l{yrkoko�sert av blandad kor. Behovet av en fastare organisation
-.for verksamheten blev alltmer kannbart. Forslag framkom om att
:man skulle bilda ett allmant korforbund i Medelpad. Dess uppgift
.skulle vara inte bara att planmassigt forbereda arliga sang·armoten
utan ocksa att positivt arbeta for den folkliga sangens ut-veckling.
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>)Forbundets uppgift och ma.I», formuleras det i stadgarna, >>ar att pa 
-nationell · och kristlig grund verka for hojaridet och utovandet av·god
och vardig unison- och korsang i Medelpad>>.rVid ett mote i Sundsvall
1906 bildades Medelpads alhnanna korforbund. Detta var det forsta,
ett helt landskap omfattande korforbundet i vart land. -,-- 1909 halls
ater sangarfest i Sundsvall. 16 kor:er med inalles 400 sangare deltogo.
Staden agde vid denna tid flera blandade korer. Den basta var otvi
velaktigt Orfeus-koren (cirka 15-20 medl.), som P .. Osterlund ledde.
Den gav da och da s. k. folkkonserter. Vid eri dylik utgjorde publiken
500 personer. Vidare funnos >>Seklets Hopps>> sil.ngkor, Sundsvalls
G-T-kor, Elimkoren och Betlehemskoren. - De blandade korernas re
pertoar har formodligen - utom unisona sanger --,. omfattat ungefar
vad som fauns att tillga av kanda svenska och andra nordiska ton,..
,sattare.

Samma .Iivaktighet, som praglade arbetet for sangen under dessa ar, 
kan iakttas aven pa instrumentalmusikens omrade. Den man, som 
har gjorde den storsta insatsen, var Joseph Silbermann. Denne lycka,... 
des· snart fa ihop en verklig .elito:rkester� kuriost nog uteslutande be
staende av darner. Orkestern hette Fennia och konserterade ibland,. 
ar 1907 tillsammans med allmanna sangforeningen. Da spelade Fennia 
Tjajkovskis >>Host» och Beethovens Prometeusouvertyr. 

Den 18 a_pril namnda ar var emellertid Joseph Silbermann fardig 
att sla det vetkligt stora slaget.for den hogklassiga nrnsiken. Da gav 
han namligen en stor sy:mfonikonsert med Fennia-kapellet och manga 
framstaende amatorer (30 man). Huvudnumren pa programmet voro:· 
Mendelssohns Trio bp. 49 och Beethovens ·andra symfoni. Konserten, 
som upprepades nagra dagar senare, betecknades som den statligaste, 
pa flera ar, och Silbermanns insats bedomdes i -recensionen pa £61-
jande satt: >>Allas var 'Joseph' (Silbermann) har visat sig vara ratte: 
mannen att i SundsvalJs musikliv genomfora pa det instnimentala 
omradet, vad direktor K. A. Lagerheim· foruf gj art ·pa det vokala: 
ett genombrott for smakens och intressets hojande till en verkligt. 
storstilad niva. Efter att forst ha forberett .en samverkan niellan sitt. 
utmarkta Fenniakape11 och musikaliska privatpersoner i samhallet, 
en samverkan, som redan forut givit vackra resultat i offentliga kon-· 
serter, har direktor Silbermann nu igar hunnit fa denna samverkan 
upp pa det hoga plan, dar aven de verkligt stora och svara uppgifterna 
hafva sin plats>> ... >>Enligt miri mening har Sundsvall med denna kon-: 
sert ryckt upp till en a.v den sveriska landsortens fornainligare musik
stader» (Sundsv. T. 2¼ 07). 

1 J\ledelpads allm. korf.o/pund 1903-1927. 
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· ·Joseph Silberniaim tyckes tyvarr ganska snart ha ·f orsvtiilhit rran
Sundsvalls horisont eller pa nagot satt kommit ur rakningen, ty man
aterfinner inte hans namn i det sammarihang, dar man framfor allt
vantade att finna detj namligen ,dd bildandet av Sundsvalls Orkester
forening a.r 1913 ..

Denna sistnamnda handelse betecknar kulmen pa musiklivets ex
pansion i SundsvalL Tanken pa en orkesterforenirtg hade Iange .legat 
och grott. Vad som sakerligen · i hog grad bidrog till dess slutliga 
realiserande var - forutom sjalva behovet av en sammanslutning 
pa omradet och det starka musikint:resset -' riksdagsbeslutet ar 1912 
om statsbidrag till orkesterforeningar i Sverige. N orrkopings, Gavles 
och Halsingborgs- orkestrar fingo· bidrag sagda ar, ·och varfor skuIIe· 
da inte ocksa en orkester i Sundsvall hugnas med statliga medel? 
Hur det emellertid gick med den saken skall strax qmtalas . 

2 ½ 1913 holls konstituerande sanimantrade med Sundsvalls Or
kesterforening. Narvarande voro omkring 25 musikvanner och musik
utovare. Till dirigenter utsagos vid detta samtnantrade musik
direktor A. J. Wistrand och' grosshandlare Axel Ostman. Den sist
namnde placerades avcn pa ordforandeposten. Orkesterbesattningen 
faststalldes till 4 forsta och 4 andra fioler, 2 altfioler, 2 cellos, 2 kontra-. 
basar, 2 flojter, 2 klarinetter, 1 a 2 ohoer, 1 fagott, 2 trumpeter, 
2 horn, piano och pukor ..,__ alltsa en styrka pa ungefar 25 personer. 
Manga darner - antagligen f. d. medlemmar av det under den silber
mannska aeran sa vitala kapeilet Fennia ..,__ kommo med i orkestern. 

Nagra dagar efter konstituerande sammantradet fick foreningen 
mottaga en hogst valkommen gava:· 1 000 kt. £ran bankdirektor E .. 
Berggren. 

Sa gallde det da att satta i gang det hela. Det blev snart fart pa re
petitionerna, och 25 / 5 agde den forsta konserten rum pa Stadshuset. 
Programmet hade fo]jande utseende: 

Beethoven: Prometeusouvertyr 
. Reinecke: Forsp�l till akt 5 ur >>Konung Manfred>> 
Peterson.:Berger: Sommarsang 
Rubinstein: Spharenmusik, kvartett op. 17 n:o 2 
Ha:yd�: - Symfoni n:o 4 D-dur. 

Kons·erten blev en stor franigang och omnamndes pa det valvilligaste 
satt i pressen; man riktigt tavlade om att prisa den nystartade fore
nirigen- och oriska den lycka i fortsattriingen. >>Konserten overtraffade: 

) aUa foryantnirtgar», hette det i Sundsvalls-Posten,' och vidare: >>Var 
orkesterforenings start ar gjord under de gynrisammaste auspicier. 
Man ka11- hJott f&r dess fortsatta a.rbete onska ·quod· bonum, fe1ix 
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faustumque sit». Signaturen J. Alm i Nya Samhallet skrev: >>Allt 
som allt - gârdagen var en markesdag i stadens musikliv. Matte 
orkestern och dess ledare ej fëirtrëittas utan gâ vidai·e pa konstens 
tëirnbestrëidda men sâ egendomligt lockande och tjusande bana.>> I 
Sundsvalls Tidning ytLrades om konserten, att >>den var i hëig grad 
lëiftesrik. Det var allvar och hangivenhet ëiver orkestern och dess 
ledare, och fastan mycket âterstâr att gara, fick man dock det in
trycket att det skall bliva gjort.>> Fëirsta fiolerna berëimdes sarskilt och 
dirigenten Wisfrand fick eu eloge, och artikeln slutade: >>Valkommen 
ater i hëist, ge oss god musik och djup musik ... l» 

Orkesterforeningen hade nu kommit i ropet, och man skyndade 
sig att tilJforsakra sig om dess medverkan vid alla mëijliga och omëijliga 
tillfallen, vid fester och soaréer. Men füreningen ins.âg snart, att den 
mâste saga nej till allt sâdant; den skulle uteslutande arbeta pà att 
fëirverkliga sina egna konstnarliga syften. Dess andra konsert,- pâ 
hëistsidan 1913, hade samlat en mycket talrik âhëirarskara pâ Stads
huset, men den tredje konserten blev en besvikelse ur publiksynpunkt. 
Man har en kansla av att toppunkten i frâga om musikintresset nu 
var nâdd. En avmattning intradde redan i bëirjan av 1914. Pâ hêisten 
samma âr kom sâ varldskriget, med allt vad det forde med sig. Harmed 
har jag redan tangerat det·sista skedet i Sundsvalls musiklivs historia, 
om vilket det nu âterstâr au saga nâgra ord. 

Dessforinnan bëir emellertid namnas, att tiden 1900-1914 aven 
bjëid pâ mânga uppskattade solistevenemang. BI. a. hëillos konserter 
av violinisten Julius Ruthstrëim, organisten "Wilhelm Heintze, pia
nisten John Heintze, storsângaren Carl Fredrik Lundquist (>>Lunkan») 
m. fl.

De sista artiondena (1914-19_40). - Varldskriget 1914-18 ham
made naturligen musiklivet i vasentlig grad, och efter kriget har den 
materialistiska andan - kannbar inte minst i en sâ kommersiell 
stad som Sundsvall - lângt ifran verkat stimulerande. Men stadens 
musici och musikalskare ha inte gett sig. De ha kampat och ëivervunnit 
svârigheter, de ha vunnit mânga segrar och kunna med tillfëirsikt se 
framtiden an. 

Historien om musiklivet i Sundsvall efter 1914 ar till sto:r del 
historien om Sundsvalls orkesterfëirening sâsom varande stadens 
framsta musikaliska institution. Darfëir kan det anses berattigat att 
sarskilt drëija vid orkesterfëireningens insatser - en tacksam uppgift, 
helst som en god kalla har finnes att tillga, namligen O .. Feuks jubi
leumsskrift >>Sundsvalls orkesterfëirening 1913-38>>. 

Under det fôrsta varldskriget mâste orkesterfëireningen pa grund av 
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inkallelserna inskranka sin- verksamhet hëigst betydligt. Men den 
gjorde dock vad som stod i dess fëirmâga. En statlig konsert gick av 
stapeln 15/4 1917, da ingen mindre an Georg Schnéevoigt framtradde 
som gastdirigent. Konserten blev en stoi- succé, och Schnéevoigt 
yttrade sig mycket erkannsamt om orkestern och dess dirigent. 

Efter varldskriget visade det sig svârt att la.ta orkestern bli vad 
den frân bëirjan varit: en sammanslutning av amatëirmusiker. Man 
bëirjade ta yrkesmusici till hjalp for att uti:ika och fëirstarka orkestern. 
Men amatëirerna utgjorde fortfarande en vasentlig del inom den
samma, och kanske var det de, som framfor allt stodo fëir den musi-_ 
kaliska entusiasmen och spelgladjen. Att anstalla yrkesmusici kos
tade emellertid pengar, och >>de gamla glada tidern, sager Feuk harom 
med ett visst vemod, >>aro for lange sedan fëirbi, dâ orkestermedlem
marna efter valforrattat varv och i det trygga medvetandet att ha 
gett sitt basta kunde samlas kring ett gemytligt smëirgâsbord med 
vidhangande ansprakslëist nachspiel och pa den gemensamma kas
sans bekostnad fira en valfëirtjant framgang.>>1 

Sundsvalls orkesterforenin.g bëirjade emellertid bli uppmarksammad 
ute i landet. En av dem, som livligt intresserade sig for den, var 
Musikaliska akademiens davarande sekreterare, professor Olallo Mo
rales, vilken i oktober 1919 skrev ett Iangre brev till fëireningen. Bre
vet gic_k ut pa att Sundsvalls orkester nu borde passa pâ att sëika 
statsanslag, ty :Musikaliska akademien hade just avlâtit underdânig 
skrivelse till Konungen om hëijande av anslagen till orkestrarna i 
Gavle, Norrkëiping qch Halsingborg samt om anslag till en fjarde or
kester. Morales _havdade nu, att denna fjarde statsunderstëidda or
kester borde fürlaggas till Sundsvall. Han anmodade dess orkester
forening a_tt genast satta krafter i rëirelse for denna sak. Det drëijde 
inte lange, fëirran fëireningen fëirfattat en skrivelse till K. M:t med 
anhâllan om statsunderstëid. I denna skrivelse sades bl. a., att fëire
ningen hade for avsikt att anstalla en orkester >>med k�mmarmusikern 
Tor Mann till ledare och av foljande sammansattning: 4 forsta fioler, 
3 andra d:o, 2 altvioliner, 2 violonceller, 2 kontrabasar, 2 flëijter, 
1 oboe, 2 klarinetter, 1 fagott, 2 valthorn, 2 trumpeter, 1 basun, 
pukor och slagverk» - en mycket gedigen orkester m. a. o. Fëireningen 
amnade ârligen anordna 50 konserter, darav >>minst 26 folkkonsertern. 
Den vore vidare villig att >>avgiftsfritt lamna handledning i këirsang 
for blandade rëister en gang i manaden>> unde;r den tid orkesterverk
samheten paginge, och den fëirband sig att enligt kunglig foreskrift 

1 O. Feuk, Sundsvalls orkesterforening 1913-1938 s. 16.
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lainna understod >>at vissa foreningar; som verka ·for musiklivets 
hojande>>. 

I Sundsvalls Tidning 19/1 1919 stod en artikel om >>Sundsvalls liv
.aktiga orkesterforening>>, i vilken omtalades nyssnamnda nya forslag, 
-och man fick bl. a. veta, att det var meningen, att den nya orkestern
uteslutande skulle besta av yrkesmusici.

Man hoppades saledes pa en statsunderstodd orkester. Men for
hoppningarna gackades. I statsverkspropositionen 1920 forde ecklesia
·stikministern bl. a. pa tal Mus. ak:s forslag · om statsanslag till
Sundsvalls orkesterforening. Efter diverse erinringar (se harom nar
:mare Feuks ovan namnda skriftl) slutade yttrandet med att han icke
ansag sig bora fororda foreningens framstallning.

Riksdagen foljde ministern -...: och det blev alltsa inget anslag.
Foreteelsen gav eko i pressen. En av · deni, som togo till orda; var
Julius Rabe. Han skrev bl. a.: >>NorrHinningarna aro sa vana att bli
i;illbakasatta, att avslaget · egentligen inte forvanar. Men nog synes
-det som om Musikaliska akademien haft synnerligen goqa ska.I, da
den ville stodja tillkomsten av en statsund.erstodd orkester i Smids
-vall. · Det intresse och_ den offervillighet for saken, som har visa ts,
horde ocksa ha man.at regeringen att stalla sig mera forstaende an
-vad nu blivit fallet till norrianningarnas onskemal pa denna pimkt.>>

Sa var det da att arbeta vidare utan statsunderstod ! Och trots 
-ekonomiska svarigheter uppnaddes vackra konstnarliga resultat un
der 20-talet. Orkestern samarbetade harvid flera ganger med en ny
·stor kor i Sundsvall: Filharmohiska Sa.llskapet. Detta framtradde
forsta gangen hasten 1921 med ett Ballen-program, varvid orkestern
·medverkade. Under loppet av ·detta ar framfordes flera stora korverk
:meci orkester av tonsattare som Soderman och Josephson. Vad Fil
harmoniska Sallskapet emellertid framfor allt gick in for var oratoriet.
1926 gays salunda for forsta gangen i Sundsvall Haydns >>Skapelsem.
Vid den stora Bach-festen 12-14 april 1929 uppfotdes Magriificat.
:Kurt Atterbergs >>Jarnbaraland>> for soli, - kor och orkester forekom
1930, och 1931 gavs Handels >>Mess1aS>).

Tyvarr upphorde Filharmoniska Sallskapet 1932 av brist pa 
:sangare - en - kannbar for lust for stadens · musikliv. 

Sundsvalls orkester besokte under 1920-talet flera narliggan'de 
,orter och stader. 1923 var den i Ostersund, inen detta gastspel blev 
-en stor besvikelse; publiken uppgick till n.igra tiotal·persorier. Vid
-en konsert i Harn a sands domkyrka 1926 var det. inte stort battre.
>>Hernosands goda musikkulturella namn - och rykte stod allvarligt
_pa spel den gangem, anmarker Feuk indignerad.1 

1 Feuk, a. a. s. 26. 
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Orkesterforeningen lat under 20-talet .hara sig utanfor Sunqsvalls 
granser aven pa annat satt an gen om konsertresor. Det skedde gen om 
radion. Redan vid Sundsvalls radiostations invigning 2 mars 1925 
medverkade orkestern och spelade darvid ouvertyr�n till >>Raymond>> 
av Thomas och tva satser ur Aulins svit >>Master Olof>>, och som 
huvudnummer utforde den tillsammans. med Filharmoniska Sall
skapet Cherubinis Requiem. Under de foljande aren stod den for 
flera radiokonserter. Det kan namnas, att en komposition av staden� 
organist, . musikdirektor Hult, framfordes for forsta gangen i radio 
1929� Kompositionen ifraga hette >>Norrl�ndssvit». 
_ _De f orsta aren av 1930-talet hade orke�terforeningen att kampa 
med stora svarigheter. Trots anslutning 1928 :till Riksforbundet av 
icke statsunderstodda orkestrar hotade de ekonomiska s_varigheterna 
4tt vaxa foreningen over huvudet. Men krisen overvanns, och or
J{esterf 6reningen. fo·;tfor att existera och konserter� som fo�ut, till 
b_atnad for stadens musikliv. 
. 1931 frantradde A- J. Wist.rand sin post som orkesterforeningens 
forste dirigent. Han fick till eftertradare staqens �antor,- direktor 
John Hult, som fortfarande leder orkestern. Under hans egid har den 
�rb�tat vidare ·och haft sina stora dagar. En .. sad�n .stor dag kunde 

. 

. 

noteras vid varkonserten 1934,. da Folke Andersson engagerats som 
solist o<:.h Jockat oerhort mycket · folk. Vid en konsert pa juldagen 
(;l_amma ar var det !fjordis Schymberg - �om ar fodd pa Nnon_ och 
µppvuxen i Sundsvall � som gjorde succe. Hon aterkom som solist 
1936 och fick da E?junga for en tusenhovdad publik. Andra _:rp.arkliga· 
tillfallen i orkesterns historia under 30-t?-le� voro en kyrkoko�sert,, 
vid vilken en vardefull kantat -:--:: komponerad till Harnosands �50-
arsjubileum --:-- av John Hult utfordes� O<?h decemberkonserten 1937,: 
da pi�nisten och sundsvallsbon: Gretcr-Nilsson var solist, och .program
met upptog verk av Thomas, Rangstrom, Haquinius .och Grieg. Den 
fullla�iga publik�n var mycket noj d,. och kritiken konstater9-de, att 
orkestern vid detta tillfalle klingade battre an nagonsin. Vid orkester-:
foreningens jubileumskonsert 23/10 1938 medverkade Ivar Andresen, 
och programmet i sin helhet hade foljande utseende: 

>>Beethoven: Prometeus-ouvertyr
Mozart: Tva arior ur op. Trollflojten

. 0, Isis ·och Osiris 
I dessa. fridens bygder 

Schubert: Ur symfoni n:r 9 C-dur 
Andante con moto 
Allegro vivace 

Haquinius: Halsning 
8-438478. 
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Sjogren: I drommen ar du mig nara 
Bergmanden 

Alfven: Festspel.>> 

Slutligen kan namnas, att Haydns >>Skapelsen» i slutet av 1942 
ater uppfordes, med star framgang. 

Till sist bor sagas nagra ord om korsangen, om den individuella 
konsertverksamheten samt om det mera privata musicerandet i Sunds
vall under de sista decennierna. 

Om korforeningen Filharmoniska sallskapet ar redan talat pa grund 
av dessa nara samverkan med orkesterforeningen. Den entusiasm, 
med vilken korsangen - den manliga saval som den blandade -
omfattats aren efter sekelskiftet och som Sundsvall i sa rikt matt 
haft erfarenhet av, har formatt ha.Ila lojheten stangen alltsedan 1914, 
och Sundsvall har under senare ar varit skadeplatsen for flera gedig
na och hogt syftande sangarfester. Vid Medelpads allmanna kor
forbunds femtonde sangarfest dar 1917 deltogo 16 ko_rer (400 sangare) 
och vid dess tjugonde sangarfest pa samma plats 17 korer (nagot over 
400 sangare). Norrlands sangari6rbund firade sitt 25-arsjubileum i 
Sundsvall 20-21/ 

8 1921. Icke mindre an 1 088 sangare voro da med.
Vad betraffar den individuella konsertverksamheten kan icke for

nekas, att denna hade battre konjunkturer under senare delen av 
1800-talet och fore det forsta varldskriget. Ganska fa aro· de konst
narer, som funnit vagen till Sundsvall under senare ar. Bland konsert
givare kunna namnas prof. J. Ruthstrom (aven namnd s. 00) och pia
nisten Witkowski. Den sistnamnde kommer regelbundet, en gang 
om aret, till Sundsvall. Man far till slut inte glomma det mera intima, 
privata musicerandet, i hem och sallskap. Manga foraldrar la.ta sina 
barn ga i G. Follingers musikskola i staden, och inom sallskapet W 6 
omhuldas musiken i skilda former. >> V isans vii.nnen> ar en forening, 
som icke heller skall forgatas i detta sammanhang. Med sin friska 
sangargladje hjalpa dess medlemmar till att ha.Ila musikens fana hogt 
i sin stad. 
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