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T
lnledningsvis ir der niidrrindigt a(t framhalla, alt det
knappast finns nigot omride inom finlindskt kulturliv,
diir grd.nserna mellan svenskt och {inskt dr si flytande,
sorr-l i friga om den hdgre konstmusiken. Fiirst och

frimst ir musiken ett mellanfolkligt idiom, vars natio-
nella nyanser oftast er ytterst vanskliga att bestamma,
och f<ir det andra har flere finlindska tonkonstnirer i
medvetandet om musikens universella vesen avsiktligt
sti.llt sin person och sin konst utanfiir sprikldgren.
Att det var svenska konstniirer, sonl under fiirra
seklet vickte den finslrnationella tonkonsten till liv och

utan att svika sin stan.r eller sitt modersmil angav en av
genuina finnar senare fullfiiljd riktning, visar iven hur
svert det er att pe detta oraride utstaka bestdmda glin-
ser mellan sveflskt och Iinskt.

Betraktar vi den finlandssvenska tonkonsten ur en

vidare synvinkel, si kommer den alltsa i flera punkter
att sammanfalla med den finllndska.

Redan innan Musikaliska sdllskapet i Abo grundats
(r79o), hade det lunnits inhen.rska tonsettartalanger, om

vilka musikforskningen dock har sig ritt litet bekant.

r95



Nil.t- F-ric Ringbant
Den livaktiga verksamhet detta sillskap utdvade bidrog
i hiig grad tili att irtresset inte blott fiir musiken utat
lven f<ir kon.rpositionskonsten vlcktes till liv och att
jordn.rin berertrdes liir kommande tonsiittargenerationer.

Bland produktiva musiker frin adertonde irhundra-
det f innerri Erih Tulitr.dberg (t76r-r8t4), vars namn
ritt nyligen av prof. Otto Andersson fraradragits ur
gliiraskan. Hans kiinda produktion omfattar bl. a. nigra
strikkvartetter. Bortser vi frin den i Nystad f6dda
Bernhard H enrilt Cnrsell (1775-1838), vars verksam-
het i huvudsak fiili inon.r Svcriges grinser och sorrr dir-
fiir nirmast riknas tillhijra detta lands musikhistoria,
si franrstir Fredrib A,ttgust Ehrstr'om ( r8or-5o) som

den, vilken lade en ansprikslcis grund till den inhemska
skapande tonkonsten pi. rSoo talet. Tvi av hans visor
("Svanen" och "K:illan") har med sin enkla, Iriska
melodiositet nestan fett karaktiiren av finlandssvenska
{olkvisor.

De f6rsta, son.r triidde lram fcir att rycka den fin-
li.ndska musiken undan den "{rilrrtrande grundval hon
vilar pi" och vilka fann I6rutsettningeu for en sjilv-
standig tonl(onst i Finland vara, att den skapades pi den
finska Iolkmusikens grund, yar Axal Gabriel h.gelius
(r8zz 48) och Karl Collan (1828-86). Den frirra var
en origirrell och slridbar ande landets ftirsta egent-

liga musikkritiker 
- vars hdnfiirelse fiir den finska

folkvisans mtijligheter dock inte kyarlimnade ni.gra be-

tydelsef ulla praktiska resultat. Ingelius ir anmiirknings-
vird iiven sitillvida, att han torde vara upphovsraan till
den fijrsta finlindska symfonien. Detta verk framdrogs
nyligen pi doktor Toivo Haapanens initiativ ur gkim-
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skan och bragtes till offentligt utfiirande, varvid man

fann, att det innehtill en mingd ypperliga och verkligt
egenartade uppslag, till vilkas effektiva utnyttjande kom-

positiiren dock inte fcirfogat 6ver ntidiga kompositions-

och orkestertekniska insikter, Av Collans kotrpositioner
har ett flertal vunnit en vidstrd.ckt popularitet, men inte

heller han lilrmirdde - oaktat sina musikaliska upp-

tacktsfarder till SaYolaks och Karelen - till{cira sin

produktion nagra patagligt nationella sirdrag.
Det finns etminstone ett exempel pi, att ocksi den

finska mytologien redan nu var att rikna med sison.r

Iaktor i ben.riidandena att skapa en sjilvstd.ndig fin-
lindsk tonkonst: bland Fi,lip aon Schar'tl (1835-65)
musikaliska kvarlitenskap nd.mnes en "I(ullervo-uver-
tyr". En fciretri,dare fiir den folkliga romantiken var
ocksi Gs,briel Linsin (t838-tgr4), vars visor ilnnu

varmt omhuldas i minga hem. August Taaaststierna

(r8zt- t,2) komponerade singer och sl<idespelsmusik,

och Conrsd, Greve (t8zo-5t) odlade med frarnging
bl. a. strikkvartettens krivande uttrycksf orm.

Minga vackra och virdefulla r.okalkompositioner ha

de lrin Tyskland inllyttade Fredrik Paciu,s (i8o59r)
och Richard Falti.n (t835-rgi8) skinkt det svenska

Finland. Frin och med mitten av rS3o-talet, di Pacius

utnimndes till musikl6rare vid I{elsingfors universitet,
gick rausiklivets utveckling stadigt fram:tt lings {lera

linjer. Studentsangen vann vidstrdckt utbredning och

erhiill ijkad repertoar - till stor de1 genom Pacius' egna

tonsattningar - 
de orkestrala resurserna i huvudstaden

utveckladcs, fastin fiirhillandena tills vidare inte miij-
liggjorde nigon fast och varaktig organisation, den
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musikaliska publikationsverksamheten tog fart, och in-
hemska tofls;ttare inom <le mindre formerna tradde upp
vid Pacius' sida. "Ilans fosterlindska g6rning", skriver
Otto Andersson, "formade sig till en sillsynt mingskif-
tande konstnirlig helhet, som skcinjes icke blott i lysande
toppar, sidana sorn Virt land, Suomis sing, Kung Karls
jakt och andra, utan iven framtrider i hars gedigna
konstalstring iiverhuvud likson.r i hans milmedvetna och
sant hdngivna praktiska verksamhet, som i rikt mitt
befruktat virt lands tonkonst ennu l6.ngt efter den
paciuska tiden."

En av det svenska Finlands mest fran.rtriidande
rnusikerpersonligheter yar Marti.n Wegelius (1846-
1906). Hans tonsettningar genomstriitrraas av en opti
mistisk idealism i den runebergska periodens anda, och
hur konstftirfaret de in mi vara utarbetade, gir genom
dem en underton av folklighet, som gjort dem hrigt
skattade i vida kretsar. Vi nimner blott "Karin Mens-
dotters vaggvisa", hans kirleksfullt avslipade krirverk,
hans ljusa och hiigstimda Runebergskantat bland de
virdefulla bidrag han skd.nkt den finlandssvenska vokala
musiklitteraturen. Ka Flod.in (r858-1925), vars mest
vigande insats faller inom rausikskriftstllleriets om-
ride, gjorde sig kind som komponist dels genom ett
antal Iinklnsligt ntforrnade singer, dels genom ton-
bilder {dr piano och n6gra mindre orkesterverk.

Med Wegelius och Faltin avslutades den av tysk musik
in{luerade hcigromantiska perioden. Den dominerades
av vokalmusiken, som in si linge var den enda genre,
vilken fijrmidde vixa sig in i lolkets medvetande. Hi.r-
efter vidtog ett nytt skede, di instrumentalmusiken
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tridde i fcirgrunden och med verk av universell bety-

delse biirjade rikta virldens uppmirksan.rhet pi Fin-

land.

Sivil Ingelius', Collans som von Schantz' fdrsdk att

skapa en finsknationell tonkonst giordes under den

fosterlindska v:ickelsens fiirsta stora epok, under in-

tryck av den allmdnna hinfiirelsen. Men om ock deras

konstnirliga resuitat inte i nationellt hdnseende hade

stiirre betydelse, si dog deras tanke icke. Ungef6r ett

kvarts sekel senare uPptogs de:n av Robert Kajanws

(1856-1933), vars nationella betydelse som tonsettare

samlar sig kring det faktum, att han riktade uppn.rdrk-

samheten pi Kalevalamyternas musikaliska bildbarhet

(Kullervosorgmarschen, Ainosyrafonien) och pi den

Iinska folkn.rusikens tematiska anvindbarhet i konst-

musiken (de finska rapsodierna och en mingfald
arrangemang). Att han heryid stod under inflytande av

sin llrare Johan Svendsen och begagnade hiigst ger-

manska, ofta direkt wagnerska uttrycksmedel, fdrringar
inte hans betydelse som pionii.r ftir den finsknationella

stilriktningen. Men I(ajanus hade som kon.rponist ocksi

en helt annan sida, en mera kosmopolitisk, e1ler snarare

mot den klassiska musilten orienterad. Denna blev i hans

senare kompositioner mer och mer dominerande' Ut-
gingen ur ett fint bildat svenskt hen.r fiirblev I(ajanus

livet igenom en varm vin av alla kultureila och foster-

lindska strdr.anden i Finland. Av hans vokalrrusik 6r

en stor del skriven ti1l svenska texter.

Med st<irre skll in om nigon annan kar, om Jeqn

Sibelius (t. 1865) sigas, att han lika mycket tillhdr det

svenska som det Iinska Finland. I l.rans {drsta ungdoms-
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produktion finner vi ej nagra tecken pi finsknationella
intressen. Hans musik besj6lades di av en rent skandi-
navisk anda; han levde och skapade ijverhuvud under
intrycket av finlandssvensk och skandinavisk litteratur.
Hans instrumentala verk bar {r.ir.r bcirjan en stalkt indi-
viduell pri.gel, och de vokala ankniits nii.stan uteslutande
till svensk diktning. Emellertid blev den unge Sibelius,
bekantskap r.ned Kalevala av genomgripande betydelse.
Han utvecklade och skapade sin egenartade mytologiska
stil u[der intrycliet av detta epos, son] gav honom stoff
till en rad symfoniska tondikter av hijgsta konstnirliga
halt.

Di Sibelius flamtridde, hade den nationella konsten
redan lange ute i Europa varit tidens ltisen. Slaverna
hade slagit igenora, Tjaikovsky uppfattades - med ritt
eller ordtt - som den typiska ryssen, Liszt hade skrivit
sina ungerska rapsodier och inspirerat andra till norska,
svenska, finska, spanska, italienska o. s. v., i Sverige tog
August Siiderman, i Norge Grieg och Svendsen, f<ir att
blott namna ett par exempel, musikaliska dgonblicks-
bilder av natur och {olkliv. Hela denna folkloristiska
riktning, som i huvudsak utnyttjade folkmusikens skat-
ter, var ett tidstypiskt sidoskott av romantiken. Di. nu
6ver Sibelius' verk 1ag en egen och obestimbar ton, som
gott kunde uttolkas som specifikt "finsk", drojde det
inte linge innan han bide inom och utom hemlatdets
grdnser blev inrangerad under rubrihen: de nationella
tonsiittarna. Bland de yttre faktorer, son.r haft inflytande
pi hans utveckling, har raiijligen deir Iinska folkmusiken
kunnat avsatta vissa spar, n.ren i sidant fall har dess be-
tydelse varit i hcigsta grad indirekt. Sibelius har aldrig
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kint sig frestad att utnyttja folkvisemotiv pi bekostnad
av egen uppfinning. Daremot kan man viLga antagandet,

att han med geniets instinkt uppfattat och insugit atmo-

sidren kring den finska folkmusiken, samt att hans

konst av denna stundom kunnat fi flrg och ton - 
men

aldrig form och teraatiskt innehill.
\{ed styrkan av sin egenart miste Sibelius' konst dock

vdxa ur den motiykrets, som hillit den bulrden i kalevala-

stamningarnas avgrdnsade virld. Dessa formS.dde inte i
lingden giva uttryck fcir de v;irldson.rspinnarde, ijyer tid
och rum stS.ende musikaliska tankar, son.r rtirde sig i den

geniala konstndrens inre. I hans symfonier slir denna

av en obetvinglig skaparkra{t frambesvurna id6virld
emot oss med en sallsam kraft och intensitet. Stilen ir
rivemationell, tonspriket viirldsomspinnande, mojligen
med lokalfirg, men utan spir av arkaiserande exotism.

Nir Sibelius i sin orkestrala produktion med liv och

sjil gick upp i den finska mytologiens trolska virld,
gliimde han ej den svensksprikiga diktningen. Stdrsta
delen av hans rika och konstnirligt tungt vegande alst-
ring pi den vokala musikens on.rride 6r byggd pi svensk

text. En summarisk - i detalj alltsi okontrollerad -
berdltning ger tili resultat, att av Sibelius' 94 solosenger

76 1r svensksprikiga; 5r har komponerats till finlands-
svenska diktverk, 25 till rikssvenslia, ro till tysksprekiga
och 8 till finsksprikiga. Den linga raden skdna singer
till dikter av Runebelg, Tavaststjema, Topelius, Weck-
sell, Gripenberg, Franz6n, Rydberg, Friiding, Josephson
m. fl. har i hiig grad bidragit till att skapa hans euro-
peiska rykte. Sibelius' skirtrespelsmusilr, som ocksi i
konsertsvitens forn.r vunnit stor popularitet, hiir ocksi
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till den svenskt orienterade grenen av mastarens produk-
tion - Adolf Pauls "I{onung Kristian II", Procop€s

"Belsazars gashbud", Strindbergs "Svanevit" m. fl. En
hyllning till den svenska odlingen i Finland bragte Sibe-
lius med den n.r6ktiga kantaten "Jordens sing" till ord
av Jarl Hemn.rer fcir Abo akademis invigning ir r9r9.

Arruas liirnefelt (f. 1869), vars praktiska musiker-
verksamhet, oavsett hans klart finska orientering, huvud-
sakligen varit fdrlagd till Stockholm, har ocksi kompo-

nerat ett stort antal singer till svenska texter, som h6r
till de allra frirndmligaste alstren inom vir nutida
romanskonst.

Ett betydande antal solosinger och populira kcirverk
har gjort Arel von Kothens (r87t-t927) narnn kift
och uppskattat i hela det svenska Finland. Aven som
orkesterkomponist framtridde han med en skidespels-
svit, "Kristina Wasa". Ernst Mielch (t877-99), en i
fiirtid bortryckt, hiigt begivad komponist av tysk hir-
stamning, {ullbordade under sitt korta liv bl. a. en sym-
foni och en "Dran.ratisk uvertyr", i vilka man sperar inte
blott en sillsynt litthet i behandlingen av uttrycksmed-
len utan ocksi drag av en egenartad personlighet.

Med sina instrumentala verk, tallika solosinger, kiir-
verk och operan "Daniel Hjort" har Selim Palmgren
(f. 1878) skapat sig ett aktat namr. Hans verknings-
fulla harmonibehandling och stdmningsmattade klang-
vd.rld harvunnit stor uppskattning lingt utom hen.rlan-

dets grinser. Sdrskilt har hans fem pianokonserter med
sin briljanta, fiir solisten tacksamn.ra faktur upplevat
stora framgingar, och av sengerna utmirker sig inte
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minst de i majoritet varande svensksPrikiga genom sin

subtila omtolkning av det poetiska textunderlaget.

Den tidtals 6ven som musikskrif tstSllare verksamma

Erib Fwruhjelm (I. 1883), sotn komponerat i frlmsta
rummet orkester- och kammarmusik (bl. a. en symfoni

och en klaverkvintett), bygger pi en solid teoretisk

grundval och visar i sin kvantitativt begriusade rnen

kvalitativt gedigna alstring en under stark sjilvpr6vning
avklarnad stilkinsla.

IJtom operan "l,Ied iidet ombord" (Jarl Hemmer)

och tvi symfonier elterlimnade Alfred Antlersstn (t887

-r94o) 
en mycket rik vokal produktion, som bl. a om-

fattar ett drygt dussintal kantater och en mingd mindre

kompositioner liir orkester, kcir eller solostdmma. En
flytande melodisk idra och en harmoniskt vd,lbalanserad,

problemfri kompositionsstil kdnnetecknar hans roman-

tiskt preglade, till folkmusiken litt anknytande alstring.
Den av rikssvenska fcirildrar fodda Bengt Carkon

(f. r89o), vars vigande insats som en av landets frimsta
ktirdirigenter ir av fnndamental betydelse fiir den fin-
landssvenska kdrverksamheter.r, hiir till det svenska Fin-
lands mest bemirkta tonsettare. Hans alstring omfattar
utom nigra instrumentala verk (frimst kammarmusik)

ett stort antal kdrkompositioner, dlribland ett flertal
kantater av ljus nordisk fargton, varmt inspirerade och

uttryckslulla i harmoniken. Carlsons tonsprik dger vir-
den, lingt skattbarare in dem som blott tjusar tirat fiir
stunden: ett eget tonfall och en hingiven strdvan till
uttryckets :ikthet, sou skyr alla billiga liisningar - dven

med risken att det inte alltid blir sa lettsjunget.

Den en stor del av sitt 1iv i utlandet verksamrna Bengt
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aoru T6rne (f. r89r) har gjort sig kind bide som kom-
positiir, musikskriftstallare och kulturhistorisk {iirfat-
tare samt pi alla dessa omriden dokumenterat stor
yederhaftighet och kunskapsrikedom. Som tonsiittare er
han en grundligt utbiidad person, med fdrkirlek odlande
en kontrapunktisk stilart, som i sin formella gestalt-
ning bygger pi. konsekvent ocl.r sjilvstindigt utvecklade
id6er. von Tiirne har fiiretrd.desvis skrivit orkester- och
kammarmusik, diribland fyra syrr lonier.

En anmdrkningsvdrd insats ir.ron.r den folkliga ton-
settningsstilens omride har Albiru Afuerlu.nd (f. 1883)
f u1lgjort. Utotr ett treltiotal lolkmelodiarrangemang f iir
strikorkester (tillkomna frdmst n-red tanke pi den av
honom dirigerade strikorkestern i Brage, en fiirening fcir
finlandssvensk {olklore) har han dven skrivit ett antal
originalkompositioner, ocksi de i den enkla folkvisans
tonfall. En renodlad lyriker ar Carl Hi.ru. (f. i886), son.r

bl. a. gjort sig kind genom en rad pianostycken och
andra kompositioner i mindre |ormat. Otto Eltrstr1m
(f. I8gr), som huvudsakligen verkat som musikskrift-
sti1lare, har ocksi med smarre arbeten producerat sig
som tonsd.ttare.

Nils Lerclu (f. ,SoS), som mestadels odlat en lSttare
stilart, operett- och skidespelsmusik, har med sina
senaste tondikter, flott instrumenterade, programma-
tiska verk, milande och suggestiva i stimningsskild-
ringen, stirkt sitt namn inoryr den unga tonsettargenera,
tionen,

Det hittills viktigaste verket av Nils-Eric Ringbom,
(1. r9o7) d.r en sylr.rfoni, som kon.rposittiren Suiho Ranta
l<arakteriserat med bl. a. foljande ord: "Den talar
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ett allvarligt, meditativt, ibland nog alltf6r komplicerat
tonsprik, som tyckes leda idderna litet:Lt olika hill, n.ren

rzrs kiinnemirke lr en oveders:igligt sjdlvstindig strd-
van och en inteosiv, om ock nigot tung uttrycksart. I
verket bor en klart symfonisk upplevelse och ett djarr'l,
all alldaglighet skyende grepp."

En s1'nnerligen produktiv komponist ar Nils-Eric
I;ougsted.t (I. rgto). Bland hans frimsta verk mi ndm-
nas en syn.rfoni, sviter, en passacaglia, en nylindsk rap-
sodi, en konsertuvertyr, Preludio eroico, en violoncell
konsert samt en mdngd vokalkompositioner. Redan sym-
fonien visade, att han snabbt gir mot allt stcirre klarhet
och slkerhet i uttryckss;ttet, iven om hans tonsprik inte
f<ireter nigon utpraglat individuell karaktir. Uvertyren
;ir ett verkningsfullt stycke, d6r uttrycksmedlen skick-
ligt utnyttjats, i sviten "Virvarsel" Iiirenas en friskt
koncipierad naturlyrik med en klangfullt utnyttjad
orkester, och i Passacaglian med dess heroiska allvar och

fasta utformning har han vdl givit sitt besta tilis dato.

Erik Bergmans (f. rgrr) friska och sjilvstlndiga
musikaliska idiom hcir till de mest glidjande f<ireteel
serna i det ultga tonskapande Finland. Hans tonfall er
liksom hans ambitioner och strivan bide personliga och

ikta, och man emotser med spend fcjrvintan vad han
hirndst skall komma med. Tills vidare har han skrivit
singer, orgel- och kammarmusik samt en svit frir strik-
orkester, vilka alla ger de bista liiften.

Bland kvinnliga komponister observeras lda Moberg
(r8oo-talet), som j;irrrte orkesterverk torde ha skrivit
uppmirksammade kompositioner fcir kdr och orkester,

Gretq. Dahlstriinl (f. 1887), vars arrangemarg och kom-
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positioner i folkton vd.ckt genklang i vida kretsar, samt
Heidi. Swndblad-Halme (1. r9q), vars alstring utonr
mindre stycken omfattar ett par orkestersviter och en

balett.
En grupp f<ir sig bildar inom den finlandssvenska ton-

konsten av i dag de tonslttare, som specialiserat sig pi
kcirkomposition. Av deras hand finns en rikhaltig littera-
tur med civervdgande romantiskt firgade verk av till den
enkla visan anknytande tonfall men :iven kantater och
andra tonskapelser i strirre och mindre format. Fri.nsett
en mingd vackra folkvisearrangemarag har Otto Anders-
son (1. t879) lven med ett mindre antal originalkom-
positioner berikat denna litteratur. Aven minga krir-
ledare och si.ngld.rare i olika landslndar har komponerat
verk av virde inom denna genre.

*

Den reproducerande tonkonsten i Finland
stricker sig betydligt lingre tillbaka i tiden in den ska-
pande. Under anspriksliisa former odlades den redan
under katolska tiden i den kyrkliga singen, som t. o. m.
fick ett visst uppsving efter Abo akademis grundligg-
ning ir 164o. Det hundraferrtio ir senare i Abo grun-
dade Musikaliska sdllskapets verksamhet blev av funda-
mental betydelse fiir den profana musikodlingen i lan-
det. Dock patraffar vi jimftirelsevis sent inhemska musi
ker av st<irre konstndrlig betydenhet. Det f6rsta stora
namnet i.r h;ir liksom i friga onl den skapande ton-
kotsten Bernhard H enri,k Crusell, som efter sin 6ver-
flyttning ti1l Stockholm nidde europeisk ryktbarhet som
klarinettvirtuos.
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Efter Abo brand (I827) blo. Helsingfors n.redelpunk-

ten frir landets musikliv, oaktat Carl Gu.ttaf Waseniws

i den gamla huvudstaden med stort r.rit vinnlade sig om

tonkonstens be{rirajande och utdvande. I Helsingfors
vicktes och upparbetades intresset fcir orkestermusiken

av losef Gehring och hans n.rusiksiillskap samt av "Aka-
demiska musiksdllskapet", vars medlemmar till stor del

rekryterades bland forna ibostudenter. Ftirst med

Fred,ri,lt Pacius blev det emellertid fart i huvudstadens
musikstrdvanden, och snart hade den exekverande ton-
konsten natt en livaktighet, som mingen stijrre ort pe

den tiden ej hade behdvt skimn.ras fcir.

Betraktar vi till en btirjan orhestermusikens utveck-

ling i huvudstaden, si finner vi, att den orkester, var-
med Pacius och hans "Symphonifiirening" Iramfiirde sin
relativt rika och v:irdefulla repertoar, huvudsakligen var
sammansatt av amatdrer (bl. a. frin "Akaden.riska
orkestern" samt blisare frin Finska gardet) men ofta
fick ftirstirkning av goda yrkesmusiker, som tidtals
uppehtill sig pi orten. Svirigheten att n-red ett si hetero-
gent och oskolat material uppritthilla en regelbunden

orkesterverksamhet insigs redan di. Detta Iiiranledde en

musiker, Corl Gottlob Ganszauge, till ett liirsdk att upp-
retta en staende orkester, rekryterad frin ett tyskt
kapell, som spelat i Brunnshuset under badsisongen,
men i brist pi understiid sig han sig tre 5r senare

tvungen att uppliisa fiiretaget. Sedan innu n6gra filinga
fiirstik gjorts att fi en stadigvarande orkester till stind,
lyckades det slutligen Filiy' aon Schantz att (i86o) upp-
st;illa en orkester, som gav konserter bide med populira
och symfoniska program samt medverkade vid teatrarna,
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Denna uppritthdlls sedan praktiskt taget utar avbrott i
ett tjugutal ir under olika dirigenter och olika namn.

Viren r88z sig det emellertid hotande ut firr orkester-
nusikens framtid i huvudstaden: den divarande "Hel-
singfors konsertodrester'" sig sig tvungen att upph6ra
med sin verksamlret. Men di ingrep Robert l{ajanus
n.red kraftig hand i hindelsernas utveckling. Han iging-
satte underhandlingar frir upprittandet av en fullstim-
n.rig symfoniorkester (36 man mot tidigare 18) och

hade ddrvid lyckan att vinna ett par vllvilliga mecena-

ters intresse {iir sahen. Samma hijst grundades alltsi
Nordens fcirsta fasta, symfoniskt utrustade konsert-
orkester, "Helsingfors orkesterfiilening", vars namn
r895 indrades till "Helsingfors f ilharraoniska sdllskap",
ett fiiretag som Kajanus med stora sverigheter och tid-
tals p5. egen risk lychades uppritthilla och fijrkovra i
trettiotyi ir. Sedan I9r4 upprltthilles orkesterf ijretaget
som en kommunal instl'tution under namnet "Helsing-
fors stadsorkester". I ett halr,t sekel stod Kajanus med

of<irminskad entusiasm i spetsen fiir sin orkester, varpi
Georg Schnieaoig, eftertredde honom sisom fiiretagets
konstnd.rliga ledare (1932-39). Dessa tvi ir jimte
Arm.as liirnefelt Finlands fijrsta orkesterdirigenter av
internationell klass.

Fiirutom i huvudstaden uppritthiills - huvudsakligen
med tyskar eller finlandssyenskar i spetsen * under
Iijrra seklet orkestrar med varierande besittning och
vlxlande publikintresse ocksi i landets civriga stdder. I
Abo skedde detta 

- med smarre avbrott - i hlgnet av
det traditionsrika Musikaliska sillskapet intill 5r 1923,

di slllskapet i brist pi tillrickligt underst6d frin sta-
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dens sida seg sig tvrnget att uppldsa sin orkester. Sedan

I927 uppl attheller Abo stad en egen kommunal orkester.

I(drsing har i Finland odlats Iijrhillandevis tidigt. I
Abo grundades i nittonde seklets biirjat ett "Singsill-
skap", sorl-r tog till uppgi{t att befrdmja singens odling

frimst inom akaden.riska kretsar, och i Helsinglors om-

talas "Adelsfanan" och "Nybergska qvartetten" som de

I6rsta kiirsammanslutnir.rgarna. Dessa fiireningars verk-
samhet torde dock huvudsakligen ha haft karaktiren av

studentikos samsing 1i11 inbiirdes gliidje och trevnad.

Ftirst med Pacius ni,dde ocks5. kiirsingen en hdgre nive.

Och han stannade inte vid mansktirsingen sotr sidan

Fcir honom var studentsingen blott ett medel att skapa

en solid grund filr en blandad kcir, och dl han dirtill
med ofiirbr:innlig energi bedrev iivningar i instrumentalt
samspel, blev slutligen konserter med blandad kdr och

orkestel huvudsaken. Pacius' forediime fdljdes snart

ocksi pi andra orter, oc1.r dven dir fick de blandade kiir-
sillskapen en dominerande betydelse.

Ar r89r tog rektor Ernst Zogas initiativet till det

svenska Finlands f6rsta sing- och musikfest i Ekeniis,

anordnad av Svenska folkskolans vanner. Antalet aktiva
medverkande uppgick til1 282 personer, i huvudsak frin
de svenska staderna. Di kdrsingen vid denna tid dnnu

var sa gott som okdnd pi landsbygden, var festers

frlmsta indamii att vlcka intresset f6r sing och musik

bland landets svenska al1moge. Till att detta rrril inom

kort ocksi. i glidjande hdg grad niddes, bidrog i visent-
lig min S. F. V:s initiativ till utgivandet av en serie

l<ompositioner och arrangen.tang frjr blandad kor. Under
v6.rt sekel har k6rsingen nitt en imponerande utbred-
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[ing, och repertoaren har berikats med ett otal nya verk
av finlandssvenska tonsattare och arrangiirer, Numera
dr de vanligen inom ungdomsfiireningarna bildade sing-
kiirerna sammanslutna till lokala sing- och musik-
fiirbund, vilka i sin tur ingir i den centrala organisatio-
nen Finlands svenska sing- och musikfdrbund. Snart
sagt varje stiirre by har sin egen singkiir, och pi minga
orter arbetar dessutora strikorkestrar, vilka under fiir-
bundens hign och instruktion av fast anstl.lida rese-
16rare iivar in stora, relativt krd.vande program, som
sedan - utom vid lokala fester och samkvim - utfdres
vid generalmdnstringarna, de allmd.nna svenska seng-
och musikfesterna. Till dessa fester, som under eren
fiire kriget kunde ftirete ett massuppbid om cirka 3 ooo
aktiva medverkande och en ihiirarkrets om inemot
2<l ooo personer, hiirsammade dven representationsktirer
fr6n de dvriga nordiska liinderna inbjudan.

I stiderna verkar bi.de mindre, inom fiirhillandevis
tringa yrkes- eller intressegrupper rekryterade amat6r-
orkestrar, singarsammanslutningar och stora elitk6rer,
som tagit till uppgift att framfdra musiklitteraturens
ildre och nyare verk, profana och andliga, med eller utan
instrun.rental medverkan,

En aktuell och i sitt slag betydelsefull Iorm av musik-
ut<ivning representerar de sammanslutningar, k<irer och
orkestrar, som bildats vid frontens svensksprikiga
truppfrirband under de sista irens stillningskrig. Uton.r
att de bidragit tili milittrfcir'liggningarnas trevnad och
underhillning, har de med framging och stor publik-
anslutning upptratt aven i stiiderna pi hemfronten.
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Det nd.mndes ovanJ att Crusell var den f6rsta fin-
llndska musiker, som nidde europeisk ryktbarhet. Att
det driijde ganska lengg innan med honom jdmbcirdiga

reproducerande konstnirer framtridde, berodde frimst
pi att jordminen hlrfiir inte var tillrickligt beredd, att
tillfiille till hiigre musikalisk utbildning inte fanns inom
hemlandets gr6nser. Men efter Pacius' ankomst till
Helsingfors uppenbarade sig sminingom flera talanger
med goda utvecklingsmrijligheter, och efter ni.gra decen-

nier kunde Finland - dess svenskar gick ddrvid i spet-

sen - med ira hivda sig i konkurrens med den tivriga
Norden.

De f6rsta utfdrarde konstnd.rerna av betlenhet var
siingartister. Bland Finlands europeiska beriimdheter
fri.n seklets frirra hilft stir frimst att nimna lohanna

'uon Schoul,tz, som p5. r83o-talet var primadonna vid
italienska operan i Paris och senare med stor framging
upptredde i Italien, och Betty Boi.je, som bl. a. i London
och Amerika sk6ndade stort bifall.

Fran mitten av irhundradet kunde den konstnirliga
utbildningen redan i nigon min fUrvirvas i hemlandet.
Finlands fdrsta violinist av rang var paciuseleyen Johan
Lind.berg, som sedermera blev professor i violinspel vid
K. Musikaliska Akademien i Stockholm. Till banbrytarna
p5. violinspelets omride hiirde ocks5. Erzs, Fabri.tiw.
Ali.ce Lintlberg betecknades pi sin'tid som en av Nor-
dens frimsta pianister. Frin seklets senare helft kan
bland ber,iimda sengadister nemnas'. Ida Basilier, Emruy
Achtd, Alrua Fohstrdw, Hortense Synnerberg m. Il.
sarnl Filip Forstin och H jalmar Frey, vilka hur,udsak-
ligen verkade i utlandet.
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Bland artister, vilkas glansperiod faller inom virt

sekel, han jag hdr nimna endast ett fltal: grundaren av

rlet moderna klaverspelet i Finland I{a Ehruan, F|rhar-
moniska slllskapcts liirsta inhemska konsertmlstare,
violinisten Carl Li.ndel1f , grundaren av den inhemska

violoncellskolan O ssi.an F ohstrdm, singkonstniirerna 1do

Ehwan, Hanrua Granf elt, Anna Hagelstam, Signe Lilje-
qaist, Helge Lindberg m. fl. Den yngre, i dagens musik-

liv aktiva generationen rlknar si rninga av sina frimsta
artister bland landets svenskar, att ett urval bland dem

svirligen skulle kunna undg6 klander ftir godtyche. Lika
tiverflcidig ter sig i detta sammanhang en upprikning av

dem alla-

Fiirutsittningama fijr Finlands tonkonstnirers utbild-
ning i hemlandet skapades av lartin Wegeli.us med d.et

av honon.r ir r88z grundade Helsingfors musikinstitut

- sedermera Helsingfors konservatorium och 1939 om-
bildat till musikhcigskola, benimnd Sibeliusakademin.
Dess lirarkir och elever raknar ett stolt antal svensk-
sprikiga.

;$

Det svenska m u s i k s k r i f t s t I 1 I e r i e t i Fin-
land inleddes, om man frinser tidigare i pressen spora-
diskt frjrekommande smi anmilningar och referat, av
den radikala och polemiskt lagda Arel Gabriel Ingelius,
vars bidrag infkit i olika tidningar i Helsing{ors och

Lbo. Martiu Wegelius har, utom med tidningskritiker
och -uppsatser samt teoretisk-pedagogiska arbeten, med
sitt stilistiskt och sakligt betydande arbete "Den vdster-
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ldndska musikers historia" fcirskaffat sig ett aktat namn

som musikskriftstillare ocksi utom hemlandets grin-
ser. I{arl, Fredrih l.Vqsc .iru ("Bis") skrev under en leng

fdljd av ir utlcirliga ann.rSlningar och artiklar i dags-

oclr veckoplessen. Alstren av Karl Flodins musikaliska

f<irfattarskap har under flera decennier nriktigt bidra-
git till att i publikens medvetande befd.sta tonernas konst

som en kulturyttring av fdrsta rang. Hans entusiasm

och 1ivful1a framstillningskonst har v6ckt genklang iven
hos en senare generationJ som i bokform har hans essier

och kritiker tillgingliga. Han publicerade aven en stor

biografi dver Martin Wegelius och pibcirjade en lev-

nadsteckning dver Richard Faltin, cfte! hans dM full-
bordad av Otto Elxrstri;nx. Bland kritiker lrin senare

och nirvarande tid md.rkas Eri.h Fun&,jeltn, som ;ven
skrivit en monografi over Jean Stbelius, Ka Ehm.an,

Selim Pohngren, Le o Fu.nteb, Nils-Eric Ringbom, som

bl. a. publicerat historilren "Helsingfors' orkesterfiiretag
t8f,z-r932", m. f I. En livligt uppmirksammad Sibe-
liusmonografi har fiirlattats av Karl, Ebruan i:r, och
Bengt uon Tbrne har utom en Sibeliusbok p5. engelska

spriket skrivit en konstteoretisk studie, "Tonkonst och

bildkonst".

Som musikl.ristorish och folkloristisk forskare stir
Otto Arudersson ensam i det nutida svenska Finland, och

hans irsats har pi bida dessa on.rriden varit av ban-
brytande betydelse. Ett rikhaltigt och ovdrderligt musik-
historiskt och etnografiskt n.raterial har av honom rid-
dats undan glcimska och fiirstUrelse samt understillts
vetenskaplig bearbetning. Anderssons f<irfattarskap bir
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sin prdgel av den klara sakligl,et parad med lidelsefull
forskarhig och varm hembygdskinsla, som kinnetecknar
hela hans personlighet.

*

Finlands musikhistoria 5.r ung i jimfcirelse med de

stora kulturl6ndernas. Men den ger bilden av en sell-
samt intensiv utveckling mot en aktivitet och nyansrike-
dom, som ingen frir hundra ir sedan kunnat drrimma
om. Att det varit representanter liir den svenska folk-
stammen, som intill nyaste tid gatt i spetsen, er natur-
ligt nog, inte minst med hdnsyn till de livliga kulturella
fiirbindelser, som hela tiden uppritthillits med Sverige,
Irin vars i skuggan av den kor.rtinentala musikkulturen
spirande strS.vanden man hamtat si rika impulser. Det
finska Finlands framryckning under virt sekel har inte
heller inneburit nigon tillbakaging i musikodlingen p5.

svenskt h5.11. Det arbetas friskt och strivas lramit pi
cimse sidor, och resultatet uppvisar kanske ockse rikare
skiftningar dn vad som kunde vara {allet, om Finlands
folk vore en till ursprung, sprik och kynne ensartad
massa.
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