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Några blad om romanskriveriet i vårt land och om en av dess första 
idkare. 

 
Av 

 
Ragnar Öller. 

 
  

 

„Nu är det romanernas tid; — men vad skall komma 

efter romanen?” utropar Fredrika Bremer i inledningen 

till sina „Berättelser för fattige och rike”. Och i sanning, 

den tid hon representerar hade givit upphov åt en kultur- 

historisk företeelse som, utgången ur vitterheten, förlorat 

dennas karaktär av skönlitteratur för att bliva en ren 

fabrikationsprodukt. Jag avser härmed romanindustrien.

Om „Romanen i våra dagar” skriver A. E. i Littera- 

turbladet 1854 n:ris 10—12: 
 

„Man kan tryggt påstå, att poesien i våra dagar lever ett 
avtynande liv, så väl om man fäster sig vid produktionen 
som ock i det avseende att smaken för poetisk läsning betyd- 
ligt avtagit. Men det ges ett annat slag av skönlitteratur, 
vilket i våra dagar väl frodas, och det är romanen. Roman- 
författarnas och -författarinnornas antal stiger dag för dag, och 
man har ej ännu kommit på att i denna statistiska tid uppgöra 
beräkningar om de läsandes mängd. Vadan kommer denna 
romanens övervikt? Såsom vi tro, är även denna ett uttryck 
av detta begär att frigöra sig från alla former och band. 
Vår tids romaner äro icke några konstverk. Därpå vilja de 
ej heller göra anspråk, och läsaren å sin sida fordrar blott 
att de skola intressera. Därmed är även uttalat, att romanen 
i vår mera än under någon annan tid bör vara en avsikts- 
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roman. En boks framgång beror i våra dagar ej så mycket 
av dess estetiska förtjänster som icke fastmera av de läror och 

predikningar den åt läsaren erbjuder. —„ 
 

Denna uppsjö av litterärt slagg väckte naturligtvis på 

en del håll skarpt ogillande. I en uppsats ‘Om den usla 

litteraturen’ i Tidskrift för litteratur för 1851, n:o 6, drager 

docenten C. F. Bergstedt i härnad mot dessa „fantasibe- 

smittade skildrerier” och tvekar ej att beteckna några sidor 

i Palmblads ‘Familjen Falkensvärd’ och Emilie Carléns 

‘Ett rykte’ som „det orenaste och vidrigaste kanske något 

lands romanlitteratur har att uppvisa”. — Den svenske 

statistikern Agardh kan presentera följande uppgifter om 

romanen i Sverige: „År 1850 trycktes icke mindre än 985 

ark romaner, varav mer än hälften utgjordes av svenska 

original. Utom dem som utkommo särskilt, utgivas icke 

mindre än 6 särskilda periodiska samlingar därav, och 

dessutom bifogas varje större dagblad en följetong, som 

innehåller nästan endast romaner.” En finne, J. A. v. Es- 

sen, var bl. a. en tid redaktör för en dylik följetongsav- 

delning vid Stockholms Dagblad. 

På tal om romanbiblioteken säges i Litteraturbladet 

1852 n:o 2: 
 

„Vi klandra icke denna smak (för läsning av romaner), 
emedan den utgör en övergång till smaken för solidare läs- 
ning. — Vi hava ännu icke skäl att med den svenske statisti- 
kern Agardh klaga att romanen uppslukat all annan litteratur, 
ty hos oss är denna läslust ännu blott i sin början. — Upp- 
hävd romanläsning skulle dock knappt öka läsning av bättre 
litteratur. Även romanen är sålunda ett betydande vehikel för 
den sanna själsodlingen och i synnerhet i vår tid ett viktigt 
medel för folkens uppfostran, sedan den mer än förut tagit 
sig före att rent avspegla verkligheten och direkte av denna 
hämta sina motiver.” 

 

Ett intressant uttalande om romanen, sådan den gestal- 

tat sig under den tid vi nu behandla, ingår i Åbo Under- 

rättelser 1848 n:o 97 f. under rubriken: ‘Bolag för Roman- 

litteratur på finska’, av H. Kellgren, varur jag anför följande: 
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„Man har sagt, att Romanen på senaste tid förändrat 

natur och ej mer är densamma den var förr. De väl dra- 
perade, pittoreska hjältarne hava avträtt från scenen, likaså de 
ömma älskarne, och i deras ställe träda fram personer med 
grova åtbörder, ofta med nödens bleka färg på anletet och 
höljda i trasor. Varifrån denna förändring? Är det väl ett 
nöje att se dessa sorgsna gestalter? Har Romanen upphört 
att vara vad den var? — — — Romanen talar till den stora 
allmänheten och vinner insteg hos den, blott såvida den för- 
står att upptaga de känslor och intressen, vilka röra sig på 
djupet av sinnena. Romanen är ett barn av dagen och uttalar 
stundens behov, den skapar figurer, vilka leva och handla inför 
våra ögon och hos vilka vi se återspeglade våra egna känslor. 
Romanen svarar på våra hemligaste frågor och ger form åt 
aningar, vilka vi ännu ej förmått göra klara för oss själva. Den 
är mäktig och populär, emedan den är våra egna känslors tolk, 
men med dessa förändrar den även gestalt och är olika efter 
olika tiders krav. Då Romanen, gående ut som en tidens 
härold, uppfyller sitt ovannämda kall, utbreder den sig med 
otrolig snabbhet över alla länder; maskinerna framtrolla dess 
blad i flere hundra tusental för att läsas av miljoner. Det 
finnes ingen gren av litteraturen, som så skulle utbreda sig 
och tillfölje därav utöva så stort inflytande på mängden. Den 
kan spridas så, emedan civilisationen i dess allmänna drag är 
densamma hos alla Europas nationer. Samma roman kan tala 
till dem alla, emedan de alla anslås och ledas av i det när- 
maste samma känslor och intressen — [Romanen blir sålunda 
mer eller mindre gemensam för hela civilisationen, ett inter- 
nationellt språk på vilket det ena folket delger det andra sina 
rön]. Att vi här i Finland skulle hunnit nog långt för att 
förmå frambringa en tillräcklig inhemsk och självständig Roman- 
litteratur, kan ej väntas, vi äro ännu hänvisade till att genom 
översättningar ur de andra nationernas litteraturer söka tillegna 
oss det goda de innehålla, för att småningom utbilda oss till 
självständighet. I vilken hög grad i själva verket romanen 
är internationell, inser man då man betänker att den av alla 
litteraturalster är lättast att återge på främmande språk och att 
c:a 50 % av ett lands romanlitteratur plägar utgöras av över- 
sättningar.” 

 

Innan jag går att tala om romanen i Finland, vill 

jag först nämna några ord om den konkretaste sidan av 

det litterära livet: bokhandeln. Under de två första de- 
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cennierna av det 19:de århundradet var boklådan i Åbo 

den enda i sitt slag i hela landet.1) Helsingfors hade 

varit huvudstad i flere år innan en sådan grundades även 

där. På 1820-talet öppnades den ‘Delphinska bokhan- 

deln’, inrymd i ett trähus, „en tvåvåningsbyggnad av gamla 

stammen med brutet tak — den allra lillaste trevligaste 

rödmålade byggning med fyrrutiga fönster och ett tak, 

där höväxten alltid var ypperlig och som aldrig gav 

anledning att befara någon allmän foderbrist i landet”, 

såsom Morgonbladets hemtrevliga skildring låter (‘Vid 

boklådsdisken’, årg. 1853, n:ris 65—79); „man måste gå 

över en liten spång för att komma dit över från Fabians- 

gatan”. Gubben Delphin var egentligen bokbindare till 

yrket, den yppersta i sitt slag i staden. Urvalet var icke 

stort; det fördes i handeln nästan enbart inbundna svenska 

böcker. När bokhandelsfirman G. O. Wasenius & C:o 

grundades, någon tid senare, ansågs företaget mycket 

vågat; affären inrymdes i hörnet av Schiefnerska sten- 

huset vid Senatstorget, och tack vare sitt centrala läge 

och sin mondänitet kom den snart att taga loven av sin 

medtävlare i kampen om publikens gunst. Frekvensen 

var som hetast vid Helsingfors Tidningars utgivnings- 

timme, då en på den tiden ovanlig företeelse, köbildning, 

kunde förspörjas. Det enda man kunde anmärka mot 

detta företag var, att där utom böcker såldes allt möjligt 

annat, som intet med bokhandel hade att göra. Snart 

uppstod emellertid en farlig konkurrent i Frenckell & Sons 

bokhandel, belägen även den vid Unionsgatan, men högre 

upp åt Ulrikasborg till. „Den besvärades av en svår 

invärtes trappa”, berättar Morgonbladet i den tidigare 

citerade artikeln; men trots trångheten var det gott om 

utrymme där, „ty Morgonbladet har som bekant aldrig 

  
1) I detta avseende voro nog ej förhållandena bättre i Sverige. 

Ännu 1830 fanns ej ens i Göteborg en enda öppen bokhandel, utan 
man måste uppsöka bokhandlaren hemma hos honom (enl. Å. T. 1848 
n:o 79). Landets första bokhandel hade f. ö. grundats i Åbo 1642. 
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lyckats åstadkomma så mycket trångmål i världen som 

Helsingfors Tidningar”. (Mbl. distribuerades nämligen 

genom denna bokhandel.) På 30- och 40-talen förde den 

Delphinska bokhandeln ett tynande liv. Omkring 1840 

hade en mängd nya företag uppstått i alla delar av lan- 

det: i Åbo (2 st.), Borgå, Wasa, Viborg, Tavastehus (2 st.), 

Kuopio (2 st.), Kristinestad, Björneborg och Uleåborg (2 st.) 

Och ju mer romanindustrien frodas, dess rikare blir också 

bokmarknaden. Växelverkan är påfallande: samma år- 

tionde, 1840-talet, gav upphov åt en volymstark roman- 

litteratur, på samma gång det lät boklådorna svinga sig 

upp till rätt lukrativa affärsföretag.1) 

Året 1848 blev boklådornas ‘Mouvemangår’, enligt 

Morgonbladet. Frenckellska bokhandeln vidgade ut sin 

verksamhet och flyttade till Uschakoffska stenhuset vid 

Esplanaden. Samma år lämnade Öhmanska bokhandeln 

sin födelsestad Borgå för att söka sig en ny marknads- 

plats i huvudstaden; de närmaste åren intog den dock en 

rätt anspråkslös plats i andra planet vid sidan av den 

Delphinska. Den gick dock snart en ny tid till möte; en 

ny regim medförde ett märkbart uppsving: efter att ha 

varit inhyst först i Lindholmska trähuset vid Esplanaden 

och därefter i Sedmigradskys stenhus flyttade den in i den 

  
1) I Åbo hade dessutom uppstått vårt första antikvariat, i det att 

den Frenckellska bokhandeln jämsides med nya böcker höll sig med 
ett upplag äldre böcker, som, enligt Å. T:s uppgift (1848, n:o 79) steg 
till c:a 4,000 band. I sagda blad få vi även veta, att bokhandel id- 
kades även i Gamla Karleby och Brahestad, på den förra orten av 
elementarläraren Alfström och på den senare av studeranden Frosterus. 
En insändare i Å. T. för samma år n:o 87 försäkrar, att även Tammer- 
fors har, om ej till namnet, så till gagnet, en bokhandel i bokbindar 
Lemlins verkstad, där de flesta böckerna av Frenckell & Sons, Öhmans, 
Lilljas, Karstens, Lundbergs, Renqvists, Gröndahls, och Finska Littera- 
tursällskapets förlag stå till salu. Här befann sig således bokhandeln 
ännu i sitt urstadium, ty såsom bekant handhades försäljningen av 
litteraturalster under reformationstiden av bokbindarne, vilkas skrå ut- 
tryckligen var privilegierat med förlags- och försäljningsrättigheter. 
  



86 En finländsk romanskrivare från 1850-talet. 

 

gamla Delphinska bokhandelns lokal. År 1852 kan Mor- 

gonbladet med förnöjelse konstatera, att samtliga huvud- 

stadens boklådor äro inrymda i långsträckta, ljusa och 

glada lokaler, av vilka dock den Frenckellska har den 

prydligaste inredningen. 

Och likväl rådde svåra missförhållanden på bokmark- 

naden. Borgå Tidning bringar dem på tal i en artikel, 

‘Litteraturen och Bokhandeln’ i n:o 100 av sin årgång 

för 1853. Efter att ha konstaterat, att mera liv och rörlig- 

het än i dåvarande stund sällan eller aldrig försports i 

fosterlandets litterära förhållanden, övergår författaren till 

att skärskåda bokhandelns beskaffenhet. „Blott tre städer 

i landet: Helsingfors, Åbo och Borgå, hava en vidsträck- 

tare bokhandelsrörelse. Från dessa skola landets flesta 

övriga boklådor och den läsande allmänheten förses.” 

Dessutom äro kommunikationerna ytterst dåliga. „Av tid- 

ningarna erfor man t. ex. i Jorois, att en ny bok i huvud- 

staden före julen 1853 utkommit. Prenumerera har man 

icke kunnat på boken, emedan inga listor funnits i lands- 

orterna, men man önskar ändå äga den. I Februari må- 

nad 1854 avgår händelsevis ett bud till Kuopio (10 mil). 

Dit har boken då ännu icke anlänt. I Mars månad av- 

går ett bud till Nyslott (8 mil). Där finnes boken icke 

heller. I April avgår ett bud till St. Michel (9 mil). Där 

kan man ännu mindre erhålla boken, ty där finnes ju en 

bokhandel blott till namnet. Man skriver till en student 

i Helsingfors och beställer boken direkte därifrån, men 

den glömmes vid avresan, och sålunda kan möjligen ett 

helt år hinna gå innan man får sin önskan uppfylld. Lik- 

artat, eller ännu mera missgynnat, är förhållandet å många 

andra orter.” Tidningen finner det dock vara glädjande 

att det redan fanns ungefär lika många boklådor som det 

fanns städer. För de dåliga kommunikationernas skull 

hände det, uppge Åbo Tidningar (1848, n:o 79), att man 

nödgades sända böcker från Åbo till Österbotten, Kajana 

och Kuopio via Sverige. I vilken grad även postportot 
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spelade in, framgår av följande kalkyl: ett paket på 10 

skålpund, det största som under ett konvolut kunde sän- 

das, kostade 2 rubel silver och kunde inrymma böcker 

till ett värde av 13 rubel; d. v. s. hela provisionen, 15 %, 

gick åt till att bestrida denna kostnad. 

I Suometar (1848, n:o 37) ingår en artikel „Kirjan 

kauppiaalle hyvä neuvo”, vari förordas inrättandet av stå- 

ende bokförsäljningar i varje socken; dessutom föreslår 

bladet att kolportörer skola utsändas över landet för att 

vandrande från by till by sprida det tryckta ordet. För- 

slaget underkastades en sträng kritik i Åbo Tidningar 

(den ovannämnda artikeln), vari förläggaren själv, bokför- 

läggaren Lillja, ger intressanta uppgifter om de libristiska 

förhållandena i landet. Suometar hade antytt, att branschen 

väl kunde föda sin man, men detta påstående vederlägger 

Lillja med följande uppgifter: i en av de mindre städerna 

skulle årsomsättningen av inhemska verk stiga till 500 

rubel silver, varav behållningen, 15 %, skulle ge 75 rubel, 

varmed således lokal, ved, ljus och biträde skulle betalas 

samt förluster åsamkade genom utborgningssystemet be- 

stridas; vad de importerade böckerna beträffar, äro om- 

kostnaderna för införseln rätt ansenliga: genast vid in- 

klareringen, således långt förrän böckerna censurerats och 

tillåtits till försäljning, bör 1/
5
 av deras värde utbetalas i 

tull, förutom tolag och andra med inklareringen förknip- 

pade utgifter. — Härmed anser sig författaren hava ådaga- 

lagt det omöjliga i att inrätta sockenboklådor; vad kol- 

portörerna beträffar, anser han, att lösdrivarnes och vaga- 

bondernas antal härigenom blott skulle ökas. Det enda, 

varav något praktiskt resultat vore att vänta, är grundan- 

det av sockenbibliotek. „Erfarenheten har visat, att den 

finska bonden gärna köper och omläser en bok som han 

en gång fått låna och funnit intressant, och då tillfälle 

till bekantskap med en mängd förut föga lästa böcker 

genom den föreslagna biblioteksinrättningen erbjödes och 

vunnes, kan man vara övertygad därom, att en rikare 
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bokavsättning än hittills ägt rum komme att därav bliva 

en följd.” 

De svårigheter, som särskilt den svenskspråkiga litte- 

raturen i Finland hade att övervinna, voro legio. Hel- 

singfors Tidningar (1850, n:o 82) redogör för dem i en 

uppsats ‘Om böcker från Finland i svenska bokhandeln’, 

föranledd av en artikel i den svenska nyss daglig vordna 

tidningen ‘Bore’. I nämnda tidning förekom bl. a. följande 

passus: „Vi hava också klagat och måste ännu alltjämt 

klaga däröver, att det är i högsta grad svårt, ja nästan 

omöjligt, att här numera följa denna litterära verksamhet 

(d. v. s. Finlands svenskspråkiga) på ett närmare håll. En 

svensk bok från Finland är nämligen i våra boklådor säll- 

syntare än spanska och portugisiska böcker.” Bore anser 

detta fenomen oförklarligt, medan Helsingfors Tidningar 

finner orsaken till missförhållandet uppenbar. Vid export 

av böcker från Finland till Sverige hade förläggaren att 

erlägga en dryg tull, utgörande 25 % av värdet (avgiften 

hade tidigare t. o. m. varit ännu högre, eller 33 1/
3
 %), 

medan däremot böcker av svenskt ursprung, som infördes 

till landet, voro åsatta en tull av endast 20 %. Dessutom 

kunde icke reciprociteten godtagas som sådan, ty en för- 

lagsartikel i Sverige kunde räkna på en 3 gånger större 

publik, varav följde, att den svenske förläggaren lättare 

kunde undvara den finska marknaden än en finsk den 

svenska. Alstrens halt var ock väsentligen beroende av 

honoraren: medan ett författararvode i Sverige i medeltal 

steg till 50 riksbanko per ark, kunde en förläggare i Fin- 

land betala högst 10 à 20 rubel silver (resp. 19 à 38 

riksdaler b:o). En vanlig upplaga omfattade i Finland 

500 exemplar mot 2,000 i Sverige (enligt Helsingfors Tid- 

ningar 1848, n:o 6). Härtill kommo de på denna tid 

så ytterst ofta förekommande litterära stölderna. Så för- 

mäler en korrespondent till Helsingfors Tidningar år 1850, 

att bokhållaren hos A. Bonnier, hr Philip Meijer, var sys- 

selsatt med utgivande av ett eftertryck av Hanna och flere 
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andra av Runebergs arbeten. Även andra fall kunde före- 

komma, varvid de finska förläggarne ledo avbräck. Hel- 

singfors Tidningar 1848 (n:o 41) relaterar följande fall. Fru 

Carléns ‘Jungfrutornet’ skulle samtidigt utges på svenskt 

och finskt förlag. Arbetet kom ut häftevis. Men medan 

den svenska upplagan, utgiven av hr Thomson i ‘Svenska 

Parnassen’, omfattade hela 18 häften, fick den finske av- 

tryckaren, Widerholm, arbetet att rymmas i 13 nummer 

av sitt Läsebibliotek för Finland. Han hade nämligen 

kontraktsenligt bibehållit häften på 6 ark, medan däremot 

Thomson under pågående utgivning avknappat sina häf- 

ten till 4 ark utan att minska priset i förhållande härtill. 

Den finländska upplagan blev sålunda billigare, utan att 

förläggaren kunde utnyttja prisbilligheten till att vinna 

köpare på konkurrentens bekostnad, då ju subskriptionen 

redan var tecknad. 

Om de finländska förläggarne hade svårigheter att 

bekämpa, så hade den inhemska romanlitteraturen det än 

mer, ty den hade inom landet att bjuda det bekväma 

avtryckandet spetsen. Medan boktryckaren Lillja bemö- 

dade sig att genom att betala anständiga honorar för- 

värva sig originalarbeten, utgav hans konkurrent Wider- 

holm den ena volymen efter den andra av Sveriges mest 

kända namn, och detta utan att ha nödgats betala dyra 

författarearvoden. Följden var också, att hans företag 

blev vida mer lukrativt, medan Lilljas bemödanden att 

skapa ett inhemskt romanskriftställeri kröntes med ringa 

framgång. 

Helsingfors Tidningar (1856, n:ris 69—70) vågar sig 

i en artikel, „Romaner och Romanläsning”, på att söka 

utforska de djupare orsakerna till att romanen i vårt land 

icke visade några tendenser att arta sig till en skönlitterär 

produkt: 
 

„— — — romanen är numera upphöjd till samma sfär 
med poesien, det vill säga till konstens. — — — Tyvärr äger 
vårt land ingen romanlitteratur, som kunde andragas till be- 
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vis för dessa påståenden. Vi sakna en sådan, och måste göra 
det så länge vi sakna källan därför, ett egendomligt samhälls- 
liv, inom vilket stora krafter verka och stora frågor röra sig. 
Den vi tills vidare kalla vår är den svenska, eller hellre ett 
förtvinande skott på den svenska, med vars rikligare produk- 
tion vi få fylla bristen av vår egen.” — Det som kan anses 
karaktärisera vår roman är „en ytlig psykologisk kännedom, 
ett spegelfäkteri med känslor utan verklighet och tankar utan 
egendomlighet, ett ordprål som förgäves användes att utsira 
det alldagliga i berättelsen, eller även ett sammanställande av 
tillfälligheter, som föga framgå ur de karaktärer förf. velat upp- 
draga; allt detta kan icke gå och gälla för konst, så mycket 
mindre då grunden icke alltid är moralisk. Man har svårt att 
utan vämjelse genomgå alla dessa scener, där förlovningar äro 
a och o, där den sentimentalaste kärlek är käpphästen varpå 
förf. rider in i jämmerdalarne, och där passionerna äro blåa 
dunster, som skockas eller förskingras på en vink av maski- 
nisten.” 

 

Till denna kategori räknar bladet bl. a. fru Carléns 

arbeten, medan det däremot anser sig finna en renare 

smak hos Kiellman-Göranson, v. Zeipel och Wilhelmina, 

samt framför allt hos Fredrika Bremen Det är intressant 

att redan nu kunna spåra krav på sund realism, ett krav 

som dock, vad romanen beträffar, först årtionden senare 

tillfredsställdes. 

Jag vet icke i vilken mån den inom svenska kretsar 

ganska vitt utbredda negativa synen på framtiden kom att 

verka förlamande på den litterära alstringen. Jag nöjer 

mig med några anföranden, som visa huru den finska 

kulturens uppblomstring återverkade på de svenska ele- 

menten i vårt land. Kallavesi skrev år 1845 (n:o 1): 

„En svensk Litteratur för Finland måste bliva vad den 

varit, en motsägelse, en tillkonstlad produkt, frambragt 

med svett och möda, utan håg och kärlek.” Helsingfors 

Tidningar anlägger en i någon mån ljusare syn på tingen. 

Att tidningen dock icke är fylld av den framtidsoptimism 

vilken på slutet av 50-talet som en varm, livgivande ström 

gick genom den svenska stammen i Finland, framgår av 
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följande rader. Bladet protesterar mot att Saima hade 

förklarat litteraturens fattigdom bero på låg bildning i 

landet. Om ‘Det svenska skriftställeriet i Finland’ säger 

Topelius följande (1848, n:o 6): 
 

„— — — vi tro att den (svenska litteraturen) icke utan 
fara skall kunna någonsin alldeles utträngas, åtminstone icke 
i detta århundrade; — — — vi tro på det svenska skrift- 
ställeriets framtid i Finland; ehuru begränsad och i nedgående 
— — — tills det finska språket inträtt i sina rättigheter som 
skriftspråk, är den svenska litteraturen lika nödvändig för bild- 
ningens vidmakthållande och förkovran i Finland som moderns 
andedräkt för det ofödda barnets liv; och den stund när allt 
svenskt skriftställen skulle antingen genom översvämning från 
väster förkvävas eller genom andra förhållanden i förtid upp- 
höra, denna stund vore beklagansvärd och skulle medföra vå- 
dor, om vilka nu mången, i sin välmenta iver för finskheten, 
icke drömmer. — — — Det svenska skriftställeriet i Finland 
har endast en begränsad framtid att påräkna; men det finnes 
för detsamma ännu mycket att uttala, vilket finskan i sin nu- 
varande utbredning och på sin nuvarande ståndpunkt ej för- 
mår digerera. Vi svenska skrivande — — äro i Finland ett 
tillspillogivet släkte, ett försvinnande moment, men i det vi 
med glädje giva oss tillspillo — förlorande oss som ett efter- 
sken av den förgångna dagen i en ny morgons rodnad — 
nödgas vi avvärja den iver som vill avhugga oss tvärt, — vi 
nödgas det emedan vi känna oss ännu hava en talan att föra, 
en impuls att giva, en ärad bildning att upprätthålla; och först 
när denna kärna försvunnit ur svenskheten i landet och den 
står själlös kvar som en vana, ett minne utan fäste i samtiden, 
då först”, slutar tidningen, „kan den svenska litteraturen för- 
svinna från Finland för alltid.” 
 

Ett hastig blick på romanproduktionen i vårt land 

under de fyra—fem första decennierna av 1800-talet är här 

icke ur vägen. Redan vid första påseendet röjer den sin 

torftighet. Till en början måste man nöja sig med nästan 

enbart översättningar och eftertryck. År 1820 utkom Vel- 

des ‘Gunima’, 1825 Puschkins ‘Minne av Kaukasien’, 1829 

Vignys ‘Cinq-Mars’, och på 30-talet: ‘Zaragozas beläg- 

ringar’, Thomas Moores ‘Epikuréen’, Florians ‘Elieser och 

Naphtali’, Sagoskins’ Jurii Miloslavsky’, Johanna Schopen- 
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hauers ‘Snöraset’ och ‘Clara’, Scotts ‘Riddar Rödhandske’, 

Ulrika Strussenfelts ‘Sveriges första romanförfattare’, m. fl. 

Alster av inhemskt fabrikat började utkomma först på 

40-talet, ehuru man redan tidigare kan spåra några en- 

staka försök, ss. Gustava Hjärnes romans från Birger Jarls 

tid ‘Tavastehus slott’ 1831, J. Fr. Lagervalls ‘Brudskaran 

1831 och ‘Ett studentuppträde’ 1838. År 1848 kunde 

Helsingfors tidningar med en viss stolthet uppge att an- 

talet på svenska utkomna originalarbeten steg till 41. 

Av dessa faller det vida största antalet på 40-talet, vilket 

framgår av följande förteckning: 1840 Snellmans ‘Det 

går an’; 1841: Wikmans ‘Hittebarnet, episk sång’; 1 ) 1842: 

Emilia Hultins ‘Zigenerskan’ och ‘Nemesis’, Snellmans ‘Fyra 

giftermål’; 1843: Fr. Berndtsons ‘Den gamles minnen’, 

H. J. Lundmarks ‘Lopatinskys död’; 1844: J. A. v. Essens 

‘Konturteckningar’ I; 1845: Id. II; 1847: Hultins ‘Aslögs 

saga’, ‘En prästgård’ av en finsk medborgarinna; 1848: 

Maria Kraftmans ‘Så slutades min lek’, ‘Nyårsafton’, origi- 

nal av U—a, Ernst Odert Reuters om Onkel Adam på- 

minnande tendentiösa romaner ‘Flickan från Inderskär’ 

och ‘Tvillingsbarnen’; 1849: Herman Avellans (‘en Finne’) 

‘Pietisterne’, ‘Hämden’, novell, och ‘Strid och seger’. 

Läsarnes romanhunger nödgade förläggarne att med 

en viss regelbundenhet förse sina kunder med nya alster. 

Tidningarna på den tiden kommo dels så sällan ut, dels 

voro de av så mager halt, att de icke mäktade tillfreds- 

ställa de läsgirigas begär. Sålunda uppstodo de s. k. 

romanbiblioteken, efter förebild av ‘Svenska Parnassen’ 

och andra dylika företag.2 ) Ett av de första försöken i 

vårt land var den av C. F. v. Burghausen och H. G. 

Piponius i Helsingfors utgivna halv-veckotidskriften ‘Va- 

nadis, Dikt och Sanning’, av vilken dock endast årgången 

  
1) Tidsfördrivsromanen kan, som synes, även uppträda såsom 

episk dikt’, ‘romans’, o. dyl. 
2) Framför allt kanske ‘Hiertas Läsebibliotek’, som med rätta säges. 

ha gett impulsen till en större läslust i Sverige och Finland. 
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1840, omfattande n:ris 1—52 i 4:o, utkom; företaget av- 

stannade med nummer 52, som utkom den 3 juli det 

nämnda året. Ur innehållet, som är nästan uteslutande 

litterärt, nämner jag — utom flere dikter av signaturen 

R***, diktaren J. H. Roos, — novellerna ‘Hilma’, ‘Lek och 

Allvar’, ‘Chambre garnie’, ‘Eterneller’ (av nmn), ‘Carl XII:s 

kyss’, ‘Lovison’, ‘Kusken mot sin vilja’, ‘Den livegne’, ‘Berg- 

mannen’, ‘Lumpsamlaren’, påbegynt i det sista numret och 

aldrig sedermera fortsatt. Av dessa äro en del original- 

arbeten, antagligen flutna ur utgivarnes pennor. Sedan 

detta företag avstannat, dröjde det ett halvt decennium, 

innan ett nytt liknande romanbibliotek såg dagen. År 1846 

begynte bokförläggarfirman Cedervaller & Son i Viborg 

utge ‘Romanen, Veckoskrift för den sköna litteraturen’, 

varav 50 nummer hunno utkomma innan även denna tid- 

skrift avsomnade. Förläggaren hann likväl utgiva: Sues 

‘Den vandrande Juden’, Dickens’ ‘Ett Julkväde på prosa’, A. 

Rachmannys ‘Koketten’ och fru Carléns ‘Bruden på Om- 

berg’. Att även fortsättningen på detta romanbibliotek 

torkade in, berodde, enligt Åbo Tidningar (‘Om allmän- 

heten och den sköna litteraturen i Finland’, 1856, n:o 62), 

därpå, att förläggaren begick det felet att avtrycka kända 

och redan lästa romaner. 

Följande år begynte boktryckaren J. W. Lillja utgiva 

en romanserie, som kom att nå en större varaktighet och 

icke blev alldeles utan betydelse, i det att en god del av 

de då framträdande inhemska arbetena utkommo just i 

detta läsebibliotek. Företaget fick det lokalt nationella 

namnet ‘Aura’. Något som bör räknas utgivaren till för- 

tjänst är hans bemödanden att åstadkomma — även med 

risk av pekuniär förlust — ett så rent inhemskt bibliotek 

som möjligt. „Utgivaren — — — har sökt uppmuntra 

skriftställeriet genom författarehonorarier, små visserligen 

i förhållande till andra länders, men icke obetydliga i 

förhållande till den ringa avsättning vi kunna påräkna”, 
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skriver Topelius i Helsingfors Tidningar (1849, n:o 39) i 

ett omdöme över ‘Aura’. Och bladet fortsätter: 
 

„De finnas, vilka med blicken riktad mot den uppgående 
morgonrodnaden av en nationell finsk litteratur betrakta de 
spridda försöken på svenskt tungomål såsom försvinnande afton- 
glimtar av ett lånat ljus, såsom på förhand tillspillogivna parti- 
gängare för en sak utan framtid. — — — För vår enskilda 
del äro vi alldeles icke böjda att anse det svenska skriftställe- 
riet i Finland för ett förlorat verk, ett tacklöst strävande utan 
frukt. Likasom vi tro att svenskan, ehuru avsatt från härskare- 
tronen, ännu för oberäkneliga tider skall utgöra bindnings- 
länken mellan Finland och den västerländska kulturen, likaså 
tro vi att det svenska bildningselementet här på finsk botten 
behöver egna organ, egen produktivitet för att fylla sin be- 
stämmelse — — — därför är hr Lilljas försök att framkalla 
en svensk litteratur icke ett tacklöst bemödande, på förhand 
dömt att misslyckas.” 
 

Tidningen uppmanar alla som kunna det att skriva 

hemlandsskildringar och insända dem till förläggaren; 

denne borde bilda en frivillig granskningskommitté av 

litterära män i Åbo. Slutligen finner artikelförfattaren att 

det „vore mera skäl att intaga även underhaltiga finska 

produkter, endast de röja något frö till utbildning, än 

blotta översättningar”. 

En något avvikande uppfattning ådagalägger Åbo 

Tidningar 1856, n:o 62, i den ovan omtalade artikeln. 

Efter att ha konstaterat att J. W. Lilljas förtjänstfulla bemö- 

dande att utgiva romaner, såväl originaler som översätt- 

ningar, ej rätt väl lyckats, så att ‘Aura’ t. o. m. gått med 

pekuniär förlust, går artikelförfattaren till rätta med de en- 

ligt hans tycke mindervärdiga arbeten som här sett dagen, 

exempelvis originaler av Pinello och v. Essen. Arbetena 

av författaren till ‘Granriskojan’ finner han dock försvara 

sin plats.1) Han yrkar på mera stränghet gentemot ori- 

ginalarbeten, ‘ty bättre att ingen skönlitteratur hava än en 

  
1) Jag annoterar i förbigående, att Ingelius själv redigerade Åbo 

Tidningar år 1856. 
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usel sådan’. Slutligen anser förf. det vara en stor brist 

att icke Topelius är representerad i serien. I själva verket 

hade Lillja bemödat sig att av denne samt av Snellman 

erhålla textbidrag, ehuru han på båda hållen möttes av 

vägran. 

‘Aura’ startades, som sagt, år 1847. Under det första 

året hunno blott J. A. v. Essens ‘Skärgårdsflickan’ och ‘Det 

farliga skrinet’ utkomma. Men redan det följande året 

var utgivningen i full fart. Listan upptager följande verk: 

‘Den fallna’, berättelse av Wendela (Randelin), ‘En Nylands 

Dragon’ och ‘Sommarnatten’ av N. H. Pinello, ‘Hildegard 

eller Mor och Dotter’, av Oscar Anderson, Öhlenschlä- 

gers ‘Balde den Gode’, samt en översättning från ryskan. 

Det följande året (1849) bjöd på: ‘Man och hustru’, ko- 

medi av Aina Finne, ‘Ett fruntimmer av värld’ av W. 

Nesterenko, ‘Forntidsfantasten’ av dr. Falkner, ‘Granris- 

kojan’ av Ingelius samt ett verk av Sandeau. De föl- 

jande årgångarna krympte betydligt ihop: 1850 utkom 

blott ett verk, av Sagoskin, 1851 ävenså, nämligen Ingelius’ 

‘Det gråa slottet’, och så var det alldeles tyst en lång tid, 

tills 1854 medförde en roman av Grace Kennedy samt 

ett original, Charlotte Falkmans ‘Leonna’.1) Två år senare 

återupptog förläggaren sin älsklingsidé, och efter en grund- 

lig omläggning utkom ‘Aura, Veckoskrift för Skönlitteratur’, 

med 52 häften under loppet av 1856. Icke färre än elva 

arbeten av olika slag och halt sågo dagen i denna vittra 

revy: utom romaner av Dumas, Anne Marie Hautefeuille, 

Balzac och Kukolnik, finna vi följande original: ‘Paavo 

och Anna ‘ av —rt (P. E. Åberg), ‘Heinolablomman’ av 

Ingelius, komedierna ‘Målarens hustru’ och ‘Den döde 

älskaren’ av G. Ph. Armfelt, samt, anonymt utgivna: ‘Den 

hemlighetsfulla väktaren’, ‘Den hemska friaren’ och ‘Mord- 

kammaren’, av rubrikernas samstämmighet att döma flutna 

  
1) Av samma författarinna är även en annan novell, ‘Frimurarens 

fosterson’, utg. 1864. 
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ur samma penna. — Med år 1856 var det för alltid slut 

med ‘Aura’. 

År 1848 påbörjade bokförläggaren P. Widerholm i 

Borgå sitt ‘Läsebibliotek i Finland’, som utgavs i häften 

à 15 kopek. Han nöjde sig med att uteslutande efter- 

trycka svenska romaner, därvid ledd närmast av affärs- 

synpunkter. Dessa romaners eftertryckning skedde dock 

efter avtal med den svenske förläggaren Thomson. Han 

blev sålunda en segrande konkurrent till Lillja, om till 

stor skada för den inhemska romanlitteraturen, är svårt 

att säga. Under år 1848 utgåvos i detta bibliotek 9 vo- 

lymer, omfattande arbeten av fru Carlén, Kiellman-Göran- 

son (Frejas redaktör efter Blanche), Jeannette Friman, de 

Geer, Ridderstad, Héraud (J. E. M. Axelson), Herman 

Bjursten, Blanche och Mellin. Följande år publicerades 

10 volymer, av till största delen samma författare: Carlén, 

Mellin, Blanche, samt dessutom av Andersen, Onkel Adam, 

Zeipel, Wilhelmina Stålberg och signaturen Tante Gu- 

nilla. Året 1850 bjuder knappast på någon större om– 

växling i programmet: Kiellman-Göranson och Wilhel- 

mina Stålberg, bådadera favoritförfattare som på denna 

tid stodo högt i ropet, äro naturligtvis företrädda; dess- 

utom utkommo detta år verk av H. F. Cederblad, E. M. G. 

Pontin, fru Carlén och sjöromanförfattaren Pehr Sparre. 

Under det sista utgivningsåret, 1851, utkommo endast fem 

romaner: av Carlén, E. Flygare, Jeremias Munter (B. E. 

Fornell), Blanche och Wilhelmina Stålberg. Efter att ha 

avtryckt 31 digra volymer nedlade Widerholm slutligen 

företaget. 

I december 1852 utfärdar Öhmanska bokhandeln en 

prenumerationsanmälan på en ‘Samling Romaner och No- 

veller’, vilken utlovas komma att omfatta huvudsakligast 

inhemska arbeten; utgivaren förbinder sig att tilldela pre- 

numeranterna minst 100 tryckark per år, och bland ny- 

heter som bebådas äro bl. a. ‘Celia’ av författaren till 

‘Granriskojan’, en samling noveller av densamme, och 
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Topelius’ ‘Fältskärns berättelser’. Utom dessa arbeten ut- 

gavs även bl. a. ‘Onkel Toms stuga’; det dröjde dock 

icke länge, innan även detta romanbibliotek upphörde. 

Åbo Tidningar fäller i en tidigare citerad uppsats (1856, 

n:o 92), om detsamma omdömet att urvalet i allmänhet 

varit gott, men att hela företaget haft en alltför ekonomisk 

anstrykning. 

Till romanbibliotekens kategori kunna också tidnin- 

garnas följetonger räknas. Det skulle emellertid föra för 

långt att här uppräkna alla de roman- och novellalster, 

som under denna form publicerades i vårt land. Det 

kan vara nog med att nämna, att en god del av landets 

dåvarande störste romanförfattares, Topelius’, arbeten ur- 

sprungligen utgåvos som följetonger i Helsingfors Tid- 

ningar. 

Med alldeles särskild frodighet uppblomstrade ‘kalen- 

derlitteraturen’ på 1840-talet. Typen hade utbildats från 

vanlig almanack, försedd med textbihang som lockbete, 

till ett renodlat tidsfördrivsalster av mer eller mindre 

skönlitterär halt, oftast det senare. I Sverige hade denna 

företeelse redan vunnit hävd genom ‘Poetisk kalender’, 

fosforisternas publikationer, och senare genom folkkalen- 

dern ‘Svea’, grundad 1845. Hos oss blev kalenderutgiv- 

ningen en formlig mani: det behövdes blott att några 

litterära ungdomar eller vittra damer slogo sig samman, 

och genast hade de framproducerat en volym, där de 

kunde få se sitt hjärtas utgjutelser i tryck; gällde det en 

insamling för nödlidande, för hungrande barn eller för 

familjer som fått sina hem skövlade av brand och våda, 

genast tog man i tu med att utge en kalender, till för- 

mån icke allenast för de nödställda, utan ock för mången 

oförstådd poet, som på intet annat sätt lyckats arbeta sig 

fram till allmänheten. 

Föregångare till denna kalenderlitteratur äro de av 

Åbopoeterna utgivna dikthäftena ‘Aura’ I och II (1817 

och 1818), innehållande poetiska bidrag av A. G. Sjö- 
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ström, J. G. Linsén, J. M. av Tengström, A. I. Arwidsson, 

E. Rancken, m. fl. Men först sedan ‘Svea’ o. a. givit sig- 

nalen, gjorde genren furor i vårt land. Den av P. O. Bäck- 

ström utgivna ‘Finsk nationalkalender’, Stockholm 1840, är 

nämligen icke att räkna hit. Däremot kan till förelöparne 

hänföras den av österbottningar utgivna ströskriften ‘Jouka- 

hainen, Läsning i vexlande ämnen’, av vilken första häftet 

utkom 1843, innehållande poetiska bidrag av Franzén, 

Runeberg, Stenbäck och Cygnaeus. Av denna kalender 

utkom ett andra häfte år 1845, med dikter av Cygnaeus, 

L. L. Laurén och Topelius, samt ett tredje år 1848 med 

bidrag av desamme.1) 

Redan från samma år som ‘Svea’ påbegyntes hava 

vi flere namn att annotera. 1845 utkommo nämligen icke 

färre än fyra kalendrar: utom ‘Joukahainen II’ ‘Necken’, 

‘Fosterländskt album I’ och ‘Lärkan’. ‘Necken’ är ett av 

de anmärkningsvärdaste företagen i genren i vårt land. 

Icke nog med att dess utgivare, Fredrik Berndtson, lyc- 

kades samla de mest representativa namnen för sin poe- 

tiska kalender, den kom att omfatta fyra rätt innehålls- 

rika volymer. Dess första häfte bjöd på gedigna saker: 

dikter av utgivaren själv, av Cygnaeus, Fredrika Rune- 

berg, Herman Kellgren, J. J. Nervander, E. v. Qvanten, 

K. Törnegren och Z. Topelius, samt ett skämt i två tav- 

lor ‘Fennomanen’ av utgivaren. Redan följande år var 

ett nytt band av verket färdigt. Även detta innehöll en 

del dikter, novellen ‘En dags vexlingar’ samt Berndtsons 

‘Friarn från Åbo, lustspel i två akter med sång’. Tredje 

årgången utkom till nyåret 1847, med dikter av Berndt- 

son, Kellgren, Leistenius, Nervander, Qvanten, Runeberg 

och Topelius; dessutom läses här Berndtsons novell ‘Au- 

gusta’ och Fredrika Runebergs ‘Glasörat’. Den fjärde år- 

gången, 1848, blev ‘Neckens’ sista. Dikter ingå här, utom 

  
1) Fjärde och femte häftena utkommo först på 60-talet, och de 

följande buro finskspråkiga titelblad. 
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av de tidigare nämnda skalderna, även av L. Forstén. 

Utgivaren själv publicerar sin berättelse ‘Förrädaren’ och 

ett en akts lustspel ‘Kungens porträtt’; och Cygnaeus av- 

trycker tredje akten ur ‘Kung Sigismunds värn’. ‘Necken’ 

har av alla våra tillfällighetskalendrar bäst fyllt den mis- 

sion som en dylik publikation kan tilldelas: den att upp- 

samla och för eftervärlden bevara de efemäraste spåren 

av de stora diktarnas verksamhet. 

‘Fosterländskt album’, utgivet av H. Kellgren, Robert 

Tengström och K. Tigerstedt i tre delar (1845—47) full- 

följde ett väsentligen annat program, som gör att det 

faller utom ramen för denna uppsats. En typisk kalender- 

produkt är däremot den av Qvanten och Nestor Tallgren 

utgivna ‘Lärkan, poetisk kalender 1845’. Den bjuder på 

dikter av Berndtson, L. Forstén, Kellgren, Nervander, Qvan- 

ten, Runeberg, Tallgren, Törnegren och Topelius samt på 

Runebergs novell ‘Lurendrejaren’. Den ene av redaktö- 

rerna, Qvanten, utgav fyra år senare en ny del, ur vars 

innehåll må framhållas utgivarens dramatiska utkast ‘Mid- 

sommarnatten’ samt dikter av Cygnaeus, Tallgren, Tope- 

lius, utgivaren själv m. fl. 

Vi fortsätta listan i kronologisk följd. 1846 utgav 

Lennart Forstén ‘Finska kadetten’ med alster av utgivaren 

själv, Otto Meurman, A. Westermarck, v. Qvanten, m. fl. 

Försöket upprepades icke. Följande år utgav R. Frenckell 

„till förmån för brandskadade i Nystad” sin kalender 

‘Thalia 1847’, som, även den, icke fortsattes. Den inne- 

håller redaktörens komedi ‘Per och Pål’ samt en över- 

sättning av ‘Romeo och Julia’. 

Efter ett eller annat års stiltje blev det med det be- 

gynnande decenniet en ny rennässans inom vår kalender- 

litteratur. 1850 utgav Öhmanska bokhandeln en ‘Miniatyr- 

Almanack för 1850’ med „6 fina stålgravyrer och 2 litho- 

grafierade porträtter”. Ur innehållet må framhållas: poem 

av J. Nybom, noveller av O. H. Mellin, A. Blanche, sig- 

naturen Malle samt två anonyma, uppenbarligen inhemska 
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sådana, ävensom Schillers ‘Glädjen’, tolkad av W—n. Till 

den nya del, som utkom för året 1854, hade förlaget lyc- 

kats förvärva bidrag i bunden och obunden form av W. 

von Braun och Blanche. 1851 hava vi att anteckna ett par 

nya företag av detta slag. ‘Aina, poetisk kalender 1851’, 

utgiven hos E. Meuller, uppvisar ständigt samma diktar- 

namn: F. Berndtson, Cygnaeus, L. Forstén, Qvanten, Ru- 

neberg, Topelius, etc. Dessutom ingår här ett på sin tid 

omtyckt och ofta uppfört dramatiskt tidsfördriv i en akt 

med sång ‘Tjugu kopek silver’ av —a—e—i (J. Galetski). 

En liknande publikation är Berndtsons ‘Fjäriln, poetisk 

kalender’, utgiven 1851. Här ingå dikter av utgivaren, 

J. G. Leistenius, Forstén, Runeberg, K. V. Törnegrén och 

Topelius samt utgivarens efter Heiberg lokaliserade två 

akters komedi ‘Päivätär’. Följer så den av E. A. Meuller 

1852 utgivna ‘Theater-Kalender’, som innehåller Görlings 

novell ‘Regina’. 

År 1853 utkommo tre nya kalendrar. Tvenne vittra 

damer, Vendela Randelin och Augusta Vörlund, utsände 

i handeln ‘Alku, poetisk kalender av Vendela och Augusta’, 

innehållande dikter av den senare och berättelsen ‘Maria’ 

av den förra. Insatsen från spinnsidan i vår kalender- 

litteratur var emellertid icke slut därmed. Från samma 

år hava vi ‘Insjövågen, samling av dikter utgiven av Frun- 

timmer I’. Av den 115 sidor starka volymens innehåll 

må framhållas dikter av Sara Karolina Gadolin, född Ek- 

man, Beata Sofia Gyldén, född Wrede, samt Ingeborg 

Wallenius, senare gift med skalden Karl Robert Malm- 

ström; vidare en novell, ‘Dröm och verklighet’ av signa- 

turen ‘L’ samt ett skämt i tvenne akter, ‘Resan till promo- 

tionen’, av B. S. Gyldén. Den tredje kalendern för året 

är den av J. O. I. Rancken „till förmån för det den 22 

maj 1852 brandskadade Björneborg” utgivna ‘Poetisk och 

litterär Kalender’, vilken innehåller spanska romanser efter 

Herder, C. G. Barths berättelse ‘C-fjädern’ och ‘Ode och 

sånger” av Hölty. Jag avslutar listan med att nämna den 
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av Ingelius utgivna ‘Vintergrön, poetisk kalender för år 

1854’, till vilken jag senare skall återkomma, samt den 

av Gabriel Lagus till förmån för 1808 års medellösa kri- 

gare utgivna poetiska kalendern ‘Veteranen’ (1858), med 

bidrag av Berndtson, Cygnaeus, O. Donner, E. Lönnrot, 

G. Lagus, Wecksell, Fr. Mörtengren, Qvanten, Runeberg, 

Törnegrén, Topelius, m. fl. 

Såsom av det föregående framgår, hade vår tidsför- 

drivslitteratur nått en rätt frodig blomstring under 40- och 

50-talen. Att den kvantitativa ymnigheten ingalunda mot- 

svarades av någon kvalitativ perfektion, säger sig självt. 

Om vi undantaga de stora namnen, kunna vi över huvud 

säga, att våra romanberättare äro talanglösa imitatorer och 

att deras verk, om dem kan tillerkännas något värde alls, 

snarare äro av kulturhistoriskt än av litteraturhistoriskt 

intresse. Denna torftighet bör emellertid icke kunna för- 

våna oss, ty den finner sin förklaring i den nästan full- 

ständiga brist på all förkovrings prima principia, insikts- 

full kritik, som vårt land då led av. Stora diktare behöva 

icke vägledare för att finna vägen till sitt mästerskap, men 

sådana av andra rangen hava desto mer behov därav, om 

det skall bli något av dem. Med rätta klagar —rt— (den 

tidigare nämde Åberg) i en ‘Replik’ i Åbo Tidningar 1856, 

n:o 75, föranledd av en kritik i samma blad: „Vi som 

nu träffa vara en av de i nämnda artikel upptecknade för- 

fattarne [som ansetts särskilt underhaltiga] — — — anse 

felet till litteraturens lägervall ligga i kritiken; först får 

författaren se en recension, vari hans opus bedömes så- 

som lyckat till plan, språk, innehåll, form, smak, takt och 

hållning. En tid därefter får han se en lika öppen, men 

fullkomligt omotiverad förkastelsedom över detsamma i 

sin helhet, men förgäves söker han några upplysningar 

om sina fel, vilket man likväl hade väntat ur ett litteratur- 

blad för allmän medborgerlig bildning.” 

Efter denna summariska överblick av vårt lands be- 

gynnande tidsfördrivslitteratur vill jag gå att behandla 
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en av våra romanskrivare, Axel Gabriel Ingelius, den pro- 

duktivaste och mest typiske representanten för vår roman- 

industri. 

  

 

Släkten Ingelius har erhållit sitt namn efter Inkilä by 

i Eskola rusthåll av Loimijoki socken. Axel Gabriels 

fader, prästmannen Nils Mikael Ingelius, var född den 8 

juli 1794 och blev efter sin prästvigning sin faders ad- 

junkt i Säkylä 1817. Han gifte sig efter erhållen filosofie 

doktorsgrad 1818 med arkiatern och medicineprofessorn 

Gabriel Bonsdorffs1) dotter Anna Katarina2). Den fjärde 

i ordningen av deras barn, föddes Axel Gabriel den 26 

oktober 1822 i Säkylä socken.3) Efter att ha genomgått 

Åbo trivial- och högre elementarskola inskrevs han 1837 

i Åbo gymnasium, samma år som bl. a. J. O. I. Rancken 

och hans äldre broder Akilles Agamemnon. Han ut- 

dimitterades härifrån den 11 juli 1839; efter att den 19 

oktober ha avlagt studentexamen begynte han sina aka- 

demiska studier vid universitetet i Helsingfors. 

Om Axel Gabriels barndoms - och ungdomsdagar har 

jag genom tillmötesgående av en honom närstående per- 

son lyckats inhämta följande. De första åren av sitt liv 

var Axel Gabriel ett mycket oroligt barn, men så snart 

han fick höra musik, blev han alldeles lugn. Efter fadrens 

död, som inträffade den 20 mars 1826 — Axel Gabriel 

  
1) Han adlades 1819, varför partikeln von tillkommer först efter 

denna tid. 
2) Av bröllopet, som ägde rum på Brinkkala, har assessorn, se- 

dermera hovrättsrådet Johan Petter Winter i sina „Anteckningar” givit 
en detaljerad skildring, som finnes avtryckt i G. Heinricius’ Från sam- 
hällslivet i Åbo 1809—1827 pag. 91 ff. 

3) Hans äldre syskon voro: Anna Charlotta, född 1819, gift 1846 
med kapellanen i Kustö O. R. Halleen, senare avskedad, från vilken 
hon likväl skilde sig; Sofia Olivia, född och död 1819, och Akilles 
Agamemnon, född 1820, promoverad 1844, rektor i Nystad, avskedad 
genom kejserligt beslut av 1851, död 1871. 
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var då 3 år gammal — överflyttade familjen till Raumo, 

där den inköpte en egen gård vid torget. Trots det att 

försörjaren gått hädan, kunde dock familjen leva ett rätt 

sorgfritt liv, och tack vare den omständigheten att mor- 

fadern — arkiatern v. Bonsdorff — råkade vara brunns- 

läkare i samma stad, den anseddaste i landet f. ö., kom 

man att idka umgänge i de förnämsta kretsar. Av fruk- 

tan för koleran1) flyttade doktorinnan Ingelius emellertid 

snart till Åbo, där hon bosatte sig med sina tre barn i 

egen gård vid den s. k. Ryssbacken. 

Till studieämnen valde Ingelius den klassiska filolo- 

gien, litteraturen och musiken. Vad den sistnämnda konst- 

grenen beträffar, nöjde han sig icke med ett blott teore- 

tiskt studium, utan hans musikaliska begåvning tog sig 

uttryck även i positivt skapande. Den tiden hade vårt 

land intet överflöd på kompositörer. Må vi höra A. Schau- 

mans vittnesbörd (Sex årtionden): 
 

„På musikaliska kompositörer var landet ännu fattigare 

än på utövande artister. Utom vad Pacius och den, liksom 

han, naturaliserade tysken Greve frambragte, bestod den in- 

hemska musikaliska litteraturen under decenniet (40-talet) i 

Goethes ballad ‘Elvkonungen’, satt i musik 1841 av Aug. En- 

gelberg (en vilsekommen magister, som sedan fann en olycklig 

död i Aura å 1850); i F. A. Ehrströms 1846 utgivna ‘Fyr- 

stämmiga Sånger’, varibland ‘Källan’, ‘Svanen’ och andra långt 

förut allmänt kända och sjungna sånger, samt i ett par häften 

sånger för piano av Axel Gabriel Ingelius och ett dylikt av 

Karl Collan, vilka båda vid åren 1846 och 1847 först be- 

trädde den musikaliska diktarbanan.2) Detta var allt.” 
 

Vi böra således beakta att Ingelius var en av de 

första representanterna för vår inhemska musik när han år 

1843 utgav sitt förstlingsverk ‘Åtta sånger vid piano’, 

tryckt hos F. Tengström. Recensionen i Helsingfors Tid- 

  
1) Arkiatern v. Bonsdorff dukade själv under för epidemien 1831. 
2) Schauman misstager sig vad Ingelius beträffar, i det att denne 

ju „beträdde sin musikaliska diktarbana” redan år 1843, ja ännu tidigare. 
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ningar, n:o 48, undertecknad ***, är i det hela beröm- 

mande.1) 

Under sin studenttid levde Ingelius hos morbrodern, 

statsrådet Gabriel von Bonsdorff, sedermera friherre, ägare 

av Gumtäkts gård. Den begåvade studenten säges ha bli- 

vit icke så litet bortskämd av sina förnäma släktingar 

och beundrande kamrater. Det var antagligen nu som 

hos honom rotfästes den höga självuppskattning, som 

sedermera gav upphov till så många bittra konflikter 

med en missunnsam samtid. Emellertid fortskredo de aka- 

demiska studierna så långt, att Ingelius den 9 juni 1843 

kunde avlägga filosofiekandidatexamen, varefter han pro- 

moverades till magister den 21 Juni följande år.2) Sam- 

tidigt med att han fortsatte sina studier, med en docen- 

tur som närmaste mål, deltog han livligt i samtidens este- 

tiserande liv. Bland annat var han medlem i den av 

Collan, Ahlqvist, Qvanten och Karl Renwall, Heine-över- 

sättaren, grundade föreningen ‘Sjuan’, där Heine och Alm- 

qvist dyrkades som gudar och där man uppläste för var- 

andra sina litterära förstlingsverk, starkt impregnerade av 

dessa båda diktares naturell. Inom detta studentkotteri 

„dryftades musikfrågor av bl. a. Karl Collan och Axel 

Ingelius, två musikentusiaster av olika läggning, men 

eldade av samma hänförelse för den så gott som nyligen 

upptäckta finska folkvisan, varav en fullmogen tonkonst 

väntades bliva befruktad”. (Otto Andersson, Tidning för 

musik 1911). 

Ingelius hade valt den grekiska filologien till ämne 

för ingående studium. Arbetet på dissertationen fortskred 

så, att han 1846 kunde publicera densamma. Titeln ly- 

der: ‘Septem adversus Thebas, tragoedia Aeschyli in sue- 

  
1) Om sin anonyma ‘Vals’ 1842 säger Ingelius (Förteckning på 

finska kompositioner sedan 1840, Borgå Tidning, 1849, n:o 24) att 
„arbetet förrådde nybegynnaren och var rätt dåligt” vilket omdöme han 
även låter gälla om ifrågavarande sånger. 

2) Han säges ha varit en av de främsta vid promotionen. 
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canum conversa et notis quibusdam philologicis illustrata’. 

Avhandlingen, som omfattar 30 sidor 8:o, skulle venti- 

leras den 9 maj 1846, men underkändes av konsisto- 

rium.1) Utan att ingå på något slags värdesättning av 

dess vetenskapliga värde, anser jag mig dock kunna yttra 

några ord om översättningen som sådan. Man behöver 

icke läsa många rader däri, för att finna vilka svårigheter 

det svenska återgivandet berett författaren. Hans försök 

att tvinga modersmålet in i det grekiska versslagets för 

detsamma så främmande rytmik måste avgjort stämplas 

som misslyckat. Det är nog att anföra ett par prov för 

att ådagalägga detta: 

 

Koren: 

Sömnförjagande, fältslående häst- 

hovs larm når örat, flyger, brusar 

på sätt, som då en mäk- 

tig flod stöter uppå bergets hatt. 

eller 

Poseidon, lättnad i fa- 

rorna, o lättnad o åt oss giv! 

 

Efter detta nederlag ansåg sig Ingelius intet vidare 

hava att göra på den vetenskapliga banan. Han hängav 

sig nu en tid uteslutande åt sitt författarskap och åt kom- 

position. Då den nya Västfinska studentavdelningen ska- 

pades genom Åbo-Borealiska och Satakunta-avdelningar- 

nas sammanslagning till en enda, efter exempel av de 

österbottniska avdelningarna, skulle denna händelse, som 

timade i mitten av april 1846, naturligtvis firas genom 

ett ordentligt förbrödringskalas. Festen försiggick den 

15 maj i Brunnshuset, och Leistenius, f. d. satakundens, 

  
1) Dissertationen säges ha blivit underkänd på den grund att In- 

gelius vägrade att ändra ett fel i densamma, varigenom han kom att 
gå miste om den av honom sökta docenturen. Det uppges ock att 
Ingelius, efter vad det senare visat sig, skulle ha haft rätt i sin tolk- 
ning av det omtvistade stället. 
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hade fått i uppdrag att författa den officiella sången, till 

vilken Ingelius komponerade musiken.1) Den stämnings- 

fulla festen tyckes ha blivit ett oförgätligt minne för samt- 

liga närvarande, att döma av Schaumans upptecknade 

hågkomster i ‘Sex årtionden’. Ännu vid ett annat tillfälle 

samma år anlitades Ingelius’ kompositörstalang. Då Nord- 

ström den 4 oktober skulle avresa från Helsingfors för att 

bege sig i sin frivilliga landsflykt, hade Berndtson skrivit 

avskedsverser till honom, vilka publicerades i Morgon- 

bladet. Studentkåren, som ansåg sig böra ogilla Nord- 

ströms steg, hade beslutat förhålla sig fullkomligt kall, 

men i skilsmässans ögonblick inträffade en egendomlig 

omsvängning i sinnesstämningen. De gamla banden, som 

bundo Nordström vid ungdomen, kunde icke undgå att 

göra sig gällande: Ingelius ombetroddes med att i hast sätta 

musik till Berndtsons ord, och i regn och rusk avsjöngos 

verserna då den av ostrakismen träffade steg ombord för 

att för en obestämd framtid lämna fosterlandets jord. 

I tidningspressen begynte Ingelius’ signaturer bli allt 

oftare synliga. Vi ha från detta år att annotera några ar- 

tiklar, vari han uppträder som musikrecensent. Som så- 

dan har han fått det mest kompetenta bedömande i Otto 

Anderssons ‘Musikskriftställareverksamhet i Finland under 

medlet av 19:de seklet’ i Tidning för musik 1911.2) Jag 

avtrycker här det väsentligaste av denna sakrika artikel. 
 

„Axel Gabriel Ingelius kan betraktas såsom vårt lands 
förste egentlige musikkritiker. — — — Några år, ifrån 50- 
talet, fungerade han som musikkritiker i Åbo Underrättelser 
under signaturerna „m. s.”, ‘3 el’ och ‘Elg’. — — — Stilen 
i ‘agis’ uppsatser och kritiker är, likasom i novellerna, egen- 
artad och delvis kantig och frånstötande; det senare gäller 
isynnerhet om hans sätt att författa ‘genmälen’, vartill han ej 
var sen, så snart någon vågade kritisera hans kompositioner. 
Stundom sviker dock den musikaliska säkerheten i hans tvär- 

  
1) Jfr Eliel Vests Levnadsteckning över Leistenius. 
2) I förbigående må nämnas, att uppsatsens författare bland Inge- 

lius’ noveller även uppräknar ‘Biskop Henrik och bonden Lalli’(!). 
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säkra omdömen. Och nekas kan ej, att bristerna i hans musi- 
kaliska utbildning ofta förde honom på avvägar. Men så länge 
lidelsernas tärande eld ännu ej ödelagt hans förmåga att tänka 
klart och värmas av sin konst, är han intressant, stundom 
även lärorik. Och hans uttalanden, huru mycket de än mot- 
sades, huru bisarra de än kunde förefalla, måste på den sam- 
tida musikutvecklingen ha utövat ett icke oväsentligt inflytande. 
— De klassiska, estetiska och litterära studierna kommo ho- 
nom till godo vid hans kritiska verksamhet och ersatte i många 
stycken vad som felade i den mest på egen hand inhämtade 
musikbildningen. Han kunde därför våga försöket att tränga 
till djupet av tonkonstens väsen, hade mod att uttala många 
dåförtiden förmodligen högst kätterska åsikter i musikaliska 
frågor. Förtrogen med den nationella rörelsen, blev han en 
ivrig förkämpe för det inhemska i musiken, vad som åtminstone 
senare förledde honom till ensidiga omdömen om den finska 
musikens dåtida fostrare.” 

 

Bland Ingelius’ recensioner för detta år må några 

nämnas. I Åbo Underrättelser behandlar han i en artikel 

några kompositioner utgivna av G—a; i Helsingfors Tid- 

ningar publicerar han en märklig uppsats ‘Vad gör man 

för musiken i Finland?’ (n:ris 81 och 82). Frågan var 

berättigad, ty just samma år hade en rätt stor livaktighet 

gjort sig gällande inom musikvärlden. Icke mindre än 

tre musikaliska verk utkommo samtidigt: F. Ehrströms 

Första elementen i sångläran och en samling flerstäm- 

miga sångstycken, samt Ingelius’ ‘Smärre sånger’. För- 

fattaren ställer en massa samvetsfrågor till sin samtid: 

„När har man uppmuntrat en musikalisk talang, som fått 

i sitt huvud den vurmen att här i Finland bli vad han 

skulle? Var gör man här skillnad mellan en musiker 

och musikant? Var är den tonkonstnär, som här i landet 

blivit rättvist bedömd, och vilken man icke övergivit för 

att löpa efter den första bästa gyckelmakare, som råkat 

träda honom i vägen?” Påpekande bristen på tillfällen 

för musikern att höra musik, slutar han med att konstatera, 

att konsten över huvud ännu icke i Finland erkänts såsom 

ett allmänt bildningsmedel, varken av staten eller av den 
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enskilde. Man märker, att egna bittra erfarenheter här 

tala mellan raderna. Vidare recenserar han i samma blad 

(n:o 93) symfoniföreningens konsert den 28 november, 

varvid han bl. a. yttrar om O. Lindblads musik, att den 

är rätt flytande, t. o. m. nationell, men ofta trivial. I 

Morgonbladet för den 10 december anmäler han Ehrströms 

sånger, vilket invecklar honom i en polemik med denne.1) 

Ehrström kände sig nämligen föranledd att författa ett 

genmäle i samma blad, vari han vänder sig såväl mot 

Ingelius som mot en annan av recensenterna, studeran- 

den A. F. Roos (sedermera redaktör för Wasabladet). In- 

gelius svarar i Åbo Underrättelser (1847 n:ris 5 o. 6) 

med ett ‘Genmäle som gengångare’, vari han utmanande 

säger, att skulle Ehrström fortfarande hysa lust att svara 

förklarar han sig villig att genmäla „så länge det finns 

kvar en enda tidning i landet, den där vill ta emot 

mina artiklar och så länge jag själv sitter med god hälsa 

och kloka vätskor”. Citatet karakteriserar utan kommen- 

tarier. 

Denna musikkritiska verksamhet undgick icke att väcka 

uppmärksamhet. Saima skriver (1846, n:o 48): ‘I Hel- 

singfors Tidningar läses en verklig musikrecension, något 

i landet nytt. Signaturen agis tillkännager en inhemsk 

tonsättare, hr. Ingelius. Vi hava icke varit i tillfälle att 

höra förts kompositioner och skulle naturligtvis föga våga 

yttra oss angående deras värde. Vi önska endast påpeka 

det originella i hans skriftställen både till innehåll och 

form. Det kan icke gärna vara utan att icke något arbetar 

bakom ett sådant uttryckssätt, vilket dock ännu förråder 

mera oordnade krafter än harmoni’. 

Ingelius signaturer — dessa voro, enligt en uppräk- 

ning i Helsingfors Tidningar för 1850 n:o 1, ‘agis’, ‘m. s.’, 

‘3 el’ och ‘elg’, vilka varit synliga i Åbo Tidningar, Åbo 

  
1) Om Ehrströms melodi till ‘Vårt land’ yttrar han bl. a. att den 

är „mera en italiensk gondolsång än en finsk fosterländsk sång”. 
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Underrättelser, Helsingfors Tidningar och Borgå Tidning 

— begynte nu även förekomma under allehanda novel- 

listiska produkter.1) Från nyssnämnda år vill jag framhålla 

‘En underlig episod’ av 3 el i Helsingfors Tidningar n:ris 

88 och 89. Hjälten är en tjuguårig diktare, som offrar 

sitt skalderykte för att vinna sin fem år äldre tillbedda. 

Sålunda blir han för världen okänd, trots det han varit 

sin tids störste diktare. Förf. slutar med en reflexion, att 

Shakespeare och Almqvist bort höra till de poeters antal, 

som aldrig skrivit. — Det är lätt att i den konstlat naiva 

dialogen känna igen Ingelius’ stil. Han förråder sig ock 

i sitt missbruk av stilistiskt-retoriska tankstreck. Bely- 

sande är följande stycke ur en senare novell (‘Spelman- 

nen’): „Därför hade hon velat fly med mig, att hon in- 

stinktmässigt var övertygad, att hon borde — fly för att 

undslippa en även älskad faders emot vår kärlek ogina 

åsikter, samt till en del även för att undslippa sina egna 

åsikter och — — — sig själv.” 

Under det följande året skuddar Ingelius’ huvud- 

stadens stoft av sina fötter och flyttar tillbaka till sin 

hemstad, där han begynner kampen för det dagliga brö- 

det. Vi finna honom verksam på många olika områden, 

och av allt att döma lade han åtminstone de första åren 

en synnerlig energi i dagen, utan att det likväl ville gå 

honom väl i händer. Han är lärare, musiker och litte- 

ratör, slutligen pianostämmare och romanskrivare, konsert- 

givare och recensent, gör sig bekant och slutligen be- 

ryktad. 

1847 vann han anställning vid Åbo högre elementar- 

skolas gamla avdelning, ‘Gamla Skolan’, som den då 

allmänt kallades. Belägen vid Aura å, nära det nuvarande 

biblioteket, inrymde den två salar med tambur och vakt- 

mästarrum emellan. I den ena arbetade första klassen, 

  
1) Hans noveller i Å. T., Å. U. och B. T., av vilka de flesta äro 

upptagna i ‘Brokiga Blad’, skola senare behandlas. 
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och i den andra, den större, de övriga. I Ingelius’ vård 

var anförtrodd den första klassen, som bland sina alumner 

räknade bland andra Wecksell. Mörne finner det föga 

troligt, att ‘agis’ haft något nämnvärt inflytande på sin 

unge elev. (Jfr f. ö. Mörnes Wecksell-biografi.)1) Säker- 

ligen läste han dock med intresse sin lärares noveller 

och romaner och uppmuntrades av dem att även själv 

författa dylika, om ej för att efterbilda, så för att — över- 

träffa dem. 

Samma år påbegynner Ingelius också den räcka av 

konserter, som kom att bliva för honom en ständig källa 

till besvikelser och förödmjukande motgångar. W. Lagus 

påpekar i ‘Musikaliska Sällskapet i Åbo 1790—1890’, huru- 

som Ingelius, Vivika Ekman och andra inhemska musiker 

från den tiden vanligen fingo nöja sig med mycket liten 

publik, så att ett halvt hus räknades som ett evenemang. 

I Helsingfors Tidningar meddelar en korrespondent den 

13 november, att Ingelius ärnar i Åbo giva en konsert, 

vid vilken komme till utförande bl. a. en av hans egna 

symfonier, varav i Helsingfors tidigare givits ett fragment. 

„Troligen är det första gången som här i landet en kon- 

sertgivare uppträder blott som kompositör utan att exe- 

kvera.” Konserten gick av stapeln den 17 november i 

Societetshusets stora salong, och vid den kommo till upp- 

förande, med undantag av uvertyren, enbart Ingelius egna 

kompositioner. Publiken var föga intresserad, och någon 

överhövan god press fick han icke heller. Ljumt erkän- 

nande var hela behållningen; pekuniärt torde resultatet 

varit skralt. Åbo Underrättelser inledde sin recension 

med ett olycksbådande „ingen är profet i sitt eget land” 

och fortsätter: „Symfonien tog sig rätt bra ut. Flere par- 

tier voro icke blott originella, utan även ganska vackra 

  
1) Det har likväl uppgivits för mig att den unge Wecksell plä- 

gade besöka sin lärare med manuskriptet till ‘Daniel Hjort’ för att läsa 
upp de delar han efter hand fått färdiga och åhöra Agis’ utlåtande 
om dem.   
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och tycktes anslå publiken. Det vissa är, att mången 

konsert blivit given i Åbo med mindre billiga anspråk 

på publikens deltagande, men säkert ingen, som mera 

sparsamt blivit understödd av s. k. ‘benäget biträde’ av 

amatörer och amatricer.” (Den tiden kunde man knappt 

tänka sig en konsert given med enbart professionella 

krafter.) „Detta förmärktes isynnerhet i körerna.” Åbo 

Tidningar ägnar konserten två hela spalter. Recensenten 

beklagar bristen på anslutning. „Herr I. har fantasi, men 

saknar ännu en stor del av de egenskaper, som fordras 

för att ge sina fantasibilder en naturlig form och tyckes 

i dess utstyrsel mera avse det underliga än det sköna, 

sanna. Underlig och oformlig var också ‘Italiensk be- 

gravningssång’. ‘Vintervisa’ ådagalade, att han i smärre 

musikaliska företag är lyckligare.” — Korrespondenten i 

Helsingfors Tidningar beklagar även, att Ingelius’ konsert 

varit klent besökt och klent understödd. 
 

„Vi veta”, skriver han, „att de finnas, som med och utan 
skäl stött sig med herr I:s personlighet och anspråk. Men vi 
kunna aldrig förbise, att hr I. emellertid är den första infödde 
Finne, som visat både anlag för en mera omfattande musika- 
lisk komposition och kraft att under de mest missgynnande 
omständigheter, upparbeta dessa anlag. Att hr I. saknar skola, 
att hans större kompositioner lida av formfel, ja att han, så- 
som alla autodidakter, någongång tilltrott sig mer än han varit 
vuxen, det begripa vi väl, ty på den punkt musiken står i 
Finland, har man knappt kunnat vänta annorlunda. Men att 
den fattiga inhemska konsten har råd att missakta, bortstöta, 
åt sitt öde lämna den enda infödde man, som i alla fall do- 
kumenterat sig äga både vilja och förmåga till musikaliskt för- 
fattarskap, och att personliga motiv därvid kunna inblandas, 
det begripa vi lika litet, som en framtid skall begripa det, — 
en framtid, vilken, låtom oss hoppas det, skall gry även för 
musiken i Finland, och vilken ej skall lägga gryningen till 
last att den ej genast uppträder som full dager.” 
 

Jag har så detaljerat redogjort för dessa uttalanden 

i pressen, dels emedan de innehålla träffande omdömen 

om Ingelius’ konstnärsskap över huvud och dels emedan 
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de låta oss ana de oerhörda svårigheter, härflytande ur 

personligt agg, mer eller mindre självförvållat, som han 

hade att kämpa emot för att komma fram. Han var en 

trotsig och stridsfärdig natur, som icke försjönk i stilla 

resignation när någon i hans tycke trädde honom för när. 

Också kunde han icke smälta Åbo Tidningars bäska pil- 

ler. I Åbo Underrättelser publicerade han „En musik- 

dilettants genmäle”, vari han säger bl. a.: „Rec. i Å. T. 

säger, att musiken likaväl som litteraturen har sina klassi- 

ker. Han säger: att bliva, vad de äro, det är att bliva 

mästare. Min mening är, att om en bliver, vad en annan 

redan varit, då gagnar han konsten icke det minsta, då är 

han själv ett intet.” Därpå följer ett svar punkt för punkt 

på recensentens detalj kritik av konserten. I Åbo Tid- 

ningar ingick ett tvåspaltigt svar på detta genmäle; tonen 

i densamma röjer ett översitteri som djupt måste ha så- 

rat Ingelius. 

Före sin konsert hade han i Åbo Underrättelser (n:o 

90) publicerat en uppsats om „Sångens tillstånd i Fin- 

land”, som är ett slags självpresentation inför publiken.1) 

Som motto har han ett citat ur friherrinnan v. Knorrings 

‘Kusinerna’: „Sången för till högre zoner från en jord så 

mörk och trång.” Han konstaterar, att musiken i Finland 

blott kan fröjda sig åt en sparsam morgonens halvdager. 

Orkestern i Helsingfors består av idel tyskar; i Åbo är 

dock huvuddelen av personalen finsk. Han ställer män- 

niskorösten främst bland alla musikinstrument, emedan 

den är den ädlaste och naturligaste och bäst lyder känslan 

samt förenar musik och poesi genom att disponera över 

ordet. Om undervisningen, som han själv i så hög grad 

fått undvara, säger han: „I allmänhet anlitas läromästare 

mera, än behövligt vore. Mången depenserar på sin spel- 

  
1) I Helsingfors Tidningar för samma år, n:o 56, publicerade han 

en annan artikel, vari han behandlar musiken: ‘Några kompositörer 
osystematiskt bedömde’. I Morgonbladet n:o 4 recenserar han ‘Sånger 
vid pianoforte’ av Collan och J. A. v. Essens ‘Skärgårdsflickan’. 
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ning tusentals timmar, utan att göra synnerliga framsteg, 

oaktat även fallenhet och lust förefinnes. Vadan kommer 

detta? Just av det ideliga spelandet under lärareuppsikt. 

Så väl i det ena som i det andra är det skadligt att jämt 

och ständigt bevakas, skadligt för den fria utvecklingen. 

Fågeln låter sina ungar på egen hand lära sig flyga — — — 

de med särdeles anlag duga mycket snart till sina egna 

läromästare.” Härmed vill han på förhand parera kri- 

tikens eventuella utfall mot hans brist på skolning. Han 

utvecklar så ett vidlyftigt program till undervisning. Vidare 

pläderar han för att mer tid skulle ägnas sången. „Apollo, 

Orpheus voro unga; Väinämöinen var gammal och ut- 

rättade ändå mer än de. Det är en stor och hög idé, 

att musiken behöver ingen hjälp av ungdom och skön- 

het.” Och med direkt adress till sig själv slutar han: 

„De som oegennyttigt och efter förmåga bidraga till att 

vinna detta mål (musikens höjande), de skola leva i lands- 

mäns minnen. Men om deras skärv var för liten och 

landsmännen förgäta dem, så skall dock fosterlandet min- 

nas deras tysta, obemärkta strävan; fosterlandets hjärta 

skall älska dem, och den stumma jord, hos vilken de 

vila, skall räcka dem den varmaste hand.” Trots denna 

introduktion med dess blandning av gedigna tankar och 

beräknad reklam för hans instundande konsert, blev denna 

ej så uppmärksammad som den säkert förtjänat. 

Samma år hann Ingelius utgiva ännu en samling 

kompositioner, den fjärde i ordningen. Trenne dikter, 

satta i musik av Axel Gabriel Ingelius, innehåller ‘Wer 

bist du? ‘ och ‘Der Zimmermann’, båda av Heine, samt 

‘Vid en sovande flickas bild’ av Topelius. I Litteratur- 

bladet (1848, n:o 1) ingår en 8 ½ spalter lång beröm- 

mande recension av märket K.1) Det heter däri bl. a.: 

„Föreliggande häfte måste vi i värde ställa icke blott 

högre än allt musikaliskt som hittills av infödd man bli- 

  
1) K. Collan. 
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vit frambragt, utan ock — vad som kan gälla för ett 

högre beröm — över allt vad hr I. förut publicerat.” 

1848 utgav han en ny samling ‘Smärre sånger vid 

piano’. 

1849 recenserar han i Helsingfors Tidningar n:o 1 

Conrad Greves Cavatina och Ballad ur ‘Sommarnatten’. 

I samma blad förebådas den 17 februari en konsert av 

honom, som komme att äga rum under följande vecka 

och varvid endast hans egna stycken skulle uppföras. 

Morgonbladet meddelar, att tidpunkten bestämts till den 

4 april, men senare hörs intet av hela företaget. Sådana 

inställanden blevo för honom sedermera en dålig vana. 

Jag vet icke om det var publikens ogunst eller någon 

självförvållad oregelbundenhet, som denna gång föror- 

sakade inhiberandet; huru som helst, hade redan då hans 

levnadssätt tagit former som hos den granntyckta allmän- 

heten väckte indignation och gjorde densamma föga väl- 

villigt stämd mot honom. Strömborg skriver i sina an- 

teckningar om Runeberg: „På vintern (1849) hade Rune- 

berg hos sig någon tid på besök den intelligente, men mot 

sig själv mycket svage litteratören och musikern Axel 

Gabriel Ingelius. Att han därunder inverkade stärkande 

på dennes självbehärskning och förmådde honom att söka 

föra ett reglerat liv, framgår av ett tacksägelsebrev från 

Ingelius av den 26 mars 1849, däri han säger bland an- 

nat, att vistelsen hos Runeberg var för honom så väl- 

görande, att han nu är frisk till kropp och själ — och 

fylleriet är på båten, vill Gud, för alltid.” Att Ingelius’ 

vällovliga önskan och säkerligen uppriktigt menade före- 

satser kommo på skam, är det mest bedrövliga faktum 

vi senare skola nödgas konstatera. 

Emellertid publicerar han detta år som volym IX i 

romanbiblioteket ‘Aura’ sin första längre roman, „Gran- 

riskojan, novell”, vilken utkom anonymt, men vars för- 

fattare likväl alla kände till. Innehållet är följande. Ro- 

manens hjälte Otto kommer hem till sin farbroders och 
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fosterfars hem som nybakad magister; här träffar han sina 

kusiner Helena (som älskar honom) och Clara, vilka båda, 

inom parentes sagt, arbeta för fennomanien. Han reso- 

nerar sig till en genkärlek till Helena, och det artar sig 

till en ömsesidig böjelse mellan de båda fostersyskonen. 

Men då lär Otto känna dottern till en mäktig granne, 

Saida v. Randel på Tuonela. Hon gör ett djupt intryck 

på honom, och i sin fantasi omskapar han henne till 

drottning Melia Saida, som uppenbarar sig för honom i 

drömmar av rätt sinnlig art. Det blir en svår konflikt 

för Otto: han vill älska Helena och äkta henne, men 

Melia Saida vill han äga utan tanke på genkärlek och 

giftermål. Melia Saida håller redan på att förälska sig i 

sin beundrare, då hon stiftar en konstnärs, David Bare- 

manns, bekantskap. Denne man har en gång älskats av 

hennes mor och dennas väninna, som även hette Melia 

Saida, men har sedermera levat i åratal i frivillig lands- 

flykt. Den unga flickan läser i sin mors dagbok om detta 

underliga kärleksförhållande mellan dessa tre, och ju mer 

hon läser, dess varmare intresse fattar hon för hjälten. 

Hon kommer dessutom över hans ‘Gröna bok’ och får 

den dunkla kärlekssagan i trio sålunda förfullständigad. 

Hon får veta, att konstnären först förälskat sig i Melia 

Saida. Men då han senare möter den yngre Melias mor, 

Ingrid, känna båda instinktivt, att hade ej Melia varit, 

skulle de tillhört varann. Slutligen falla de offer för den 

sentimentalt-romantiska idén, att kärleken ej kan inran- 

geras bland de världsliga tingen i form av äktenskap, och 

så drager han sina färde, och „minnets ängel” skall bliva 

hans tröstarinna. Vid läsningen härav kommer Saida till 

insikt om att hon älskar denne Baremann, och vid den 

av Otto byggda Granriskojan i skogen ger hon sin olyck- 

lige tillbedjare vissheten att en annan äger hennes hjärta. 

Nu följer en absurd slutscen. Otto vidtager allehanda för- 

beredelser för att taga sig av daga i sin hjärtesorg, vilket 

dock icke blir av; Helena och Clara finna honom fred- 
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ligt liggande på en tuva. När han ser dem, överfaller 

han Helena med våldsamma kyssar, men erkänner tillika 

cyniskt nog, att han gör det för det han ej får smeka den 

han älskar. 

Inflytelserna från Almqvist äro påfallande. Redan 

namnet Melia Saida förråder ursprunget; mystifikationen 

kring hennes person är en uppenbar efterbildning av 

Amorinas skald. Språket har starkt influerats av finskan; 

vissa uttryck och bilder ge hans stil en bestämd särprägel. 

„De många svarta korsen stodo liksom en hop små syskon 

stå och samtala med varandra”. „Vintern är bra, men 

våren, som är nog obarmhärtig kasta bort täcket och visa 

naturen, sådan hösten lämnade den, ja ännu rysligare, ett 

fem månader gammalt lik! — — —.” 

I Helsingfors Tidningar (1850, n:o 1) blev novellen 

föremål för en utförlig berömmande anmälan av Topelius. 

Efter att ha påpekat, att Ingelius’ samtidigt kantiga och 

mjuka sätt att uttrycka sig, hans nästan utmanande trots 

mot antagna former och uttryckssätt är utmärkande för 

honom både som kompositör och som författare, fortsätter 

recensionen: 

 
Vad mången velat påbörda honom både som tonsättare 

och stilist, nämligen ett sökt och skrytsamt bisarreri, finner 
härav sin vederläggning: en prägel, som konsekvent trycker 
sig på alla ens själsyttringar åt olika håll, såsom skriftställen 
och musik, en sådan prägel söker man icke, antager man icke 
— man skulle då förr eller senare falla ur rollen — man 
hyllar den omedvetet, och den är ett sätt att vara, som har 
sitt ursprung i själens egen färg och lynne. Det finns en 
publik, som misskänt ‘agis’ författarskap både i musik och i 
novellistik, emedan det lidit av kantighet och trots i formen. 
Och å andra sidan har denne författare varit icke så litet 
envis att vidhålla en ojämnhet, den han med ringa möda och 
utan skada för sin egendomlighet kunnat avnöta. Icke sant, 
hr Ingelius? Ursäkta, att vi bortlämna den alltför genom- 
skinliga anonymiteten! — — Jämnad på detta sätt, har hr 
Ingelii stil en värme och ett behag, som erinra om Almqvist, 
utan att egentligen imitera honom, och på samma gång på- 
minna om de bästa av förf:s musikaliska kompositioner — — 
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Skarpast och lyckligast individualiserad är Otto, kandidaten, 
de övriga äro det mindre i samma mån som de av dikten 
behandlas med förkärlek, och mest förflyktigat är det jordiska 
i den därför något svävande, men intagande Melia Saida. 
Diktens vackra mening är denna: det ges ett tycke av lägre (!) 
slag (Ottos till Helena), varmt och gott, men egoistiskt däri, 
att det beräknar både ögonblicket och framtiden, begärande 
mera än det själv kan giva. Denna ljumma känsla förbleknar 
som en skugga, när den första kärleken (Ottos första till Saida) 
öppnar för hjärta och öga en helt ny värld. I den går varje 
beräkning under, varje begäran blir en synd: se och älska, 
om även försmådd, är den enda längtan. Blir denna kärlek 
fast i försakelse (Saidas, Baremanns, Hedvigs) så vinner den 
segerns och sällhetens lön. Men övergår den till planer och 
anspråk (Ottos senare), så kommer en Nemesis däremellan 
med sitt barthuggande svärd och klyver hjärtan och öden. 
Skildringen av dessa nyanser är på de flesta ställen fin och 
trogen; han koketterar blott litet ibland med uttryck, blickar 
och isynnerhet med tystnad — — de s. k. ‘fragmenten av 
gröna boken’ tillhöra novellens mest lyckade partier. — — 
Vilja vi nu sammanfatta dessa anmärkningar såsom förf. vill, 
att kritiken skall uttrycka sig, så kunna vi göra det i följande 
ord: ‘Granriskojan’ är bra. Är det begripligt eller vad?” 

 

Denna subtila tolkning av romanens andemening är 

en nödvändig handledning för en modern läsare, för att 

han ej skall stanna på ytan; för en sådan förståelse som 

här ådagalagts erfordras ovillkorligt en samtidas uttyd- 

ning; — ifall nu icke denna sedan trängt djupare än för- 

fattaren någonsin själv avsett. Kritiken emottogs med 

tillfredsställelse av Ingelius’ vänner, och Åbo Underrättel- 

ser avtryckte med synbar förtjusning dess slutkläm. 

Så alldeles enstämmigt lovordande var kritiken emel- 

lertid icke. I Litteraturbladet n:o 7 för 1850 ingår ett 

längre omnämnande, varav jag återger följande: 

 
„Här anträffa vi en inhemsk novellförfattare av högst 

egendomligt slag, med mycken talang, men också mycken 
affekterad och därför ej lyckad originalitet. — — — Företalet 
är det mest bisarra i hela boken, och det torde bliva svårt 
att säga, vad egentligen meningen är därmed, eller vartill det 
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skall tjäna; förf. synes höra till deras antal som roa sig med 
att genom förord stämma läsaren emot sig. — — — Vad 
stilen beträffar, skall man genast finna, att Almqvist föresvävat 
förf. såsom mönster; det barnsligt enkla och naiva i uttrycket, 
det ogenerade i dialogen har han också rätt ofta lyckats efter- 
bilda, och tonen i sin helhet är densamma. Men den oefter- 
härmliga, fina elegansen i allt det enkla hos Almqvist, så slående 
och oskyldig på en gång, som gör hans stil så ljuv och ande- 
rik, har vår förf. naturligtvis icke kunnat giva sin produkt. — — 
Förf. behagade observera, att triviala uttryck just genom sin 
sammanställning aldrig äro triviala hos Almqvist, men att i 
denna novell finnas flere ställen där vardagsspråket i sin 
nakenhet verkligen är trivialt, således gör ett obehagligt in- 
tryck. — — — Stilen är dock överhuvudtaget god, ty den är 
alltid klar, dialogen ledig, berättelsen lättflytande, med en ange- 
näm lyftning på rätt många ställen. En skicklig överarbetning 
till, och den vore utmärkt, ty styrka felas den icke. Novellen 
står häri framför mången annan. Melia Saida är alltför löst 
utförd, knappast antydd; de båda prästgårdsflickorna äro så 
litet individualiserade, att de äro svårt åtskilda. Däremot in- 
väver förf. med mycken skicklighet en och annan antydning 
om förflutna händelser i berättelsen, upplöser en gåta till en 
del här, till en del där, och lyfter så småningom täckelset för 
det förgångna, såsom grund till det närvarande. — — — 
Förf. ådagalägger så mycken fyndighet och fantasi, att man 
har allt skäl önska flere produkter i denna genre av hans 
hand, och vi hava anledning att hoppas det deras framträdande 
i dagen icke längre skall fördröjas — — — vi tvivla icke 
att framgången skall kröna hans bemödanden och den nu 
onämnda författaren en gång kunna hedra vår litteratur med 
värderika skapelser.” 

 

Oavsett en del klander i detaljsaker, var således emot- 

tagandet i pressen och från publikens sida det bästa 

möjliga. Man knöt rätt stora förhoppningar vid detta 

debytverk, såsom det framgår av slutet i Litteraturbladets 

recension. Själv måste Ingelius ha ansett detta sitt först- 

lingsarbete för ett förträffligt verk, att döma av att han 

efter denna tid signerade sina noveller och romaner ‘för- 

fattaren till Granriskojan’. 

Vi hava nu kommit till en period av intensiv pro- 
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duktivitet i Ingelius’ utveckling. I ‘Borgå Tidning’, vars 

redaktion vid denna tid handhades av M. Lindfors, publi- 

cerade han 1851, n:ris 49 ff., en längre novell ‘Oskulden 

vid lastens bädd’; det är en emigrerande ung mans med 

hjärteblod skrivna bekännelse till sin kvarblivna vän och 

berättar om hans kärleksförhållande till en flicka av lägre 

stånd; hon har vid sin fostermors dödsläger lovat undfly 

kärleken, och för att lyda den döendes sista önskan över- 

ger hon sin älskade, som i förtvivlan lämnar landet. Så- 

ledes ännu en gång det sentimentalt-romantiska för- 

sakelsemotivet som går igen. Den ledande idén återges 

i sentensen: „Men tro ej alls uppå din egen kraft. Tro 

blott uppå din svaghet. Fly frestelsen och tro dig icke 

stark att gå igenom den.” 

Samma år var Ingelius färdig med en ny roman, 

vilken utkom som n:o XII i ‘Aura’-serien: ‘Det gråa slottet’, 

original av förf. till Granriskojan, 394 sidor. Innehållet 

är i korthet följande: I första delen, som bär namn efter 

en av hjältinnorna, ‘Stella’, stifta vi bekantskap med ma- 

gister Harald Thalberg. Han befinner sig på resa till 

det illa beryktade slottet Ristilä1) för att där tillträda en 

kondition. På vägen är han i tillfälle att ur livsfara rädda 

en ung lindanserska, Stella. Efter att ha skaffat henne 

ett provisoriskt hem hos sin vän pastor Ortman, uppsöker 

han sin blivande vistelseort, det gråa slottet. Sin patron, 

baronen, finner han i sällskap med tvivelaktiga stallbrö- 

der, kammarjunkar v. Assar och den försupne herr v. Nit. 

Det ruskiga intrycket förmildras något av husets unga 

dotter, Irene, med vilken han snart kommer på förtro- 

lig fot. Klöverbladet Stella — Erik Ortman och Irene 

  
1) I J. W. Ruuths ‘Björneborgs stads historia’ omnämnes att hän- 

delser, som timat i staden och dess närmaste omnejd, uppgivas ligga 
till grund för de romantiska skildringarna i Vendela Randelins ‘Den fallna’ 
och Ingelii ‘Det gråa slottet’. — Enligt vad det för mig uppgivits’ 
skulle en dunkel familjesägen inom släkten Willebrand ha givit upp- 
slaget till romanen. 
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— Harald sluter sig alltmer samman i varm vänskap 

resp. kärlek och bildar en ljus motvikt till den dystra 

cenakel, vars ledande själ är baronen på Ristilä. Vid ett 

besök, som Stella avlägger på slottet, fattas denne av 

misstankar, att hon är hans avlidne brors dotter, vilken 

han en gång låtit v. Nit döda jämte hennes bror för att 

komma i besittning av familjearvet. Alla anslag mot 

hennes liv, som den samvetslöse skurken sätter i verket, 

misslyckas emellertid. En av de lejda mördarna gripes 

av ånger vid åhörandet av Eriks predikan och avlägger 

för honom bekännelser, som låta underbara saker komma 

i dagen. Därom närmare i senare delen, som bär namn 

efter den andra kvinnliga huvudpersonen ‘Irene’, v. Assar 

fortsätter att ansätta Irene för att förmå henne till ett 

äktenskap med honom; han understödes i sina giftermåls- 

planer av sin allt annat än dygdiga syster Emilie, vilken 

förälskat sig i Harald; det såta syskonparets ränker gå ut 

på att komma åt arvet efter baronen. Emellertid vinner 

Harald bekräftelse på att han själv är den rättmätige 

ägaren till Ristilä, som baronen trott sig ha bragt om livet. 

I den västra flygelbyggnaden finner han efter många 

äventyr sin mor, som hållits inspärrad i halvtannat de- 

cennium av en omänsklig svåger; sålunda bringas grevin- 

nan Hennings åter till livet och får ånyo sluta i sin famn 

sina saknade barn Henrik (Harald) och Helena (Stella). 

Assar, som känner baronens förbrytelser, hotar att ange 

honom, om han ej får Irene; i sitt raseri över dotterns 

vägran är den omänsklige fadern nära att döda henne, 

men förhindras av Harald. Den störste skurken, baronen, 

dör, drabbad av himmelns straff; de andra skurkarna, 

v. Nit, Emilie och v. Assar, bli plötsligt utomordentliga 

människor, och de båda älskande paren finna sällheten i 

varandras armar. Slutet rinner ut i en vidlyftig sentimen- 

tal dödsscen; Irene avsomnar och lämnar sina tre vänner 

i otröstlig sorg. 

Dialogen är ofta outhärdligt konstlad, i synnerhet den 
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mellan Erik och Stella, vilka aldrig tilltala varandra annat 

än vid namn; den senare talar t. o. m. om sig själv i 

tredje person. Detta förlänar henne en naivitet, som föga 

samstämmer med hennes giftasvuxna ålder, och som man 

knappast kan vänta sig hos en lindanserska på 16 à 17 

år. Som prov på Ingelius’ stil anför jag följande stycke, 

vilket följer omedelbart efter växlandet av den första 

kyssen mellan Erik och Stella: „Han gav henne det som 

hans själ så gärna tog. — Visste han, vad han gjorde? 

Nej. Kände han vad han kände? Ja. Drömde han en 

salig dröm? Nej — — ty det var ju verklighet. Tänkte 

han sig in i verkligheten, såsom man det plägar? Nej, 

ty det var ju en dröm.” Annars har Ingelius med denna 

roman anslutit sig mindre till Almqvist än till Lady 

Radcliffes rövarromanskola. 

Ur pressens omdömen vill jag här anföra några ut- 

drag. Åbo Tidningar skrev bl. a.: 
 

„Ringa aktande alla oväntade och slående effekter, låter 
förf. nästan från början läsaren ana, vart händelsernas tråd 
skall föra. Vi räkna honom till stor förtjänst, att intresset 
det oaktat under fortgången av läsningen förblir lika levande. 
Detta antyder en väl genomtänkt planläggning samt en talang 
å gruppering och skildring, som ej kan förf. frånkännas. 
Språket, ledigt och naivt, förefaller nästan aldrig sökt (i denna 
punkt skall en modern läsare vara av avgjort olika åsikt), 
såsom ställvis i förf:s föregående arbete. — Föreliggande arbete 
är, så vitt vi minnas, det omfångsrikaste (394 p.) bland de 
få originaler i denna genre, som hos oss sett dagen.” 
 

För övrigt finner ref. Irenes död omotiverad och dit- 

satt blott för att ge förf. tillfälle till den verkligen sköna 

dödsskildringen. I Helsingfors Tidningar (1851, n:o 102) 

var Topelius denna gång vida njuggare på lovord än 

förra gången. „— — att det är ett så till form som inne- 

håll ovanligt arbete, lärer ingen bestrida, likasom att det 

icke saknar en vittsvävande fantasi. Men på det att ‘Gråa 

slottet’ må även framgent hava utmärkelsen att vara det 

enda i sitt slag, råda vi vänligen författaren att framdeles 
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något mera nedstiga till mänsklighetens vanliga regioner, 

vilka icke äro så alldeles att förakta, som mången tror. 

En roman av detta omfång, utgången ur inhemsk press, 

är i alla fall en så sällsynt företeelse, att den icke kan 

lämnas obemärkt av en läsande allmänhet.” Som synes, 

anser tidningen romanen vara snarare ett libristiskt än ett 

litterärt evenemang. 

Det utförligaste omnämnandet ingick emellertid i Lit- 

teraturbladet (1851, n:o 10). Rec. ger sitt erkännande åt 

‘Aura’, vilket företag bland andra förtjänster även haft den 

att framkalla snart sagt de första försöken till inhemskt 

författarskap på romanens område. 

 
„Där har uppträtt en och annan ny författare, som utan 

Auras tillvaro måhända icke skulle kommit på tanken att visa 
sig offentligen, och den inhemska litteraturen kan icke ha 
annat än nytta därav — —. I stället för att betrakta Gran- 
riskojan såsom ett lärospån, ett försök som lovade framgång 
vid fortsatta bemödanden, tyckes förf. själv hava ansett den 
för ett mästerstycke, vars författande till och med kunde tjäna 
till en rekommendation för andra arbeten av samma hand. — 
Felen i Granriskojan hava blivit kvar och några nya tillkom- 
mit, varförutom hela förts riktning här råkat på avväg. ‘Det 
gråa slottet’ skall vara en produkt ur den ny-franska skolan, 
med gräsligheter i mängd omväxlande med Almqvistianska 
bisarrerier i stilen och en misslyckad naivitet samt [en mycken- 
het] sentimentalt pjunk i dialogen. Med sin vilda uppränning 
och sitt pjunkiga utförande gör arbetet ett vidrigt intryck på 
läsaren, och detta motväges icke tillräckligt av den raska väx- 
lingen i händelserna eller intrigens konstigt invecklade trassel. 
Ty med natursanningen har det nästan alltigenom burit till 
fjälls, och denna är ändå i dikten en oeftergivlig fordran 
(Stella, Irene och grevinnan förekomma alla skendöda). Stella 
skall vara ett naturfriskt, naivt och livligt barn, men talar 
mycket och hjärtinnerligen pjunkigt, samt är helt och hållet 
falskt tecknad. — Baronen är mycket illa tecknad, ty man kan 
av den föregående beskrivningen icke i honom ana någon så 
våldsam brottsling, om man också anslår hans förmåga av 
förställning och självbehärskning huru högt som helst. Förf. 
har synbarligen saknat förmåga att på scenen framställa ett 
sådant vilddjur, en sådan fulländad djävul, som baronen enligt 
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de med tämlig köld berättade gärningarna skulle vara — — 
[Novellen innehåller] en mängd reflexioner, och man kan icke 
neka, att ju flere ibland dem äro falska, ehuru även en och 
annan både sann och pikant observation förekommer. — Stellas 
ordrika tal äro icke sällan rätt smaklösa och för ingen del 
naiva, sådana de ändock egentligen bort vara. I övrigt är 
dialogen icke utan förtjänst. Stilen lider av tankstreck och 
plötsliga avbrott, samt några vårdslösa talesätt. — [Dock röjer 
novellen] en rikedom på stark omväxling i de skildrade händel- 
serna, vilket vittnar om en uppfinningsrik fantasi. Den livliga 
uppfinningen gör att läsaren för ingen del tröttnar att genomgå 
den djärva dikten. — Långt ifrån att ha hunnit något mäster- 
skap, som berättigade honom att nämna sig efter det eller det 
arbetet, har förf. ännu många läroår att genomgå i novellför- 
attarskapet. Vi tveka icke att han ju framdeles skulle lyckas 
med heder genomgå lärokursen, om han blott allvarligt strävade 
efter fullkomning och hade mod att övervinna felen innan de 
hos honom utbildat sig till ett ohjälpligt maner. Ty de många 
dikter av hans hand som varit synliga i tidningar bevittna 
flit och icke ringa produktivitet. Men de tyckas dock alla 
vara mer vårdslöst framkastade än att de skulle härleda sig 
ifrån en författare, som har verklig kärlek och aktning för 
sin konst.” 

 

Ingelius kunde icke svälja Litteraturbladets bäska 

piller. I Åbo Underrättelser (1852, n:o 13) svarar han 

med „Några ord till min icke ‘honette recensent’”. Re- 

censionens mening finner han vara meningslös och tror 

sig kunna läsa mellan raderna, att „fördomen styrt rec:s 

penna och individuell avoghet lånat sin ljumma drägg 

till bläck”. Helsingfors Tidningar (1852, n:o 15) klandrar 

skarpt författarens självförsvar. „Det gives endast tre fall, 

där sådana repliker äro på sin plats: i frågor om prin- 

ciper, personlighet och faktiska misstag. I alla övriga fall 

bör en författare tiga, även om han orättvist bedömes. 

Ty kan icke då hans arbete försvara sig självt, så må det 

gärna falla.” Även Åbo Tidningar (1852, n:o 14) uttalar 

sig i denna fråga: „— — — självförsvar skadar ofta mer 

än det gagnar. Att f. ö. recensentens i Litteraturbladet 

(denne var S. Elmgren) eljest nog klara och träffande 
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omdöme är mindre att lita på i belletristiska frågor, torde 

vara en erfarenhetssats. Härvid må vi anföra ett yttrande 

av F. C(ygnaeus, en i dithörande ämnen vida mer kom- 

petent domare) uti ett senare nummer av Litteraturbladet, 

nämligen att ‘ingen ännu gjort förf. till ‘Det gråa slottet’ 

full rättvisa, ehuru han bättre än någon annan av oss 

vore i behov av rättvisa och erkännande”’. Det fanns 

likväl även de, som togo parti för Ingelius i denna strid, 

bland dem Borgå Tidning, som sedan gammalt hade ett 

horn i sidan till Litteraturbladet1); det heter där (1852, 

n:o 12): „Om förf. till Granriskojan så noga som vi 

observerat det ologiska som oftast förekommer i de s. k. 

lärda bladen, så skulle han icke bekymrat sig om hela 

recensionen”. 

Det återstår ännu att referera en recension, Morgon- 

bladets. Den ingick i n:o 12 och innehöll i huvudsak 

följande: 
 

„Förf. till den roman, som vi anmäla, är den första hos 
oss, som med framgång försökt sig i det slag av romaner, 
som framställer diktade personers känslor och passioner i strid 
med händelserna i världen. I allmänhet tyckes förf. icke vara 
lycklig i företal; man vore frestad att om dessa begagna 
samma utrop som främlingen gjorde över de kolossala pelarna 
framför det obetydliga mynthuset i Stockholm: ‘Pelare, vad 
gören I här!’ Likaså litet höra dessa företal här till saken, 
likaså störande inverka de på den, som ämnar sig att läsa 
författarens arbeten. Hans originalitet visar sig mera i teck- 
ningen av de handlande personernas tanke- och handlingssätt, 
i deras karaktärer, än i själva uppränningen av hans roman.”2) 
 

Pressuttalandena rörande ‘Det gråa slottet’ ha lärt oss 

känna Ingelius från en sida, som ogensägligen är den 

minst sympatiska: som polemiker. Han är ofördragsam, 

  
1) I en artikel ‘Litteraturbladet och tidningarna’ säger bladet (1849, 

n:o 20): „B. T. har icke hört till de lyckliga, som kunnat fägna sig åt 
L. B:s gunst”. 

2) En ny upplaga av ‘Det gråa slottet’ utkom på G. W. Wiléns 
förlag i Åbo 1884. 
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fyller sina inlägg med spetsfundigheter och hårklyverier, 

vilkas insinuanta stick träffa alltför personligt för att 

kunna godtagas i en ärlig pennfäktning. Att detta föga 

bidrog till att skaffa honom popularitet, därom vittnar 

bl. a. en liten artikel, ‘En ropandes röst i öknen’, signerad 

— X — och införd i Åbo Tidningar 1851 n:o 28. Det 

säges där: 
 

„— — — hr Agis — — — även känd av sina tid- 
ningsartiklar någongång såsom rolighetsmakare, stundom som 
en ofelbar konstdomare, men alltid som en gallsjuk opponent 
mot det som ej ingår i hans skruvgängor. — — Varför röner 
hr Agis så liten framgång? Därför att hr Agis vill vara 
originell — vill bryta egna banor och gått så långt i om- 
fattandet av denna idé, att han trampar på och nedsmutsar 
allt vad konsten anser gott och dugligt och vill nu försöka 
skålla livet ur de få som i vårt land bära upp konsten, tro- 
ligen i den mening att den, blott den vore under hr Agis 
stjärna, skulle tindra klar och ensam.”1) 
 

Utom hänsynslöshet kunde dessa polemiker ådaga- 

lägga en självupphöjelse och egenkärlek som icke kunde 

annat än djupt såra samtiden. Av dessa tvister vill jag 

under loppet av min skildring relatera några; jag begynner 

med den, som föranlett ovanciterade uttalande av signa- 

turen — X —. I n:o 25 för 1851 meddelar Åbo Under- 

rättelser, att „en till införande enträget begärd ‘Musikalisk 

polemik’ undertecknad ‘Agis’ skall med första ingå i bla- 

det, ehuru vi för hr ‘Agis’ egen skull helst sett att hans 

musikaliska bit framstått i en mindre egoistisk dager”. 

Den förebådade polemiken ingår i själva verket i följande 

nummer. Väckelsen till denna strid hade Ingelius fått av 

en i Åbo Tidningar n:o 23 publicerad insänd artikel över 

Conrad Greve, vari denne musikers prestationer ägnas 

ett beundrande omdöme. Ingelius skrev: 
„Att ständigt ha motgång är en stor olycka. Att ständigt 

ha medgång är dock en ännu större. Bland musici i Finland 
  

1) Ingelius avfärdar detta sidohugg med att han fann „rösten ur 
öknen ganska ihålig, sandblandad och ödslig”. 
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få tvenne herrar vidkännas den senare olyckan, det ständiga 
smickrets eller berömmets olycka: hr Pacius i Helsingfors, 
hr Greve i Åbo; vad denne senare beträffar, jagar han städse 
efter effekt, han är imitator, ehuru en hög sådan, med varm 
och helig uppfattning om konsten. Som violinist spelar han 
comme il faut, men vad valet av program beträffar, föreligger 
skäl att banna Greve. I stället för Uddén och Jahnke (av 
vilka Greve i en kort förut given konsert spelat några stycken) 
kunde rekommenderas inhemska kompositörer, t. ex. Engelberg 
och Karl Collan och slutligen — Axel Gabriel Ingelius (!) — 
Skulle hr G. haft god tid att vända sig till än närmare 
håll, så skulle i hans väg ha fallit en arm (= finsk) ton- 
sättare, vilken mycket spökat i det ädla Suomilandet. Bland 
dennes sånger anbefallas: ‘Pääskynen’, ‘Drottning Elisabets 
bön’, ‘Mitt finska fosterland’ (ord av Stenbäck), ‘La Luciola’ 
(ord av Tasso), ‘Studentvisa’, ‘Promotionsverser’, ‘Havets flicka’, 
‘Vintervisa’ (ord av Topelius), ‘Västfinsk föreningssång’ (ord 
av Leistenius), ‘Barndomsminnen’ (ord av Vitalis), ‘Avsked till 
Nordström’ (ord av Berndtson), ‘Suomis sång’, ‘Italiensk be- 
gravningssång’, ‘Min vän’ (ord av E. v. Qvanten), ‘Andesång 
på Caroline B–rs grav’, samt slutligen ‘Den Gamla’, ‘Fänrik 
Stål’, ‘Veteranen’, ‘Kulneff, ‘Vårt land’ och ‘Löjtnant Zidén’. 
Undert. som sett dem alla och som ganska väl känner deras 
förf. (sic), kan försäkra den artistiskt utbildade musikvärlden, 
att i dessa fyrstämmiga sånger svårligen skall hittas ett enda 
harmoniskt fel, lades de även framför ögonen på den allra 
argaste pedant.” 
 

I ett tillägg anmärker redaktionen, att Agis själv 

veterligen icke ens varit närvarande vid den enstämmigt 

av alla berömda konsert som Greve givit. 

I anledning av denna uppsats skrev Helsingfors Tid- 

ningar: „hr Agis har skrivit en kritik över Greve som 

innehåller om vartannat det träffande och det barocka; 

han klagar att Axel Ingelius m. fl. inhemska tonsättare 

äro tillbakasatta, glömda. Det är sant att det är sorgligt, 

men det sorgliga ligger icke blott i detta förhållande, utan 

också däri, att en kompositör understundom gör allt för 

att diskreditera sina kompositioner.” Ingelius svarade i 

Åbo Tidningar (1851, n:o 30): „Genom sin likgiltighet 

eller rent ut sagt avoghet hava musikens vänner givit 
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det dåliga initiativet, de hava i första handen förbrutit 

sig, och dymedelst givit en anledning till förbrytelser, 

vilka, jämförda med musikvännernas, dock torde vara 

ringa. — — — ” En sats i H. T:s uppsats ger anledning 

till en förmodan att Ingelius musiksträvanden nu vore 

slut. Härtill invänder han: „Men så är beklagligtvis icke 

fallet. Jag djärves viska H. T. i öronen, att jag nu först 

ärnar riktigt börja.” Som svar på en annan artikel, i Åbo 

Tidningar n:o 27, vari talas om hans musikaliska polemik, 

„vars uppblåsta ton och ‘självpuffande’ helt och hållet 

förstör intrycket av det „kvicka eller sanna man på ett 

eller annat ställe av polemiken anträffar”, offentliggör 

Ingelius i Åbo Underrättelser en ‘Musikalisk polemik 

n:o 2’: visserligen har han, Agis, ofta i tidningarna varit 

egenkär, men ej i Åbo Underrättelser n:o 26. Men då 

man reflekterar över att han den gången hade åtagit sig 

en sak, som låg honom varmt om hjärtat, att han icke 

kunde tygla sin öppenhjärtiga tunga, då skall man åt- 

minstone förlåta honom; erkännande än en gång Greves 

förmåga, håller han före att denne icke omfattat det finska 

elementet, ja rent ut vanvårdat det: hrr Möller & Greve 

ha aldrig uppfört ett finskt stycke. 

Det är icke alltid man i dessa polemiker råkar på 

så mycken moderation och behärskning, i synnerhet från 

Ingelius’ sida. Men huru hätska och personliga utfallen 

än kunde vara, måste man dock medge, att det nog i 

allmänhet var Ingelius som i sak hade rätt. 

1851 umgås Ingelius med planer på utgivandet av en 

ny samling sånger. I maj anmäler han till subskription1) 

en samling musikhäften, som enligt vad han planerade skulle 

omfatta: 1:o. Sex stycken ur Fänrik Ståls sägner, näml. 

‘Vårt land’, ‘Fänrik Stål’, ‘Veteranen’, ‘Torpflickan’, ‘Löjt- 

nant Zidén ‘ och ‘Kulneff’, 2:o. Sex Cypress-sånger, „med 

syftning å andarnas värld och gravar”; 3:o. Sex smärre 

  
1) Se bl. a. Helsingfors Tidningar 1851, n:o 40. 
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dikter av Heine; 4:o. Ein Traum von Heine; 5:o. 8 fyr- 

stämmiga sånger; 6:o. Ett häfte för piano solo. Till- 

sammans skulle verket komma att omfatta omkring 24 

notblad 4:o till ett pris av 2 rubel och 50 kopek silver. 

Skulle detta försök misslyckas, förklarar han, så bleve 

detta ock hans sista. Denna stort anlagda plan måste 

han emellertid betydligt reducera, och 1852 utkom ‘Sex 

sånger ur Fänrik Ståls sägner, satta i musik med piano- 

forteackompagnement och för mansröster’; det stora före- 

taget avstannade sålunda med häftet n:o 11) Titelvig- 

netten visar Runeberg och fänriken och bladet omges av 

en guldrand. Av de sex sångerna är, enligt K. Flodin, 

‘Kulneff’ „den minst dilettantiska och skiljer sig så väsent- 

ligt från de övriga, att det ser ut som om komponisten 

skulle låtit denna sin sång revideras av någon övad hand”.2) 

Samma kännare säger om kompositionen ‘Vårt land’, att 

den är hjälplöst dilettantisk, likasom nästan alla andra sån- 

ger i detta häfte. Ingelius’ ‘Vårt land’-melodi var den 

fjärde i ordningen; föregångarne äro: Ehrströms av 1846, 

Pacius’ av 1848 och R. v. Böninghs av 1852. 

Samtliga dessa stycken blevo mycket strängt bedömda 

av Collan i Helsingfors Tidningar, n:o 53; recensionen 

slutar med en förmodan, att Ingelius, „såsom vanligt” 

skall begynna polemik. Och i själva verket upptager 

han den kastade stridshandsken. I Morgonbladet 1852 

n:o 56 inför han ‘Ett vädjande till mina musikvänner’, 

vari han genast tager fasta på utmaningen: „Jag har, hit- 

tills, aldrig skrivit något genmäle emot någon recension 

av mina musikhäften”, försäkrar han. Därpå bemöter han 

punkt för punkt de gjorda anmärkningarna och fortsätter: 

  
1) Cypress-sångerna utkommo senare. 
2) Som bekant har den nått eftervärlden genom att den blivit 

upptagen i sammelverket „Det sjungande Finland” del I. De övriga 
av Ingelius’ sånger som samma ära vederfarits äro: 1 del I ‘Sommar- 
natten ‘ (Runeberg); i del II ‘Vintervisa’ (Topelius), ‘Vårsång’; i del III 
‘Linnea borealis’ (Nybom), ‘Flickans bön’ (Stenbäck). 
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„Helsingfors Tidningar klagar över att mina musikvänner 

i allmänhet med för mycken värma omfattat min sak och 

dymedelst skämt bort mig. Emellertid åtnjöt mitt musik- 

häfte ‘Smärre sånger vid piano’, häftet 2 icke ens recen- 

sion. Där finnas emellertid de av själva H. T. beprisade 

sångerna ‘Zur Nacht’ och ‘Morgonrodnadens sång’, där 

finnes dessutom stycket ‘Du bist wie eine Blume’. ”För 

övrigt hoppas han på sina vänners försvar; och skulle 

dessa svika, så tröstar han sig med Bulwers stolta ord: 

‘författaren har inom sig skapat ett eget rike, som be- 

römmet icke kan utvidga, tadlet icke tillintetgöra’. Denna 

vädjan hade Ingelius samtidigt insänt till Åbo Under- 

rättelser, vari den lästes dagen efter det den ingått i 

Morgonbladet. Det senare bladet uttrycker i n:o 58 sin 

indignation över det spratt som i dess tycke Ingelius 

spelat de båda tidningarna. 

Recensenten i Helsingfors Tidningar blev emellertid 

icke svaret skyldig, i det att han replikerade med ett gen- 

mäle ‘Till Herr A. G. Ingelius’. 

Vi måste här för ett ögonblick avbryta skildringen 

av Ingelius’ litterära karriär, för att nämna några ord om 

hans enskilda förhållanden. Som ung magister hade han 

tillsammans med en vän, magister Rosendal, och dennes 

bror, sedermera ägare till Paltilaholm i Letala, företagit 

en resa till Sverige, där han besökte Stockholm, Uppsala, 

Umeå, Luleå och en del andra städer. En litterär frukt 

av denna resa är bl. a. novellen ‘Flickorna på Drottning- 

holm’ i ‘Brokiga Blad’. Annars förflöt livet i Aurastaden, 

och närmare bestämt, vid Ryssbacken, på det i en små- 

stad vanliga sättet, tills hans mor köpte en gård på landet, 

Ylikylä på Hirvensalo ö, där han bodde med henne, och 

som han senare bytte ut mot ett mindre skattehemman, 

Halvela i Reso. 

Från tiden före hans giftermål vet familjetraditionen 

att berätta om ett eteriskt kärleksförhållande till en ung 

och intagande flicka, Ottilia Vilenius. Han satt en gång 
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och svärmade vid pianot, då hon råkade vara närvarande. 

Fingrarna lekte på tangenterna, och ur stämningen utlöste 

sig en sång, „Avskedet,” som han nyss komponerat. 

 

Farväl, i sången vill jag minnas dig, 

glöm du i tysta böner icke mig, 

då lutan stormar ut en hymn till Gud, 

då glömmer mig visst ej min barndomsbrud. 

 

Det sägs, att hon så greps av sången, att hon svimmade. 

Något mera förtäljer traditionen ej, men vi veta att motivet 

vid pianot går igen i flere av författarens noveller. 

1852 gifte han sig med tjänarinnan Maria Kristina 

Lindmark. Hon hade vid tolv års ålder blivit upptagen 

av hans mor som fosterdotter. Hon säges ha sett mycket 

bra ut och haft tycke av hans tidigare nämnda ungdoms- 

brud; dessutom skildras hon som en praktisk, energisk, 

rådig, flitig och städse glad ungmor, vartill kom att hon 

hade en präktig sångröst. Hon blev hans stöd och åsen 

i hans hem; han uppskattade henne högt, och hans be- 

undran för henne lär ha brukat taga sig uttryck i utropet: 

‘Gudomliga Maju’’1) 

Vi återgå till Ingelius’ litterära produktion. I Kuopio 

Tidning för 1852 ingår i n:ris 24 ff. en ‘fantastisk skiss’ 

av författaren till Granriskojan: ‘La Madre del Diavolo’. 

Handlingen är förlagd till Sicilien och begynner med en 

detaljerad beskrivning över Etna och — sicilianarnas ögon, 

vilkas eld är fullt så glödande som deras eldsprutande 

berg(!); tidpunkten är ett eller annat århundrade tillbaka, 

orten Catania. Tre konstnärer tillbringa en afton på en 

krog, ryktbar för en tavla upphängd i skänkrummet, av 

skräckinjagande realism och föreställande djävulens moder. 

Tavlan i osterian har målats av en samtida till Rafael, 

  
1) Detta i allo idealiska äktenskap välsignades med fem barn, 

nämligen: Celia Anna Miranda, född 1855, Sandor Saladin Axel, född 
1857, Berta Eine Maria, född 1859, Talia Zaidi Irene, 1862, och Minne 
Dagmar Evelyn, 1865, alla födda i Reso.  
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som förargat sig över det beröm dennes madonna vunnit 

och genom att måla hennes motsats hoppats nå samma 

ryktbarhet. Bilden är demoniskt tjusande, varje detalj är 

bildskön, men disharmonin i totalintrycket har en raffi- 

nerad effekt. En av de tre konstnärerna lovar sina vänner 

att måla sin trolovades porträtt, men så att de färdiga 

partierna i tavlan efter hand överskylas. Varje drag åter- 

ger livslevande den unga flickan, och vännerna äro upp- 

fyllda av beundran. Men vid avtäckandet sker något 

oerhört: på duken se de bestörta vännerna — djävulens 

moder! Konstnären blir vansinnig, och Ghismonda dör 

av sorg. — 

1852 utsändes från Finska Litteratursällskapets tryckeri 

i Helsingfors en ny roman av Ingelius, ‘Guvernanten Celias 

minnen’. Denna gång skattar författaren åt en smakrikt- 

ning, som ledde sitt upphov från Charlotte Brontës gu- 

vernantromaner och som i Skandinavien hade sin största 

representant i Fredrika Bremer, vilken nog närmast på- 

verkat Ingelius. I vårt land hade riktningen ett par år 

tidigare fått en företrädare i J. A. v. Essens informators- 

noveller.1) 

Innehållet är följande.2) Celia Wärn — om vilken 

författaren säger, att hon är „en söderns blomma, lockande 

och tjusande, men flyttad hit till norden, osäkert om för 

att leva, osäkert om för att dö”, — tillbringar sommaren 

vid Mallasvesi hos sin väninna, Anna Degerberg. Ett 

oförmodat meddelande anländer att fadern dött i obestånd 

och att fästmannen övergett henne sedan arvet uteblivit. 

Celia, som alltid klandrat guvernanterna och uttalat sitt 

förakt för dem, måste nu själv se sig upptagen i deras 

  
1) En annan informatorsnovell från denna tid ingår som följetong 

i Åbo Underrättelser 1848, ‘Ur en informators liv’, av okänd författare; 
i Mbls provnummer för 1845 påbörjas en novell ‘Informatorn och gu- 
vernanten’, som aldrig fortsattes. 

2) I Å. T. 1850 ingå de tre första kapitlen under rubriken ‘Ur en 
ofärdig bok’, av m. s. 
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kast. Hon kommer till en hovrättsrådinna, som hon fin- 

ner „alltför artig och alltför litet öppen”. Bland discip- 

larna har hon en 13-årig yngling Axel — själv är hon 

sjutton år — som fattas av en brådmogen, men synner- 

ligen häftig kärlek till sin guvernant. Förgäves söker hon 

dämpa hans känsloyttringar och få hans missriktade lidelse 

avledd i sundare fåror. På en bal blir hon bekant med 

den demoniskt tilldragande ingenjören Josef v. Degen — 

ett uppenbart lån från Bulwer — som gjort sig ryktbar 

för sin originalitet. Han blir betagen av hennes oskulds- 

fulla skönhet, och trots det han uppträder drucken, fattar 

hon ett livligt intresse för honom. I „Celias Minnes- 

blommor till sin bror” berättar hon själv: „Efter dansen 

sökte han upp mig och sade: Ni sårade mig; jag er än 

värre, Ni mig än värre, ehuru rättvist; är det icke en bild 

av, att våra öden bli flätade i varandra”. Med barnets 

instinkt förstår Axel, att hans lärarinna drages alltmer ifrån 

honom och att en främmande man vunnit hennes hjärta. 

Han, den erfarne kvinnoerövraren, tager henne utan att 

hon mäktar höja ett finger för att avvärja den hotande 

faran; om någon tid äro de förlovade, trots Axels en- 

trägna varningar och fastän hon förstår, att hon blott 

skall bli ett blad i hans levnads bok. Axels passion har 

emellertid tilltagit så, att han har måst sändas bort. Men 

efter oerhörda ansträngningar lyckas han återkomma och 

avslöjar ett förhållande mellan fästmannen och hovrådin- 

nan. Med grusad lycka drager sig Celia tillbaka till sin 

väninnas fridfulla hydda vid Mallasvesi, och i det gästfria 

hemmet blir hon upptagen som dotter i huset. Här be- 

gynner hon upptecknandet av sina upplevelser, som hon 

sammanför i sitt ‘Mallasvesialbum, fridens bok’. — 

Denna roman väckte åter till liv en storm i tidnings- 

pressen, med polemiker och hugg för och emot den- 

samma och dess författare. De första uttalandena äro av 

Topelius’ penna och återfinnas i Helsingfors Tidningar 

n:o 102. „Såvitt vi hunnit döma av ett hastigt genom- 
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ögnande, är detta nya arbete av hr A. G. Ingelius hans 

över all jämförelse bästa samt både till stil och innehåll 

vida över dess närmaste föregångare. Detta är glädjande, 

ty det bevisar, vad mången (icke vi) betvivlat, att hos 

denne författare bor en stor, om ock härtills missledd, 

förmåga.” Åbo Tidningar skrev, i n:o 14: „‘Guvernanten 

Celias minnen’ tillhöra det fritt diktande slaget, som icke 

eger någon ifrån tidsandan lånad tendens, eller rättare, 

vars enda tendens är att tyda några av människosläktets 

gåtor, dessa gåtor så ofta lösta, men dock ej fullkomligt 

tydda, emedan de olika förnyas hos varje individ. — — 

Sedan den religiösa tron avskaffats, har den ersatts i lit- 

teraturen av ett skönsjäleri. — — Man kan icke neka, 

att ‘Celias minnen’ även höra till denna känslosamma 

skola i diktkonst, ehuru, såsom vi i det följande skola 

visa, — — till de bästa i denna genre.” Den 7 ½ spalt 

långa recensionen1) andas estime för författaren och slutar 

med en reservation mot Litteraturbladets utfall, till vilket 

vi nu övergå. 

Litteraturbladet, som dittills varken sparat på beröm 

eller på klander när det gällt Ingelius, fäller på tal om 

‘Guvernanten Celias minnen’ en förkrossande dom över 

den litterära halten i hans produktion. Om den anmälda 

romanen säges, att den „är hållen i mer än vanligt pjun- 

kig ton och överflödar av den hos samma förf. vanliga 

vårdslöshet i stilen, som skall föreställa originalitet och 

kvickhet. Därför synes den oss icke kunna göra anspråk 

på att vara något slags konstalster, men skulle ändock 

kunna passera såsom tidsfördrivsläsning i något roman- 

bibliotek, om icke pjunkigheten på sina ställen hade gått 

till äcklig överdrift. — — — Människokännedom saknas; 

den värld i vilken novellen rör sig är konstgjord, ungefär 

  
1) Det är icke alls otänkbart, att Ingelius själv författat denna 

artikel; åtminstone stod han vid denna tid Å. T:s redaktion nära, 
bl. a. ingå tre av hans noveller i bladet under det första halvåret 
1852. 
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så konstgjord som när barnen låta gran- och tallkottar 

vara kor och får. Skildringen är också knappt någon- 

städes utförd och åskådlig, utan lider vanligtvis av halv- 

het, ser ut som ett hastverk, oförmöget att hos läsaren 

skapa någon hel bild av det omtalade.” Denna kritik 

väckte skarpt ogillande på flere håll. Runeberg, som 

tyckes ha hyst ett varmt intresse för Ingelius och rätt högt 

uppskattade denna hans roman, replikerar recensenten 

med uppmaningen att „icke böka i rosengårdar”.1) Och 

i Åbo Tidningar n:o 19 ingick ett „Genmäle till Litteratur- 

bladets kritik av Åbo Tidningars recension över Guver- 

nanten Celias minnen”, vari säges bl. a.: „bättre vore om 

Litteraturbladet blott avtryckte titlarne på utkomna arbeten, 

än att lämna skeva och intetsägande recensioner, såsom 

hittills ofta skett”. Kuopio Tidning ställer sig på sidan 

om de båda stridande parterna och gör sig lustig över 

hela polemiken på bådas bekostnad (n:o 9). 

Öhmanska bokhandeln hade i sin prenumerations- 

anmälan till det år 1852 påbegynta romanbiblioteket, vari 

bl. a. ‘Guvernanten Celias minnen’ utgjorde ett nummer, 

utlovat en novellsamling av samma författare. Löftet in- 

friades redan under loppet av följande år, i det förlaget 

utgav samlingen ‘Brokiga blad, av förf. till Granriskojan, 

1 häftet’. Novellerna i denna volym äro följande. ‘Trädet 

i Hongais skog’ berättar om en fura, vars topp reste sig 

högt över alla andra då man såg skogen på avstånd, men 

som författaren måste söka förgäves i elva år innan han 

kunde finna den. ‘I en syrtutficka’ är en hyperromantisk 

berättelse om ett ungt par, som lyckas på en oländig 

klippväg bana sig fram till en grotta, där de i fickan 

på en gammal syrtut finna ett gulnat manuskript, „En 

Mänskohatares bekännelse”. Den almqvistianska skissen 

‘Waaraniemi sannsaga’ skildrar ett besök av Richard 

Furumo i Åbo, hos friherrinnan Adelstjerna. Novellens 

  
1) Muntligen meddelat mig av en då levande person. 
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motto återfinnes i orden „Det kan finnas större sanning 

i en dikt än i en sanning. Så är t. ex. en elak människo- 

själ det lögnaktigaste som finnes, oaktat själen visst har 

sin existens och således sanning”. Vi få veta, att Törn- 

rosens berättare blir kär i den behagliga och ‘söta’ fröken 

Elvira Winterstjerna, som påstås vara i beråd att dramati- 

sera ‘Hertiginnan av Finland’. Sin vana trogen, under- 

håller Richard sällskapet med en historia, ‘Käringen och 

skydraget’, om en kvastbinderska och hennes luftresa på 

ett skydrag. Förf. låter oss icke veta, huru förälskelsen 

vidare utvecklar, resp. avvecklar sig.1) I ‘Flickorna på 

Drottningholm’ berättar förf. en upplevelse från sin Stock- 

holmsvistelse. Han gör i sällskap med några kamrater 

en utfärd till Drottningholm, där han blir betagen i några 

täcka dryader, som oskuldsfullt leka och rasa i höstackarna 

på en äng. Besökarne göra flere försök till närmanden, 

men förgäves. Döm om deras snopenhet, när de få se 

en grevlig vagn, som kommer för att avhämta de unga 

damerna. Novellen ‘Skogsfilosofens dotter’ är en produkt 

av dåtidens gouterade genre. Hjälten, Alarik, räddar 

skogsfilosofens dövstumma dotter från rövarehänder, blir 

själv sårad och vårdas på det ömmaste av Sandra, som 

förälskar sig i sin vackre riddare; efter ett idylliskt liv i 

eremit-kojan — där bl. a. ett rikt bibliotek av klassiska 

verk finnes! — tager kärleken ut sin rätt, de unga för- 

enas, och i glädjen återfår Sandra sin i barndomen för- 

lorade talförmåga. Fantasien ‘En pedant i modern stil’ 

är en ‘Dumbomiad’, som på sina ställen är rätt kvick, 

men svår att till fullo sentera, emedan man ej alltid 

förstår anspelningarna på dåtidsförhållandena i de sen- 

tenser som kläckts i ‘vännens från Spetsbergen’ genialiska 

hjärna. Förf. satiriserar bl. a. över principen att upp- 

  
1) En annan almqvistiad av Ingelius ingår i Å. T. 1851: ‘Uppå 

en av Jupiters månar, ur Furumos berättelser n:o 2’, vari ingår en 
novell: ‘Den lidande älskaren’. 
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muntra konstnärer genom att låta dem resa utomlands 

i stället för att ge dem erkännande för det arbete de 

presterat. I förbifarten ger han även en släng åt fen- 

nomanien. Starkt påverkad av Törnrosens författare är 

‘Indorel och Ina, clair-obscur’, vilken tilldrager sig i Alm- 

qvists förlovade land, Indien. Ett litet stilprov: „Dina 

ögons blå är vackrare än fästet nattetid, dina lockars dag 

inger mera hopp än morgonrodnaden, doften av ditt 

väsende är bättre än den i kanelskogen”. Det tillbedda 

väsendets dofter är ju en av romantikens sublimaste njut- 

ningar, hämtad ur den provençalska poesien. Vi införas 

i en miljö av Ceylons brända dalar och rosenhöljda 

klippor i ett underbart och förvirrande brokigt drömspel. 

Köpmansdottern Ina och den unge vilden och furste- 

sonen Indorel besluta resa över till Europa för att ingå 

kristligt äktenskap efter hennes ritual. Men varnade av 

hemska drömmar, bliva de kvar och fira sitt bröllop i 

naturens sköte; „och den första kyssen gavs och togs av 

den hinduiske flyktingen och den vilsna europeiska flic- 

kan — — — det doftade en fin och sakta fridfull doft 

(sic), då kärleken firade sin seger”. 

I omedelbar följd utgav Ingelius ‘Brokiga Blad’ 

2:dra häftet. Han avtrycker här en samma år i Åbo 

Tidningar införd novell ‘Principers värde’ (n:ris 8 ff). 

Vännerna Valter och Erik diskutera frågan om kvinnan 

och komma till det resultat, att de äro av konträrt mot- 

satta åsikter. Erik skulle på inga villkor taga sig en 

obildad hustru, Valter åter förklarar, att hans blivande 

hustru aldrig får vara dum, hon må sedan vara huru 

litet ‘bildad’ som helst. När de efter tre år åter råkas, 

har ödet spelat deras principer ett fult spratt. Erik är 

gift med en obildad hustru, som har alla upptänkliga 

köksdygder, och Valter har äktat en lärd i stubb. För- 

fattarens egen åsikt, som lyser igenom berättarens ytliga 

objektivitet, tyckes vara den, att idealet av hustru är den 

kvinna, som bäst behärskar köksdepartementet. Och den 
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principen ledde ju honom själv vid valet av hustru. 

Häftet innehåller vidare: ‘Den lilla romanskriverskan.’ 

„En sådan sorg har då Gud sparat åt oss för våra gamla 

dagar. Vår dotter en romanskriverska, ett geni — — — 

det är ju förskräckligt!” utropar brukspatronessan, modern 

till den 17-åriga författarinnan, som fått sitt förstlingsverk 

refuserat. Alla hennes anhöriga överfalla henne med 

gyckel och klander. „Vi vete, att en skriftställare, då 

han lyckas, icke är särdeles hyllad; men vi vete även, att 

en skriftställare, därest han misslyckas, blir fullkomligen 

skydd och hatad.” Särskilt ironisk och raljerande är en 

viss ung bergskadett, systerns fästman. Men huru det 

är, lyckas den lilla fiffiga om än fula författarinnan på 

en maskerad så charmera sin plågoande, som hon natur- 

ligtvis blivit kär i trots hans raljeri, att det slutligen blir 

ett par av dem. Följer så berättelsen ‘Varningen från 

höjden’. En syflicka, som älskas av en hederlig gesäll, 

får emottaga ett giftermålsanbud av en grosshandlare. 

Alla råda henne att räcka honom handen, till och med 

den oegennyttige gesällen. Men i en dröm ser hon 

friaren förvandlad till falskmyntare, och vid hans sida 

ledes hon slutligen genom otaliga olyckor till ett upp- 

vaknande i tid. Hon förstår nu, huru hennes val skall 

falla. Varningen från höjden har spått sant: grosshandlaren 

avslöjas som falskspelare och försvinner i obekanta öden. 

I ‘De tre om en’ äro de tre en student av bondestam — 

i förbigående må nämnas, att han är fennoman och har 

förfinskat sitt ‘tillgjorda och fula’ namn Salmelin till Sal- 

minen — en länsman och en dum men ärlig bonde. 

Studenten vinner skön Kirstis hjärta. Den försmådde 

länsmannen lyckas genom förtal få den hederlige bonden 

att besluta den gynnades död. Men när han skall verk- 

ställa sitt uppsåt, får han höra ett samtal mellan de 

älskande och bringas på bättre tankar. Det vaknande 

samvetet förmår honom att skänka en av sina egendomar 

åt de nyförlovade, medan den onde länsmannen får sitt 
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straff, i det han mister sin syn genom ett vådaskott. Ur 

‘Sångens tillstånd i Finland’, införd i Åbo Underrättelser 

1847, avtrycker Ingelius ‘Musikfragmenter’. I första av- 

delningen söker han svaret på frågan ‘Vad är musik?’ 

Till Sulzers definition: „Musik är till sitt väsende en följd 

av toner, vilka skildra den känsla, som givit dem liv”, 

fogar Ingelius denna: „Musiken är en hop täcka luft- 

bilder, dem själens öga ser med tillhjälp av kroppens 

öra”. På spörsmålet ‘Har musiken i Finland en framtid?’ 

har han svaret: vi hava ett musikaliskt land, vi hava anor; 

Sverige har Jenny Lind, vi ha — Väinämöinen! — Den 

sista novellen i samlingen, ‘Otrohet och öde’, delvis dra- 

matiserad i Sues stil, är en praktblomma av den roman- 

tiska typen, där tillfälligheterna fira formliga orgier. En 

ung man är förlovad med dottern till ett statsråd, men 

underhåller tillika förbindelse med en torpflicka, som 

emellertid befinnes vara en naturlig dotter till samma 

statsråd och en allmogekvinna, som han i ungdomen 

älskat, men sedermera aldrig, trots energiska efterforsk- 

ningar återfunnit. Det är torpflickan som den unge man- 

nen slutligen äktar. 

Till sist upptar häftet även skådespelet ‘Karttublom- 

mans bröllop’, till vilket jag skall återkomma på tal om 

dess uppförande på Åbo teater. 

Samma år finna vi ånyo Ingelius’ signatur under 

titeln på en roman. På H. C. Friis förlag i Helsingfors 

utkom nämligen ‘Bruno, novell av C. v. Burghausen och 

förf. till Granriskojan, original från Finland’. Carl Fredrik 

v. Burghausen, den tidigare omnämnde litteratören och 

utgivaren av den skönlitterära veckotidskriften ‘Wanadis, 

dikt och sanning’, vilken utkom under första halvåret 

1840, var född i Kyrkslätt den 20 april 1811 och blev 

student i Helsingfors 1832. Han sysselsatte sig därefter 

med litterärt och publicistiskt skriftställeri1) och över- 

  
1) Bl. a. som medarbetare i Morgonbladet. 
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flyttade 1841 till Sverige, där han i Stockholm fortsatte 

denna verksamhet. Så utgav han bl. a. under pseudo- 

nymen Paavo Suomalainen åren 1842 och 43 en broschyr 

‘Ett och annat om Finland’, som invecklade honom i en 

häftig pennfejd med Snellman (jfr Reins Snellmanbiografi). 

Han dog på utländsk botten den 17 februari 1844. Bland 

hans efterlämnade papper hittades även manuskriptet till 

en påbörjad roman vilken nu Ingelius tio år senare fick 

i uppdrag att fullborda. Manuskriptet slutar mitt i 9:de 

kapitlet, på sid. 84 i den tryckta romanen, som i sin helhet 

omfattar 216 sidor; således äro i det närmaste två tredje- 

delar av Ingelius’ hand. 

Romanen bär som motto „Thu stad o Helsingfors, 

thin gambla synd lägg af, thy annars engång än thu seglar 

uti qvaf”, inskriften kring altartavlan i den gamla, nu 

raserade kyrkan i Helsingfors. Vi föras tillbaka till den 

tid, då „Helsingfors blev huvudstad och innevånarne 

huvudlösa”; romanen är en av de första skildringar av 

livet i vår huvudstad, som vår skönlitteratur har att bjuda 

på, och som sådan har den sitt stora intresse. Hand- 

lingen är denna. Bruno har av sin döende onkel, fri- 

herren på Ulfsnäs, kallats till Finland efter ett på äventyr 

rikt liv på utländsk botten och en hjärtat upprivande 

kärlekshistoria i Stockholm, där han, den sköne, för kvin- 

nor så okänslige unge mannen, fallit offer för en stor 

tjuserska, som tagit till sin uppgift att lägga honom för 

sina fötter. Så kommer han då till Helsingfors, han, sonen 

av en svensk hovman och en rik fransyska, hjälten, som 

kämpat i Alger och varit med om julidagarna i Paris. 

Här råkar han ur livsfara rädda en ung flicka, Hilda, 

vilken blir betagen i den romantiske unge mannen. Bruno 

koketterar med sin djupa kärlekssorg, men denna tyckes 

ej hindra honom att fatta livligt intresse för den unga 

flickan, som gör några uppriktigt sagt rätt oblyga försök 

att erövra hans till synes oberörda hjärta. För övrigt är 

Helsingfors-livet med brunns- och societetsbaler rätt väl 
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skildrat; det är vid skildringen av en dylik festlighet på 

Societetshuset som pennan fallit ur Burghausens hand och 

Ingelius’ berättelse tager vid. Under Ingelius behandling 

blir Bruno fennoman och förfinskar namnet på sitt stam- 

gods till Suodenniemi; även ett par runosamlande ‘fenno- 

manska’ studenter dyka upp, och i slutet meddelas att 

Brunos och Hildas barn tala ett språk som till trefjärde- 

delar är finska. — Såsnart Ingelius tagit skildringen om 

hand, begynna också de övliga romananordningarna. 

Bruno och Hilda sammanföras ute på landsbygden. En 

rival, doktor Almén, som i den förra delen enbart varit 

en egoistisk tok, har nu plötsligt blivit en fullfjädrad 

romanskurk efter det gouterade receptet. Han tillställer 

en omöjlig brevintrig, som emellertid en annan rival, den 

ädle studenten Oskar, efter många ansträngningar upp- 

dagar, så att de älskande, som varit hart nära att för 

alltid skiljas, åter förenas, och denna gång oupplösligt, i 

äktenskapets välsignade hägn. 

Romanen anmäldes i Åbo Underrättelser med en för- 

modan att den „skall läsas med intresse av det täcka 

könet, helst namnet har en yttre klang, som bör anslå 

dess ‘fina, ljuva och romantiska sinne’”. 

En som emellertid icke lät sig anslås av namnets 

yttre klang, var recensenten i Litteraturbladet; han skrev 

en rätt kallsinnig anmälan: 

 
„Egentligen borde om denna bok skrivas åtminstone tvenne 

recensioner, emedan den har minst två författare, som gå var 
sin egen väg i novellen, utan att det ringaste veta av varandras 
plan för det gemensamma arbetet. Också innehåller boken 
icke en novell utan två halva noveller, så att t. o. m. per- 
sonerna till större delen äro helt andra i senare hälften av 
boken än i den förra. Författaren n:o 1 hade varit död i 
något mer än ett decennium när författaren n:o 2 på upp- 
maning åtog sig att avsluta början. — — — Vi kunna gärna 
medgiva att hr B:s handskrift måhända förtjänade offentlig- 
göras, ävensom att det uppdrag förf. n:o 2 fick var svårt att 
nöjaktigt utföra; men rättare hade det utan tvivel varit att med 
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blott de allra nödvändigaste tillägg trycka handskriften, och 
det ensamt i den ursprungliga författarens namn. I vardera 
saknas icke partier som var för sig kunde göra anspråk på 
bifall hos läsaren. Början tillkännager en nog så rik fantasi 
och en lätt, fastän något för vitt utsvävande, floskulös stil. 
Där finnes också en ansats till sentimentalitet, vilken totalt 
försvinner så snart förf. n:o 2 tager vid. I den senare delen 
tar handlingen en mycket raskare fart, nya personer uppträda, 
skildringen blir klenare och mindre åskådlig, m. a. o. tendensen 
och halten helt annan. — En sådan bestämmelse, att tjäna 
till tidsfördrivsläsning, uppfyller boken behjälpligen väl, ty där 
förekommer ingenting stötande, icke heller någonting alltför 
mycket orimligt, som skulle väcka avsmak.” 

 

Morgonbladet ger sig blott tid att genombläddra 

boken och fäller efter en flyktig granskning omdömet, 

att „om förf. lyckats lika väl i slutet av novellen, som i 

det lilla företalet, så måste boken vara en av de intres- 

santaste man kan läsa”. Åbo Underrättelser ägnar ro- 

manen en mer detaljerad granskning och skriver bl. a.: 

„‘Bruno’, se där en intressant titel, som säkert skall göra 

sin bok känd, även utan vår anmälan. (Det är egen- 

domligt att konstatera, huru romanens namn attraherar 

recensenterna1). — Den något bittra, nästan missmodiga 

satiren upphör vid det ställe, där Ingelius’ berättelse tager 

vid, och lämnar rum för en något ledigare och raskare 

händelseutveckling. Läsarinnan, som säkert ej varit rätt 

nöjd med de något trubbiga sanningar hr v. Burghausen 

sagt henne, får, då hon väl passerat denna gräns, åter 

helt förnöjd småle åt det täcka, om än litet stickande 

skämt, varmed den senare författaren underhåller henne. — 

Stycket hade kanske under den avlidnes hand blivit längre 

och troligen av allvarsammare syftning.” Som man ur 

recensionerna kan avläsa, har Ingelius icke skytt att be- 

gagna sig av till buds stående medel för att slå an på sin 

  
1) Naturligtvis beroende på att Fredrika Bremer gjort namnet 

populärt genom sin roman „Grannarne”. 
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läsekrets, vilken väl huvudsakligast bestod av romanläsande 

och svärmiska unga damer. 

Härmed är emellertid den litterära skörden för året 

icke slut. Till julen hann Ingelius ytterligare utge ‘Vinter- 

grön, Poetisk kalender för år 1854’, som utkom i Åbo 

på J. W. Lillja & C:os förlag. Samtidigt utsände förlaget 

en annan liknande publikation, ‘Poetisk och litterär ka- 

lender till förmån för det den 22 maj 1852 brandskadade 

Björneborg’. Prydd med tvenne stålstick, det ena före- 

ställande en ung flicka, som kysser sin bild i spegeln, 

innehåller denna volym bl. a. en dikt av Leistenius 

(— br — L —) ‘Kajutvaktens klagan’, samt icke mindre 

än ett halvt dussin sådana av Karl Robert Malmström 

(M—m—m), nämligen: ‘Sångens sorg’, ‘Behövde man väl 

vara arm?’ ‘Ainas fråga’, ‘Avskedet’, ‘Vintergatan’ och 

‘Sorgens mö’, således en del av de mest omtyckta bitarna 

i hans år 1856 utgivna debytsamling. Vidare ingå där 

en del rätt tölpiga och platta poetiska alster av signaturen 

—s—n—s, bl. a. en dikt till Conrad Greve; samma för- 

fattare publicerar även en längre översättning från tyskan, 

‘Svärd och ros, orientalisk berättelse’. Själv publicerar 

utgivaren två dikter, som han signerat m.s., nämligen 

en inledningsdikt ‘Vintergrön’, en blandning av folkvisa 

och Topelius, på oregelbunden, delvis orimmad vers, samt 

‘En dröm ‘ efter Heine, med rätt väl träffad ton. Dess- 

utom ingå där fyra osignerade dikter, förmodligen även 

de av utgivaren: ‘Flickan som kysser sig i spegeln’, till 

förstasidsbilden, ‘Avsked från kärleksbojan’, ‘Sjunga vill 

jag’, icke oäven, och ‘Jägarvisa’. 

Av pressens omdömen vill jag anföra endast Morgon- 

bladets (1853, n:o 97): 

 
„— — — Denna bekante anonym utvecklar en hos oss 

mycket ovanlig produktivitet. Han hinner till för allt. Han 
giver ut musikhäften, han skriver operor, han författar noveller 
och romaner i mängd, och finner han ett avbrutet roman- 
manuskript av någon avliden, så strax är han av pietet mot 
  



 Axel Gabriel Ingelius. 143 

 
den döde färdig att skriva fortsättning, — kanske utan att ens 
ha tid att så noga läsa början igenom. — Nu har han åter 
givit sig ut på ett nytt fält. Han har förut, oss veterligen, icke 
uppträtt som poet i egentlig mening — men han har nu för- 
modligen fått lust att utgiva en poetisk kalender, och så har 
han gjort sig också till poet. Förf. till Granriskojan må för- 
låta oss om vi i denna förmodan begå ett misstag. Men vi 
måste bekänna, att ingenting annat än de stycken, som i kalen- 
dern förekomma utan signaturer och med signaturen m.s., 
vilka alla vi ha skäl att skriva på utgivarens räkning, givit 
oss anledning till denna förmodan. De giva påtagligen in- 
trycket av något gjort; de vilja knappt ens låta läsa sig som 
vers, all rim och meter oaktat. Vi vilja råda deras förf. att 
för alltid taga avsked av versens boja, och hålla sig uppå 
prosans mark; där kan han med skäl sjunga: 

Fritt min känsla får skoja 
ut i den vida rymd. 

(‘Avsked från kärleksbojan’). 

 

Under detta samma år är Ingelius dessutom flitigt 

sysselsatt med komponerandet av sin opera ‘Junkerns för- 

myndare’, sitt stora sorgebarn. Redan i början av året 

förebåda Åbo Tidningar i n:o 4 „en ‘verkligen’ inhemsk 

opera med scen från Kankas nära Åbo”. I n:o 24 med- 

delas, att ‘Junkerns förmyndare’, romantisk opera i två 

akter, är färdig och torde uppföras av Hessler på som- 

maren. Dessutom ombedes hr Wasenius att på sin kon- 

sert uppföra brottstycken därav. I samma tidnings num- 

mer 25 uppges operan innehålla följande musikstycken: 

Ouverture; n:o 1 Chör (preghiera alla capella); n:o 2 Ro- 

mance; n:o 3 Recitativ, terzett och melodram; n:o 4 Chör 

samt aria med chör; n:o 5 Aria capriciosa; n:o 6 Romanzo; 

n:o 7 Cavatina; n:o 8 Duett; n:o 9 Recitativ, terzett och 

chör; n:o 10 Introduzione och duett (preghiera romantica); 

n:o 11 Marzia con cuoro; n:o 12 Recitativ, aria och 

chör; n:o 13 Duett och chör; n:o 14 Finale (terzett, melo- 

dram, kvartett, aria med chör, recitativ, chör). Av det 

planerade uppförandet blev emellertid ingenting, men i 

stället gavs den 27 juli till m:lle Sjöbergs förmån en 
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dramatisk-musikalisk representation, varvid uppfördes bl. a. 

en duett ur denna opera. Åbo Underrättelsers omdöme 

lyder: „Duetten ur ‘Junkerns förmyndare’ är såsom musik- 

stycke ganska vacker och melodiös, men synes oss vara 

något för långdragen för scenen. Isynnerhet torde detta 

med skäl kunna sägas om introduktionen, så vacker den 

än är. Men måhända förfaller denna anmärkning, då 

den nya operan ges i sin helhet.” Operan blev varken 

då eller senare given i dess helhet. En genomgående 

otur tycktes förfölja denna Ingelius’ älsklingsskapelse. 

Flere gånger upptagen på spellistan, blev föreställningen 

alltid i sista minuten inhiberad på grund av de mest 

olika mellankommande förhinder. Så hade en gång stora 

förberedelser vidtagits. Fröknarna Mathilda Inde Betou 

och Lotten Ekman, senare gift Rancken, fru Ingeborg 

Malmström och herrar Asplund och Liljedahl skulle inne- 

hava huvudrollerna, och repetitionerna hade redan fort- 

skridit rätt långt. Men då uppstod oenighet i en kostym- 

fråga, och en av sångerskorna strejkade i sista minuten, 

med påföljd att föreställningen måste inskränkas till en 

konsert, vid vilken fröken Ekmans, den strejkande sånger- 

skans, parti sjöngs av fröken Stigzelius. 

På hösten 1853 utgav Ingelius i tryck en ‘Stor marsch 

ur operan Junkerns förmyndare’, arrangerad för pianoforte; 

oupphörligt hägrar för honom planen på operans upp- 

förande. I Åbo Tidningar 1854 n:o 6 ingår åter en 

blänkare, vari meddelas att den komme att givas i Hel- 

singfors i mars. Huru omtalad och bekant än denna 

opera på sin tid var, uppnådde den som sagt ej en enda 

representation, ja partituret, som aldrig i dess helhet blev 

utgivet i tryck, har numer delvis gått förlorat. Texten, 

av N. H. Pinello, utgavs i Åbo 1861 i ett litet häfte, och 

tack vare denna omständighet äro vi i tillfälle att lära 

känna handlingens gång. 

Händelsen tilldrager sig på Kankas herresäte år 1525. 

I första akten föras vi till ett skogskapell, där fru Kristina 
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Klausdotter Horn är försänkt i bön tillsammans med sina 

barn, Krister och Cicilia. Hon erfar att herr Sigge till 

Suckis, hennes mans närmaste frände och värste fiende, 

genom intriger av konungen blivit utsedd till hennes sons 

förmyndare. Det beslutes, att den unge junkern skall 

undandöljas hos herr Nils på Lechtis, en frände på 

mödernet. Genom en scenförändring förflyttas vi till en 

öppning i skogen vid Kankas, där vi stifta bekantskap 

med jungfru Sigrid Carpelan, som uppträder med två 

beundrare, riddarne Sigge Larsson, förmyndaren, och Karl 

Gustavson, samt sin uppfostrarinna fru Walborg Fleming. 

Man överraskas av att mitt i det 16:de århundradet finna 

kvinnoemancipationsfrågan på tapeten, ty det sjungs bl. a. 
 

I vilka svåra tider tyvärr ej leva vi! 
Nu kvinnan hon vill vara som mannen så fri. 

 

Sigge har kommit för att taga Kankas, greve Horns gods, 

i besittning medan denne sitter på Gripsholm, inspärrad 

på kung Göstas befallning, emedan honom tillvitas, oför- 

skyllt visserligen, allehanda riksförrädiska stämplingar. Mel- 

lan de båda rivalerna om skön Sigrids gunst är en duell 

nära att uppstå, men avbrytes av att den åtrådda helt 

lantligt inbjudande sjunger: „Bordet redan dukat är!” — 

Andra akten: Sigge vill taga i sitt våld den unge mynd- 

lingen, som dock räddas av en närmare anförvant på 

fädernet, en förut okänd riddare, som hållit sig förklädd, 

men just då nöden är som störst träder fram och tager 

förmynderskapet från den ovärdige. Och till slut anländer 

ilbud med meddelandet, att greve Horn förklarats oskyldig 

och blivit frigiven. 

I Åbo Tidningar för 1855, n:o 85, finna vi några 

meddelanden om operans öden, eller rättare missöden. 

 
„Junkerns förmyndare — — — var, såsom någon min- 

nes, bestämd att givas av Hesslers trupp, men sedan med 
handläggningen därav oförsvarligen sölats, inträffade på sistone 
upplösningen av den ursprungliga Hesslerska truppen, — vilket 
gjorde operans givning på sådant håll omöjlig. Sedan på- 
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tänktes att söka giva densamma på något sällskapsspektakel av 
amatörer och amatricer; sångskolorna skulle härtill förbereda 
den rätta „metoden”, men sångskolorna dogo. — Nu viskas 
åter här och var, att man även utan en sådan storståtlig metod 
är sinnad att vidtaga med inövningarna av Junkern, samt att 
härtill förberedning skulle ske genom en operett. Vi vilja tills 
vidare anse allt detta för vackra molnbilder. För vår del äro 
vi intresserade av förslaget mer än någon annan (Pinello var 
tidningens redaktör), men fall kunna givas, att den mest in- 
tresserade tvingas att visa sig så passiv och likgiltig, som trots 
vilken kakofonist och konstens utbörding som helst.” — 

 

Under Delands sejour hösten och vintern 1860 upp- 

tager spelplanen (enl. Å. T. n:o 68) bl. a. även Junkerns 

förmyndare, som emellertid ej ens denna gång uppfördes; 

möjligen blev sejouren i förtid avbruten till följd av 

H. M. Kejsarinnan Alexandra Feodorovnas död, som 

timade den 1 november. 

I början av år 1854 kunde Ingelius skära en av sina 

vackraste skönlitterära lagrar med uppförandet av det 

tidigare nämnda skådespelet, ‘Karttublommans bröllop’, 

vilket blev en av de fullständigaste succès’er han någon-- 

sin vann. 

Ingelius hade i Helsingfors Tidningar 1851 (n:o 5) 

skrivit en uppsats om ‘Hindren för en inhemsk teater- 

repertoar’, vari han konstaterar, att det främsta hindret låg 

i den finska trögheten. Men även om man kunde över- 

vinna denna, komme man att känna sig kringskuren och 

finge skriva mattare än man själv ville och kunde. Man 

skulle t. ex. tycka sig bli tvungen att välja ett romantiskt 

skådespel i stället för ett ämne för dagen. Slutligen 

återstå censorerna, teaterdirektörerna, som fordra att skåde- 

spelen skola vara väl fyllda med skräckscener o. d. „Var- 

för äro de dock icke litet överseende och milda mot 

oss? Kunna de icke förlåta oss, att vår matta och kyliga 

nordiska fantasi omöjligen kan frambringa så intressanta, 

världsstormande saker, som t. ex. fransmännens eldiga 

blod? — Kan icke en konstnär, då publikens smak är 
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dålig, småningom servera den med sundare spis och så 

småningom förbättra dess smak för det goda?” Redak- 

tionen (d. v. s. Topelius) införde i ett följande nummer 

en fortsättning till Agis’ artikel, vari densamma delvis 

underkastas granskning. Frågan fördjupas: Skall det över 

huvud finnas en konst i Finland? Ja. Och dramat, dess 

högsta form, skall uppstå så snart konsten väl fått fast fot 

i landet, när fördomar brutits ner och konsten ej längre 

är blott ett tidsfördriv; vid jämförelse med förhållandena 

i Sverige är att märka, att det svenska folkets lynne är 

dramatiskt, det finska episkt. Vad det första av de av 

Agis uppräknade hindren beträffar, invänder Topelius att 

det finska folket ingalunda är trögt att dikta, men att det 

diktar blint vad anden vill. Hindret n:o 2 är fullkomligt 

riktigt; däremot misstager sig Agis om det sista hindret: 

redaktionen har sig ej bekant, att någon teaterdirektion 

vägrat att uppföra ett inhemskt stycke av värde, och hade 

så skett, så skulle utvägar stått till buds att vädja till 

allmänheten i tryck. 

På några få undantag när var den inhemska reper- 

toaren mycket jämnstruken och bar ett starkt tycke av 

imitation antingen efter franska, danska, tyska eller svenska 

mönster. ‘Karttublommans bröllop’, dramatiskt utkast i 

två tablåer, är en i flere avseenden märklig avvikelse. Den 

står åtminstone delvis på rent realistisk grund och skildrar 

bondelivet, om än långt ifrån med en Kivis realism, så 

ändock vida mer naturtroget än t. ex. J. A. v. Essen, 

vilken låter societetsdamer uppträda som bondflickor. 

Ett referat av styckets intrig och en historik över 

den på sin tid ryktbara ‘Karttula-tragedin’, som ligger till 

grund för stycket, ingår i Argus 1919 n:o 19, varför jag 

här inskränker mig till att hänvisa därtill. 

Urpremiären av „Karttublommans bröllop ” ägde rum 

den 15 februari 1854. Den 20 december föregående år 

hade J. Roos kommit till Åbo med sin teatertrupp och 

gav under denna sejour, som räckte till den 20 mars, 
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sammanlagt 29 representationer. I en artikel, ‘Tidningarna 

och teatern’, presenterar Agis i Åbo Tidningar n:o 5 hr 

Roos’ trupp för dess publik: dess främsta förmågor ut- 

gjordes av herr och fru samt fröken (Jenny) Roos. Re- 

pertoaren avvek icke från den tidens vanliga; man upp- 

förde ‘En söndag på Amager’, Ridderstads ‘Carl IX’, 

‘Eugen Aram’, ‘Stamfrun’, o. dyl. 

Ehuru under representationsaftonen tre ‘större bjud- 

ningar’, enligt Åbo Underrättelser, lära ha pågått i staden 

samtidigt, lyckades ‘Karttublomman’ samla ett i det när- 

maste utsålt hus. Åbo Tidningar skrev: „Författarens 

fantasi tyckes något så när närma sig det, som romaren 

kallade fatum, greken ὰνα γχη och vi det blinda, ound- 

vikliga ödet. — Författaren har icke ens vårdat sig om 

att göra kontrasterna nedriga. Tvärtom, de båda herre- 

männen ävensom fadern handla efter bästa övertygelse 

och böra alldeles icke fördömas; men de kommo i kon- 

flikt med ödet, det oundvikliga ödet. — Longörer över- 

flödar pjesen på. — —” Stycket kom ytterligare en gång 

till uppförande; som efterpjes gavs båda gångerna en 

dramatisk bagatell ‘Pariserpojken’. Redan samma år gick 

stycket över scenen i huvudstaden. 

Under samma sejour gavs den 8 mars ‘Bergets gosse’, 

schweizisk scen i en akt med ord av Runeberg efter 

Uhland och med musik av Ingelius. Stycket, som till- 

ägnats m:lle Jenny Roos, utfördes av henne själv i titel- 

rollen, herdegossen Ralf, och fru Malmgren som säter- 

jäntan Kättli. Temat är den första kyssen. Åbo Tidningar 

lyckönskar kompositören för „de förtjusande melodierna 

och den lyckliga instrumentationen”. — Sångspelet gick 

för andra och sista gången den 13 mars. 

Av polemiker för året är att annotera en sådan med 

en viss Kukkala i Litteraturbladet i anledning av en an- 

mälan av A. Nordlunds ‘Koraalikirja’. Ingelius yttranden 

ingå i n:ris 2, 21 m. fl. av Åbo Tidningar. I Åbo Tid- 

ningar n:o 29 publicerar han en uppsats „Kompositörer 
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osystematiskt bedömda”, utgörande fortsättning till en 

likabenämnd artikel i Helsingfors Tidningar 1847. I denna 

behandlar han Mozart, Beethoven, Spohr, Mendelsohn, 

Félicien David, Ferdinand David, Flotow och Meyerbeer. 

Den 16 maj gav Ingelius en konsert, som efter vanlig- 

heten gav upphov åt en hel serie tidningsartiklar. Åbo 

Underrättelser förebådar densamma med att framhålla, att 

till uppförande skulle komma „mest sånger som ha den 

förtjänsten att vara komponerade i eget land och av en 

tondiktare, sådan man lärt sig känna i konsertgivaren”. 

Bladet ser således med stora förväntningar händelsen an. 

Den förändrade tonen senare skall emellertid visa, att väl- 

villigheten var av kort varaktighet. Till uppförande kom 

bl. a. ‘Preghiera alla capella’ (ur ‘Junkerns förmyndare’), 

föregående vår sjungen på fr. M. Boijes konsert med stort 

bifall, vidare en ‘Festsång med anl. av H. M. Kejsarinnans 

nådiga besök i Finland’, till ord som kort förut publi- 

cerats i Finlands Allmänna Tidning, ‘Flickans bön ‘ m. fl. 

Åbo Tidningar, med vilken Ingelius var nära lierad, skrev 

bl. a. „Konserten ägde rum tisdagen den 16 maj; pro- 

grammet lovade någonting ‘seriöst-heroiskt’. I allmänhet 

var konserten smakfullt arrangerad och utförandet ganska 

tillfredsställande.” Åbo Underrättelser har något förändrat 

sin ton: „Sångerna föreföllo mer eller mindre asiatiska 

och hållna i en stil, som har starkt syskontycke av de 

almqvistska-fantastiska funderingarna. Nog hade det varit 

skäl att låta höra även andra mästares snilleverk än nästan 

uteslutande egna — — — I ‘Flickans bön’ var man i 

tillfälle att se och höra hr I. framför en liten, något sträv, 

men sinnrikt uttänkt orgel ackompagnera sig själv till en 

solo-sång, vars inre behag och värde ingalunda förhöjdes 

av utförandet, så sant det än kunde vara.” Den om- 

nämnda orgeln meddelas vara konstruerad, efter Ingelius’ 

uppfinning, av F. Wasenius; den „tillåter den spelande 

att genom en skild mekanism själv frambringa forte och 

piano samt efter egen smak modifiera tonens styrka”. 
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I ett genmäle till Å. U. bemöter Agis en del punkter i 

denna recension. „Å. U. klandrar mig för det jag nästan 

uteslutande låter höra blott egna produkter. Detta skall 

vara anspråksfullhet, och jag vågar kalla det — anspråks- 

löshet. Jag vågar icke förfalska mästares arbeten.” 

Uppmuntrad av den publikframgång han på sin 

konsert haft, hade han för avsikt att ge en ny sådan 

onsdagen den 24 i Kuppis brunnssalong. Programmet 

skulle upptaga bl. a. uvertyren till ‘Biskop Henrik och 

bonden Lalli’, vars första akt utspelas vid Kuppis. I n:o 41 

av Åbo Tidningar meddelas emellertid, att „konserten 

n:o 2 ej kunnat bli av, som det synes till följd av intriger 

bland de frivilligt medverkande, av vilka en del kände 

sig stötta därav att hr I:s tacksamhet efter förra konserten 

icke yttrade sig i tillräckligt bugande form; en annan del 

tyckte att hr I. bort själv personligen uppvakta var och 

en av hela sångpersonalen”. — — — Den insinuanta 

artikeln, i vilken man mellan raderna kan avläsa en pin- 

sam konflikt mellan konsertgivaren och de medverkande, 

verkar som sådan redaktionell, men i följande nummer 

meddelas, att den blivit till tidningen insänd. 

Det blev naturligtvis svar på tal. Åbo Underrättelser 

publicerar en uppsats om „Hr Agis’ blevna och icke- 

blevna konserter”; „— — — Vi unne honom gärna nöjet 

att, helt säkert i likhet med varje storhet av verklig för- 

tjänst, söka genom alla upptänkliga medel tilltvinga sig 

det erkännande, han främst själv tillerkänner sig själv”. 

Bladet ger honom rådet att i stillhet tillgodogöra sig 

kritiken och gå till doms över sig själv; „och skulle även 

framtiden icke erkänna honom, så finnes ju ett högre mål 

än detta, och en eftervärld skall säga: Den mannen har 

arbetat, och hans arbete har icke varit förgäves.” Bladet 

avslöjar nämligen Ingelius själv som författare till artikeln 

om den andra konserten i Åbo Tidningar. Men Agis 

gav sig icke. I en artikel ‘En mot tre’ (Å. T. n:o 48) 

bemöter han tre antagonister i ett andedrag, nämligen 
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Åbo Underrättelser, hr Schorning (som angripit honom 

i anledning av en bagatell beträffande fribiljetterna till 

konserten) och Helsingfors Tidningar. 
 

„— — — då H. T. säga, att jag är en konstnär, vilken 
förtjänar ett vida större erkännande än som fallit på min lott, 
giva H. T., sig omedvetet, mig det största lovord, detta blad 
någonsin gett åt en i Finland uppträdande musikus. H. T:s 
Redaktion har ju läst recensionerna i Kallavesi (1847) över 
Trenne Dikter’, samt recensionen i Å. U. om fröken M. Boijes 
konsert (1853) ävensom flere recensioner i själva H. T.?! 
Dessa recensioner voro skrivna av qvasi-antagonister. Jag skulle 
sakna erkännande! — — — Å. U:s upptäckt om att en 
artikel i Å. T., „Hr Ingelius’ andra konsert”, var skriven av 
mig själv, är sann. Men jag hade under den satt min egen 
signatur ‘Agis’ vilken till följe av någons misstag blev ute- 
lämnad. De åsikter jag där rodde fram med vill jag något 
modifiera. Den sannaste orsaken till att resp. sångare och 
sångerskor icke ansågo någon kör möjlig var helt enkelt den, 
att så många hade avrest från orten.” 
 

Men icke nog härmed; några nummer senare har 

han nya bäska piller åt sin utkorade vedersakare, Åbo 

Underrättelser, i form av litet „Tankegymnastik för Å. U.,” 

vartill han tagit som motto en sentens av m:me Staël 

v. Holstein: „Un homme doit savoir braver l’opinion”. 

Han briljerar i denna skamlösa inlaga med allehanda 

anekdoter och citat, som röja en imponerande beläsenhet 

mest i anekdotlitteratur. 

Ur pekuniär synpunkt sett voro dessa konserter, i syn- 

nerhet de uteblivna, föga lukrativa företag. Familjeför- 

sörjningen krävde emellertid sin rätt dryga tribut, vartill 

den knappa lönen som lärare ej riktigt ville förslå. Bi- 

förtjänster voro nödvändiga, men var taga dem ifrån? 

Ingelius valde ett sätt som gjorde honom till den veter- 

ligen förste professionelle skribenten i vårt land under 

förra seklet. I Åbo Tidningar inför han nämligen föl- 

jande annons: „Till Hrr Tidningsredaktörer! Egaren till 

tidningssignaturerna m s. (novell) och agis (recensioner), 

vars tid numera medgiver samverkan med flere än ett 
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av landets dagblad, vänder sig, i stället för i enskild 

väg, sålunda till hrr tidningsredaktörer med en anhållan, 

att den eller de, som förlikas med hans penna och här- 

till reflektera, godhetsfullt ville underrätta honom om 

det maximum för tryckt spalt — varpå prov bör med- 

följa — de i den eller den genren anse sig kunna 

honom erbjuda.” 

Om det nu var en följd av denna annons eller icke 

— alltnog, för följande år hava vi att annotera en ny 

roman och en livligare publicistisk verksamhet än till- 

förene av Ingelius, nu redaktör för ett av de blad han 

stått närmast: Åbo Tidningar. 

Bokförläggaren J. W. Lilljas företag ‘Aura’ hade, som 

vi veta, avstannat år 1854. Två år senare återupptog han 

sin älsklingsplan i något förändrad form, i det han för- 

vandlade sitt romanbibliotek till en skönlitterär veckorevy, 

som utkom under år 1856. Bland nyheter han hade att 

bjuda på var ‘Heinolablomman, romantisk berättelse av 

förf. till Granriskojan’. Av alla Ingelius’ romaner är denna, 

om ej den bästa, så den ur biografisk synpunkt intres- 

santaste, emedan däri avspeglar sig mångt och mycket av 

hans liv och hans omgivning. Hjältinnan säges hava haft 

sin motsvarighet i det levande livet, i en på sin tid firad 

ung dam Emma Wahlman, sedermera prostinna Hahl.1) 

Vi föras i romanens början till den lantligaste av alla 

lantliga småstäder, Heinola, där vi introduceras i det för- 

mögnaste hemmet, hos handlanden Wainonen. Ett säll- 

skapsspektakel utföres där som bäst av stadens ungdom, 

och husets unga dotter Ellen, en tolvårig skönhet och 

blivande hjärtekrossare, är primadonna. Hennes mot- 

spelare är en ståtlig ungersven, Otto Hjärpén, som har 

ej så litet don-Juan-gry i sig. Bland de mer obemärkta 

medspelarne befinner sig den anspråkslöse men duktige 

  
1) Enligt muntlig uppgift av en person, som varit personligen 

bekant med författaren. 
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Lennart Lärka, som i sin tillbakadragenhet hyser en varm 

beundran för Ellen. Efter föreställningen bryta ovationerna 

löst, och det ropas i samfälld hänförelse: „hurra för 

Heinolablomman”, en benämning som man i inspira- 

tionens ögonblick gripit ur luften, varvid en av tidens 

mest omtyckta romangestalter, ‘Fleur de Marie’ i ‘Parisiska 

mysterier’, föresvävat den hänryckta publiken. — Ett par 

år förgå. Lennart lyckas utföra en simbragd, vilken gör 

att han stiger i gunst hos den sköna. De dragas till 

varandra av en ömsesidig gryende böjelse. Men med 

snusförnuftigt förstånd besluta de, att Ellen först efter tre 

år, på sin sjuttonde födelsedag, skall giva svar på den 

hjärtefråga Lennart ännu är för blyg att låta gå över sina 

läppar. Tiden går, och medan Lennart är borta, bunden 

av sina studier, lyckas hans rival Otto, som har många 

yttre företräden framom honom, att vinna terräng i den 

tillbeddas hjärta. Hennes far har emellertid kommit på 

obestånd och avlidit. Hon blir upptagen hos Hjärpéns, 

en rik men oborstad uppkomlingsfamilj, där hon upp- 

fostras med den hemliga avsikten att med tiden bli en 

bra hustru åt Otto. Ryktet om Ellens närmande till 

rivalen tränger ända till Helsingfors och når stud. Lärkas 

öron. Smärtsamt berörd härav reser han, efter att ha 

beslutat lämna studierna och följa sin naturliga kallelse, 

till Dresden för att utbilda sig till musiker. — Emellertid 

börjar Ellen alltmer klart inse vidden av det misstag hon 

begått då hon övergett Lennart för Otto, och då denne 

en gång, av svartsjuka över de karesser varmed hon 

hugnar sin älsklingsgrönsiska, med upprörande råhet dödar 

denna, står det plötsligt klart för henne, huru hon bör 

handla. På sin sjuttonde födelsedag delger hon Otto sitt 

beslut att icke bli hans maka. Då gubben Hjärpén bru- 

talt förebrår henne den „otacksamhet” hon sålunda ådaga- 

lagt mot sina „välgörare” och hart när visar henne på 

porten, tager hon ett resolut steg: hon lämnar i hemlig- 

het sitt fosterhem och beger sig till Stockholm, där hon 
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besöker en teaterskola. En på omvägar från Lennart till 

henne anländ hälsning kommer henne omsider att förstå 

vem det är hon egentligen älskar. Lennart, som blivit 

sin första kärlek trogen och med ståndaktighet genom- 

levat en romantisk episod i Leipzig, reser för att söka 

upp sin barndomsbrud i Sverige. I Jönköping bevistar han 

en teaterföreställning, då han i primadonnan oförmodat 

igenkänner sin älskade. Han kan icke tillbakahålla ett 

utrop: ‘Leve Heinolablomman!’, och hela salongen, av 

vilken knappt en enda hört namnet på den lilla finska 

småstaden, charmeras av den underbara klangen i namnet 

och instämmer. De båda älskande äro åter förenade. 

Det är en ofantlig utveckling författaren till Granris- 

kojan genomgått under de sex à sju år som skilja debyt- 

verket från den sista av hans romaner. Det var väl ändå 

det realistiska berättandet som låg hans naturell närmast, 

och då han skattade åt tidens smak och författade sina 

fantastiska alster av rövarromantik, slog han över till 

äckligheter sådana Granriskojan överflödar av. I Heinola- 

blomman är det sin egen tid han målar, osminkad om 

än värmd av personliga minnen och dyrbara hågkomster. 

Man märker att författaren känt sig varm om hjärtat när 

han tecknat den unge musikern Lennart Lärkas levnads- 

öden, vilka kanske sammanfalla med hans egna mera än vi 

kunna ana. Men honom vill han bespara sina egna bittra 

erfarenheter, och därför sänder han honom ut i världen 

att förvärva den utbildning han själv nödgats försaka. 

Och de triumfer som för honom blott voro drömmar, 

blevo för Lennart verklighet; så låter författaren honom 

på en konsert i Leipzig vederfaras äran att se berömda 

mästare nedlåta sig till att utföra simpla orkesterpartier 

vid uppförandet av hans stycken. De idealiska musik- 

förhållandena där borta jämföras med svårigheterna som 

här hemma upptorna sig för musikern då han vill an- 

ordna en konsert. Han sparar icke på ord när det 

gäller att skildra musikens vanlottade tillstånd hos oss. 
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„Visserligen hade Gluntarnas slippriga syndaflod då ännu 

icke överspolat de lägsta delarna i den nordiska musik- 

världen”, men surt var det nog ändå för den finske 

musikern, det visste han blott alltför väl av egen bitter 

erfarenhet. 

Samtidens press förstod icke att tillmäta denna roman 

någon betydelse alls. Att den är vår första ‘bildnings- 

roman’, av det av Goethe och Wieland skapade och av 

Keller fortsatta slaget, det märkte man icke. Uttalandena 

äro mycket få; kanske även personligt agg bragte mången 

till en tystnad, som hade varit mycket mer på sin plats 

då det gällde verkligen underhaltiga alster. Ett av de 

få omnämnanden, som kommo „Heinolablomman” till 

del, finna vi i Litteraturbladet; och det är till på köpet 

hållet i en oförtjänt ringaktande ton: „Vi hava i denna 

berättelse icke kunnat upptäcka någon ledande tanketråd 

och just ingenting romantiskt heller. Händelserna synas 

gå sin vanliga prosaiska gång, rörande sig mest kring 

penningen och lekamlig bärgning. Någon tillstymmelse 

till karaktär har personen i titelrollen, en värnlös flicka, 

som går in vid teatern.” — — — „Just ingenting ro- 

mantiskt”, och „händelsernas vanliga prosaiska gång”, se 

där med hurudana ord man emottog en av våra första 

verklighetsromaner, som författaren olyckligtvis nog kom 

att förse med underrubriken „romantisk berättelse”. 

Vid ingången av år 1856 finna vi Ingelius fäst vid 

Åbo Tidningar som redaktör. Den födkrok han därmed 

valt var icke en av de mest givande. Borgå Tidning 

skriver år 1849 („Litteraturbladet om tidningarna” i n:o 

20): „En publicist i Finland, som icke hade något annat 

yrke, vore han än den skickligaste, skulle troligen svälta 

ihjäl. Endast Finlands Allmänna Tidning, för dess offi- 

ciella egenskap, och dessutom Helsingfors Tidningar så- 

som ett annonsblad, och därtill „det för tiden mest gou- 

terade”, kunna uppbära kostnaden av en särdeles ned- 

lagd möda.” I trots av dessa dåliga konjunkturer hade 
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emellertid den periodiska pressen hos oss under dessa 

decennier, 40- och 50-talen, gått en snabb utveckling till 

mötes. Denna framgår bäst av följande tabell: 

 
1835 utkommo 5 svenska och 1 finsk tidning 
1840 ” 11 ” ” 3 finska tidningar 
1845 ” 12 ” ” 2 ” ” 
1850 ” 11 ” ” 4 ” ” 
1854 ” 15 ” ” 6 ”    ” 1) 

 

När Ingelius år 1856 tillträdde redaktörsposten vid 

Åbo Tidningar, hade han redan gjort sig bekant som flitig 

medarbetare i detta blad. Det är ofta svårt att avgöra, 

vilka av de i bladet under detta år ingående artiklarna 

och novellerna som äro av hans hand; av årgångens 

skönlitterära bidrag äro säkert en del av honom, andra 

åter av honom omarbetade eller översatta. Bland de mera 

betydande bitarna må nämnas: ‘I livets blomma’, osigne- 

rad, ‘Den bättre delen av Abelard Faunes liv, själv- 

biografi’,2) enligt uppgift „ett till ett helt bearbetat frag- 

ment av ett ännu icke publicerat original”, ‘Den 22:dra 

augusti 1854 eller Fänrikens lycka’, monolog-vaudeville 

i en akt av — nd —, inhemskt original uppfört i Åbo 

19 november 1854, ‘Soldatens hustru’, ‘Tyska kolonien 

på de kanariska öarna’, skiss från slutet av 1700-talet, 

‘Förlovningen’, ‘Den sköna flickan i Saltvikens alptrakter’, 

original, ‘Förstånd och hjärta’, o. s. v. Av Ingelius är 

en serie ‘Tondiktareparalleller’, behandlande Corelli och 

Tartini, Händel och Bach, Gluck och Mozart, samt an- 

tagligen även en kritisk uppsats „Zachr. Topelius i dess 

senare arbeten”. 

Vid årets slut avgick Ingelius. I ‘Slutreflexioner av 

den avgående redaktionen’ ursäktar han sig för bladets 

magerhet under det gångna året med att påpeka de ringa 

  
1) Jfr Litteraturbladet 1858, n:o 11. 
2) Jfr den senare omtalade novellen ‘Spelmannen’. 
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medel som stått honom till buds. Hans eget arvode var 

blott hälften av sättarens! Han uttalar slutligen som en 

ouppfyllelig önskan, att redaktören vore ekonomiskt obe- 

roende, så att bladet kunde få en fullkomligt självständig 

färg. I denna sista önskan döljer sig säkerligen orsaken 

till att hans redaktörsbana blev så snart avbruten; det 

gick icke an för en tidningsledare att „braver l’opinion”, 

och för Ingelius var det omöjligt att låta bli. 

I Helsingfors Tidningar uttalar sig „En gammal tid- 

ningsläsare” beklagande över att Åbo Tidningars nye 

förläggare, Granlund, släppt ur händerna på sig en så- 

dan kapacitet som hr ‘Agis’ — — — „Å. T. har under 

tiden av Agis’ ledning varit ett kvickt, intressant och 

underhållande blad. Dess redaktion har visat sig män 

av framåtskridenhet, till och med av fosterländska syften. 

Man måste t. ex. hålla honom räkning för ofta synliga 

översättningar ur Suometar och Sanomia Turusta. — Nu 

bliva väl åter de båda Åbo-bladen vad de fordom voro, 

ett par beskedliga i bredd lunkande bondvagnshästar.” 

Häremot invänder bladets redaktör: „Också de, vilka anse 

Agis som en kapacitet — och därtill höra vi med — lära 

väl icke anse den publicistiska banan vara hans lyckligaste. 

Vi tro också, att det beror på Agis själv att finna ett 

tacksammare fält på skönlitteraturens område, där han, 

med alla sina egenheter och envisheter, onekligen har 

en målande penna och en rik fantasi.” 

Åbo Tidningar n:o 6 för 1856 vet att meddela om 

en snart förestående konsert, som Ingelius skulle giva 

och varvid skulle komma till uppförande en serie sång- 

stycken, ‘Poetiska handlingar rörande Bonjours bröllop’, 

med ord av anonym författare och musik av Ingelius. 

Av dessa planer synes emellertid ha blivit intet. En eller 

ett par veckor senare omtalas ånyo att „med det snaraste” 

konserten skall äga rum och att programmet kommer att 

upptaga bl. a. „Junkerns förmyndare”. „Vi äro något 

jäviga att bedöma musiken”, säger bladet, men meddelar 
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tillika, att orden äro av Pinello, vilket röjande denne 

protesterar emot i följande nummer. Även nu stannade 

det vid beslutet. Efter att ha uppskjutits i ett halvårs 

tid, blev den beramade konserten verklighet onsdagen 

den 30:de juli i Kuppis brunnssalong. Väderleken var 

ogynnsam; likväl hade ett hundratal biljetter sålts. Enligt 

Åbo Underrättelser uteblev dock en tredjedel av åhörarne, 

„missledd genom ett av beställsamma individer hop- 

spunnet rykte att en högt uppsatt ämbetsman anlänt till 

staden”. Ämbetsmannen ifråga var generalguvernören, 

som dagen förut anlänt till Åbo. För övrigt skriver Å. U. 

om konserten: „Ingelius’ kör ‘För Alexander’ slog an; 

hans flöjtspel var energiskt, befallande, ehuru känsla icke 

saknades; han äger esprit, varför han med sin jämförelse- 

vis klena röst lyckas göra ett djupt intryck. Bl. a. upp- 

fördes „Zu dem Fischermädchen”, som, enligt vad ett 

rykte velat berätta, för några år sedan föredragits i Peters- 

burg av självaste Julia Grisi.” Rec. tillåter sig därefter 

en insinuation om kompositörens egenkärlek, i det han 

säger sig nog „minnas en viss kompositörs yttrande i ett 

glatt lag, att han och den år 1839 avlidne Berndt Crusell 

voro de enda kompositörer i norden, vid vilkas musik 

örat kunde dröja”. Vid konserten medverkade bl. a. den 

unge sångaren Broms, som Ingelius egendomligt nog 

kort förut bedömt rätt strängt i n:o 59 av Å. T.: „Vi 

vilja väl icke vara nog oartiga att jämföra herr B:s röst 

med en ljudande malm och en klingande bjällra, men 

vi undra, att en sångare med så klena resurser och från- 

varo av sann musikalisk bildning kunnat så hänrycka(!) 

den musikaliska(?) finska publiken1).” 

Konserten gavs, enligt vad Ingelius själv meddelar 

oss i n:o 62 av sin tidning, för att åt kompositören an- 

skaffa medel till en utrikesresa. Att företaget lyckades 

  
1) Synnerligen betecknande för Ingelius’ insinuanta stil äro dessa 

inskjutna fråge- och utropstecken. 
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såtillvida, att han efter en tid såg sig i stånd att realisera 

en länge närd önskan att besöka Sverige, skola vi snart 

finna. Men först hava vi den sorgliga plikten att kon- 

statera, att ej ens denna gång det obligatoriska efterspelet 

i form av tidningsgnabb uteblev. Åbo Tidningar, således 

Ingelius’ eget organ, gör i n:o 61 det egendomliga av- 

slöjandet, att Å. U:s recension, undertecknad σιγα „vilket, 

enligt hebreiskt sätt att läsa är = agis”, måste ha varit av 

konsertgivaren i egen person, som således själv säger sig 

ha sentiment, esprit, energi. — „Och för att sätta kronan 

på verket har hr I. i Å. T. för den 7 dennes infört ett 

utdrag ur ett brev från den avlidna Fanny Mansén för 

att upphäva osäkerheten hos en oombedd insändare i Å. U. 

angående det självaste Julia Grisi skulle i St. Petersburg 

föredragit hr I:s komposition (Zu dem Fischermädchen). 

Detta är oss veterligen första gången hr I. publikt till- 

kännagjort det hos honom förmärkts någon osäkerhet. 

Nå, hr I., detta är naivt, sublimt — eller hur?” Så 

mycket man kan leta ut förnuft ur den trassliga härvan, 

skulle Agis således ha recenserat sig själv i en rivali- 

serande tidnings spalter och därefter uppträtt korrigerande 

i sitt eget blad, där han några nummer senare blir av- 

slöjad för sitt dubbelspel. Vad som döljer sig bakom allt 

detta, är numera svårt att utröna. Emellertid har Agis 

själv ett bemötande i Å. T. n:o 63 i anledning av insinua- 

tionen om att agis vore = σιγα vilken uppsats smugit sig 

in under främmande mellanredaktion: Ingelius förnekar 

identiteten, framhållande att ‘siga’ är grekiska och betyder 

Tyst! tal’ aldrig om’et’ — — — Dessutom, om ins. känt 

Agis rätt, hade han vetat att denne alldeles icke smickras 

därav, att berömda namn föredraga hans kompositioner. 

Lägg ‘Vallgossen’ i en musikalisk bondflickas mun, och 

Agis skall därav förtjusas långt mer, än av konsertsaker 

av honom, föredroges de än av Julia Grisi eller Jenny 

Lind. — Man frågar sig om allt detta var tillställt för att 

väcka uppmärksamhet, av mer eller mindre smickrande 
  



160 En finländsk romanskrivare från 1850-talet. 

 

art, eller om verkligen tillfälligheten spelat Agis ett fult 

spratt. 

På hösten var tiden inne, då hans planer att skörda 

nya lagrar i Sveriges huvudstad skulle närma sig sitt för- 

verkligande. I själva verket meddela Post- och Inrikes- 

tidningar för den 3 oktober, att „den finske tonsättaren 

Ingelius ärnar giva en konsert i morgon i nedre börs- 

salen, varvid komma till uppförande hans egna komposi- 

tioner1). Underligt nog har konsertgivaren hittills icke 

dragit försorg om någon annonsering”. Denna konsert 

blev emellertid uppskjuten till den 6 oktober, då den 

skulle äga rum i form av en musikalisk matiné i de la 

Croix’s salong, med biträde av en kör på 40 personer 

och full orkester. Konserten inställdes emellertid, då blott 

c:a 12 biljetter sålts; likväl utfördes ‘Preghiera’ och ‘Skär- 

gårdsfolkets visa’, vilka P. o. I. T. anser icke sakna sina 

förtjänster. „Denna misslyckade matiné må tjäna till var- 

ning för konsertgivare i allmänhet att ej giva tillställningar 

som icke, både i konstnärligt och ekonomiskt hänseende, 

äro väl förberedda. Emellertid har nu hr I. och hans 

tillämnade konsert gjort stort buller av sig i diverse tid- 

ningsblad.” — Det behövdes icke stort förutseende för 

att kunna gissa sig till utgången av denna äventyrliga 

konsertresa. Ingelius var predestinerad att med sin osko- 

lade konst göra fiasko i en stad där fordringarna voro 

så ofantligt mycket större än i hans hemstad. Det upp- 

ges att han först i Stockholm var i tillfälle att lära sig 

huru taktpinnen skall föras efter alla konstens regler. 

Trots det att hans hustru genom personlig uppvaktning 

hos konungen förmådde denne att tillösa sig en biljett 

till konserten för 100 kronor2), blev företaget en ansenlig 

ekonomisk förlust för konsertgivaren. 

  
1) Bl. a. ‘Junkerns förmyndare’ enl. ett referat i Finlands All- 

männa Tidning ur ett svenskt blad, vari Ingelius kallas „flerårig (sic) 
utgivare av Åbo Tidningar”. 

2) Enl. muntlig uppgift. 
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Återkommen till Åbo, var han emellertid inte alls 

knäckt av sitt nederlag. Mot Åbo Underrättelsers an- 

grepp trädde han käckt upp till självförsvar Reserva- 

tion och replik” i Å. T. n:o 81: „— — Det är mig 

obehagligt att polemisera med ett så heterogent och 

kälkborgerligt blad som Å. U. — — — men vad min 

djärvhet beträffar att våga uppträda i en stad med så 

stora musikresurser som Stockholm, så vill jag invända, 

att ju större musikresurserna äro, desto bättre för kom- 

positören, ty då blir han ju lättast förstådd.” Som skäl 

för sitt fiasko uppger Ingelius: 1:o att han till följd av 

bristande förmågor nödgades uppskjuta konserten; 2:o den 

sena annonseringen och 3:o den fördärvliga flyttnings- 

tiden. 

Alls icke avskräckt av motgången i Stockholm, är 

Ingelius redo att ge en ny konsert i sin hemstad. Den 

ägde rum den 4 december i Societetshusets större sal, 

under benägen medverkan av 20 unga damer. Aftonen 

blev en fullständig succès för den så hårt prövade musi- 

kern; publiken steg till det för tiden ovanligt höga antalet 

av 300 till 400 personer, och pressen, det egna bladet såväl 

som rivalen, tävlade om att skänka honom sin hyllning. 

I Å. T. ingick en insändare av en ‘Musikvän’, vari det 

heter: „Hr I:s senast givna konsert är förtjänt av publikens 

uppriktigaste erkänsla. — — Den som besitter en sådan 

egenskap som hr I. att skriva musik bör oftare låta 

publiken få njuta av sina sköna skapelser.” Och Åbo 

Underrättelser var även idel lovord: 
 

„Detta var en vacker hyllning åt den inhemska konsten 
och måhända det första eklatanta erkännande, den första större 
uppmuntran, A. G. Ingelius rönt såsom tonsättare. Otvivel- 
aktigt är även musiken det fält, på vilket han rör sig mes 
fritt, lyckligt och egendomligt, och vi tveka icke att påstå, att 
det är just musiken, däri han företrädesvis har att skörda friska, 
obefläckade lagrar och varåt han, synes oss, borde främst rikta 
sin håg och sin utan gensägelse mest framstående förmåga. 
Må vi än hava ifrågasatt hr I:i förmåga såsom executor m. m. 
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— i kompositionen står han för oss god och endels kanske 
oupphunnen. — — vi anslogos här av det friska, högst ka- 
rakteristiska och egendomliga i ‘Skördefolkets visa’ av Z. To- 
pelius. — — — Uvertyren till ‘Biskop Henrik och bonden 
Lalli’, en ny, ännu okänd opera eller operett, vartill såväl 
libretto som musik äro författade av hr I., väckte stort intresse 
för sina melodiösa partier och vackra harmonigångar, ehuru 
man tyckte sig hava skäl att anmärka någon viss släpighet eller 
brist på tillräckligt liv. — Skulle en inhemsk teater komma 
till stånd här, vore hr I. en ackvisition att göra såsom ton- 
sättare för den lyriska scenen.” 
 

Vad det i recensionen omnämnda stycket ‘Biskop 

Henrik och bonden Lalli’ beträffar, så inför Ingelius i sitt 

blad ett beriktigande, vari han påpekar, att det är varken 

en opera eller en operett, utan helt enkelt ett skådespel 

med några sångnummer samt uvertyr. 

Ytterligare är att nämna för år 1856 ett par pole- 

miker, den ena mot Helsingfors Tidningar och främst 

dess ledande själ, Topelius, varvid dock Å. T. sökte, 

enligt egen försäkran, undvika att gå „direkte på per- 

son”, emedan „vi icke ha velat likna hr Z. T., som fler- 

faldiga gånger förfarit så mot signaturen Agis”. I an- 

ledning av artikeln i Åbo Underrättelser om „ Allmänheten 

och den sköna litteraturen”, vari „Aura” klandras för det 

däri intet arbete av Topelius ingår, invänder Å. T.: „Vad 

hr Topelius såsom romanförfattare anbelangar, anse vi 

det icke därmed så mycket bevänt — — — romanen 

åtnöjer sig icke blott med snömos, den vill även hava 

sanning, den vill hava ett bestämmande skelett.” I dessa 

ord röjer sig icke enbart yrkesavund, utan de ge uttryck 

åt ett hos Ingelius nyss vaknat krav på större realism i 

skönlitteraturen, ett mål som han efter förmåga sökt uppnå 

i sin sista roman, ‘Heinolablomman’. Föranledd av ett 

omdöme i Helsingfors Tidningar över Rossini, skrev Agis 

i Å. T. n:o 47 en ‘Diskussion i musikämnen’, däri han 

bryter en lans för Rossini med orden: „Vi för vår del 

värdera mera sådana barn, som äga ett gott hjärta, en 
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öppen blick, liv i denna blick och i hela karaktären, ja, 

i hållningen en viss godmodig ostyrighet. Ett sådant 

ädelt, ostyrigt barn är Rossini”. Gluck kallar han musikens 

väldige Shakspeare. — 

Den ökade ekonomiska bördan nödgade Ingelius att 

påtaga sig ständigt mer och mer arbete. Skollektionerna 

förslå icke, och han måste annonsera om pianostämning, 

undervisning i musikens teori, o. s. v., samt om kurser 

för blivande organister och klockare. I Åbo Underrättel- 

ser n:o 9 för 1858 erbjuder han sig att grunda en sång- 

skola med en avgift av 2 rubel silver per månad; vid 

undervisningen skulle följas Morax’, Lallache’s och hans 

egna metoder. Som adress uppger han i annonsen sme- 

den Eklunds gård vid Västerlånggatan, lilla byggningen 

vid porten. I Finlands Allmänna Tidning n:o 15 för 1857 

ingår följande av Ingelius undertecknade ‘Vördsamma an- 

mälan’: „På inrådan av flere musikvänner vågar undert. 

erbjuda sig till komponerande av melodier till givna ord, 

med eller utan ackompanjemang av något instrument, i 

stämmor eller för orkester, efter vars och ens önskan. 

Priset för en melodi är minst 3 rubel s:r. — Undert. 

vågar försäkra, att han icke avsänder en enda melodi, 

med vilken han själv vore obelåten. — Undert. vet ganska 

väl, att han vid denna anmälan riskerar anspelningar, 

det han fabriksmässigt skulle börja skriva musik; men 

ledd av den nödiga konstnärssjälvkänslan vedervågar han 

dock försöket.” Det är mycket som talar ur dessa ord 

av en konstnär, som måste bjuda sin konst till salu för 

levebrödets skull. 

I början av det följande året, 1857, planerar han en 

turné i eget land, varvid han ärnar avlägga konsertbesök 

i Helsingfors, möjligen även i Borgå och Tavastehus. 

I mars finna vi honom i själva verket inrest till huvud- 

staden, där han på 30-årsdagen av Beethovens död, den 

26 mars, ger en stor festkonsert, som besöktes av bortåt 

400 personer. Helsingfors Tidningar skriver förtjust: 
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„Konserten var en i sitt slag ensam företeelse. Det är 
första gången en finsk kompositör fyllt ett konsertprogram 
med egna kompositioner. — Vi tveka icke att kalla detta ett 
musikaliskt evenemang av glädjande betydelse. — Visserligen 
funnos brister i utförandet, som under ledning av konsert- 
givarens egen ovana taktpinne icke hade den sammanhållning, 
den säkerhet, den nyansering och isynnerhet det energiska liv, 
icke heller de instrumentala resurser, som kompositionerna 
fordrat. I dessa är en rikedom på idéer, en fond av skönhet 
och allvar, förenad med en ovanlig enkelhet, desto mer rörande, 
emedan vi däruti igenkänna samma innerlighet, samma stora 
lugn, som så avgjort genomgår den finska sångmöns skönaste 
dikter. Isynnerhet lyckade voro uverturen av ‘Biskop Henrik 
och Bonden Lalli’ samt ‘Kulneff, satt för studentkör.” 
 

Huruvida konsertresan blev utsträckt som planerat 

var, eller om den stannade vid Helsingfors, vet jag icke. 

Men i slutet av maj finna vi honom åter i Åbo, syssel- 

satt med att förbereda en ny musikalisk afton, vid vilken 

teaterorkestern skulle medverka och som komme att äga 

rum i början av juni. Konserten kom verkligen till stånd 

den 9 juni i solennitetssalen. Den besöktes av bortåt 

ett 100-tal personer, och utförandet betecknas i Å. T. 

såsom „ganska tillfredsställande”. Programmet upptog 

bl. a. en duett och en romans ur ‘Junkerns förmyndare’.1) 

Ingelius hade emellertid nu fått vind i seglen. Lov- 

orden i Helsingfors Tidningar gåvo honom tillförsikt, en 

viss nervös rörlighet gav påstöten, och snart finna vi 

honom ånyo på turné. Målet skulle denna gång bliva 

Helsingfors, Viborg och Reval; den 18 juli skulle först 

en förberedande konsert äga rum i hemstaden. Om 

denna saknar jag närmare uppgifter; alltnog i början av 

augusti anträddes färden. Den 15 augusti meddelar Hel- 

singfors Tidningar att Ingelius inträffat i huvudstaden 

  
1) Vi konstatera i Å. T:s artikel, att Ingelius återigen „beklagligt- 

vis blivit besviken i många sina förhoppningar om redan benäget ut- 
lovat biträde, synnerligen av stadens unga musikälskarinnor. Vi till- 
skrive detta årstiden, besöken till promotionsfesterna m. m. dyl.”. 
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efter att ha på resan givit en konsert i Ekenäs. Till, den 

27 augusti förebådar han en musikafton i Brunnshuset i 

Helsingfors, och Finlands Allmänna Tidning uttalar för- 

hoppningen att publiken ville uppmärksamma den, ehuru 

bad- och brunnsgästerna redan rest och större delen av 

stadens innevånare än ej återkommit. Tidpunkten var, 

som synes, den mest ogynnsamma. Fastän Ingelius icke 

lyckades samla fullsatt salong, tog han huvudstadspressen 

med storm. Den nyss citerade tidningen skrev: „Särskilt 

anslogs man av ‘Fantasier över Almqvists Palatset, orkester- 

stycke i asiatisk färg’, av vilket stycke I. denna gång gav 

en omarbetning. — — — Oss förefaller det åtminstone 

som vore hans tonskapelser förtjänta av ett grundligare 

bedömande, och vi skulle tillråda hr I. att underkasta 

desamma konstvärldens prövning och dom samt därmed 

till en början, ännu under innevarande höst, göra ett 

försök t. ex. uti Rysslands huvudstad, där en frikostig 

regering berett kolossala resurser i alla branscher av skön 

konst.” Vi veta, att det redan tidigare ingick i Ingelius 

planer att göra en avstickare till Petersburg; denna vink 

från regeringshåll måste säkert ha stadgat honom i hans 

beslut. — Helsingfors Tidningar sparar icke heller på 

lovord, vilket framgår av följande fragment ur dess recen- 

sion av konserten: „— — — Och beundran förtjänar han 

i sanning, då han haft mod att följa denna kallelse i vårt 

land, där en sådan kallelse så litet uppskattas, har så 

ytterst klena utsikter för sin utkomst, för sin utbildning 

alls inga. Det är för denna utbildning han nu avser att 

resa till främmande land.” Det är därför med bedrövelse 

bladet nödgas rapportera, att konserten varit klent besökt; 

ej ens 100 personer hade infunnit sig, beroende dels på 

ostadigt väder, dels på huvudstadspublikens likgiltighet 

för den inhemska musiken och den inhemske musikern. 

Från huvudstaden ställdes kosan till Borgå. Ingelius 

ursprungliga avsikt var att konsertera i Viborg i början 

av september, men då han vid sina besök i de mellan- 
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liggande kuststäderna blev ansenligt fördröjd, blev den 

beramade konserten i Viborg uppskjuten en hel månad. 

För övrigt stå oss blott ytterst knapphändiga uppgifter 

till buds om hans turné i de sydfinska städerna. I Hel- 

singfors Tidningar n:o 73 ingår ett meddelande från 

Lovisa med ett högst smickrande bedömande av en där- 

städes den 19 september given konsert. Fortfarande om- 

talas planerna på att utsträcka färden till Petersburg. 

Efter att ha rönt ett rätt uppmuntrande emottagande även 

i Fredrikshamn, ankom Ingelius omsider till Viborg, där 

hans konsert ägde rum i teaterhuset den 4 oktober. 

Ortsbladet Wiborg meddelar, att allmänheten hade in- 

funnit sig rätt talrikt, 150 personer. „Allmänheten torde 

icke ha varit missnöjd med aftonen, ehuru en och annan 

omständighet vållade, att programmet icke kunde utföras 

i sin helhet, även dels beroende på misslyckad distribue- 

ring av affischerna.” 

Av en för mig okänd anledning uppgav Ingelius all- 

deles planerna på konserten i Petersburg och återvände 

direkt till Helsingfors. Helsingfors Tidningar vet berätta, 

den 14 oktober, att Ingelius anlänt från öster, livad av 

den uppmuntran han rönt i flere bland kuststäderna, och 

att han har för avsikt att låta höra sig i huvudstaden 

om en vecka. Konserten bestämdes att äga rum den 21 

i universitetets solennitetssal, men måste uppskjutas till 

den 24. Återigen var ödet Ingelius obevåget: medan 

några svenska andra klassens natursångare samtidigt gåvo 

fyra talrikt besökta konserter, fick han icke en större 

publik än knappa 100 personer. „Vari ligger felet”, 

frågar sig F. A. T.; „hr I. är en inhemsk talang, som 

borde ega förmåga att anslå sympatier, hans komposi- 

tioner ha vunnit rättvist erkännande, och likväl var hans 

konsert ytterst fåtaligt besökt.” Helsingfors Tidningar 

tror sig ha funnit svaret. Under rubriken ‘Musikaliska 

öden’ skriver bladet: 
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„Ingen musikvän torde jäva oss om vi säga, att vartenda 

av de tolv utförda musikstyckena var värt sin plats och att 
flera bland dem höra till det skönaste musiken ännu diktat i 
Finland. — Låtom oss tala öppet, ty vi tala om en stor för- 
måga, som står i strid med livet och som kommit till en punkt 
där icke mer något val gives mellan seger och undergång. 
Och vårt land har icke råd att slösa. När därför en annan 
tidning med rätta frågar, varför en inhemsk kompositör, som 
vunnit erkännande och biträde, ger en konsert för toma väg- 
gar, — så skulle vi säga hr I.: diktare, stå ej i vägen för dina 
verk! Skyll icke landsmän, ty de älska dock vad de kunna 
kalla sitt; och skyll icke samtiden, ty den är alltid närsynt. 
Försona dig med livet för att legitimera din andes barn, ty 
gör du icke det, så skola de vara fridlösa under din hand 
och icke framstå i sanning och klarhet, innan denna hand för- 
vissnat och dess skugga upphört att falla på dess skönaste 
skapelser. Men till landsmän ville vi säga: vad han I haft att 
bjuda en konstnär härintills? Var har han funnit en skola 
för sin utbildning eller ett stöd när han vacklat, eller en kvist 
att bygga sitt bo uppå, i detta levernets omsorger? Intet av 
allt detta haven I kunnat giva honom, och I förundren Eder 
att han någongång kan förvirras att bliva förmäten, såsom man 
blir, när man länge varit hänvisad på sig själv! Låtom oss 
vara rättvisa och icke döma det, vari vi själva bära en del av 
skulden, och låtom oss med varsam hand gottgöra vad som 
än kan gottgöras, om icke för en eller annans skull, så dock 
för de vackra visors skull. Ty dikten är i alla tider en öm- 
tålig planta, som lever av sol och kärlek; diktaren själv — ja, 
han kan tyvärr ej leva av fagert solsken.” 

 

Den 28 oktober gav han en repris, men knappast 

med bättre resultat1). 

I Åbo Tidningar kvarstod Ingelius, efter det han läm- 

nat redaktionen, såsom frivillig medarbetare och musik- 

recensent. Han skriver en kritik över Nordblads konsert 

i n:o 54, och i n:o 50 anmäler han — i sin tur — ett 

musikaliskt arbete av K. Collan med motiv från Fänrik 

Ståls sägner; vi minnas att denne i Helsingfors Tidningar 

  
1) I Wasabladet 1857 n:o 50 talas om en konsert, som Ingelius 

gav på orten för en ganska talrik publik. 
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1852 recenserat Ingelius „Sex sånger ur Fänrik Ståls 

sägner”, varvid han bl. a. yttrat att sägnerna alldeles icke 

passade för musik, att de vore omöjliga att tonsätta. 

Senare hade Lindblad kullkastat påståendet genom att 

utge kompositioner ur denna ämneskrets, och slutligen 

utgav så Collan själv 1857 sina, „Fyra Fänrik Ståls säg- 

ner”. I sin recension säger Ingelius, att den Lindbladska 

musiken är mindre karaktäristisk, mindre nationell, således 

i sin helhet av mindre högt värde, än förläggaren hr 

Hirsch’s bevågna recensenter vilja avveta. Han finner att 

Collans tolkning av „Sandels” och „Gamle Hurtig ” äro 

vida bättre än Lindblads; och slutligen påstår han att 

„Löjtnant Zidén har ett nästan för starkt tycke med Löjt- 

nant Zidén av A. G. Ingelius”(!). 

I Åbo, dit han efter den med halv framgång krönta 

turnén omsider återvände, fortsatte han oförtrutet sin 

musikverksamhet. Till den 16 februari 1858 förebådas 

ånyo en konsert. Å. U. skriver: „Det skulle väl höra till 

saken att åter låta höra en av de vanliga tidningspuffarna 

för att fästa uppmärksamhet på hr I:i konsert och möj- 

ligen väcka intresse för densamma; men då detta i all- 

mänhet är ett föga tacksamt göra, ett göra som t. o. m. 

läsarne helst se ogjort, sätta vi här punkt.” Så långt 

hade det då gått, att pressen misströstade om att få all- 

mänheten omstämd. Nu har den omsvängningen inträffat, 

att Åbo Tidningar, hans forna blad, uppträder som den 

angripande emot honom, medan Åbo Underrättelser, hans 

forna antagonist, inför hans replik, vari det heter bl. a.: 

„Dock hade det icke varit oförenligt med Å. T:s nuvarande 

stora värdighet att våga fram några rader om en liten 

marknadskonsert, given av en liten en, vilken redan i 

15 års tid, strävat att upparbeta den musikaliska konsten 

i Finland.” 

En ny konsert skulle äga rum den 7 juli i solenni- 

tetssalen. Programmet upptog följande sånger av Ingelius: 

‘Romance’ av Hugo, ‘Serenad’ av Berndtson, ‘Suomis sång’ 
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av v. Qvanten, ‘Vårvisa’ av Dahlgren, ‘Lotta Lennings vagg- 

visa’ av Topelius, ‘Skördevisa’ av densamme, ‘Byspelaren’ 

av Leistenius. Meddelandet härom togs emellertid emot 

med ett skeptiskt tvivel av Å. T. „Hr I:s företag av detta 

slag hava härintills icke varit så alldeles lyckliga, och 

förnämsta orsaken därtill torde väl varit den, att konsert- 

givaren ej är nog praktisk musiker för att som sådan 

kunna inbjuda allmänheten till något utomordentligt, eller 

ens ovanligt i denna väg; en omständighet, som i de 

flesta fall även gjort, att mången av herr I:s verkligt värde- 

fulla tondikter åtminstone icke i konsertsalongen kunnat 

tillvinna dem det erkännande, varav de i och för sig 

varit förtjänta.” Konserten blev även inställd, „dels för 

säsongens skull, dels för anhopningen av andra konserter”. 

Bättre framgång hade han med en annan konsert, som 

verkligen blev av den 19 oktober och vid vilken upp- 

fördes bl. a. ‘Stor marsch för orkester’, ‘Havets flicka’, 

‘Maria Stuarts bön’, ‘Menestys Suomessa’ av Juteini, ‘För 

Alexander II’ av Topelius. Han lyckades denna gång 

samla en åhörareskara på 130 personer. Åbo Under- 

rättelser säger bl. a. om ‘Havets flicka’ och ‘Maria Stuarts 

bön’, att de nog ej sakna sina skönheter, ehuru utförandet 

lämnade mycket övrigt att önska. Bladet ger honom allt 

„erkännande på den musikaliska vädjobanan, där han 

dock, säga vad man vill, oftast är lycklig, mest alltid 

originell”. 

Som publicist har han nu definitivt brutit med Åbo 

Tidningar för att medarbeta i dess konkurrent, Åbo Under- 

rättelser. I detta blad offentliggör han bl. a. en mycket 

varmt hållen recension över en ung finsk sångerska, mam- 

sell Louise Eneberg, hemma i Närpes och elev av Günther 

i Stockholm. 

Utom ett häfte ‘Cypress-sånger’, som redan tidigare 

sett dagen1), publicerade Ingelius vid årsskiftet 1858 ‘Ouver- 

  
1) Utgivet 1857. 
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ture till Biskop Henrik och bonden Lalli’, vilken är före- 

mål för en välvillig recension i Å. U. (1859, n:o 19), sig- 

nerad —a—l—m. „Såväl ‘Cypress-sångerna som flere 

föregående häften erhöllo ingen egentlig recension, inga- 

lunda för det de varit ovärdiga en sådan, utan snarare 

emedan hr I:i musikvänner ansågo hans produktioners 

värde redan vara någonting så givet, att därom icke 

vidare behövde ordas.” Ref. vet berätta oss, att stycket 

är ett fem akters drama, till vilket Ingelius själv torde 

skrivit orden; i musiken tycker han sig finna en viss 

likhet med Webers uvertyrer; ett andantino i mitten av 

stycket skulle ingen musiker ha behövt skämmas för, och 

någon säges ha yttrat därom att det vore ett „kärlekens 

evangelium predikat med eld och svärd”; — själv räknar 

sig hr I., enligt vad ref. erfarit, till den nya skolan. — 

Häftet, för vilket kompositören icke erhöll något fast 

honorar, utkom på C. M. Armfelts förlag. 

Konserternas räcka fortsattes emellertid. Den 27 april 

bådade Ingelius ånyo upp alla musikintresserade i Åbo 

att höra hans tonskapelser. Konserten, som gavs med 

biträde av handelssångföreningen i Societetshusets stora 

sal, bjöd bland annat på ‘Konstnärens dröm i fosterlandets 

fängelse’, orkesterstycke i uvertyrstil, vilket skulle vara 

glansnumret, men likväl alls ej anslog publiken; Å. U. 

säger, att stycket kanske hade gjort bättre i att stanna 

kvar i kompositörens egen fantasis fatabur, ty „dess ande- 

mening kan aldrig av någon ens avlägset anas, icke ens 

av den sökta titeln”; „han synes oss göra sig oberoende 

av all form, utan att precis därför kunna sägas vara all- 

deles oformlig. Geniet vill bryta sig sina egna laglösa 

vägar — — — ”. Om uvertyren till ‘Biskop Henrik’, som 

åter denna gång kom till uppförande, vittnar Å. T., att 

den „redan är en populär musik, som ljuder i de flesta 

bildade hem, där ett piano finnes”. — Ingelius, som var 

missnöjd med Å. U:s sätt att tolka hans dröm, publicerar 

i Å. T. en förklaring, däri han gör följande subtila analys: 
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„Drömmen bör indelas i tvenne skarpt avskilda moment: 

ramarna och själva tavlan. Ramarna, vilka representera 

verkligheten, bilda början och slutet av stycket samt sakna 

icke vemod. Tavlan, själva drömmen däremot, är menad 

att framställa idel ljus och behagliga bilder, de där slut- 

ligen, när de äro som bjärtast, tvärt avbrytas vid upp- 

vaknandet till verkligheten.” — Även denna konsert var 

mycket klent besökt, delvis beroende på fult väder. 

Under hösten packar han åter sin rensel för att draga 

ut att skörda lagrar utom hemtrakterna. Denna gång 

ställes kosan till de österbottniska städerna, av vilka han 

besöker åtminstone Brahestad, Gamla Karleby och Uleå- 

borg. Hemkommen i oktober, förklarar han sig mycket 

tacksam mot „den ädla triaden”, av vilka han ville kalla 

isynnerhet den första för korthetens skull ‘Bra-stad.’ Oulun 

Viikko-sanomia omnämner i n:o 59 i förbigående, att 

konserten, som ägde rum den 24 augusti, var besökt av 

c:a 70 personer, samt övergår därefter till att tala om 

karuseller och slika förlustelser, som vida mer tyckas in- 

tressera det värda bladet. 

Från sin konsertresa i Österbotten hemkom Ingelius 

med en rätt späckad plånbok och i det briljantaste humör 

över den framgång, som hans turné gestaltat sig till. Men 

när han skulle landstiga från båten, som återbördade ho- 

nom åt hemstaden, fann han till sin bestörtning, att såväl 

kappsäcken som plånboken med pengarna voro spårlöst 

försvunna. Detta slag säges ha träffat honom så hårt, att 

det bragte honom till vansinnets gräns. Han greps av 

en tröstlös apati och lämnade allt han hade för handen. 

Ännu gjorde han dock några försök att taga skadan igen: 

en konsert annonseras till den 22 november, uppskjutes 

till den 29 och blir slutligen, till följd av några sångares 

plötsliga avresa, helt och hållet inställd. Ett nytt försök 

den 8 december strandar även det, och Åbo Underrättelser 

skriver i sin otålighet: „Tit. Agis har åter som vanligt 

gäckat publiken. Det vore nu på tiden att tidningarna 
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skulle upphöra att vara hans driftkukkus.” I denna sin 

hårda olycka skulle han ytterligare utsättas för tidningarnas 

förföljelse; det var för mycket för den hårt prövade konst- 

nären. Han drog sig för ett par års tid helt och hållet 

tillbaka från yttervärlden och begrov sig på sitt lilla hem- 

man i Reso. 

Två år förflöto under fullständig tystnad från hans 

sida. Signaturen Agis sågs ej mer, konsertsalongerna 

genljödo ej mer av hans tonskapelser. Han var som för 

alltid hädangången, och man började redan att glömma 

bort honom, då han plötsligt år 1862 dök upp ur de 

dödas värld och i Åbo Underrättelser begynte publicera 

artiklar ‘I musikämnen’. 1863 flyttade han ånyo in till 

Åbo, och gamle Agis var återvunnen för samhället. Han 

fick tillräckligt med arbete, blev lärare i latin vid lyceum, 

hade dessutom en befattning vid stentryckeriet och deltog i 

redigeringen av Åbo Underrättelser och Eos. Ekonomien 

var tryggad för honom och hans familj, som nu bestod 

av fyra barn, av vilka det äldsta var 8 år, det yngsta ett. 

År 1863 uppträdde han för sista gången som roman- 

författare, i det han i Helsingfors Dagblad n:ris 251 ff. 

publicerar ‘Spelmannen’, romantiska tavlor av förf. til 

‘Granriskojan’, ‘Guvernanten Celias minnen’, m. fl. Man 

kan säga att hans litterära utveckling gått i kretsgång, i 

det att denna roman står ungefär i nivå med debyt- 

romanen; den är varken bättre eller sämre. I första 

kapitlet få vi en detaljerad skildring av de tre vägar 

som leda från Åbo till Helsingfors; därefter för oss för- 

fattaren till Vichtis kyrkbacke; den högförnäma general- 

skan och friherrinnan von Blondel befinner sig på genom- 

resa till det inre av Finland med sin son och sin dotter. 

Denna dotter är frukten av en hemlig förbindelse hon 

en gång haft med en fransman, som hon lämnat för att 

gifta sig till titlar och klingande namn. Vid det omtalade 

stället blir emellertid de resandes kalesch hejdad av en 

folkhop, som samlats kring den vansinnige byspelmannen 
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Abel Fån, vilken genast då han får sikte på fröken Na- 

thalie kysser henne på munnen; senare befinnes han vara 

identisk med fransmannen — älskaren Abelard Faune. 

Genom detta oväntade sammanträffande återfår den van- 

sinnige sina sinnens fulla bruk; han upptäcker, att han 

ingen aning har om det land han befinner sig i; under 

sin vandringstid har han omedvetet lärt sig spela fiol och 

tala landets språk. Senare kommer han under fund med 

att han i Danzig som vansinnig tagits ombord på ett 

finskt fartyg, vars kapten sedermera bragt honom till den 

ort, där han nu befinner sig. Han reser till Helsingfors 

för att uppsöka sin forna käresta och kommer i tid för 

att se henne draga sin sista suck, sedan hon först hunnit 

anbefalla sina barn i hans vård; på sonen Julius’ inrådan 

— han är finskhetsivrare som de flesta av Ingelius roman- 

hjältar — besluter familjen att definitivt bosätta sig i Fin- 

land och inköpa en lantgård. Abel insjuknar emellertid 

svårt, och under tiden sättas vi i tillfälle att taga del av 

hans levnadslopp. Hemma i Nancy, hade han till följd 

av en duell med sin systers förförare nödgats fly ur lan- 

det; i Baden-Baden blir han språklärare för Constance 

Steinbach, med vilken snart ett ömt förhållande uppstår; 

baron Steinbach utnämnes till minister i München, och 

den franske landsflyktige följer med och införes här i de 

förnämsta kretsar. Han faller emellertid offer för koleran, 

och en biljett, som han från sitt sjukläger sänder sin 

älskarinna, faller i händerna på den förgrymmade fadern, 

vilken av slaget träffas så hårt, att han snart dör därav, 

efter att först ha avfordrat sin dotter en ed att ej ge vika 

för sin böjelse genom att ingå en mesallians. De båda 

älskande respektera eden och skiljas åt; någon tid senare 

träffar han sin forna älskarinna, nu generalskan v. Blondel, 

vid Thuner-See, där hon vistas med sin man. Den första 

impulsen, att sticka ner den lycklige, betvingar han för 

att i stället fatta den djävulska planen att beröva sin forna 

älskade hennes ära, vilket han ock med kall beräkning 
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gör; emellertid uppdagas brottet, och älskaren körs på 

porten; efter ett misslyckat enleveringsförsök blir han van- 

sinnig, kommer under sina irrfärder i Europa till Danzig 

och därifrån som känt till Finland. Härmed är egentligen 

berättelsen slut; men författaren låter ytterligare Julius 

förlova sig med sin guvernant, motiverande detta med: 

„en ömt stämd, romantisk läsarinna, som tycker om gifter- 

mål eller åtminstone förlovningar, skall hålla oss räkning 

för det vi ega att förevisa åtminstone ett parti ingånget 

mellan två av de våra i berättelsen”. — Abel dör till slut 

i sin dotter Natchens armar. — 

Det var numera rätt sällan man såg Ingelius’ väl- 

bekanta signaturer i tryck. I Eos n:o 1 för 1865 finna 

vi en „qvasi-recension” av Svenska sångares konsert i 

Åbo; recensionen hade förvägrats plats i Åbo Underrät- 

telser, men redaktören för Eos, som säger sig underbart 

sympatisera med titulus Agis, inför den med nöje. In- 

gelius’ omdöme innefattas i orden: „Icke kan jag med- 

giva hedersnamnet naturalsångare åt nomader, som i ett 

program på hela 15 nummer icke ha att prestera mera 

än 3 à 4 folkvisor, — medan det återstående var mest 

profana saker av tyska komponister, dessa därtill tämligen 

vattenhaltiga och obscura”. 

Under detta år ägnade han ett hängivet arbete åt 

musiken och dess höjande i vårt land. von Puff (alias 

N. H. Pinello) skriver i sin krönika „ifrån den landsändan 

Åbo ” i Helsingfors Dagblad n:o 159: „I andra delar av 

skön konst se vi med oförminskat nöje hrr Ekman, Legler, 

Söderstrand, Ingelius och Wennerström fortfarande arbeta 

i finskhetens intresse, hr Ingelius såsom tonsättare och 

översättare av det italienska musikspråket.” von Puff av- 

ser här ett arbete som ivrigt sysselsatte Ingelius under 

denna tid: utarbetandet av en ‘Nuottikoulu’, för vilket han 

av senaten erhållit ett understöd av 300 mark. 

För att bland sin hemstads musikälskare befordra 

den allmänna musikbildningen, höll han under vårens 
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lopp en serie populära föredrag i musikens historia. Dessa 

skulle enligt hans planer bli till antalet sexton och hållas 

varje torsdag eftermiddag från klockan halv sju i Gym- 

nasii stora auditorium. Biljetter till samtliga föredrag sål- 

des för 8 mark, för gången betalades en avgift av 1 mark. 

Den första föreläsningen ägde rum den 23 februari; i 

inledningen påpekade föredragaren det vanskliga i att 

hålla föreläsningar i musikens historia, något som ännu 

aldrig hållits i Finland, „knappt i hela Ryssland”. Blott 

en fåtalig publik infann sig. För att locka flere åhörare 

beslöt han därför att förena varje föredrag med en con- 

certino; f. ö. säges i Åbo Underrättelser, att föredraget 

„erbjöd på mycken variation och var särdeles underhål- 

lande”. Vid följande föreläsning, den 2 mars, fann han, 

„till föga uppbyggelse för den möda och de ansträng- 

ningar han icke besparat sig”, att blott sju personer be- 

svärat sig med att gå upp för att höra på honom. Han 

gav en kort översikt över musiken hos grekerna och 

hebreerna. „Det är ledsamt”, skrives i Hufvudstadsbladet 

(n:o 57), „att dessa aftnar icke blivit mera guterade; dock 

hoppas jag på bättre tider för ‘Agis’ sedan han lyckats 

erhålla löfte om bidrag av amatörer, vilka efter föredragen 

skola exekvera viol-kvartetter”. (Ur ‘Småbrev från Åbo’ 

av Juan). Den tredje föreläsningen hade samlat en åhörar- 

skara på 20 personer. „Alltigenom väckte föredraget 

intresse”, skriver Hufvudstadsbladets Åbo-korrespondent; 

„skulle dessa aftnar erbjudas i Helsingfors, är jag säker 

om att de vore mycket mera besökta, men här anses ‘In- 

gelius’ för „inge’ljus”, och hans soaréer, ehuru de slutas 

med konserter, bliva troligen framdeles ej mera besökta 

än hitintills.” Brevskrivaren blev lyckligtvis icke sann- 

spådd. Auditoriet växte för var gång, och om det elfte 

föredraget kan korrespondenten rapportera, att det hade 

att glädja sig åt en talrikare publik än vanligt. „Före- 

läsaren blev särdeles livad av denna glimt av framgång, 

så att föredraget var både intressant och humoristiskt.” 
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Från den 12 juli fortsatte han serien av föredrag i Nå- 

dendal. 

Den verksamhetslust han sålunda utvecklade blev 

emellertid snart stäckt. Hans onda genius, som alltid i 

sista ögonblicket var framme och frånryckte honom fruk- 

terna av hans arbeten och ansträngningar, som grusade 

hans förhoppningar just då de höllo på att gå i gyllene 

ax, som blandade om korten var gång han ville slå ut 

en trumf, skulle också nu göra ett hastigt slut på den 

vackra början till stadgat anseende. I början av år 1866 

insjuknade nämligen hans hustru i ett hjärtlidande, som 

inom fem veckor gjorde slut på hennes liv. Dödsfallet 

drabbade den olycklige konstnären som ett åskslag; nu 

var åsen i hans stuga bruten, väggarna ramlade tillhopa 

och begrovo under sig vad hängivenhet och årslånga 

mödor byggt upp.1) 

Är det fartygets fel att det blir ett vrak när ett hårt 

öde styrt det på grund? Ingelius hade länge nog käm- 

pat mot oblida nornors anslag, nu orkade han ej längre, 

och han lät allt gå vind för våg. Han hängav sig åt 

dryckenskap; dag för dag sjönk han ned i en allt djupare 

misär, som slutligen utmynnade i att han gick omkring 

i köken och tiggde mat hos familjer, i vilkas krets han 

fordom suttit som den ledande och tändande själen. 

Och han måste pröva förödmjukelsen att se sin utsträckta 

hand tillbakavisad, för det den blivit grov och smutsig, 

av samma personer, som tidigare låtit sig tjusas av de 

toner han i sina glansdagar låtit kvälla fram.2) 

  
1) Ingelius’ familjeliv skildras såsom rätt idylliskt. På kvällarna 

plägade barnen samlas kring fadern, som spelade för dem sina älsklings- 
kompositioner; han säges ha behandlat rätt skickligt flere olika slags 
instrument, piano, flöjt, gitarr och violin. 

2) Denna Agis ‘ misär drager sig Volmar Lindman till minnes i 
Veckans Krönika (1918 n:o 3): „— — — Blan minnena från mitt 
barndomshem på Åbo slott framstår också bilden av A. G. Ingelius, 
dit han trots den långa vägen från staden ofta, ja väl mången gång på- 
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Under den följande sommaren företog han, efter att 

ha sänt sina moderlösa barn till släktingar i Uskela, en 

resa till Helsingfors, där han för en tid sjönk ner i sam- 

hällets bottenlager, så att man trodde honom helt och 

hållet försvunnen1). I Åbo Underrättelser n:o 110 ingår 

nämligen under rubriken ‘Försvunnen’ ett meddelande, 

att „han för omkring sex à sju veckor sedan lämnat sitt 

hem, utan att känt är vart han begivit sig. Trenne barn, 

som besöka härvarande skolor, lida hunger. Vi bedja 

de människovänner, som hittills ömmat för denna olyck- 

liga familj, också nu icke undandraga densamma sin 

hjälp.” Denna inblandning sårade Ingelius djupt; det 

måste dock ha gått en tid, innan artikeln föll i hans 

händer, ty först några veckor senare ingår i samma blad 

n:o 126 ett ‘Avtvunget självförsvar’, vari han upplyser om, 

att han vid tillfället för artikelns publicering var stadd 

på resa till Helsingfors. 
 

„Jag kan dock icke lämna onämnt, att jag åt mina mig 
så kära barn, då uti gott förvar uti Uskela socknen, vid min 
avresa därifrån lämnade en summa av 200 mark, en summa, 
den jag ansåg böra hinna till för en tid av omtrent 4 veckor. 
Att största delen av denna summa blev dem avhänd genom 
lån var en sak den jag ej kunde bereda mig på. I någon 
egentlig nöd voro mina tre äldsta barn vid ankomsten från 
Uskela dock icke, nota bene vid den period, då notisen ‘För- 
svunnen’ syntes i Å. U.; försvunnen var jag icke. Den ma- 
dam som efter min dyra hustrus bortgång till ett bättre hem 
på bästa vis förestår mitt ringa hushåll, kan edeligen intyga, 
att jag ärligen tillsade henne om min resa till huvudstaden. 
Med mitt äldsta barn, rektorist vid elementarskolan härstädes, 
  
hängset ofta, ställde sina steg för att tigga sig en slant till kosten för 
dagen, en slant, som dock ofta nog hamnade på krogen, därifrån han 
företagit sin vandring och dit han efter sin lyckade expedition åter- 
vände för att dränka sorgerna i glaset. Ej dess mindre och trots hans 
ofta pockande sätt ägde han många beundrare och vänner, vilka gärna 
stodo honom bi och begräto hans långsamma, men säkra gång mot 
avgrundens brant.” 

1) E. Nervänder har om denna Ingelius’ förnedringsperiod skrivit en 
novell, vari de mörkaste skuggorna av hans liv framstå skarpt markerade. 
  



178 En finländsk romanskrivare från 1850-talet. 

 
korresponderade jag tämligen flitigt. — Till största delen på 
grund av den ledsamma artikeln ‘Försvunnen’ blev min kon- 
sert i Helsingfors, vilken redan hade 350 abonnenter, salong 
och ljus gratis, biträden ganska många o. s. v., inhiberad. 
Dock finnes en högre myndighet, dit jag ärnar vädja.” 

 

Genmälet är daterat den 15 oktober 1866. Dessutom 

tillägger han hotfullt, att ett mystiskt fall, som hände 

honom natten mot den 10 i samma månad på ångbåten 

från Helsingfors, skulle bli föremål för en annan artikel. 

— Redaktionen anmärker, att det just var på madamens 

anhållan, som notisen införts, „denna indiskretion som 

troligen föranlett det välstånd, vari herr magistern vid 

hemkomsten funnit sitt hus”.1) 

Det följande året tillbringar Ingelius i Åbo i drycken- 

skap och andlig försumpning. Det säges, att han egent- 

ligen icke förtärde så mycket alkohol, men att han blev 

mycket lätt berusad. Redan av två glas öl lär han ha 

blivit „rörd”. 

Under det sista året av sitt liv ryckte han åter upp 

sig ur sin försoffning. Han begynner idka publicistiskt 

skriftställen och offentliggör bl. a. i Åbo Underrättelser 

en politisk artikel, som höga vederbörande finna miss- 

haglig, varför han ställes till rättsligt ansvar. Den tiden 

behövdes det ej mycket för att bli utsatt för den äran. 

N. H. Pinello blev för en liknande sak inburad för en 

månads tid på Åbohus, och senare indrogs Åbo Under- 

rättelser på en tid för en politisk visas skull. Ingelius 

blev dömd till böter eller fängelse på vatten och bröd. 

Han föredrog det förra alternativet, och det säges, att 

han i anledning härav skulle yttrat, att han sålunda kom 

att tillbakavisa det första bröd som staten ville bjuda 

honom. — I januari 1868 för han en polemik med Th. 

Sörensen i anledning av en recension, som han skrivit 

över någon av dennes kompositioner. Även en sista 

konsertresa företog han: till Tammela, Tammerfors och 

  
1) Sedermera övertogs vården av hans barn av några familjer i Åbo. 
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Nystad. Det var i den sistnämnda staden som döden 

slutligen träffade honom, vid en tid, då han åter höll på 

att resa sig upp ur dyn, dit han sjunkit under tyngden 

av de olyckor som drabbat honom. Han var predesti- 

nerad att aldrig nå de sköna frukter, som hägrade för 

honom: var gång han var nära att räcka upp, var det 

som om armen huggits av. Nu måttades slaget djupare, 

och det knäckte honom. 

Om den tragiska händelse, som i förtid skulle av- 

klippa hans liv, berättar en av hans nära anhöriga följande. 

Han var en dag i Nystad bjuden till Salmis gård1), där 

många gäster voro församlade. Under aftonens lopp blev 

han av en eller annan anledning djupt sårad; han ansåg 

sig ej längre kunna kvarstanna, tog hastigt avsked och 

avlägsnade sig. Hans avsikt var att taga sig fram till en 

närbelägen gård för att övernatta där. Det rådde den 

aftonen ett sådant oväder, att det icke ens var att tänka 

på att bege sig tillbaka till staden. Olyckligtvis var värd- 

folket på den gård dit han ämnade sig icke hemma, och 

det återstod honom intet annat val än att i snöyran söka 

taga sig fram till Nystad; men i den villande skogen 

kunde han icke finna vägen; huru han gick och gick, 

blev det honom till sist omöjligt att taga sig fram genom 

drivorna, som metershöga hopade sig omkring honom. 

Förgäves ljödo hans rop om hjälp; en på landsvägen 

förbikörande hade hört hans röst och känt igen den, men 

intet gjort för att bistå den nödställde. Först på mor- 

gonen dagen efter fann man honom ihjälfrusen i en driva, 

ett stenkast från landsvägen och räddningen. Ett rykte 

visste berätta, att han vid tillfället skulle varit dryckes- 

rörd, men hans anhöriga förneka detta bestämt.2) 

  
1) En egendom i närheten av Nystad. 
2) Det uppges att Ingelius, då han i Nystad tog in på hotell ‘Livets 

väg’, haft en förkänning av sitt snara slut; han säges ha vänt sig till 
en liten gosse med en bön att denne skulle kasta en vit ros på hans 
grav om han skulle dö. — Denna begäran torde han ha fått uppfylld. 
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Den sorgliga händelsen timade natten mot tisdagen 

den 3 mars, och den 4 fann man, enligt en uppgift i Åbo 

Underrättelser, hans lik ungefär 20 steg från landsvägen. 

Jordfästningen ägde rum i Nystad torsdagen den 28. 

Samma blad meddelar, att några av den avlidnes bekanta 

sörjde för de nödiga omkostnaderna. „På kistans lock 

var fästad en krans av nerium. Den högtidliga akten 

förrättades av prosten W. Heikel i närvaro av en talrik 

samling stadsbor och slöts med avsjungandet av ‘Mitt 

liv är en våg’. — Man skall vara betänkt uppå att på 

graven resa en vård, bestående av en enkel sten med 

inskriften Agis i guld.” 

Pressen talade vitt och brett om dödsfallet. Man 

ondgjordes över hans liv och leverne, man kastade sig 

över hans minne och drog hans namn i smutsen. Men 

det fanns också bland hans minnestecknare sådana, vilka 

ville sprida ett försoningens skimmer över hans tragiska 

livsöde. Jag anför ur hopen några uttalanden och nekro- 

loger. I Helsingfors Dagblad ingick följande Kr. sig- 

nerade dikt, tillegnad den avlidne. 

 

Axel Gabriel Ingelius †. 
Säg mig, Agis! vad tror du om dessa försvinnande stjärnor, 
Vilka till jorden ibland skickat en stråle av ljus, 
Klarare säkert än någon utav de tindrande solar, 
Som uti midvinternatt blänka i rymden så skönt, 
Skickat en stråle av ljus, men sedan tynat och slocknat, 
För att ej någonsin mer skådas av människoblick. 
 
Dessa försvinnande solar? — Ja, mät deras banor, min gubbe! 
Världsalltets eviga lag trotsa de, lyda den ej. — 
Gemma och Algol och Prokyon, dem kan du väga på guldvikt; 
Tychos försvinnande sol gäckar ditt forskande nit. — 
Likna dem ej vid vårt planetsystems meteorer, 
Vilka en fattig minut lysa och sprakande dö. 
Likna dem ej vid kometer, som spy meteorer i solen, 
Klena till kärnan, men ack! prydda med skimrande svans. 
Tro fastmer, att av alla de intelligenser du anar 
Stjärnor, som slocknat för oss, kallat de högsta till liv! 
  



 Axel Gabriel Ingelius. 181 

 
Själv en försvinnande stjärna i diktens och tonernas rymder, 
Lyste du vackert en tid, tynade, slocknade sen; 
Andades ut ditt liv i den kalla och nattliga drivan. 
Broder! du kunde ej ens trotsa förgängelsens lag.1) 
 

Åbo Underrättelser skrev en ofta citerad nekrolog 

över den hädangångne, varur jag anför följande stycke: 
 

„Varken hans litterära eller hans musikaliska arbeten ha 
blivit fullt uppskattade, och orsaken därtill är dels en svävande 
form, som blott sällan frambragte klara intryck, dels den stö- 
rande inverkan av författarens egen regellösa personlighet. Det 
oaktat skall en annan tid, som icke mera ser guldet inhöljt i 
slagget, igenkänna i dessa arbeten utomordentliga spillror av 
ett brustet snille. Detta är redan fallet med några av hans 
litterära försök; en bana, på vilken han nödtvungen kastades 
in, utan att där känna sig fullt hemma. Med sina luftiga 
gestalter, sina ofta fina, men dimmiga konturer och alla de 
fantasiens pojkstreck, som där tumla om varandra, äro A. G. 
Ingelii noveller ett slags tonmålningar i berättande form, och 
genom dem alla går samma vemodiga grundton av en begåvad 
ande, som förfelat sitt mål. — A. G. Ingelii kallelse var mu- 
siken, hans rätta bana kompositionen. Därtill hade han av 
naturen fått tonsinne, fantasi och den numera allt sällsyntare 
förmågan att skapa melodier — rika gåvor, som för att bringas 
till mognad hade behövt grundliga studier. Dessa fattades. 
En medellös skolgosse, född till tondiktare, har i detta land 
sällan andra utvägar än att på egen hand söka arbeta sig in 
i sitt livs uppgift. — Utan fäste i karaktären och utan fram- 
gång i de banor, som här giva bröd, blev A. G. Ingelius 
musikens Lidner i Finland, en vilsegången ande, som i det 
smärtfulla medvetandet av att hava förfelat sitt livs uppgift 
fann ett slags tröst i att trotsa alla vanliga regler för sederna, 
konsten och umgängeslivet. Och dock hände ända till senaste 
tid, att ur djupet av den dy, i vilken denna brutna ande ned- 
sänkte sig, ännu ofta en ton av den renaste skönhet fram- 
klingade, likasom för att vittna om ett förgånget bättre och 
erinra om andens eviga kamp i stoftet. Må den som här 
endast sett den åt brist och svaghet hemfallna jordiska hyddan, 
icke förgäta skaldens bekanta uttryck: „Vår Herre spelar ofta 
sina vackra visor på en sprucken fiol”. — Den A. G. Ingelius, 
  

1) I samma nummer ingår en annan dikt, ‘Vid en enslings grav’, 
som tydligen också avser Ingelius.  
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som här stötte mot den ena och andra formen av livet, skall 
snart vara glömd; men den Agis vars ofta sedda signatur var 
sammansatt av den bortsvävande, ofulländade tongångena och 
giss, skall gå i renad gestalt med sångens minne till andra 
tider. Hans rastlösa liv skall bliva en varning för andra på 
samma bana; hans grav i drivan skall bliva en bild av konstens 
öde i norden!” 

 

Den sympatiskt hållna och förståelsefulla dödsrunan 

vann genklang i vida kretsar och bröt udden av månget 

hårt ord. Också äro flere av pressens minnesord över 

Ingelius färgade av samma anda. Huvudstadsbladet av- 

tryckte Åbo Underrättelsers artikel i dess helhet och till- 

lägger: „Så sorgligt har då denna rikt begåvade person- 

lighet slutat sina dagar! — Över hans leverne skall likväl 

framtiden draga en försonande slöja — — — den skall 

säkert skänka honom mera värme än den hans samtid 

haft att bjuda honom.” 

Helsingfors Dagblad strör vemodsfulla minnets violer 

på hans grav: 
 

„En gång var han en lovande man i vårt land. Naturen 
hade skänkt honom gåvor. Han idkade tonernas konst, och 
många skapelser av honom leva ännu i den inhemska sång- 
världen. Han förde pennan också, skrev några belletristiska 
arbeten. Men onda makter sletos om honom. Han var svag 
och föll. Må vi kasta en slöja över denna brustna andes 
levnadssaga, som en gång var ämnad till någonting bättre än 
vad den blev. Vintervinden sjöng svanesången vid slutet av 
denna tillvaro, där han somnade med frusna lemmar på den 
kalla drivans bädd. Kanske ännu någon av hans toner skall 
framkalla värmande tårar över hans minne!” 
 

Ett väsentligen annat omdöme fälles över honom och 

hans personlighet i Wiborgs Tidning n:o 21: 
 

„Hans namn var vida beryktat i Finland. Hade också 
hans musikaliska och poetiska kompositioner redan hunnit 
förlora sin popularitet, om de någonsin ägt en sådan, så hade 
hans oregelbundna liv, hans hejdlösa skojeri blivit en legend, 
tyvärr mera spridd än de bättre skapelserna av hans ande. 
— För det mesta levde han i Åbo, dock allt emellanåt före- 
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tagande resor till andra städer för att giva konserter — som 
nästan aldrig blevo av. Ingelius var rikt begåvad av naturen, 
men egenkärleken och lasten förbjödo honom att giva dessa 
anlag en högre utveckling. Liksom de flesta autodidakter 
överskattade han sin förmåga, och denna långt drivna själv- 
känsla tycktes växa, ju mera han genom egen omåttlighet 
omöjliggjorde det erkännande av andra, som kunnat komma 
honom till del. Men Ingelius var även fattad av en annan 
ond demon, som förstört så mången konstnärs själ, enkanner- 
ligen i norden. Han betraktade konstnären och i främsta 
rummet sig själv som en bättre del av mänskligheten, som 
icke var förpliktad att hylla de levnadslagar, som voro nöd- 
vändiga för andra. Det fria skapandets gunstling behövde 
icke följa den stråt, som var vanliga mänskor förelagd, vägen 
till odödlighet gick ej genom det borgerliga livets avmätta 
gränser. Hans brytande emot formerna var icke blott för- 
orsakat av svaghet, han fattade sitt liv som ett poetiskt vikinga- 
tåg, som en oharmonisk, men dock intressant tragedi, genom- 
levd av så mången rik konstnärsande i denna prosaiska värld. 
Det fanns i hans laster mycken avsiktlighet, och detta var 
törhända deras mörkaste punkt, ty den motverkade, kanhända 
omöjliggjorde hans uppståndelse. Men har han felat, så har 
han lidit. Utan hem, utan vänner, irrade han orolig omkring, 
ofta saknande bröd för dagen. Så länge hans hustru levde, 
hade hans liv helst någon tillstymmelse till stadga; men över- 
lämnad åt sig själv, förlorade han även denna. Knappt egande 
kläder, utan alla penningetillgångar, var han ett föremål för 
den förstkommandes hjälpsamhet; bärande inom sig medvetan- 
det om ett förfelat liv, sökte han i sin alltjämt stegrade konst- 
närskänsla och liderlighet en ständigt svikande ersättning. Och 
är man nog hård att icke anse detta som ett tillräckligt straff, 
så är väl åtminstone hans död en tillfyllesgörande försoning. 
Det var denna brustna ande förvägrat att samla sig förrän 
han gick fram till den rättfärdiges domstol; en ensam driva 
blev den olyckliga konstnärens sista vilobädd. Och vinter- 
stormen medtog hans sista suck. Han frös ihjäl.” — 

 

Bladet slutar med att lova framdeles återkomma till 

hans författareverksamhet, vilket löfte emellertid icke in- 

friades. 

Ingelius’ kollega som publicist och trogne medar- 

betare N. H. Pinello ägnade honom en uppsats i kapitlet 
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om dödens skörd för 1868 i ‘Puffens Kalender 1869’, 

däri han tackar den hädangångne för den insats han 

gjort i hemstadens konst- och kulturliv: „Ofta bisarr och 

alltid egendomlig i sina kompositioner, behandlade han 

med lekande behag melodier, men var däremot ovan 

och svag i instrumenteringen, vilken understundom kunde 

förlikas vid konsertens på ‘Tre byttor’, där ackompanje- 

manget utgjordes utav ‘två flöjter och sex klarinetter’. 

På de senare åren av sin levnad lät han likväl dessa 

felsteg ej så märkbart som i tidigare dar komma sig till 

last.” — Artikeln reproducerar så en stor del av nekro- 

logen i Åbo Underrättelser, vilket tyder på att Pinello 

varit dess författare. „Sedan Ingelius efter sin förträffliga 

hustrus död till bitter saknad sett sitt piano och alla sina 

manuskript, både litterära och musikaliska, jämte sin lilla 

lösegendom skingras genom utmätning för gäld, måste 

han understundom umbära bröd för dagen och tak över 

huvudet för natten.” 

Av omdömen av senare datum om Ingelius äro några 

här värda att refereras. I ‘Boken om vårt land’ säger 

Topelius: „I Pacius fotspår trädde yngre musikdiktare: 

Karl Collan med sina friska visor, Filip von Schantz, som 

drömde om ädla storverk, Axel Ingelius, som var så allt- 

igenom musikalisk, att han icke var något annat. Såsom 

Wecksell och Kivi, förtärdes även v. Schantz och Ingelius 

av brinnande själar. Världen beundrar konstnärens verk 

och vet icke den strid, av vilken han sönderslites, när 

han känner inom sig det fullkomliga, men aldrig kan 

utföra det.” Huru träffande äro icke Topelius’ ord! Det 

är konstnärens varma förståelse för en olycklig medbroder; 

han förstod Agis, han som ingen annan. 

Med tiden bli omdömena allt strängare. Estlander 

skriver i „Finland i 19:de seklet” bl. a.: 
 

„Novellerna, av vilka man på dessa år (40-talet) kan räkna 
mellan 30 och 40, voro till största delen dock formade på 
utländska mönster. — I Åbo tycktes t. o. m. ett litterärt cent- 
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rum åter uppstå med sitt eget novellbibliotek ‘Aura’, som 1856 
utvidgades till en veckotidskrift.” (Han övergår så till att tala 
om Åbo-renässansens koryfé, Pinello.) „En gång ville han gå 
djupare, men gick längre än sin begåvning, då han diktade 
en romantisk opera, ‘Junkerns förmyndare’, till vilken den då 
redan ohjälplige Ingelius satte musiken. Axel Gabriel Ingelius, 
agis, kallad, var den flitigaste novellförfattaren i Aura åren 
1849—56. — Hans romaner äro i grunden ordinära berättel- 
ser men försatta med en romantik, som blott röjer författarens 
brist på friare, så artistisk som allmän bildning. Han ansågs 
för ett brustet geni, men brustenheten var väl mera av mo- 
ralisk än av estetisk art.” 
 

I det närmaste likalydande är R. F. v. Willebrands 

värdesättning i ‘Biografiskt handlexikon’: 
 

„Försatta med en viss romantik, som dock röjde bristen 
på finare, så allmän som artistisk odling, och burna av ett 
bildrikt om än ofta svulstigt och bisarrt framställningssätt, 
tillvunno sig dessa berättelser på sin tid en rätt talrik läsare- 
krets. Bristerna övervägde dock visserligen förtjänsterna, och 
det litterära värdet av dessa Ingelius’ noveller kan därför ej 
anslås högt. — Hans kompositioner, om än vittnande om ut- 
präglat sinne för melodien, bära med få undantag dilettan- 
tismens prägel. — Genialitet är måhända ett för stort ord för 
att rätt känneteckna arten av hans begåvning.” 
 

I ‘Biografinen nimikirja’ säger Th. Rein om hans kom- 

positioner: „de förråda en uppfinningsrik inbillningskraft, 

som med livlig alstringsförmåga ger upphov åt fina, lätta 

om än något förvirrade fantasier; ur dem framklingar en 

vemodsmättad ton, liksom en kuvad andes klagan”. — 

I den senast utgivna översikten av Finlands svenska 

litteratur har Ingelius icke längre funnit någon plats. 

   

 

Försök att samla och utge Ingelius’ postuma verk 

ha ett par gånger gjorts, utan att de likväl lett till något 

resultat. Strax efter hans död rapporterar Huvudstads- 

bladets korrespondent i Åbo (n:o 65), att Ingelius kort 

före sin död varit sysselsatt med att befordra sitt dra- 
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matiska arbete ‘Biskop Henrik och bonden Lalli’ till tryck 

och t. o. m. lyckats samla ett stort antal subskribenter, så 

att tryckningskostnaderna därmed redan skulle kunnat 

täckas. „Mig är ej bekant”, säger ‘Juan’, „om listan på 

subskribenterna är i behåll, men önskligt vore, att det 

belopp, som därå var tecknat, kunde inflyta och begagnas 

till förmån för hans många värnlösa barn”. — Dramat 

förblev otryckt. 

I Åbo Underrättelser för 1872, n:o 184, ingår en så- 

lydande notis: „Axel Gabriel Ingelius’ musikaliska kom- 

positioner äro ämnade att i tryck utgivas genom försorg 

och på bekostnad av västfinska studentavdelningen. De 

som inneha manuskript ombedjas insända dem till stud. 

K. Fr. Wasenius, Konstantinsgatan n:o 21. ” En liknande 

anhållan, undertecknad av Oscar Pahlman, ingick samtidigt 

i Wasabladet. Planen blev emellertid icke realiserad.1) — 

‘Musikens Lidner i Finland’ har Ingelius kallats, och 

den liknelsen är i många avseenden träffande. I en liten 

stämningsfull novell, ‘Det gamla bordet’, publicerad i 

Lännetär V för 1874, sammanför O. M. Reuter (—r—R—r) 

dessa båda diktargestalter i ett vindsrum vid Ryska kyrko- 

gatan, förut Rådhusgatan, i Åbo, där en gammal hatt- 

sömmerska bor med sin dotterdotter.2) Mormodern har 

en gång i världen hos sig hyst den irrande svenske 

skalden, som bl. a. på bordsskivan inristat en av sina 

dikter. Nu plägar Agis besöka samma rum, och en 

gång, i hänförelsens ögonblick, skriver han på samma 

bord en av sina melodier, som han undertecknar ‘Lidners 

gengångare’. Ingelius’ utseende som ung magister skildras 

så: „Det bruna håret låg något oordentligt över den 

tänkande pannan, ur de blå ögonen lyste en eld, på 

samma gång snillets och passionens. Hans dräkt till- 

  
1) Förfrågningar i denna sak ha lämnats obesvarade. 
2) Måhända samma ‘moster Engfelt’ som Pinello (Berättelser o. 

tidsbilder V) talar om i sin novell ‘En fattig gosses barnaår’ (Lillja). 
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kännagav allt annat än välstånd, och den utsade ej om 

man hade framför sig en fattig lärd eller någon försupen 

gesäll. Hans gång var något vacklande.” Även Volmar 

Lindman drager i Veckans Krönika 1918 (n:ris 3 o. 4) 

upp en parallell mellan dessa båda diktarrenegaters livs- 

öden. Han säger bl. a. om dem: „Människan hos dessa 

båda ägde samma karaktärslyten, denna brist på fasthet, 

vilken för dem båda gjorde tillvarons ögonblick ofta nog 

dystra, på samma gång de, då framtiden låg ovissast, 

öppnade för dem en utväg, vilken, om ock opålitlig nog, 

lade sordin på bekymren.” 

  

 

I det föregående har jag sökt plocka fram och sam- 

manställa till ett helt de spillror av Ingelius’ livsöde som 

blivit beståndande i tidningsuppsatser, recensioner, pole- 

miker o. dyl. Jag har avhållit mig från att tala själv, i 

det jag försökt i vidsträcktaste möjliga mån låta Ingelius 

egen samtid göra sig hörd. Jag har icke avsett att väga 

hans litterära alstring på en estetisk-kritisk finvåg; den 

uppgift jag lagt mig före har varit att ur glömskan draga 

fram ett av de mest tragiska livsöden vårt land bevittnat. 

„Musikens Lidner i Finland” har Ingelius kallats. 

Liknelsen är kanske alltför smickrande, och möjligen 

kunde ock invändas, att han ingalunda är förtjänt av den 

uppmärksamhet som föreliggande sidor sökt rikta på 

honom. Men härtill är att invända, att vi i Ingelius icke 

enbart ha att se musikern och litteratören, utan framför 

allt sonen av och representanten för det 1850-tal, som 

kom att bli den andliga och litterära utvecklingens genesis 

i vårt land. Han var dock med om förarbetena för ska- 

pandet av romanen i vår litteratur, och om än hans verk 

numera fallit i glömska, så har det dock funnits en tid, 

då ‘författaren till Granriskojan’ var ett namn, och ett 

bland de mera bemärkta, i vår unga vitterhet. 

  


