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Vem har hört Fredrik Eimeles 
musik?
Av Gunnar Ternhag

Att skriva musikhistoria är en kinkig sak. Det har nämligen sina särskilda
förutsättningar, främst beroende på författarnas emotionella engagemang i
den beforskade musiken. Mycken musikhistoria skrivs nämligen med en på-
taglig passion för forskningsobjektet, något som skymtar strax under den
förment sakliga textens yta. 

Engagemanget i de musikaliska verken har både för- och nackdelar. Till
fördelarna hör förstås författarens inlevelse i sitt forskningsobjekt, något
som kan bidra till en medryckande text. En nackdel är att den musik som
inte väcker forskarens känslor lämnas utanför skildringen – eller blir styv-
moderligt behandlad. En sådan lucka i musikhistorieskrivningen ska jag
strax täppa till. Ett viktigt påpekande så här i inledning är att jag uteslutande
talar om framställning av den komponerade musikens historia. Forskning
om folkligt musicerande i historiskt perspektiv har till dels andra förutsätt-
ningar, vilka den här gången ligger utanför mitt sikte.

Forskarens emotionella engagemang i sitt forskningsobjekt innebär obön-
hörligen att musiklivets hierarkier sipprar in i musikhistorieskrivningen. Jag
tänker här på två närmast cementerade värdehierarkier. Den första rör rang-
ordningen mellan musikhistoriens tonsättare och deras verk. Den hierarkin är
lättast synlig i konsertprogrammen som sedan åtskilliga år domineras av en
musikalisk parnass (jfr Nettl 1995 s. 11ff). Bach, Beethoven, Mozart, Haydn,
Brahms och en begränsad grupp andra (manliga) namn återkommer ständigt i
programmen. Den ordningen gäller inte bara i Sverige, är det bäst att tillägga,
utan är en världsvid kanon. Nedanför dessa namn i rang finns ett visst antal
tonsättare, vars verk regelbundet spelas. Och nedanför dessa finns mängder,
säger mängder med kompositörer som sällan eller aldrig spelas. 

Denna hierarki överensstämmer i det stora hela med den komponerade
musikens vetenskapliga behandling (jfr Bergeron & Bohlman 1992). Kring
de mest spelade tonsättarna och deras musik samlas forskare i mängd. För
forskningen kring dessa namn finns särskilda vetenskapliga sällskap, sär-
skilda konferenser och särskilda tidskrifter och årsböcker, för att inte tala
om organisationer och förlag som utger tonsättarnas samlade verk i kritiska
editioner. Mindre spelade tonsättare får mindre vetenskaplig behandling. De
Föredrag vid Akademiens sammanträde den 16 september 2016.
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tonsättare vars verk sällan eller aldrig spelas behandlas följaktligen sällan
eller aldrig i forskningen – detta alldeles oavsett dessa personers betydelse
i sin samtid eller i sitt speciella sammanhang. 

Den andra värdehierarkin rör de platser och miljöer som tonsättare varit
verksamma i. Här ståtar de tyskspråkiga miljöerna i Centraleuropa överst.
Wien, Leipzig, de tyska furstehoven beskrivs i alla musikhistoriska översik-
ter och antyds i många konsertprogram – och är följaktligen mest behandla-
de i forskningen. Detsamma gäller metropoler som Paris och London – i
mindre utsträckning Stockholm och knappast alls Borås som kommer att
nämnas framöver. Det finns med andra ord ett centrum-perferi-tänkande
som låser tanken och som hindrar upptäckten av intressanta miljöer, där mu-
siken flödat och förnyats.

Dessa båda hierarkier i förening innebär att svensk musik står lågt i kurs
hos både konsertplanerare och musikforskare. Inga svenska tonsättare i den
internationella kanon och inga musikmiljöer av intresse utanför vårt eget
land – enligt en spridd och till synes oföränderlig uppfattning – placerar
svensk musikhistoria i skuggans land.

Denna fördelning av forskare och forskning har alltså sin grund i det emo-
tionella engagemang som i regel är utgångspunkt för musikvetenskapligt ar-
bete. Ju fler fans, desto fler forskare, kan man enkelt sammanfatta samban-
det mellan musiklivets värdeskalor och forskarnas val av forskningsobjekt. 

Det finns förstås avvikare bland musikhistoriker, sådana som ägnar sig åt
mindre kända tonsättare, mindre känd musik och mindre kända musikmiljö-
er. Jag ska snart sälla mig till dem genom att vända på en sten som knappast
någon har vänt på tidigare. Jag har inte valt detta namn för att han skrev njut-
bar musik som absolut borde lyftas upp på konsertestraderna – jag syftar
alltså inte till en estetisk omvärdering som är många musikforskares skäl till
behandling av undanskymd musik. Jag har heller inte valt namnet för hans
förbisedda betydelse i samtidens musikliv eller för att han verkade i särskilt
intressanta musikmiljöer. Jag har i första hand valt att presentera personen
som ett exempel på vad forskning utanför de givna sammanhangen kan re-
sultera i. Jag ser personen i fråga som en ganska typisk musikutövare i sin
samtid. De mest spelade och forskningsmässigt mest behandlade tonsättarna
var knappast typiska, det ligger i sakens natur, varför det finns ett värde i att
undersöka de personer som skrev musik och musicerande på sätt som många
andra gjorde. Härigenom är det möjligt att belysa de allmänna förutsättning-
arna för komponerande.

Ett viktigt påpekande innan berättelsen rullar igång är att inga så kallade
tonsättare i äldre tid var tonsättare på heltid. Professionaliseringen av ton-
sättarrollen startade på allvar under 1800-talet, men kom att genomföras
först i vår egen tid och handlar framför allt om följden av upphovsrättens
etablering.1 Många av dem som vi i musikhistoriska skildringar kallar ton-
1 Tonsättarrollens utveckling beskrivs utifrån svensk empiri i Volgsten 2013. Jfr även Chanan
1999.
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sättare hade andra musikrelaterade sysslor som musiker, dirigent, musik-
pedagog eller musikskriftställare, men kunde också ha helt andra yrken för
sin grundförsörjning. Det ligger därför ett värde i att undersöka hur kom-
positionsverksamma personer kombinerade musikskapandet med annat.
Hörde det andra ihop med komponerandet på något sätt eller var det andra
helt väsensskilt? Frågan handlar egentligen om utvecklingen av tonsättar-
rollen. 

FREDRIK EIMELE

Vem har hört Fredrik Eimeles musik? Den frågan kan man ställa sig inför
den bevarade produktionen efter en person som inte fått någon plats i mu-
sikhistorien, men som ändå hade en tillvaro som är värd att beskrivas. 

Fredrik Eimeles levnad är dubbel mening talande. Hans yrke var språklä-
rarens, med kunskaper i flera moderna språk. Men berättelsen om honom
och hans liv säger också något om den rörlighet som länge fanns inom Ös-
tersjöområdet. Kanske väcktes Eimeles intresse för språk av vistelser i om-
rådets språkligt blandade miljöer?

LIV

Fredrik Eimele (Aejmelaeus, Aejmelé, Aejmele, Eimelé) föddes 1804 i ös-
terbottniska Vasa. Han var son till Christen Johansson Aejmelaeus (1765–
1848) och hans hustru Charlotta Elisabeth (1776–1840, f. Floor).2 Christen
Aejmelaeus verkade som läkare i Vasa, där han också tjänstgjorde vid kro-
nofängelset och vid stadens infanteriregemente. Han hade studerat vid uni-
versiteten i Åbo och Uppsala – vid den sistnämnda stadens universitet för
botanikern och Linnélärljungen Carl Peter Thunberg. I en nekrolog i Wasa-
Bladet 11/2 1871 efter Fredrik Eimeles bortgång omtalas fadern som »den
originella samlaren och hedersmannen Doctor Eimele». Fadern samlade på
växter och kuriösa föremål. 

Släkten på faderns sida innehöll i flera led lärda personer. Uppväxten var
säkerligen kulturellt stimulerande och förberedde på så sätt Fredrik Eimele
och hans båda bröder för fortsatta studier. Även om inga källor berättar om
Fredrik Eimeles musikaliska skolning, kan man förutsätta att han fick sådan
under uppväxten och att musicerande förekom i hemmet. Han lärde sig spela
violin. I vuxen ålder använde Fredrik Eimele inte de andra formerna av sitt
efternamn.
2 Fredrik Eimele som tonsättare finns tidigare behandlad i en artikel av den legendariske mu-
sikhistorikern och dirigenten Heikki Klemetti (1929). Om musikestetikern Eimele har Tauno
Karila (1959) och Sanna Mäkelä (1999) skrivit. För en översikt över omnämnanden av Eimele
i äldre litteratur, se Karila 1959 s. 15f.
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Efter att ha genomgått Vasa trivialskola inledde Fredrik Eimele språkin-
riktade universitetsstudier vid Kejserliga Akademien i Åbo 1821. Under
sina år i Åbo deltog Fredrik Eimele flitigt med sitt violinspel i Musikaliska
sällskapets verksamhet (Ringbom 1965 s. 190). Han avlade filosofie magis-
ter-examen 1827, för övrigt samma år som Åbo brand, en händelse som
medförde att universitetet året därefter flyttade till Helsingfors. 1828–29 be-
drev han fortsatta språkstudier vid universitetet i Tartu, tvingad att lämna det
förödda Åbo. 1830 vistades han i S:t Petersburg för studier i musik, men un-
dervisade också i musikämnen. Vad studierna i den sistnämnda staden mera
bestämt innehöll är inte känt, men de bör ha lagt grunden till hans kompo-
nerande.

Tillbaka i Finland, då ett storfurstendöme inom tsardömet Ryssland, sök-
te han 1834 en utannonserad tjänst som musiklärare vid Kejserliga Alexan-
ders-universitetet (sedermera Helsingfors universitet), vilken emellertid
gick till Fredrik Pacius (Lappalainen 2009 s. 41, Karila 1959 s. 16). Ome-
delbart därefter flyttade Fredrik Eimele till Stockholm och skulle bli kvar i
Sverige livet ut.3 Spår av hans verksamhet i Stockholm finns i åtskilliga tid-
ningsannonser, där han erbjuder lektioner i tyska och franska – och någon
gång latin.4 Han försörjde sig således inledningsvis på att vara privat språk-
lärare. 1837–40 var han lärare i tyska vid Kungl. Krigsakademien på Karl-
berg (Wennerström 1936 s. 300), en syssla som inte var på heltid och som
därför måste kombineras med fortsatt privatundervisning.5 I mantalsläng-
derna skrivs han följdriktigt omväxlande som »språklärare», »skollärare»
och »privatlärare», dvs när han inte anges med sin akademiska examen.

Hans engagemang som språkman var emellertid större än så. Han förfat-
tade flera läroböcker: språkläror, uttalsövningar, läseböcker, kommenterade
utgåvor av texter på originalspråk, översättningar av både franska och tyska
originalverk, etc.6 Första titeln kom 1841, sista 1863, han ägnade sig således
3 Han besökte sin födelseort Vasa vid åtminstone ett tillfälle, nämligen 1844 (Wasa Tidning
10/8 1844). Modern var då död, fadern 79 år. Kanske skedde besöket för att tillse den åldrade
fadern.
4 En annons kunde lyda: »I Franska och Tyska språken gifvas lektioner (med tal- och skriföfv-
ningar &c) af undertecknad, Ph. Magister Fredrik Eimele, Norra Smedjegatan N:o 18, 3 tr.
upp» (Aftonbladet 3/4 1856).
5 Enligt Larsson 2005 (s. 214) undervisades kadetterna redan första året i tyska. Läsåret 1825–
26, således alldeles innan Eimele började sin språkundervisning, ägnades 19 procent av under-
visningstiden i den s k nedre avdelningen åt engelska, tyska och franska. Sjökadetternas un-
dervisning bestod till 27 procent av främmande språk, att jämföras med landkadetternas 23
procent (s. 217). Språkutbildningen på Karlberg var således omfattande (jfr s. 221ff). Apropå
språkmästaren Eimeles musikanknytning kan nämnas att kadetterna också undervisade i dans. 
6 Bibliografiska uppgifter om Fredrik Eimeles publicerade arbeten med språklig inriktning
återfinns i källförteckningen. Eftersom några av Eimeles språkläroböcker kom ut i en andra
upplaga, måste de ha nått viss spridning. Ett betänkande om »till språkundervisningen inom
Elementarläroverken hörande frågor» från 1866 värderar dock inte Eimeles arbeten särskilt
högt som undervisningslitteratur för detta skolstadium. Hans översättning av Carl Heinrichs
svensk-tyska lexikon (1841) »behöfde göras fullständigare både hvad ord och fraser angår
samt i synnerhet genom exempel tillförklaring af de tyska ord eller vändningar, med hvilka de
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åt detta författarskap i över tjugo år. Han lyckades få flera arbeten utgivna
av Lindhs förlag i Örebro, då ett av landets största, vilket säkert hade bety-
delse för spridningen av hans böcker (Gustafsson 1990). 

Man måste konstatera att han tänkte brett, han skrev som framskymtat
inte bara språkläror av ett enda slag. Denna bredd berättar om hans stora en-
gagemang för språkundervisningens spridning, men också om hans kapaci-
tet att skriva i flera språkdidaktiska genrer. Hans utgåvor av tyska skönlitte-
rära texter – framför allt Tysk läsebok… (1842), men också Göthe´s Her-
mann und Dorothea (1845) – visar hans goda kännedom om tyskspråkig lit-
teratur.

Hans utgåvor annonserades flitigt, både i Sverige och Finland. Verken
riktas till både vuxna studerande och skolelever, vilket i sig berättar att han
förutom privatundervisning också var verksam i skolor som språkmästare
som termen länge löd. Det finns fog för att kalla honom en föregångare vad
gäller undervisning i moderna språk i Sverige. Om han kunde finska, är
dock obekant.

1842 fick han sin universitetsexamen från Åbo erkänd som giltig i Sveri-
ge.7

Även om källorna tiger om Fredrik Eimele som musiker och tonsättare i
Stockholm, kan man förutsätta att han både musicerade och komponerade.
En av de musikmiljöer som han bevisligen kom i kontakt med var Krigs-
akademien vid Karlberg, där Eric Arrhén von Kapfelman (1790–1851) då
var musiklärare, dessutom i likhet med Eimele violinist (jfr Hedwall 2003 s.
27ff). 

 Den mångsidige – och arbetsvillige – Fredrik Eimele gav sig också i kast
med att skriva dramatik, vid åtminstone två tillfällen. Han bearbetade det ur-
sprungligen polska lustspelet Damer och husarer som sattes upp på Drama-
tiska teatern 1835 och sedan gavs på flera scener i Stockholm (Dahlgren
olika betydelserna hos ett svenskt ord återgifvits» (s. 79). Om hans Lära om tyska språkets ut-
tal (1845) sägs följande: »Genom sin vidlyftighet och sina språkvetenskapliga utflykter är det-
ta arbete […] att anse mest egnadt för läraren och kan endast för den mer försigkomne lär-
ljungen tjena som handbok vid enskildt studium» (s. 60). Hans översättning av Adolphe
Peschiers Causeries parisiennes (1854) »utgörs av en samling dialoger, hållna i en lätt och le-
dig ton samt upptagande särskilt en mängd parisiska talesätt och idiotismer […] Men inne-
hållet är till stor del onjutbart för skolans lärljungar, då det förutsätter en bekantskap med pari-
siska förhållanden, som hos dem endast undantagsvis kan finnas» (s. 143). I ärlighetens namn
måste sägas att nästan alla granskade läroböcker får liknande kritik av kommissionen bakom
betänkandet. – Eimele publicerade åtminstone ett språkligt arbete i Tyskland. Detta anmäldes
i en facktidskrift. Recensenten tvingades konstatera att publikationen »ist zwar eine außeror-
dentlich gut gemeinte und mit liebe, im einzelnen auch nicht ohne Verständnis ausgeführte
Arbeit, leidet indessen in hinsieht auf den Inhalt sowohl, als auf den sprachlichen Ausdruck an
so wesentlichen schwächen, dass wir dem Leserkreise, für den sie bestimmt zu sein scheint, d.
h. gebildeten, die nicht Sprachforscher von Fach sind, und Anfängern auf dem gebiet der
Sprachenkunde, die größte vorsieht beim gebrauche derselben empfehlen müssen» (Arndt
1865 s. 319).
7 Konseljbeslut den 2/2 1842, Ecklesiastikdepartementet, dnr 600-41, jfr Aftonbladet 18/6
1842.
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Bild 1. Lärarkåren vid Borås tekniska elementarskola på 1860-talet, Fredrik Eimele sittande
längst till höger. Foto Gustav Nilsson, i Borås stadsarkiv.
1866 s. 383). Vidare översatte och bearbetade han en fransk originalpjäs
som i hans version blev Den vansinniga eller Dårhuset i Dijon och gavs på
Dramatiska teatern 1843 (Dahlgren 1866 s. 381).8 Dessa insatser berättar
samtidigt något om hans breda kontakter i Stockholms kulturliv.

1856 anställdes Fredrik Eimele som lärare i »lefvande språk» vid Borås
tekniska elementarskola. Han bröt således upp ännu en gång och anledning-
en till det är höljd i historiens dunkel. Skolan startade detta år och Eimele
var enligt uppgift den först anställde läraren (Suhonen 1990 s. 100). Skolvä-
sendets undervisning i moderna språk var under denna tid under uppbygg-
nad och de klassiska språken på tillbakagång. Eimeles gärning som före-
gångare fortsatte alltså genom att han byggde upp språkundervisning utan-
för Stockholm.9

Minnet av hans lärargärning talar om »den alltför beskedlige magister Ei-
mele», »den snälle, gamle finnen» som var »nästan onaturligt fördragsam»
8 Båda pjäserna sattes också upp – på svenska – i Åbo, Damer och husarer 1847, Den vansin-
niga eller Dårhuset i Dijon 1844. Detta måste ha sin bakgrund i att Eimele förmedlat sina
pjäsmanuskript till någon av sina bekanta i den forna studiestaden.
9 Av en reseberättelse i Åbo underrättelser (14/1 1859) vet vi att Eimele sommaren 1858 gjor-
de en resa till Schweiz, där han besökte Rigimassivet. 
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(Damm 1917 s. 155, jfr Damm & Svensson 1945 s. 375). Man kan verkligen
undra hur Eimeles timida personlighet passade för arbetet på denna pojk-
skola.10 Med vilken känsla öppnade han klassrumsdörren på morgnarna? Vi-
dare säger minnet att han »levde ett stillsamt liv. Han var ungkarl och spe-
lade fiol för [hyres]värdinnan» (Suhonen 1990 s. 100). »Troligen var hans
liv i Borås ganska trist» (Damm & Svensson 1945 s. 100), vilket i så fall för-
klarar de många ansökningar om andra lärarplatser som Eimele genom åren
postade.11

 Uppgifterna om Fredrik Eimeles medverkan i stadens musikliv är
mycket magra. Han var medlem i Borås Par Bricole, men var verkligen
ingen hängiven broder. Boråslogen bildades den 5 oktober 1860 och enligt
logematrikeln recipierades han med medlemsnummer 73 denna dag i första
graden. Redan nästa dag, den 6 oktober, recipierades han i andra graden.
Protokollet från denna ordenssammankomst berättar om en glad stund i mu-
sikens tecken:

§ 3
Efter slutad Loge qvarstadnade bröderne och fördrefvo aftonen under Musik och
glada sånger samt intogo kl 10 em gemensam sexa, hvarefter de åtskiljdes. 

Detta ser ut att vara det sista som Fredrik Eimele gjorde i Borås Par Bricole.
Han kallades till ett möte den 1 november 1860 med tredje graden, men i
matrikeln står »Ej recipierad».12 Troligen deltog han också i andra sociala
sammanhang med sin violin och sin kompositoriska ådra, även om inga spår
i källorna kan styrka något sådant. 

Eimele blev kvar i Borås till sin pensionering 1870, då han återvände till
Stockholm.13 Han avled i huvudstaden 1871 »efter långvarig och smärtsam
10 Karila (1959 s. 20) ger kanske svaret: »Anekdoten ist auch die Kunde, dass Eimele als
Schullehrer nicht gut die Disziplin aufrechterhalten konnte».
11 Fredrik Eimele var uppenbarligen inte tillfreds med sitt arbete i Borås, kanske inte heller
med staden. Han sökte redan 1857, således redan efter ett år, en tjänst som lärare i »främman-
de lefvande språk» vid Kalmar högre elementarläroverk, men erhöll inte tjänsten. 1860 sökte
han en lektorstjänst i levande språk vid Göteborgs högre elementarläroverk, men likaså förgä-
ves (Tidning för Wenersborgs för stad och län, 11/6 1860). Han inlämnade en besvärsskrivel-
se mot utnämningen (Aftonbladet 21/6 1861), men verkar inte haft framgång med sin klagan.
Samma år sökte han en adjunktur i »nyeuropeisk linguistik» vid Lunds universitet, dock för-
gäves (Aftonbladet 10/9 1861). 1863 sökte han en tjänst som inspektör vid Stockholms folk-
skolor, men fick inte heller den (Aftonbladet 7/1 1863), 1864 sökte han en lektorstjänst vid
Nyköpings högre elementarläroverk, men fick heller inte det arbetet (Aftonbladet 14/6 1864).
Det måste ha varit tröstlöst att gång på gång sätta ihop en ansökan, skicka iväg den med stora
förhoppningar om nytt arbete och efter ett tag få negativt besked. Eftersom de sökandes namn
publicerades i tidningarna, måste både arbetsledning och kolleger ha känt till hans flyttförsök.
12 Jfr Suhonen 1990 s. 149. Eimele är dock inte nämnd i Anderholms (1994) historik över or-
dens verksamhet i staden. – Jag tackar varmt förre stadsarkivarien Lars Johansson, Borås som
för min skull lagt ner åtskillig möda på att spåra Eimeles musikaliska verksamhet i Borås
stadsarkiv.
13 Eimele tilldelades pension genom ett konseljbeslut 31/12 1868 (Civildepartementet, ärende
nr 25). Han avflyttade 8/10 1870 från Karlsberg i Seglora, strax utanför Borås, där han bosatt
sig 1862 (Borås församling, In- och utflyttningslängd 1861–1876). 
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sjukdom» som dödsannonsen meddelar (Aftonbladet 30/1 1871). Fredrik Ei-
mele förblev livet igenom ogift. 

Efter hans bortgång skänktes hans musikaliska kvarlåtenskap av en bror
till Musikaliska akademiens bibliotek.14 Hade inte detta skett, skulle alla
spår av tonsättaren Fredrik Eimele varit borta, eftersom han inte fick se nå-
gon av sina kompositioner i tryck – en påminnelse om hur tillfälligheter styr
historieskrivningen. 

VERK

Dessvärre finns inga uppgifter om när och var Fredrik Eimele komponerade
sina bevarade verk. Hans gärning som tonsättare måste därför beskrivas ut-
ifrån det som noterna kan berätta, även om ingen av dem är daterade. Vi vet
dock att han 1833 skickade in kompositioner för bedömning till Kungl. Mu-
sikaliska akademien, den uppgiften säger att han hade skrivit en hel del
musik före 30-årsåldern och att han kanske tänkte sig ett liv i Sverige redan
innan han sökte tjänsten vid Kejserliga Alexanders-universitetet. Akade-
mien gav mot sina stadgar ett omdöme, vilket skrevs av akademisekretera-
ren Pehr Frigel. Han menade att Eimeles kompositioner »röja ett godt aes-
thetiskt anlag, uttryckande sig i en vacker, naturligt flytande melodisk satts»
(Utlåtande den 17 augusti 1833, Kungl. Musikaliska akademiens arkiv, Hu-
vudarkivet, AIa:10, Protokoll). Frigels ord är ärligt talat ganska intetsägan-
de, men han brydde ändå om att uttala sig om Eimeles verk. Hade Frigel fun-
nit Eimeles musik bristfällig, skulle han aldrig ha satt sitt namn under en
skriftlig bedömning.

Eftersom Eimele sände in tre instrumentalkompositioner – en stråkkvar-
tett, en romans för soloviolin och stråkkvartett samt ett variationsverk för
soloviolin – vet vi att han komponerade dessa verk före överflyttningen till
Sverige. Var någonstans de tillkom och i vilket sammanhang de skrevs,
kommer dock att förbli okänt. 

Stråkkvartetten i klassiska fyra satser är relativt enkelt koncipierad, med
en helt dominerande förstafiol som stöds i sin uppvisning av övriga instru-
ment.15 Det är inte svårt att föreställa sig Eimele själv som den lysande pri-
marien. Det sistnämnda gäller också solopartiet i den ensatsiga Romans för
soloviolin och stråkkvartett – för övrigt en udda besättningstyp som antag-
ligen speglar en specifik tillkomstsituation, ett kammarmusiktillfälle någon-
stans någon gång.

Det finns anledning att tvivla på att de nämnda verken var Eimeles enda
14 Gåvan erkändes av Musikaliska akademien vid en sammankomst 22/2 1872, varefter bro-
derns summariska förteckning över donationen lades som en bilaga till protokollet (Kungl.
Musikaliska akademiens arkiv, Huvudarkivet, AIa:27, Protokoll 1872).
15 I Bo Wallners (1979) detaljerade genomgång av svenska stråkkvartetter från den aktuella
epoken saknas Eimeles verk. Möjligen räknade inte Wallner kvartetten som »svensk».
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Bild 2. Början på Romance för soloviolin och stråkkvartett av Fredrik Eimele. Musik- och
teaterbiblioteket. 
instrumentala kompositioner. Flera instrumentalverk kan ha gått förlorade.
Det är nämligen inte troligt att han skrev komplexa kvartettsatser utan att ha
prövat instrumentalkomponerande i enklare former. Hans stora intresse för
estetiska aspekter på instrumental musik talar också för att han skrivit fler
instrumentala verk än de bevarade.16

Under sina år i Sverige var Fredrik Eimele en utpräglad vokaltonsättare.
16 I Carl Nissers innehållsrika katalog över svenska instrumentalverk 1770–1830 (1943) sak-
nas Eimeles kompositioner.
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Kanske hade han här sämre möjligheter att delta i kammarmusicerande. Fri-
gels positiva ord borde annars ha sporrat honom till fortsatt komponerande
för stråkinstrument. Hur som helst säger Eimeles koncentration på vokala
verk åtskilligt om tiden. Under 1800-talets första decennier etablerade flera
betydande svenska författare en nyromantisk dikt som fick stor spridning
och som mer eller mindre väntade på att tonsättas. Erik Gustaf Geijer, Per
Daniel Amadeus Atterbom och Erik Johan Stagnelius hörde till diktarnam-
nen. Den boksynte Eimele skrev musik till texter av alla tre. Dessutom fanns
ett uppblossande intresse för folkvisor, manifesterat genom insamling och
utgivning, vilket inspirerade flera till sångkomponerande. Tidigare handla-
de det om sällskapsvisor (som exempelvis hos Bellman), nu växte det fram
ett intresse för genomkomponerade solosånger, vilket gav tonsättarna nya
utmaningar. Typiskt nog använde Bellman redan existerande melodier till
sina visskapelser.

Fredrik Eimeles tolv bevarade sånger är barn av denna övergångstid. De
flesta av dem har visartade melodier som inte ställer särskilt höga sångliga
krav. Pianosatsen är mer utarbetad än ett visackompanjemang, men ändå
tekniskt överkomlig för en god amatörmusiker. Ifall de tonsatta dikterna har
flera strofer, sjungs de till samma melodi och samma pianosats, vilket är yt-
terligare ett tecken på närheten till visan.17

Med sina ovanligt stora språkkunskaper och med sin kännedom om fram-
för allt tysk litteratur hade han kunnat skriva musik till texter på andra språk
än svenska. Men med något enstaka undantag ägnade han sig som sångton-
sättare bara åt svenskspråkiga texter. (Han översatte dock några ursprungli-
gen svenska texter till tyska och lade översättningen under originaltexten.)
Den saken kan möjligen förklaras av att han ingick i den nämnda vurmen
för sångkomponerande på svenska.

Fredrik Eimele är för övrigt en av dem som tonsatt Johan Ludvig Rune-
bergs dikt »Vårt land». Den förste att skriva en melodi till dessa ord var
Fredrik Pacius (1848) – det är hans tonsättning som utgör Finlands natio-
nalsång. Eimeles och andra efterföljares skapelser har inte kunnat rubba
Pacius-melodins ställning (Mäkelä 2009 s. 125ff, jfr Hillila & Blanchard
Hong 1997 s. 239 och Tarasti 1999 s. 122).

En särskild omständighet kring Eimele som tonsättare är att inget av hans
musikaliska verk kom ut av trycket. Publicering borde annars ha legat nära
till hands för en person med förlagskontakter, om än inte med musikförlag.
Men Eimeles kompositioner har alltså förblivit otryckta.18 Det innebär att
kompositionerna nådde en begränsad krets under hans livstid, vilket i reali-
teten handlar om de sammanhang som han själv medverkade i. Denna slut-
sats säger att Eimeles musik i första rummet ska förstås som delar av den
17 I Axel Helmers noggrant gjorda studie om svensk solosång 1850–1890 (1972) förekommer
inte Eimeles produktion.
18 En sång, »Hök och duva», har getts ut i antologin Finlands sångskatt/Suomen lauluaarre
(1947 s. 34–35)
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Bild 3. Början på Fredrik Eimeles tonsättning av Runebergs dikt Vårt land. Musik- och teater-
biblioteket.
musikalisk praktik som han medverkade i, i andra rummet uppfattas som ett
antal fristående verk som kan – och ska – jämföras med andra samtida mu-
sikskapares kompositioner. Hans verk är därför uttryck för vissa bestämda
kretsars behov av för dem anpassade kompositioner – och speglar dessa
kretsars uppfattningar av lämplig umgängesmusik, närmare bestämt kretsar-
nas uppfattningar om lämpliga genrer, former och musikaliska uttryck. Det
intressanta i sammanhanget är att Eimele skrev instrumentalverk före över-
flyttningen till Sverige och väl i Sverige till synes bara sånger. Det kan vara
en indikation på att han deltog i skilda sociala sammanhang före och efter
flytten och att de olika miljöerna manade honom att ägna sig åt skilda kom-
positionsinriktningar. Om det stämmer, hade Eimele efter flytten till Sverige
inte något umgänge som stimulerade honom till att ägna sig åt kammarmu-
sik.

Måhända hade han bestämda sångare i åtanke när han skrev sina vokala
kompositioner, sångare som tillhörde hans musikaliska umgänge. Kanske
var det samma sak med pianostämman.

MUSIKESTETIK

Fredrik Eimele kan inte bara kallas föregångare inom undervisning i moder-
na språk, han framstår också som en tidig företrädare för estetiska tanke-
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gångar inom musikområdet. I Sverige, är det bäst att tillägga. Hans intresse
för musikestetiska frågor finns framför allt dokumenterade i en serie artiklar
som han publicerade i Ny tidning för musik 1853–1855, en tidning som gavs
ut veckovis av Abraham Hirsch med Wilhelm Bauck som redaktör (om den-
na tidskrift, se Heintz 1992 s. 201f). Eimeles kontakt med dessa personer
vittnar om hans samröre med centrala personer i Stockholms musikliv. 

Artiklarna är författade av en person med mycket goda musikhistoriska
kunskaper, men också med förmåga att föra estetiska resonemang – kort
sagt en person med stor beläsenhet. Delar av hans artiklar kan med dagens
synsätt karakteriseras som sakkunniga musikanalyser. Till saken hör att tid-
ningen vid två tillfällen hänvisar till att artiklarna är utdrag ur större arbeten.
Det gäller dels »en esthetisk historisk afhandling om violinens och violon-
cellens egenskaper, namnkunniga violin- och violoncell-virtuoser» (Ny tid-
ning för musik, 1853, nr 32, s. 42), dels »en ännu ej tryckt avhandling om
Beethovens, Mozarts och Haydns symfonier» (Ny tidning för musik 1854,
nr 38 & 39, s. 101). Dessvärre har den förstnämnda av dessa större texter
gått förlorad. Den andra överlämnades till dåvarande Musikaliska akade-
miens bibliotek tillsammans med de bevarade kompositionerna. Ett tredje
bokmanuskript, betitlat Genie in Kunst und Wissenschaft, finns omtalat i lit-
teraturen om Eimele (Karila 1959 s. 21, Hillila & Blanchard Hong 1997 s.
58). Det ska enligt uppgift finnas i Leipzig, okänt om den saken stämmer. 

Med Musikaliska akademiens positiva behandling av hans kompositioner
i minnet tog han ett liknande initiativ 35 år senare, således 1868. Han skick-
ade då in ovan nämnda arbete om Beethovens, Mozarts och Haydns symfo-
nier och önskade få det bedömt, möjligen också få det introducerat vid aka-
demiens så kallade undervisningsverk. Akademien gav bedömningsuppdra-
get åt Wilhelm Bauck, lärare i »Musikens historia och estetik» vid nämnda
verk, som nämnts också den som i egenskap av redaktör för Ny tidning för
musik bidragit till publiceringen av Eimeles texter. 

I sitt bevarade utlåtande är Bauck inledningsvis uppskattande, när han
menar att arbetet »förutsätter ett träget och mödosamt arbete, hvilket dess
mera förtjenar aktning, som dess innehåll öfverallt röjer både en varm kärlek
för saken och samvetsgrant bemödande om att vara sanna». Men efter detta
välvilliga konstaterande kommer domen: »[D]et hela har en alltför tydlig
prägel af en dilettantism, som väl förmår njuta af det sköna, men ej intränga
i djupet af dess väsende». En viktig omständighet var alltså Eimeles status
som »dilettant», dvs han saknade formell musikutbildning och var inte hel-
ler yrkesverksam inom musikområdet. Bauck framhåller vidare: »Hans es-
tetiska analys inskränker sig merendels endast till yttranden af det subjekti-
vare intrycket, under det att den tekniska dels är nog ytlig och ofullständig,
dels ock isynnerhet förråder en bristande förmåga att på estetisk väg moti-
vera exceptionella tekniska förhållande, hvarförutan kritiken öfver Beetho-
ven ofta stannar i märket». Och som om denna avrättning inte skulle räcka,
uttalar sig Wilhelm Bauck också om Eimeles skrivkonst: »Dessutom är sti-
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len alltför vidlyftig och framställningssättet för litet koncentreradt» (Utlå-
tande av Wilhelm Bauck 7/12 1868, KMA:s arkiv, Huvudarkivet, AIa:25
Protokoll 1868). 

Slutsatsen var given. Bauck kunde inte »tillstyrka [undervisningsverkets]
kollegium att vidare reflektera på nämnde arbete». Med Baucks granskning
som grund kunde akademien endast besluta att »dessa arbeten icke ega så-
dana förtjenster att Akademien öfver dem kunde meddela något omdöme»
(sammankomst den 22/1 1869, KMA:s arkiv, Huvudarkivet, AIa:25 Proto-
koll 1868).

Den hårda domen måste ha varit en verklig motgång för den flitige och
aspirerande Eimele. Det var nog också en tagg att just Bauck som i egenskap
av redaktör behandlat de insända texterna positivt var totalt negativ mot ma-
nuskriptet. Vi vet förstås ingenting om deras relation och om manuskriptets
halt, men Baucks skoningslösa bedömning är ändå anmärkningsvärd. Det
var trots allt få som vid denna tid skrev om musikestetiska frågor på svens-
ka. Men en bidragande orsak till Baucks – och akademiens – negativa in-
ställning var helt säkert Eimeles ställning som »dilettant». Förutom att han
inte hade formell musikutbildning saknade han det nätverk av centrala kon-
takter som en sådan skolning också gav. Han stod alltså utanför musikens
etablissemang. 

Den finländske musikforskaren Tauno Karila har studerat manuskriptet
om Mozarts, Haydns och Beethovens symfonier. Hans slutsats är värd att ci-
teras, eftersom han uppskattar texten på ett annat sätt än Bauck:

Von Finnland och Skandinavien aus betrachtet ist Eimeles Untersuchung ein-
zigartig. Hier verkündet ein finnischer Forscher ausführlicher und weitsichtiger
als irgendein anderer in den nördlichen Breiten seine Meinung zu den brennend-
sten internationalen Kunstfragen der Epoche, und zwar mit einer Befähigung,
die nur möglich war dank persönlicher Intelligenz, unabhängigen Mutes und
künstlerischer Gestaltungskraft sowie in unmittelbarer Berührung mit dem ge-
samteuropäischen Musikleben (Karila 1959 s. 94).

Man kan beklaga att Eimele inte fick uppleva denna upprättelse. För oss bi-
drar Karilas bedömning till att inse värdet i Fredrik Eimeles musikestetiska
författarskap, hans odiskutabla beläsenhet i samtidens musiklitteratur och
hans förmåga att formulera sina iakttagelser i partituren.

DISKUSSION

Vad bidrar en livsberättelse, som den om Fredrik Eimele, till musikhistorie-
skrivningen i stort? 

Ja, beskrivningen av hans liv och verk ger ytterligare en nyans till bilden
av musikodlingen i Sverige i mitten av 1800-talet. Han tillhörde förvisso
inte musiklivets centrala kretsar som alla dem vars verksamhet tidigare
skildrats. Fredrik Eimele hade sin yrkesverksamhet inom ett annat område
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än musiken och bodde en tid på avstånd från det dominerande Stockholm.
Berättelsen om honom som person och som musikgestalt beskriver villko-
ren för en musikaktiv person utanför det som i den existerande historieskriv-
ningen betraktas som centrum – en nog så viktig del av förståelsen av det
dåtida musiklivets förutsättningar.

Ett särskilt värde finns i beskrivningen av Eimele som tonsättare i rela-
tion till hans övriga sysslor. Det står klart att han knappast hade några in-
komster av vare sig violinspel eller komponerande. Han levde helt och hållet
på sin undervisning och sina språkläroböcker. Eimele är därmed en i raden
av musikskapare som haft sin yrkesverksamhet utanför musikområdet och
som komponerat på lediga stunder. Hans komponerande var för den skull
inte någon mindre satsning, utan bör ha varit en viktig, för att inte säga nöd-
vändig syssla för honom. Alldeles oavsett eftervärldens bedömning av kom-
positionernas konstnärliga halt, var hans komponerande med största sanno-
likhet stimulerande inslag i det musikliv som Eimele var delaktig i. En ton-
sättare som Eimele bör framför allt ses i det sociala sammanhang som han
deltog aktiv i, detta för att förstå hans kompositioner. 

En annan reflektion till följd av beskrivningen av den musikaktive Ei-
mele handlar om bristen på källor. Hans musicerande och hans deltagande
i musiklivet har lämnat få direkta spår. Brevmaterial saknas, vittnesskild-
ringar finns inga, tidningstrycket tiger – för att inte tala om tystnaden i den
existerande vetenskapliga litteraturen. Detsamma gäller många andra jäm-
förbara personer i musikhistorien. Det är helt enkelt en utmaning att skild-
ra dessa personers insatser och därigenom göra musikhistorien rikare.
Men ska den varierande tillgången på källmaterial styra musikhistorie-
skrivningen?

Vem har hört Fredrik Eimeles musik? Jag återkommer envist till den frå-
gan, nu efter att ha berättat om denne idoge språkman och tonsättare. Svaret
är att det finns ytterst få levande personer som kan bevara frågan jakande.
Så undanskymt är hans musikaliska arv. Men efter läsning av denna artikel
finns ändå någon som kan påstå att han eller hon åtminstone hört hans namn
nämnas. 
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