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Kapitel 1 – Utgångspunkter och 
problemställning 

Inledning 
1800-talet var en tid för betydande omvandlingar inom det offentliga musik-
livet i stora delar av Europa. Detta ägde rum i samband med betydande för-
ändringar i samhället i stort. Det långa 1800-talet (1789–1914) som perio-
disk avgränsning innefattar bland annat de politiska omvälvningar som följ-
de den franska revolutionen, industrialismen, en stark befolkningstillväxt, 
social omvandling och imperialismen. 1800-talet brukar också framhållas 
som medelklassens eller borgerlighetens århundrade. Den borgerliga offent-
ligheten kan betraktas som en effekt av dessa förändringar i samhället, och 
den var central för kulturens formering i det nya samhälle som växte fram 
under perioden. Alla dessa olika förändringar hade starka följdverkningar på 
kulturlivet. Musiken i det offentliga fick nya former som anpassades till de 
nya samhällsstrukturerna. 

Sverige var långt ifrån isolerat från förhållandena i övriga Europa, och 
påverkades starkt av det som hände i resten av Västeuropa. Även i Sverige 
genomfördes stora politiska reformer som utmynnade i en övergång från 
kungligt envälde till parlamentarisk demokrati i form av konstitutionell mo-
narki. Industrialiseringen, befolkningstillväxten och urbaniseringen tog fart, 
särskilt efter mitten av århundradet. Samhällets sociala sammansättning för-
ändrades under denna period och medelklassen kom gradvis att ta över som 
kulturbärande skikt. Fram till och med början av 1800-talet hade det offent-
liga musiklivet i Sverige varit knutet till representativa funktioner inom hov 
och kyrka. Stockholm, i egenskap av huvudstad samt kungligt och administ-
rativt centrum, utmärkte sig tidigt genom ett offentligt musikliv. 

Det offentliga musiklivet i Stockholm påverkades av de allmänna struktu-
rella förändringar som ägde rum inom samhället i stort. Den borgerliga of-
fentlighetens framväxt och borgerlighetens övertagande som kulturbärare 
påverkade musikens roll i det offentliga. Musiken fick nya funktioner som 
grundades på de nya klassernas efterfrågan på underhållning, bildning och 
sociala mötesplatser. I detta sammanhang uppkom även en offentlig diskuss-
ion kring musik. Särskilt intressant är 1850-talet, en period då en livlig mu-
sikdebatt fördes inom den musikaliska fackpress som etablerats under detta 
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årtionde. I detta arbete behandlas just den strukturomvandling som ägde rum 
inom det offentliga musiklivet i Stockholm under perioden 1840 till 1890. 

Problemställning 
I början av 1800-talet var kungamaktens inflytande över det offentliga mu-
siklivet dominerande. De offentliga musikinstitutioner som fanns – Kungliga 
Teatern och Kungliga Operan, Kungliga Hovkapellet, Kungliga Musikaliska 
Akademien – var alla knutna till kungamakten och var grundade utifrån re-
presentativa syften. Det offentliga konsertlivet kretsade kring dessa institut-
ioner och kring personer knutna till dem eller till kyrkan. Publiken bestod 
främst av samhällets övre skikt och det musikintresse som odlades grundade 
sig främst i överklassens hem- och sällskapsmusicerande. 

Mot slutet av 1800-talet hade en rad nya institutioner där musik framför-
des växt fram och stora delar av musiklivet var helt frikopplat från kunga-
makten. Trots detta fanns de kungliga institutionerna fortfarande kvar, och 
flera av dem stod fortfarande i centrum för musiklivet, men i förändrad form. 
Utvidgningen av musiklivet var omfattande och innebar även en allt mer 
betydande uppdelning mellan konstmusik och musik av mer populär lättsam 
underhållningskaraktär. Musiken var ett återkommande inslag i dagspressen 
och en bestående musikalisk fackpress etablerades i och med Svensk musik-
tidning. Det fanns ett musikkonservatorium som erbjöd yrkesutbildningar 
inom musik, och en större grupp yrkesmusiker. Publiken hade också utvid-
gats till att omfatta en större andel av befolkningen och den dominerades inte 
längre av aristokrati och de allra rikaste, utan präglades av medelklassen. Det 
fanns också både bland publik och och bland musiker en vilja att ytterligare 
utvidga musiklivet genom etablerandet av fler fria musikinstitutioner. 

Den underliggande tesen i följande arbete är att Stockholms offentliga 
musikliv genomgick en strukturell omvandling under 1800-talet. En av de 
viktigaste förändringarna var övergången från att vara medel för en represen-
tativ offentlighet till en allt fastare förankring i en borgerlig offentlighet. En 
annan central förändring var en gradvis uppdelning av musiken i en konst-
musikalisk och en mer populär eller lättsam sfär. I denna studie ligger fokus 
främst på den konstmusikaliska sfären. 

Syftet med arbetet är att skildra de strukturella förändringarna inom 
Stockholms musikliv med fokus på den konstmusikaliska sfären under peri-
oden ca 1840 till 1890. Det övergripande kunskapsmålet är att öka förståel-
sen för de processer som fanns inom de strukturella förändringarna. 

För att kunna skildra den omvandling som ägde rum inom det offentliga 
musiklivet i Stockholm under den aktuella perioden ligger frågorna hur och 
varför i centrum för undersökningen. Hur gick processerna till och varför såg 
händelseförloppet ut som det gjorde? 
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Omvandlingen av det offentliga musiklivet kan studeras utifrån många 
olika perspektiv. Jag har ringat in de områden inom musiklivet som var mest 
centrala i förändringsprocessen eller där de största förändringarna ägde rum, 
vilka är publikationsmarknaden, konsertlivet, musikutövarna, och publiken. 
Dessa områden har något olika karaktär och kan delas in parvis. Publikat-
ionsmarknaden och konsertlivet var offentliga uttryck och arenor för det 
offentliga musiklivet, medan musikprofessionerna och publiken var förut-
sättningar för detsamma. 

För att förklara hur etableringen ägde rum analyserar jag bland annat för-
ändringen ur ett institutionaliseringsperspektiv. Institutionalisering handlar 
om hur något förankras i samhället. Den strukturella omvandlingen av det 
offentliga musiklivet handlade till stor del om hur gamla institutioner fick 
nya former och hur nya uppkom inom det nya samhälle som växte fram un-
der den här tiden. Uttrycken och arenorna för musiken i det offentliga för-
ändrades. I och med att strukturerna omvandlades ändrades även förutsätt-
ningarna för musiken. Detta kom bland annat att innebära en professional-
isering av musiklivet och förändringar i publikens sammansättning. Jag ana-
lyserar därför även dessa områden ur ett professionaliseringsperspektiv. 

Jürgen Habermas idéer om offentlighet har legat till grund för mycket 
forskning om 1800-talets samhälle och utgör även utgångspunkt för denna 
undersökning.1 Habermas undersöker i boken Borgerlig offentlighet stora 
strukturella förändringar inom samhället, men en begränsning är att han inte 
lägger någon fokus på enskilda aktörers betydelse för dessa strukturella för-
ändringar. I detta arbete utgår jag från Habermas studie men har valt att även 
uppmärksamma enskilda aktörers betydelse för den strukturella omvandling-
en. Detta därför att Stockholms offentliga musikliv under den här perioden 
berör en begränsad andel av befolkningen och jag vill visa att enskilda aktö-
rer även kunde påverka strukturerna, åtminstone i denna typ av mindre och 
avgränsade miljöer. I mindre miljöer får enskilda aktörer således större hand-
lingsutrymme och har större möjligheter att påverka strukturerna. Genom att 
lyfta fram enskilda aktörer inom ramen för denna process möjliggörs en 
förståelse och insikt i de motiv och syften som kan ha legat bakom enskilda 
individers och institutioners handlingar och som fungerade som pådrivande 
faktorer inom det offentliga musiklivet. Dessa arbetade i ett sammanhang där 
förändringar sågs som något nödvändigt och eftersträvansvärt. Förutom att 
det var en tid då samhället i stort förändrades strukturellt, särskilt under 
1850-talet, var influenserna från Europa stora bland annat genom utlandsvis-
telser, men även genom en ökad massmedial bevakning av omvärlden. Detta 
gjorde att en primär ambition hos många av de drivande aktörerna var att 
anpassa det offentliga musiklivet i Stockholm till en internationell nivå. För 
att åskådliggöra influenser från utlandet och skapa en kontext för de uttalan-

                               
1 Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet: kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det mo-
derna samhället, övers. Joachim Retzlaff 4:e uppl. (Lund: Arkiv, 2003 (1964)). 
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den som gjorts i den samtida pressen och andra publikationer undersöks även 
den musikaliska repertoaren inom musiklivet. 

Svaret på frågan om hur den strukturella omvandlingen såg ut bryts i 
denna studie ner i en rad mindre frågor som kopplas till de fyra huvudområ-
den som står i fokus. Frågan om varför denna omvandling ägde rum och såg 
ut som den gjorde bryts också ner i mindre frågor inom de fyra huvudområ-
dena. 

Teoretiska utgångspunkter, begrepp och avgränsningar 
Jag har i denna studie valt att fokusera endast på staden Stockholm. Stock-
holm var centralt för musiklivet i Sverige och hade stor betydelse för musik-
livet i Sverige. En viktig anledning till att Stockholm utmärkte sig i musika-
liskt hänseende var egenskapen av huvudstad och den kungliga och adliga 
närvaron i början av perioden. Utmärkande för Stockholms offentliga musik-
liv är just övergången från att ha varit en del av den representativa offentlig-
heten till att vara en viktig faktor inom den borgerliga offentligheten. 

Strukturernas förändring över tid. Periodisering och 
kronologiska avgränsningar 
Inom historieforskningen är det vanligt att diskutera periodisering under 
1800-talet eftersom sekelgränserna inte egentligen har någon historisk inne-
börd i sig. Historisk periodisering handlar alltid om efterkonstruktioner och 
jag anser att det ibland kan vara att föredra att inte göra alltför tvärsäkra av-
delningar. I föreliggande arbete har jag därför valt att röra mig inom en pe-
riod där början och slutet får vara något öppna. 

Eric Hobsbawm delar in 1800-talet i tre delar som tillsammans bildar ”det 
långa 1800-talet” 1789–1914.2 Ur ett allmänt musikhistoriografiskt perspek-
tiv är Carl Dahlhaus avgränsning av det musikaliska 1800-talet, 1814–19143, 
en utgångspunkt som baserar sig lika mycket på musikestetiska som sociala 
faktorer. Både Hobsbawm och Dahlhaus antyder att tidsindelningen inte är 
helt enkel och det går inte alltid att sätta exakta start och slutdatum.4 Hobs-
bawm hävdar att det alltid är enklare att avgränsa när det sker stora föränd-
ringar – revolutioner – än när det inte gör det, men han anser också att det 
inte heller alltid är intressant att göra exakta avdelningar. 

                               
2 Eric Hobsbawm, Revolutionens tidsålder övers. av Jaak Talved (Stockholm: Tiden, 1979 
(1962)); Kapitalets tidsålder, övers. av Roland Adlerberth (Stockholm: Tiden, 1981(1975)); 
Imperiernas tidsålder övers. av Roland Adlerberth (Stockholm: Tiden, 1989 (1987)). 
3 Carl Dahlhaus, Nineteenth-century music, engelsk översättning av J. Bradford Robinson 
(Berkeley: University of California press 1989), s. 1. 
4 Exempelvis Hobsbawm, Kapitalets tidsålder, s. 411. 



 19

Att utgå från revolutioner inom musiklivet för att periodisera utveckling-
en i Stockholm skulle innebära en alldeles för långsökt förklaringsmodell. 
När det gäller den strukturella omvandlingen av musiklivet anser jag att det 
är bättre att koppla periodiseringen till förändringar inom samhället i stort. 
Kring 1848 skedde stora samhällsförändringar i Europa och i Sverige och 
utgör således en bra utgångspunkt. Min periodisering har sin grund i Eric 
Hobsbawms ”kapitalets tidsålder” 1848–1875, eftersom de samhälleliga 
förändringar som då ägde rum var avgörande för omvandlingen av musikli-
vet. Periodisering av musikhistorien med denna utgångspunkt har gjorts tidi-
gare. Dahlhaus använder också 1848 som en brytpunkt, vilket baseras på 
allmänna politiska omvälvningar och inte någon specifik musikhistorisk 
händelse. För mina syften i denna undersökning är det främst de sociala och 
politiska förändringarna i samhället som måste ligga till grund för periodise-
ringen och inte musikestetiska, även om dessa kan vara intressanta för vissa 
frågor. 

Denna periodisering utgör dock endast en grund och jag har i denna stu-
die valt att utsträcka periodiseringen både framåt och bakåt i tiden. Detta är 
kopplat till min utgångspunkt att det inte endast är stora samhälleliga föränd-
ringar som hade betydelse för omvandlingen av musiklivet. Om man ser till 
enskilda aktörer överensstämmer inte deras verksamhetsperioder med perio-
diseringen som jag utgått ifrån utan de följer sina egna linjer. Det går inte att 
täcka in alla händelseförlopp och någonstans måste gränserna ändå dras. 
Därför har jag valt perioden mellan 1840 till 1890 vilket täcker in kapitalets 
tidsålder och alla de samhällsförändringar som denna innebar, men som även 
ger utrymme för att studera pågående processer inom musiklivet som 
sträckte sig över en längre tidsperiod. 

Offentligt musikliv 
I fokus för denna undersökning står det offentliga konstmusiklivet i Stock-
holm. Offentlighet är både en del av avgränsningen, och ett sätt att förklara 
de strukturella förändringar som ägde rum inom musiklivet under perioden. I 
avgränsande mening syftar offentligt musikliv till det som har med musik att 
göra och som är tillgängligt för en större grupp människor vilka inte nöd-
vändigtvis behöver knytas samman genom släkt, vänskaps- eller bekant-
skapsband. 

Det jag valt att beteckna med begreppet musikliv är en sammanfattning av 
de företeelser inom ett visst område och en viss tid som har med musik och 
dess utövning att göra.5 Företeelser inom det offentliga musiklivet var exem-
pelvis operan, konserter, orkestrar, musikutbildning, musikpublikation, mu-

                               
5 ”MUSIK-LIV: sammanfattningen av de företeelser inom ett visst område l. under en viss tid 
o. d. som ha samband med musiken l. dess utövande (konster o. d.). BAUCK (1862)” Svenska 
akademiens ordbok online, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (hämtat 2014-01-07). 
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siktidskrifter. Alla dessa företeelser hade förebilder inom de stora Europe-
iska musikstäderna Paris, Wien och London.6 

Att undersöka hela Stockholms offentliga musikliv i detalj har inte varit 
möjligt inom ramen för detta arbete. Därför har jag valt att gå djupare in på 
vissa områden. Musik förekom i många olika sammanhang och den första 
och mest avgörande avgränsningen har varit att endast behandla det offent-
liga musiklivet. Det offentliga musiklivet var tillgängligt för en större grupp 
människor som var oberoende av varandra, till skillnad från det privata mu-
siklivet som berörde mindre grupper som kopplades samman av någon form 
av inbördes relation. Företeelser som kvartettspel inom den borgerliga sa-
longen, konserter inom hemmen, eller andra privata sammanslutningar bland 
exempelvis föreningar eller liknande undersöks inte här. Det finns dock före-
teelser som ligger i gränslandet mellan det helt offentliga och det helt pri-
vata. En sådan är de musikföreningar och sällskap som ägnade sig åt musik-
aktiviteter. Jag har valt att endast behandla musikföreningar och liknande när 
de verkade inom den offentliga sfären, och exempelvis anordnade offentliga 
konserter. 

Jag behandlar även musikutbildningar i viss utsträckning eftersom vissa 
utbildningsinstitutioner hade stor betydelse för det offentliga musiklivet och 
dess utveckling. Utbildningarna var betydelsefulla främst för att de bidrog 
till förutsättningarna för ett offentligt musikliv. 

En viktig avgränsning i detta arbete är att huvudfokus ligger på de förete-
elser där musiken var i centrum. Detta utesluter exempelvis mycket av den 
musik som framfördes inom exempelvis teaterföreställningar, gudstjänster, 
allmänna sammankomster, alltså företeelser där musiken inte var den pri-
mära huvudattraktionen. 

Under 1800-talet, främst under den andra hälften, skedde en ökad diffe-
rentiering av genrer inom musiklivet i Stockholm. Det var främst var en 
successiv uppdelning mellan konst- och populär- eller underhållningsmusik. 
Även om denna uppdelning var tydlig påverkade de olika musiksfärerna 
varandra. I denna undersökning står den konstmusikaliska sfären i fokus. För 
att sätta den konstmusikaliska sfären i en kontext och förklara vissa förhål-
landen berörs även vissa delar av populär- och underhållningsmusiksfären. 

Ambitionen med denna studie är inte att ge kompletta redogörelser för en-
skilda institutioner såsom Kungliga Teatern eller Hovkapellet. Några få in-
stitutioner var dock centrala inom det offentliga musiklivet och för att förstå 
processerna som ligger bakom den strukturella omvandlingen behöver vissa 
institutioner studeras något mer grundligt. 

Habermas idé om en borgerlig offentlighet är helt kopplad till uppkoms-
ten av ett borgerligt samhälle genom den tidiga finans- och handelskapital-

                               
6 Katherine Ellis, ”The structures of musical life”, The Cambridge history of nineteenth centu-
ry music, Jim Samson (ed.) (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), s. 343. 
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ismen.7 Han betonar att offentligheten och relationen mellan det offentliga 
och det privata sett olika ut under olika perioder. Habermas går i sin fram-
ställning så långt tillbaka som antiken, och sedan vidare till det feodala sam-
hället. Det mest intressanta är den borgerliga offentlighetens direkta före-
gångare, som Habermas benämner som den representativa offentligheten. 
Den representativa offentligheten existerade inom det feodala samhället och 
det var överheten som skulle presenteras inför folket. I detta fall är det inte 
fråga om någon offentlig sfär utan något mer i stil med statussymboler, det 
vill säga överheten som uppvisar sin status offentligt.8 Den borgerliga offent-
ligheten utgörs istället av en samling privatpersoner som för ett offentligt 
resonemang.9 Relationen mellan det privata och det offentliga blir något 
komplicerat eftersom det privata ställs emot det statliga, men inom det pri-
vata området finns det borgerliga samhället, en kulturmarknad samt kärnfa-
miljens inre rum. Det handlar om olika sociala områden där ”den fundamen-
tala skiljelinjen mellan stat och samhälle skiljer den offentliga sfären från det 
privata området”. Det är inom det privata området som den borgerliga of-
fentligheten finns, eftersom det handlar om privatpersoners offentlighet till 
skillnad från statsmakten eller kungamaktens offentlighet. Inom privatperso-
nernas sociala område gör Habermas också en åtskillnad mellan privatsfär 
och offentlighet. Det sociala område som utgör den borgerliga offentligheten 
består av de sociala institutioner där privatpersoner samlas till en publik och 
för en offentlig diskussion. 

Begreppet borgerlig offentlighet har använts för att beskriva samhället i 
Sverige under 1800-talet i ett stort antal tidigare studier.10 Användandet har 
dock kritiserats på grund av dess utsträckning och brist på reflektion, vilket 
bidragit till att begreppet börjar bli urvattnat och förlorat sin betydelse.11 
Trots detta är Habermas idé om den borgerliga offentligheten den som bäst 

                               
7 Följande stycke, Habermas, Borgerlig offentlighet, s. 23–90. 
8 Se även Sebastian Olden-Jørgensen, ”Court Culture and Political Power in Early Modern 
Denmark”, Scandinavian Journal of History nr 27, 2002, s. 66. 
9 Följande stycke, Habermas, Borgerlig offentlighet, s. 23–90. 
10 Se exempelvis: Arne Melberg, Realitet och utopi: Utkast till en dialektisk förståelse av 
litteraturens roll i det borgerliga samhällets genombrott (Stockholm : Rabén & Sjögren, 
1978), Anders Burman, Politik och sak: C. J. L. Almqvist samhällstänkande 1839-1851 (diss. 
Eslöv: Östlings bokförlag Symposion, 2005), Anders Carlsson, ”Handel och Bacchus eller 
Händel och Bach?”: Det borgerliga musiklivet och dess orkesterbildningar i köpmannasta-
den Göteborg under andra hälften av 1800-talet (Göteborg: Tre böcker, 1996) eller Karin 
Hallgren, Borgerlighetens teater: om verksamheten, musiker och repertoaren vid Mindre 
Teatern i Stockholm 1842-63 (diss. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis : 2000) för att 
nämna några. 
11 Karin Sennefelt, “Mellan hemligt och offentligt : Sven Hofman vid riksdagen 1765-66”, 
Riksdag, Kaffehus och predikstol: frihetstidens politiska kultur 1766-1772, Marie-Christine 
Skuncke och Henrika Tandefelt (red.) (Stockholm: Atlantis, 2003). I vissa fall har författare 
gått så långt som att säga att begreppet till och med blivit så pass flytande att det går att appli-
cera på i stort sett vad som helst. Se Brian Cowan, ”What was masculine about the Public 
Sphere? Gender and the Coffeehouse Milieu in Post-Restoration England”, History Workshop 
journal 2001:51. 
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förklarar den förändring som ägde rum i det svenska samhället under den 
aktuella perioden. Habermas presenterar i Borgerlig offentlighet egentligen 
inte en systematisk samhällsteori utan det är en sociologisk undersökning av 
det borgerliga samhället. Habermas undersökning utgår från ett centraleuro-
peiskt perspektiv där han koncentrerar sig kring kapitalismens utveckling i 
Centraleuropa och den bör inte ses som ett fast teoretiskt ramverk.12 Med 
hänvisning till tidigare forskning och det faktum att det är ett effektivt sätt att 
beskriva och förstå de förändringar som sker inom samhället och kulturlivet 
är den borgerliga offentlighetens framväxt en viktig utgångspunkt för detta 
arbete. 

Begreppen medelklass och borgerlighet 
William Weber konstaterar i artikeln ”Muddle of the middle classes” att 
musiklivet i stora delar av Europa under 1800-talet inom forskningen blivit 
nästintill synonymt med medelklassens musikliv.13 Han framhåller dock att 
benämningen ”medelklass” är problematisk och svårdefinierad och blir såle-
des svag och nästintill oanvändbar. Medel- och överklassen överlappade 
varandra på många sätt vilket gör gränsdragningen mycket svår. Det går 
heller inte att avgränsa genom tidigare ståndstillhörighet eftersom det under 
den här tiden fanns både mycket fattiga aristokrater och mycket rika icke-
aristokrater, samt att dessa grupper vistades inom samma sociala samman-
hang. Weber anser att det kan vara bättre att tala om aristokratin och medel-
klass under den gemensamma termen ”de övre klasserna” i samhället. Detta 
handlar dock inte om ”hela” medelklassen utan mer om det högre borger-
skapet (eller som Weber uttrycker det, ”a second aristocracy”), det vill säga 
de rikare inom denna befolkningsgrupp, bland annat industriidkare och stora 
jordägare. Just att denna befolkningsgrupp var så varierad gör att det inte går 
att säga att den var helt enad. Istället för att försöka hitta ett sätt att enhetligt 
kunna ringa in medelklassen eller borgerligheten kan man undersöka växel-
verkan mellan olika nivåer i samhället. Musiklivet var något som förenade 
många olika samhällsskikt under den här tiden och därför är det inte intres-
sant att försöka hitta någon enad medelklass. Det är viktigt att inte överdriva 
hur långt ner i befolkningsskikten som musiklivet faktiskt nådde med tanke 
på att det faktiskt var en mycket stor del av befolkningen som inte alls var 
delaktiga. Relationen mellan musik och social hierarki var dock framträ-
                               
12 När det Svenska samhället diskuteras i dessa termer måste det betonas att den kapitalistiska 
utvecklingen inte såg lika ut i Norden som den gjorde i Centraleuropa i och med att industria-
liseringen skedde senare i Norden. Förändring skedde mycket långsammare i det något mer 
avskilda Sverige i jämförelse med de centraleuropeiska länderna. Generellt sker samhällsför-
ändringar i mycket olika hastigheter i olika delar av Europa och det går inte att dra några helt 
raka paralleller. 
13 Följande stycke: William Weber, ”Muddle of the middle class”, 19th-century music 1979 
vol 3 nr 2, s. 175-185. Denna artikel är inte särskilt nyskriven men är fortfarande aktuell 
genom det helhetsgrepp den tar om denna fråga. 
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dande i flera olika sammanhang som mecenatskap eller sociala influenser på 
olika stilar, som borgerlig komisk opera och aristokratisk kammarmusik. 
Generellt uppmanar Weber forskare att försöka undvika termer av klass. 
Weber ringar in några olika sätt att komma runt problemet med klassindel-
ningen. Ett sätt är att fokusera på yrken, eftersom mycket av medelklassens 
framväxt ligger just i utökningen av enskilda yrken. Weber förespråkar att 
man på ett eller annat sätt försöker frångå generaliseringen till förmån för 
mer konkreta underlag för undersökningar. 

Med utgångspunkten i den borgerliga offentlighetens framväxt blir en 
diskussion kring den sociala begreppsapparaten oundviklig. Vad menas med 
borgerlighet? Är det förenligt med ett slags medelklass eller aristokrati? 

Precis som Weber konstaterar med begreppet medelklass är även begrep-
pet borgerlig inte helt enkelt att använda på grund av den inneboende mång-
tydigheten. Borgerligheten var inte en homogen grupp. Musiklivet bars upp 
av människor ur olika skikt ur befolkningen, men det är tydligt även i Stock-
holm, att det inte alls handlade om hela befolkningen. Den borgerliga offent-
ligheten uppkom i de övre befolkningsskikten och det var även i huvudsak 
dessa som byggde upp musiklivet. 

I Sverige betecknar ordet borgare ursprungligen invånarna i en stad och 
har senare fått beteckna ett samhällsskikt i form av det borgerliga ståndet. 
Under 1800-talet utvidgades dock detta begrepp till att stå för något som vi 
idag skulle kunna benämna som en medelklass eller, som framhållits hellre 
de högre samhällsskikten. Borgarna kom under 1800-talet att innefatta en 
bredare del av befolkningen och inte endast de som var invånare i en stad 
och bedrev någon form av näringsverksamhet. I och med kapitalismens och 
industrialismens framfart kom borgerskapet att stå som kapitalägarna i för-
hållande till arbetarna. Samtidigt som den kapitalistiska och industriella eko-
nomin blev starkare så ökade även behovet av förvaltning och administration 
och en tjänstesektor växte fram parallellt. Aristokratin var fortfarande central 
inom musiklivet och även delaktiga inom den borgerliga offentligheten. 

Inom borgerligheten formades en ny livsstil och nya levnadsideal. Bild-
ningstankarna var centrala och kom att ha stor betydelse för musiklivet under 
den här perioden. Bildning är något som ständigt återkommer i den musika-
liska debatten och som nämns på många ställen i denna undersökning och i 
kapitel 5 diskuteras bildningen och dess betydelse inom musiklivet mer de-
taljerat. 

Aktörer inom musiklivet. Individer, institutioner och 
organisationer 
I denna undersökning vill jag även belysa enskilda aktörers betydelse för 
omvandlingen av det offentliga musiklivet. För att klargöra hur jag förhåller 
mig till enskilda individers och institutioners betydelse för de strukturella 
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förändringarna inom Stockholms musikliv vill jag här diskutera några 
aspekter som är centrala genom hela avhandlingen. 

Begreppet aktör används i detta arbete för att benämna en individ eller in-
stitution som agerar inom det offentliga musiklivet. Vad gäller enskilda per-
soner och deras aktörsstatus handlar det i hög grad om positioner. Aktörssta-
tusen var alltså kopplad till positioner inom musiklivet som erbjöd ett hand-
lingsutrymme. Med detta avser jag inte att alla som var verksamma inom 
musiklivet hade möjlighet att påverka strukturer och därmed fungera som 
aktörer inom musiklivet. Olika positioner inom musiklivet gav olika hand-
lingsutrymmen, vissa ganska stora. Dessa individers handlingar grundades i 
idéer och kunde tjäna specifika motiv och syften som i förlängningen kunde 
framkalla större förändringar eller strukturer. 

Jag har samlat korta biografiska beskrivningar för ett urval av de mest 
centrala personerna inom Stockholms musikliv i slutet av denna bok.14 Detta 
för att det ska vara möjligt att få en uppfattning om de positioner och hand-
lingsutrymmen olika aktörer hade. Även aspekter som klasstillhörighet och 
kön har stor betydelse för handlingsutrymmet. De flesta aktörer inom denna 
sfär hörde till någon form av medelklass och de allra flesta var män. Även 
om musiklivet var ett sammanhang där kvinnor kunde bedriva en yrkesverk-
samhet och agera i det offentliga dominerades de högre positionerna och den 
offentliga diskussionen om musik av män. Det fanns kvinnor som uttryckte 
sina idéer inom musikdebatten, men de hade väldigt litet handlingsutrymme i 
och med att de inte hade några inflytelserika positioner. 

Även institutioner eller organisationer kunde fungera som aktörer inom 
musiklivet. Dessa handlade utifrån kollektiva idéer och syften men kan fun-
gera på samma sätt som enskilda personer. Institutioner hade dock i allmän-
het större handlingsutrymme än enskilda personer i och med att de represen-
terade ett kollektiv. Men det fanns även skiktningar inom denna kategori där 
vissa hade större handlingsutrymme än andra. 

Jag vill argumentera för att enskilda aktörer kunde ha betydelse och på-
verka strukturella förändringar inom musiklivet i samspel med större sam-
hällsförändringar. Stockholms musikliv under 1800-talet var en begränsad 
miljö med en begränsad mängd professionella musiker och musikinstitution-
er. Det fanns således få riktigt höga positioner, som oftast kopplades till 
olika anställningar eller förtroendeuppdrag inom musiklivet. Detta gjorde att 
de som hade dessa positioner hade förhållandevis stort handlingsutrymme i 
jämförelse med större miljöer som exempelvis Paris och London. De materi-
ella och ideella förutsättningarna tas således med i analysen av de processer 
som undersöks. I vissa fall hade materiella förutsättningar större betydelse 
och i vissa fall var idéer avgörande. Det är hela tiden frågan om en växelver-
kan mellan dessa olika förhållanden. 

                               
14 Se ”Biografiskt register”, s. 276–287. 
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Den strukturella omvandlingen av konstmusiklivet i Stockholm under 
1800-talet är avgränsad till en särskild befolkningsgrupp och hela befolk-
ningen representeras därmed inte. Användningen av termer som borgerlig-
het, medelklass, överklass och aristokrati medför alla vissa problem i och 
med att de inte bär självklara och entydiga associationer. 

Även om det offentliga musiklivet sinom tid skulle bli mer allmäntill-
gängligt, och även om det fanns drivande krafter inom musiklivet som upp-
muntrade tillgängliggörandeprocessen, dröjde det länge innan en sådan situ-
ation var ett faktum. En faktor som avgränsade vilka som kunde ta del av det 
offentliga musiklivet var ekonomin. Det offentliga konsertlivet var öppet för 
alla mot betalning, men alla hade inte råd. Det går därför att utesluta en stor 
del av befolkningen som hörde till de lägre befolkningsskikten och som helt 
enkelt inte hade råd att delta. 

De aktörer som verkade inom Stockholms musikliv var inte isolerade från 
musiklivet i Europa. Det fanns starka inflytanden från utlandet som påver-
kade de handlingar som aktörerna utförde. 

Idémässiga inflytanden hos aktörer inom musiklivet 

De starka drivkrafterna att förändra musiklivet hos vissa svenska aktörer 
hade sin grund i särskilda idéer om musiken och musiklivet med tydliga 
influenser från utlandet, särskilt från Tyskland. 

William Weber har introducerat begreppet musikalisk idealism för att be-
skriva den rörelse som växte fram som en motpol till den kraftiga kommersi-
alisering som skedde inom hela musiklivet med början under 1770-talet och 
första hälften av 1800-talet, när musiken blev affärsverksamhet och ett 
masskulturellt fenomen.15 Uttrycket för detta syns främst i samtida musiktid-
skrifter och Allgemeine Musikalische Zeitung16 lyfts fram av Weber som 
central för denna rörelse. Inom rörelsen växte musikaliska normer fram, 
vilka avgjorde musikens status som ”hög” eller ”låg” och den ”höga kons-
ten” kopplades starkt till de ”klassiska mästarna”, Haydn, Mozart och Beet-
hoven. Weber betonar vikten av rörelsens språkbruk, vilket han ser som lika 
viktigt som dess idéer, eftersom just retoriken fungerade som ett vapen i 
denna kulturella strid. Ord som dilettant och virtuos blev kodord för kom-
mersialiseringen och fick starkt negativ klang. Weber hävdar att operan 
också kopplades till den virtuosa musiken i och med att sångarna framhäv-
des. 

                               
15 Följande stycke är en sammanfattning av Webers definition av begreppet i William Weber, 
”Wagner, Wagnerism, and musical idealism”, Wagnerism in European Culture and Politics, 
David Large och William Weber (ed.) (Ithaca: Cornell University press 1984), Wagnerism in 
European Culture and Politics, s. 32-36. 
16 Härefter AMZ. 
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Denna rörelse kan kopplas samman med uppkomsten av en standardreper-
toar, i och med att skribenterna började blicka tillbaka i tiden för att söka 
fastare bas för musikalisk smak.17 AMZ började lägga upp principer för klas-
sisk musiksmak som baserades på verk av Händel, Mozart och Haydn, Beet-
hoven och Weber, och senare även Mendelssohn och Schumann. De fram-
hävde också vikten av kunskap om musik för att kunna uppskatta den. Denna 
rörelse växte fram i samspel med de allt oftare förekommande symfonikon-
serterna där en allt större del av programmen utgjordes av verk av inte längre 
levande tonsättare. Vid 1870-talet var slutresultatet likartat i länder över hela 
Europa – en repertoar som fokuserade på stora verk av döda mästare. 

Weber visar också den effekt som den idealistiska rörelsen hade på kon-
sertrepertoaren. Han undersöker bland annat kopplingen till medelklassens 
framväxt.18 Weber anser att medelklassen var avgörande för musiktidskrif-
terna vilka i sin tur gjorde det möjligt för idéerna inom den musikaliska ide-
alismen att spridas. Samtidigt fanns det stora skillnader inom medelklassen 
och olika ekonomiska situationer påverkade den musikaliska smaken. Det 
fanns inom de övre samhällsskikten en vilja att avskilja sig som en social 
elit, där borgerlighet och aristokrati samlades kring en smak som överskred 
sociala gränser. Striden mellan lättsam och allvarlig musik samlade männi-
skor från olika delar av medelklassen och aristokratin under en gemensam 
kulturell identitet. 

Vidare hävdar Weber att det kring 1848 uppstod en gemensam agenda 
hos de idealistiska författarna, som på många sätt är igenkännbar även idag.19 
Denna agenda framkommer i den diskussion som kretsade kring en hierarki 
av genrer och smaker samt den auktoritet detta gav till vissa verk. Centralt 
var också respekten för konstverket, som bland annat kunde visas genom en 
särskild etikett vid framföranden samt i en förväntan att lyssnarna kunde 
bildas för att förstå verken. 

I Cultivating Music undersöker David Gramit den musikaliska diskursen 
inom den tyska musikkulturen mellan 1770 och 1848. Han utgår från olika 
typer av texter om musik och har inriktat sig speciellt på ett område som inte 
undersökts i någon större utsträckning tidigare, texter som behandlar villko-
ren för att musiken ska kunna existera och spridas, alltså inte främst texter 
som behandlar musiken i sig.20 Gramit diskuterar Webers begrepp musika-
lisk idealism men använder det inte. Hans material hämtas dock från den 
grupp källor i musiktidningarna som Weber pekar ut. En viktig aspekt som 
Gramit diskuterar är relationen mellan den musikaliska diskursen och den 

                               
17 Följande stycke Weber, ”Wagner, Wagnerism, and musical idealism”, Wagnerism in Euro-
pean Culture and Politics s. 37-39 
18 Följande stycke William Weber, The great transformation of musical taste: concert pro-
gramming from Haydn to Brahms (New York: Cambridge University Press, 2008), s. 90-91. 
19 Weber, The great transformation of musical taste, s. 97. 
20 David Gramit, Cultivating music: The aspirations, interests, and Limits of German Musical 
Culture 1770–1848 (Berkeley: University of California press, 2002) s. 5. 
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offentliga sfären.21 Han framhåller att musikens roll inom denna sfär på intet 
sätt var garanterad, vilket resulterade i en inkonsekvent vädjan till allmän 
smak i vissa fall, och till kunglig eller aristokratisk auktoritet i andra.22 Den 
offentliga sfären var kopplad till upplysningens ideologi och institutional-
iseringen var därför kopplad till upplysningens tankar. Det är just institution-
aliseringen av den musikaliska diskursen som står i centrum för hans under-
sökning.23 

Även om både Weber och Gramit i huvudsak undersöker ett annat område 
och en delvis annan period än den som ligger i huvudfokus i denna avhand-
ling är det rimligt anta att samma faktorer och fenomen var aktuella även i 
Stockholm under mitten och senare delen av 1800-talet. 

Begreppet musikalisk idealism kan ses som problematiskt i och med de 
associationer till filosofiska idétraditioner som begreppet idealism medför. 
Webers beskrivning ringar dock in den idévärld som inspirerade många ak-
törer inom Stockholms musikliv. Denna utgör därmed en bra utgångspunkt 
för analys av de influenser som låg bakom många uttalanden inom den of-
fentliga musikaliska debatten i Stockholm under perioden som ligger i fokus 
för denna undersökning. Det kan också förklara de drivkrafter som ligger 
bakom vissa aktörers handlingar. 

Institution och institutionalisering 
En viktig faktor i den förändringsprocess som ägde rum inom det offentliga 
musiklivet i Stockholm under senare delen av 1800-talet var institutional-
iseringen. 

Begreppet institution används i denna avhandling på två olika sätt. Det 
ena är ett institutionsbegrepp som utgår från någon form av materiellt grund-
stoff, som en byggnad, en organisation (eller organisationsform) eller eko-
nomisk bas, eller en fast avgränsad grupp personer. Det andra är ett institut-
ionsbegrepp som närmar sig en mer sociologisk, allomfattande mening och 
utgår från någon form av social kunskap som skapats genom typifiering och 
historicitet, alltså historisk delaktighet. Dessa begrepp är inte helt och hållet 
väsensskilda, utan delar vissa gemensamma grundprinciper som kontinuitet 
och ett visst mått av historicitet. 

Begreppet används för att beskriva olika typer av organisationer och fe-
nomen inom musiklivet, men öppnar även upp mot den sociologiska an-
vändningen av begreppet för att kunna beskriva även mer beteendemässiga 
förändringar inom musiklivet. Det behöver således inte uteslutande handla 
om materiellt knutna organisationer som exempelvis Kungliga Musikaliska 
Akademien eller Hovkapellet, utan det används även för att beskriva hur 

                               
21 Gramit, Cultivating music, s. 7. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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exempelvis olika konsertformer, repertoar eller publikens aktivitet vid kon-
serter formaliseras. 

Kopplat till begreppet institution används även institutionalisering, som 
beskriver de processer där olika musikfenomen successivt antar institution-
ella former – alltså när beteenden antar formen av institutioner och när sam-
hället struktureras om och blir mer fast organiserat i enlighet med tanken om 
institutioner. 

Sven-Eric Liedman diskuterar och definierar begreppet institution i boken 
I skuggan av framtiden.24 Han hävdar att ”för en idéhistoriker är en institut-
ion – vare sig det gäller äktenskapet, statsmakten eller universitetet – redan i 
sig en serie idéer som stelnat i ett regelverk”.25 Regelverken och idéerna kan 
förändras, men det är institutionernas resistens som gör det till en institut-
ion.26 En institution måste ha en viss varaktighet, vara inrättad för särskilda 
ändamål, ha en lång obruten tradition, ha en inneboende tröghet men på 
samma gång vara både föränderlig och resistent.27 Institutioner har även en 
ordningsbevarande funktion och är konserverande.28 Centralt för Liedmans 
institutionsbegrepp är kontinuitet, vilket även överensstämmer med använd-
ningen av begreppet i denna avhandling. Liedman gör även distinktioner 
mellan olika typer av institutioner i jämförelsen mellan vetenskapen och 
skolan. Den största skillnaden ligger i institutionens materiella förutsättning-
ar och beskaffenhet. Han anser att institutionen skola är mycket mer begrän-
sad genom kopplingen till särskilda byggnader, inventarier och människor än 
institutionen vetenskap, som är mer subtil i formen av ett nätverk snarare än 
fasta enheter.29 Han tar också upp musiken och dess institutioner men ser 
detta mer som formen för institutionen skola, vilket han kopplar till musi-
kens institutionella ordning då han främst betonar akademierna som institut-
ioner inom musiken.30 De av musikens institutionella former som liknar ve-
tenskapens, vilken representeras av exempelvis institutionen konsert, är nå-
got som Liedman inte tar upp men som uppmärksammas i denna avhandling. 

Begreppet institution i sociologisk mening skulle kunna innefatta precis 
allt som faller under någon form av vanemässigt och typifierat beteende. Det 
handlar om mönster för att organisera verkligheten som grundar sig i sociala 
normer – men begreppet blir då så allomfattande att det nästan inte säger 
något alls.31 All mänsklig handling är föremål för vanemässighet som sker 
genom upprepning av mönster för att skapa psykologisk lättnad i och med att 

                               
24 Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria, [ny utg.] (Stock-
holm: Bonnier, 1999). 
25 Ibid, s. 51. 
26 Ibid. 
27 Ibid, s. 212–216. 
28 Ibid, s. 279. 
29 Liedman, I skuggan av framtiden, s. 281. 
30 Ibid, s. 370. 
31 Gary G Hamilton, ”World images, authority, and institutions: A comparison of China and 
the West”, European journal of Social Theory 2010:13 (1), s. 32. 
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begränsar valmöjligheten.32 Denna sociologiska definition av begreppet ger 
som ovan nämnts en så allomfattande mening att det egentligen inte utesluter 
någon typ av upprepat socialt beteende. Begreppet i denna mening blir för 
allomfattande för att vara användbart här. Jag vill dock hävda att denna typ 
av institutionalisering kan iakttas under den strukturomvandling jag under-
söker. Det är värdefullt i denna avhandling att även uppmärksamma de pro-
cesser som ligger bakom framväxten av särskilda sociala beteenden med 
institutionell bas. I detta sammanhang handlar det dock om mer begränsade 
områden och beteenden. 

Profession och professionalisering 
Jag lyfter i detta arbete fram professionalisering som en central aspekt inom 
den strukturella omvandlingen av det offentliga musiklivet i Stockholm un-
der den aktuella perioden. 

Professionell är ett ord som används frekvent i det dagliga språket. Den 
vardagliga betydelsen av begreppet professionell är yrkesmässig eller fack-
mässig, med bibetydelsen skicklighet.33 Profession är i vardagligt språkbruk 
synonymt med ordet yrke.34 Med profession i samhällsvetenskaplig mening 
avser begreppet en snävare betydelse i det att det syftar till ett yrke ”vars 
auktoritet och status bygger på hög formell utbildning”.35 Inom professions-
forskningen har begreppet definierats ännu mer precist. Professionalisering 
är då den process genom vilken ett yrke når en professionell status. 

[…] the formation of an occupation, on the one hand, and interrelated devel-
opments regarding the social division of labor, structures of authority, and 
sociocultural inequality, on the other. Historical research on professionaliza-
tion concentrates on such issues as the distribution of scarce resources at a 
particular point in time, the social definition of behavioral prerogatives, and 
the regulation of central values and functions. It is concerned with the mo-
tives, interests, and strategies of actors who either promote or hinder process-
es of professionalization.36 

Som framgår i citatet ovan koncentreras den historiska forskningen om pro-
fessionalisering kring aktörers motiv, intressen och strategier inom denna 

                               
32 Följande stycke: Peter Berger och Thomas Luckman, The social construction of reality: A 
Treatise in the Sociology of Knowledge, (London: Penguin 1991 [1966]), s 70–82. 
33 ”Professionell”, Nationalencyklopedin online, 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/kort/professionell, (hämtat 2012-07-17) 
34 ”Profession”, Nationalencyklopedin online, http://www.ne.se/lang/profession, (hämtat 
2011-09-06). 
35 Ibid. 
36 Hannes Siegrist, ”Professionalization/Professions in History”, Encyclopedia of the Social 
and Behavioral sciences Neil J. Smelser och Paul B. Baltes (ed) (Amsterdam: Elsevier Sci-
ence 2001). Tillgänglig online på 
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process. Jag utgår ifrån att det är fruktbart att använda professionalisering 
som ett sätt att förklara de motiv, intressen och strategier som visas inom den 
musikaliska yrkesgruppen och dess aktörer. 

Historiskt sett har det noterats en uppgång av professioner och profess-
ionaliseringsprocesser under 1800- och 1900-talet. Denna uppgång kan 
kopplas till en ökad och differentierad efterfrågan av varor och tjänster inom 
i den offentliga sfären.37 Professionerna och yrken som under denna tid ge-
nomgick en professionalisering tjänade på medelklassens välstånd och kultu-
rella behov.38 

De samhällsförändringar som ägde rum under 1800-talet i och med över-
gången till industrisamhället ändrade marknaden för varor och tjänster mar-
kant och professionaliseringen kan ses som ett svar på vissa av dessa föränd-
ringar. Det uppkom större behov av och efterfrågan på specialiserade tjänster 
och utbildning värderades allt högre. Professionaliseringen kan även kopplas 
till nationaliseringen av kultur och samhälle samt universaliseringen av kun-
skap och professionalismkulturer.39 

Harold Wilenskys artikel ”The professionalization of everyone” har varit 
en central utgångspunkt i tidigare forskning om professionalisering.40 Han 
presenterar en modell och kriterier för hur professionaliseringsprocessen 
normalt har sett ut, med utgångspunkt i en rad yrken som uppnått profess-
ionell status från 1600-talet till 1900-talet.41 En central forskare inom pro-
fessionaliseringsforskningen i Sverige är Rolf Torstendahl. Torstendahl häv-
dar att det finns problem med Wilenskys tanke om en gemensam profession-
aliseringsprocess som grundar sig i att Wilenskys intresse i första hand inte 
var historiskt utan sociologiskt och samtidsorienterat.42 Professionaliserings-
forskningen kan delas in i två olika traditioner, en historisk och en sociolo-
gisk. Den sociologiska utgår från ett mer eller mindre konstant professions-
begrepp som grundas i bestämda kriterier för vad som utgör en profession 

                               
37 Siegrist, ”Professionalization/Professions in History”, Encyclopedia of the Social and Be-
havioral sciences. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Harold Wilensky, ”The professionalization of everyone?”, American journal of Sociology 
vol 70, nr 2 (September 1964), s. 137–158. 
41 I Wilenskys modell presenteras professionaliseringsprocessen i fem stadier. 1) Yrket blir en 
heltidssysselsättning 2) Frågan om utbildning uppkommer, och som följd av det uppkommer 
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och en professionalisering, medan den historiska inte har lika fasta kriterier, 
utan betonar samhälleliga och historiska skillnader. 

Precis som Torstendahl vill jag koncentrera mig kring en syn på profess-
ionalisering som utgår från att en historisk process som påverkas av faktorer 
inom samhället. För att undersöka professionaliseringen använder jag vissa 
av de aspekter som tidigare ställts upp inom den gren av professional-
iseringsforskningen som utgår från Wilenskys modell. 

I denna avhandling undersöks handlingar, motiv och strategier ur ett pro-
fessionaliseringsperspektiv. På detta vis vill jag främst komma åt processen, 
det vill säga förändringen, inte först och främst det slutgiltiga resultatet. Det 
handlar om ett sätt att förklara vissa strävanden och uttalanden som gjordes 
av aktörer inom den musikaliska yrkesgruppen under mitten av 1800-talet. 
För att kunna göra detta tar jag utgångspunkt i vissa aspekter som påvisats 
vara centrala inom olika professioner och som visat sig vara viktiga inom 
den musikaliska diskussionen under tiden för undersökningen. Dessa 
aspekter representerar områden som musikaliskt yrkesverksamma aktörer 
uppmärksammade i sina kommentarer över musiklivet under den givna peri-
oden. Jag tolkar hänvisningar till dessa områden i de olika texter som jag 
bearbetat som tecken på en strävan mot professionalisering av musiklivet. 

 
1) Autonomi över verksamhetsområdet – makt, kontroll 
2) Utbildning 
3) Lagstöd/kulturellt stöd 
4) Organisation 
5) Uteslutning av icke-professionella 

Dessa aspekter används inte främst för att definiera professionerna utan som 
undersökningsvariabler. 

Begreppet profession och särskilt professionell är inte endast begrepp som 
används i dagligt tal i nutid. De användes även flitigt i den samtida diskur-
sen. Användningen av begreppet under mitten och slutet av 1800-talet över-
ensstämmer till stor del med den moderna innebörden. Musiker benämndes 
som professionella i motsats till exempelvis musikälskare, amatörer eller 
liknande. Begreppen sammanfördes även ofta exempelvis med utbildning 
och position. 

Utblick över tidigare forskning 
Då denna undersökning rör sig mellan det musikvetenskapliga och det histo-
riska ämnesområdet gränsar den till flera forskningsfält. Att teckna ett full-
ständigt forskningsläge för alla områden som berörs tar alldeles för mycket 
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utrymme i anspråk och jag har därför valt att beröra den forskning som varit 
särskilt betydelsefull och användbar för avhandlingen. 

Då den huvudsakliga problemställningen berör en strukturomvandling har 
historiefältet varit en utgångspunkt för undersökningen. Eric Hobsbawms 
beskriver i tre volymer omvälvningar inom samhälle och politik inom den 
västerländska kultursfären under det han benämner som det långa 1800-
talet.43 Hobsbawms historiska överblick ringar in de stora utvecklingslinjerna 
och förklarar de stora strukturella förändringar som skedde under 1800-talet. 
Jürgen Habermas förklarar mycket av de strukturella förändringarna genom 
sin studie av Borgerlig offentlighet, vilken ligger till grund för mitt arbete.44 
Särskilt intressant för mina syften är hur dessa idéer tillämpats på forskning 
kring det svenska 1800-talssamhället. Hur Habermas idéer använts och hur 
dessa appliceras här har redan diskuterats under teoretiska utgångspunkter. 
Även forskningen kring institutioner, institutionalisering, och professional-
isering har diskuterats tidigare i detta kapitel och berörs även i de empiriska 
avsnitten. 

Inom musikhistorieskrivningen har omvandlingen av musiklivet inom den 
västerländska kultursfären under 1800-talet berörts av otaliga forskare, men 
det är sällan strukturomvandlingarna som står i centrum för undersökningar-
na. Ett exempel på detta är Carl Dahlhaus arbete om 1800-talets musikhisto-
ria.45 Han fokuserar dock inte främst på följderna av de samhällsförändringar 
som ägde rum under perioden, utan på förändringar inom musiken. Det finns 
däremot artiklar i antologier som behandlar detta fenomen mer ingående.46 
Ett exempel på detta är Katherine Ellis’ artikel ”The structures of musical 
life” där hon försöker ta ett vidare grepp om de institutioner, sedvanor och 
förutsättningar som byggde upp en alltmer globaliserad kultur där en särskild 
repertoar av västerländsk konstmusik kanoniserades och skildes från olika 
typer av underhållningsmusik.47 Det är inte fråga om någon fullständig täck-
ning, och Paris, Wien och London får utgöra kärnan i Ellis undersökning. 
Studier som centrerar sig mer kring den strukturella omvandlingen av det 
offentliga musiklivet inom den musikhistoriska forskningen har oftast foku-
serat på en sektor inom det offentliga musiklivet, exempelvis konsertväsen-
det, pressen, musikeryrket, repertoaren. Oftast avgränsas också studierna till 
att behandla en begränsad period i något av de större musikaliskt viktiga 
städerna som Paris, London, Wien, Berlin och Leipzig. William Weber har 
bland annat studerat konsertlivet, konsertrepertoaren och publikens samman-
sättning i London, Paris, och Wien med flera under första hälften av 1800-

                               
43 Eric Hobsbawm, Revolutionens tidsålder, Kapitalets tidsålder, och Imperiernas tidsålder. 
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45 Dahlhaus, Nineteenth century music. 
46 Exempelvis Jim Samson (ed.), The Cambridge history of Nineteenth century, (Cambridge: 
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47 Ellis, ”The structures of musical life”, The Cambridge history of nineteenth century music, 
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talet i flera böcker och artiklar.48 Musical life in Europe 1600–1900 är ett 
forskningsprogram finansierat av European science foundation, som pågick 
mellan 1997 och 2002.49 En rad seminarier, konferenser och samarbeten 
resulterade i en serie antologier i 12 volymer som behandlar musiklivet i 
Europa under perioden 1600–1900. Antologierna är tematiserade och be-
handlar bland annat operaorkestern under 1700- och 1800-talet50, publicering 
av musik51, musikutbildningar52 och cirkuleringen av musik53. Antologierna 
ger inga sammanhängande redogörelser för hela Europa inom dessa områ-
den, utan innehåller artiklar som behandlar dessa områden på olika platser i 
Europa. I flera av dessa antologier finns även bidrag av svenska författare 
som behandlar svenska förhållanden. I flera artiklar behandlas även profess-
ionalisering och institutionaliseringen av musiklivet i olika städer. 

Det svenska 1800-talet har inom musikhistorieforskningen studerats av 
flera olika forskare. Det offentliga musiklivet i Sverige berörs således på 
flera olika sätt. Musiken i Sverige III: den nationella identiteten 1810–1920 
är det mest övergripande arbetet över 1800-talets musikhistoria i Sverige.54 
Detta är inte någon specifik historia just över Stockholms musikliv, men 
berör av naturliga skäl olika områden inom det. Ett exempel på forskning 
som särskilt fokuserar på det offentliga musiklivet i Sverige är Anders Carls-
sons arbete om musiklivet i Göteborg.55 Carlsson studerar konsertlivets 
framväxt under andra hälften av 1800-talet med särskild fokus på orkestrarna 
som uppkom under den här perioden och lyfter också fram den borgerliga 
offentlighetens betydelse för detta. 

Vad gäller denna undersöknings egentliga studieobjekt, som är Stock-
holms offentliga musikliv under 1800-talet, finns det endast ett mer omfat-
tande tidigare arbete. Det är Martin Tegens doktorsavhandling från 1955. 56  
Hans arbete behandlar dock främst åren 1890–1910 och gör endast utblickar 
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till tidigare perioder. Tegen hävdar att Stockholms musikliv under första 
hälften av 1800-talet präglades av en stagnation i förhållande till de konti-
nentala huvudstäderna.57 Det var enligt hans mening först under andra hälf-
ten av 1800-talet som utvecklingen av det offentliga musiklivet satte fart, en 
utveckling som han hävdar karakteriserades av tre grunddrag: 1) att musiken 
fick en lösare ställning som fritidssysselsättning inom borgerskapet, men 
synen på musiken som något viktigt spreds i det offentliga musiklivet, 2) 
framväxten av en arbetarbefolkning som hade obetydlig kontakt med de övre 
skiktens musikodling såväl som med allmogemusiken, och 3) en ökning av 
professionella musiker – grunddrag som han anser är gemensamma för hela 
den västerländska kulturkretsen.58 Tegen framhåller att åren mellan 1890 och 
1910 var avgörande för utvecklingen av Stockholms musikliv och studerar 
det som han anser är de tre starkaste drivkrafterna, nämligen popularisering, 
demokratisering och kommersialisering. Tegens avhandling publicerades 
före Jürgen Habermas Borgerlig offentlighet59, men trots att han inte använ-
der Habermas terminologi och idémässiga ramverk överensstämmer många 
av Tegens resonemang med Habermas bild av denna samhällets strukturom-
vandling. Jag vill dock i föreliggande arbete framhålla tiden från 1840-talet, 
fram till 1890 som minst lika avgörande för den strukturella omvandlingen 
av Stockholms musikliv. Detta betyder inte att jag motsäger Tegens huvud-
sakliga iakttagelser, utan att jag vill hävda att de förändringar ägde rum un-
der den tidigare perioden var lika avgörande för det som ägde rum senare 
särskilt med utgångspunkt i den borgerliga offentlighetens framväxt. 

Till de viktigaste institutionerna inom Stockholms musikliv hör Kungliga 
Teatern och Kungliga Hovkapellet. Dessa institutioner har behandlats på 
flera olika sätt i flera arbeten. Owe Ander har studerat introduktionen av 
Grand opera vid Kungliga Teatern och berör i denna undersökning institut-
ionaliseringen av Stockholms musikliv under 1800-talet.60 Han utgår från en 
organisatorisk institutionalisering och främst från en officiell diskussion om 
hur Kungliga Teatern skulle finansieras. Här skisseras en överblick över 
musiklivets institutionalisering, men på grund av det begränsade utrymmet 
och den huvudsakliga fokuseringen på Grand opera görs ingen djupare ana-
lys. 

Ander har även behandlat Hovkapellets historia i en artikel i serien Musi-
cal life in Europe 1600–1900, där han även översiktligt behandlar arbets- 
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och levnadsförhållanden för musikerna inom Hovkapellet.61 Vad gäller Hov-
kapellets historia mer generellt är fortfarande Tobias Norlid och Emil Tro-
bäcks historik över Hovkapellet från 192662 ett av de mest omfattande arbe-
tena, men detta arbete har vissa brister i referenshanteringen. Även Gunhild 
Karle har undersökt Hovkapellets historia och gör även utblickar över mu-
siklivet mer allmänt, men fokus ligger främst på personbiografiska data.63 
Owe Ander bygger sin studie om Hovkapellet på grundliga arkivstudier men 
utgår även en del från Norlind, Trobäck och Karle. 

Ingeborg Nordin Hennel har också studerat Kungliga Teatern, men en an-
nan yrkesgrupp inom teaterinstitutionen, nämligen sångerskorna.64 Hennel 
anlägger i denna studie ett tydligt professionaliseringsperspektiv och även 
om sångerskorna främst står i fokus behandlas även allmänna anställnings- 
och arbetsförhållanden vid denna institution. Likaså behandlas en del arbets-
förhållanden inom Kungliga Teatern i Dag Kronlunds arbete om musiken i 
talpjäserna.65 Denna studie fokuserar dock främst på den musikaliska reper-
toaren just vid Kungliga Teaterns talpjäser. 

Karin Hallgren har i sin avhandling behandlat verksamheten vid Mindre 
Teatern, men behandlar även den borgerliga offentlighetens etablering i 
Stockholm.66 I denna studie behandlar Hallgren kulturutbudet i Stockholm 
under tidigare delen av århundradet, samt teaterdebatten som fördes under 
1830- och 1840-talet ur ett mer generellt perspektiv. Verksamheten vid 
Mindre Teatern studeras sedan i detalj med fokus på personalfrågor, reper-
toar och musikanvändning. 

Andra privata teatrar har främst behandlats i mer populärvetenskapliga 
framställningar. I en studie från 1944 presenterar Gunnar Bolin en historik 
över Stockholms hotell- och restaurangbransch.67 Denna framställning foku-
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serar inte på musiken men ger en inblick i ett område som kom att bli bety-
delsefullt för omvandlingen av musiklivet. Underhållningsmusiken har också 
främst undersökts i mer populära framställningar, av bland andra Bengt 
Nyquist som undersökt underhållningsmusiken i Stockholm under 1800-
talet.68 Flera av de nöjesställen som växte fram under andra delen av 1800-
talet har också behandlats tidigare, dock endast populärvetenskapligt. 

Eftersom pressen är ett viktigt källmaterial är det även intressant att fram-
hålla det presshistoriska forskningsläget. Den svenska pressens historia pre-
senteras i en serie på fem band under redaktion av Karl Erik Gustafsson och 
Per Rydén, varav det andra bandet fokuserar på perioden 1830–1897.69 Stort 
fokus i denna framställning ligger på dagspressen. Särskilda facktidningar 
behandlas inte i någon stor utsträckning. Det är dock intressant då det visar 
den kontext inom vilken musikpressen utvecklades och många problem som 
fanns inom annan typ av press återfanns även inom musikpressen. Kristina 
Widestedt har undersökt musikkritik i dagspressen i Stockholm med nedslag 
vid sex år under perioden från slutet av 1700-talet till slutet av 1900-talet.70 
Utgångspunkten är att genom diskursanalys undersöka maktrelationer och 
konstruktioner av musik inom musikkritiken under denna period. Denna 
studie erbjuder en inblick i hur musikrecensioner i dagspressen förändrades 
över tid. Stockholms musiktidning, Ny tidning för musik och Svensk musik-
tidning finns indexerade i RIPM och där finns även historiska överblickar i 
introduktioner skrivna av Kirsti Grinde. Ett ytterligare arbete som är intres-
sant i detta sammanhang är Albert Wibergs historik över den svenska mu-
sikhandelns historia.71  I detta arbete berörs inte endast musikhandelns histo-
ria även om den ligger i fokus, utan även musikpressens framväxt inom 
denna bransch. 

Källmaterial, källkritik och metodologiska avväganden 
Det förekommer en rad olika typer av källmaterial i denna avhandling som 
metodiskt har behandlas olika beroende på källtyp och frågeställningar. 
Detta avsnitt presenterar översiktligt de olika typer av källmaterial som an-
vänts. En detaljerad förteckning över allt anfört material finns under ”källor 
och litteratur”, s. 288–289. 
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Dagstidningar och musiktidskrifter är en central del av undersökningen. 
De dagstidningar som berörs i undersökningen är Aftonbladet, Svenska tid-
ningen: dagligt allehanda i Stockholm, Nya Dagligt Allehanda, Stockholms 
dagblad, Post- och inrikes tidningar och Dagens Nyheter. Det har inte fun-
nits utrymme i arbetet att systematiskt gå igenom någon av dessa tidningar i 
sin helhet, utan istället har de studerats enligt olika urvalsprinciper som 
styrts av frågeställningarna. Studierna utgörs exempelvis av detaljerade ge-
nomgångar av någon eller några dagstidningar vid särskilda tidpunkter för 
att besvara någon viss frågeställning. Ett exempel på en sådan frågeställning 
är hur annonseringen av konserter förändrades över tid, vilket studerats ge-
nom studie av en säsong varje decennium över hela undersökningsperioden. 
Dessa urvalsprinciper kommenteras efter hand i undersökningen. Av dessa 
dagstidningar har Aftonbladet studerats mer omfattande. Även vissa vecko-
tidningar och tidskrifter av mer allmän karaktär har studerats. 

De centrala musiktidskrifterna som studerats för den aktuella perioden är 
Tidning för teater och musik (1835–1836), Stockholms musiktidning (1844–
45), Ny tidning för musik (1853–1857)72, Tidning för theater och musik 
(1858–1859)73, Tidning för teater och musik (1876) och Svensk musiktidning 
(1881–1913). NTM och TfTM är särskilt innehållsrika och har därför fått ett 
något större utrymme. 

En annan viktig samling av källor är samtida tryckta skrifter som behand-
lar musik eller musiklivet. Det kan handla om bland annat böcker, självbio-
grafier, särtryck eller samlingar av kritiska artiklar som tidigare publicerats i 
tidskrifter. 

Arkivmaterial av olika slag har använts i stor utsträckning. Särskilt vik-
tiga har Kungliga Musikaliska Akademiens och Kungliga Teatrarnas Arkiv 
varit. Materialet som använts från dessa har bland annat varit delar av Kung-
liga Musikaliska Akademiens protokoll, Kungliga Teaterns anställningskon-
trakt för åren 1834–1879, Kungliga teatrarnas äldre affischsamling för åren 
1842–1880, och Kungliga Teaterns reglementen 1834, 1844, 1853, och 
1863. 

Källkritik och metodologiska avväganden 
Materialets omfattning 
Det finns ett mycket rikt källmaterial från den här tiden. De flesta tryck finns 
bevarade och många institutioner har ordnade arkiv. Det är dock långt från 
allt som finns kvar. Det är en stor variation på omfattningen av materialet 
som finns bevarat. Eftersom denna avhandling inte endast behandlar en in-
stitution, en person eller en företeelse, utan försöker ta ett mer övergripande 
grepp om ett större sammanhang är det viktigt att uppmärksamma de skill-
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nader i materialtillgång som finns för de olika företeelser som undersöks. På 
grund av materialets totala omfång har det inte varit möjligt att göra en hel-
täckande genomgång, utan det har gjorts vissa urval och avgränsningar. 

En central utgångspunkt i avhandlingen är den institutionaliseringsprocess 
som ägde rum inom musiklivet under den period som står i fokus för under-
sökningen. Det är tydligt att denna process påverkade bevarandet av materi-
alet. Vissa organisationer som institutionaliserats, hade väl organiserade och 
formaliserade arkiv redan tidigt under perioden. Exempel på denna typ av 
organisationer var Kungliga Musikaliska Akademien, Kungliga Teatern, och 
Musikaliska Konstföreningen. Andra organisationer eller företag som exem-
pelvis La Croix och Berns har inte haft samma systematiska organisation vad 
gäller arkivering av material från verksamheten, varför denna typ av källor 
helt saknas. Att akademien och teatern tidigare organiserats på detta sätt 
beror troligen på kopplingen till staten och på att det därigenom redan fanns 
ett inarbetat system för arkivering. Arkivläget är således betydligt bättre för 
vissa organisationer än andra. Detta gör att det går att få en helt annan insyn 
i de verksamheter där det finns ordnade arkiv än där det inte finns det, vilket 
utgör en klar begränsning i möjligheter till jämförelser. Det är dock inte 
omöjligt att komma åt åtminstone vissa delar av verksamheten inom organi-
sationer som inte höll ordentliga arkiv. Andra typer av material, exempelvis 
tidningsartiklar, brev, eller andra texter där verksamheten kommenteras har 
då använts för att sätta samman en bild av verksamheten. Material av denna 
karaktär innebär dock ett större mått av tolkning samt ett slags pusslande 
som kan påverka resultaten. Det är således viktigt att vara medveten om den 
egna tolkningen och inverkan på de slutsatser som dras för att det inte ska bli 
skevt på grund av materialets olika karaktär. Jag har utgått från och värderat 
källorna enligt de gängse källkritiska principerna närhet, beroende och ten-
dens. Material har hämtats så nära i tiden för verksamheten som möjligt. 
Visst material behandlar företeelser och händelser något mer tidsmässigt 
avlägset i vilket fall detta har tagits i beaktning i värderingen av källornas 
faktainnehåll. Dock kan dessa källor, vilket kan handla om självbiografier, 
minnesanteckningar och kritiska betraktelser, ändå tillföra något till diskuss-
ionen om synen på musiklivet. Det är dock viktigt att vara medveten om det 
tidsmässiga avståndet i analysen av dessa uttalanden. Källornas interna bero-
ende av varandra beaktas på olika sätt. Exempelvis för att stödja påståenden 
söks samstämmighet i så många källor som möjligt. I vissa fall är det inte 
möjligt att hitta exakt samstämmiga källor, i vilket fall jag försökt att vara 
försiktig med att inte dra för generella slutsatser. Tendenskriteriet har också 
beaktats, vilket har varit särskilt viktigt i analyserna av enskilda kritiska utta-
landen inom den offentliga musikdebatten. Även i detta fall har jag försökt 
att inte dra för generella slutsatser baserade på denna typ av uttalanden ef-
tersom det kan finnas aspekter bakom som jag inte känner till. Kritiska utta-
landen används dock i stor utsträckning för att just visa den debatt som ägde 
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rum. Metoden och urval har varierat beroende på frågeställningar men den 
källkritiska grundinställningen har ständigt varit närvarande. 

En annan typ av material, som inte har samma karaktär som de institut-
ionella arkiven finns i personarkiven. Även här skiljer det sig mycket i fråga 
om tillgänglighet hos olika personer. För vissa personer finns en rik mängd 
bevarat material, medan det från andra finns nästan inget. Det kan även fin-
nas material kringspritt på flera olika arkiv. Det är mycket svårt att få en 
heltäckande bild av det material som finns eftersom det är så spritt, och det 
är viktigt att beakta att möjligheten finns att något förbisetts. Inom detta 
område är personarkiven ganska få och har inte varit särskilt användbart för 
mina syften, därför har inte denna typ av material använts i någon större 
utsträckning. 

Mycket information om musikaliska framföranden av olika slag och om 
enskilda artister, finns i den samtida dagspressen. Det har inte varit möjligt 
inom ramen för detta arbete med någon heltäckande systematisk genomgång 
av allt pressmaterial från denna period. Istället har vissa perioder valts ut för 
närmare genomgångar. Trots detta har det gått att få en bra bild av hur mu-
siklivet rapporterades i pressen under hela perioden. Materialet är mycket 
omfattande, men samtidigt utspritt. Vissa fenomen som exempelvis verk-
samheten vid de kungliga institutionerna är mycket väldokumenterade i och 
med institutionernas arkiv och har därför varit lättare att få en helhetsbild av. 
Det fristående konsertväsendet är ett exempel på en företeelse där samman-
fogande av källor från många olika ställen och av flera olika slag har varit 
nödvändigt för att skapa en helhetsbild. 

Att använda dagstidningar och musiktidskrifter för att skapa översikt 
För att få en uppfattning om de offentliga konserternas omfattning har rap-
portering och annonsering i tidskrifter varit centrala. Konserter som arrange-
rades av större institutioner, som exempelvis Kungliga Teatern och Kungliga 
Musikaliska Akademien, finns dokumenterade i institutionsarkiven. De kon-
serter som arrangerades av enskilda entreprenörer utanför dessa institutioner 
finns dock inte dokumenterade på detta sätt. Istället nås dessa genom annon-
ser och recensioner i dags- och fackpress. Just annonser och recensioner av 
konserter i dagspressen har varit viktiga för att skapa en bild av musiklivets 
sammansättning och struktur. Det är dock inte helt oproblematiskt att an-
vända detta material. Ett exempel på detta är konserter som annonserades 
men som aldrig genomfördes. Jag har bedömt recensioner som mer pålitliga 
än annonsering vad gäller den faktiska händelsen, det vill säga att konserten 
faktiskt genomfördes, men samtidigt var det inte alla konserter som recense-
rades. Att endast förlita sig på recensioner kan därför leda till en felaktig bild 
av konsertlivet i stort eftersom det kan ha funnits tendenser rörande vilka 
konserter som recenserades. Kombinationen av att beakta både konserter 
som annonserades och som recenserades, och konserter som endast annonse-
rades erbjuder en god insikt i åtminstone de ambitioner som fanns inom mu-
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siklivet. Detta material kompletteras sedan med arkivmaterial, biogra-
fiska/självbiografiska texter, artiklar, brev med mera för att sätta samman en 
så pass heltäckande bild som möjligt av konsertlivets sammansättning. 

Jag har även använt artiklar, annonser och recensioner i tidningar och tid-
skrifter för att få skapa en översikt av konsertrepertoarens sammansättning. 
Liknande förhållanden som för konserterna råder dock även här, nämligen 
att det kan förekomma skillnader mellan det som annonserades och det som 
faktiskt framfördes. Det innebär att verk kan ha annonserats men inte fram-
förts. Jag skulle dock vilja hävda, i de fall då repertoaren diskuteras, att det 
är av mindre vikt om några enstaka verk byttes ut under konserterna. Ten-
denser i repertoaren kan fortfarande diskuteras eftersom annonseringen av 
programmen ändå avspeglar de ambitioner som fanns. Informationen som 
går att hämta från dessa källor har även kompletterats med arkivmaterial av 
olika slag som exempelvis affischer och konsertprogram. 

Hur kan materialet användas? 
Tidningar och tidskrifter utgör en stor del av källmaterialet för denna av-
handling. De är både artefakter och berättande källor, även om det i många 
fall är den berättande sidan som används mest. Som artefakter är de bland 
annat tydliga bevis för att det skedde en stor förändring i omfattningen och 
spridningen av tidningspublikation under denna tid. Dessa kan även fungera 
som berättande källor både i fråga om rena fakta i enskilda artiklar och för 
att söka strukturer genom överblick över ett större material.  

Det finns flera överväganden som måste göras i samband med användan-
det av källor av detta slag. Här används ofta tidningsartiklar och uttalanden i 
pressen för att exemplifiera olika företeelser eller ställningstaganden inom 
det offentliga musiklivet. Debatterande artiklar används också för att exemp-
lifiera just debatten kring musik. Det är viktigt att vara medveten om skillna-
derna. Vad som står för sakuppgifter och vad som är uttalanden från enskilda 
individer med någon särskild agenda. Är det exempelvis fråga om en konser-
trecension visar recensionen att en musikalisk företeelse ägt rum och att den 
ansågs värd att omtala (då detta inte gällde alla musikaliska företeelser). 
Värderande uttalanden är svårare att bedöma, då de i många fall främst står 
för individuella åsikter, men kan på vissa plan säga mer allmänna saker. 
Frågan om representativitet är ett centralt problem i dessa källor, det vill 
säga – går det att dra generella slutsatser från dem eller representerar de end-
ast författarnas egna åsikter? Principiellt ser jag det som nödvändigt att hitta 
liknande uttalanden på flera ställen av olika författare för att kunna dra mer 
generella slutsatser, alltså i enighet med källkritikens beroendeprincip. För-
fattarnas egna åsikter är dock långt ifrån ointressanta i min undersökning. 
Men det är viktigt att vara tydlig om vilken typ av slutsats som dras. Det är 
också viktigt att ha kännedom om de individer som gör uttalandena för att 
kunna göra tolkningar av deras uttalanden. Jag har valt att lyfta fram en del 
kritiska uttalanden över musiklivet bland annat för att exemplifiera den 
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starka drivkraft som fanns för att skapa förändring inom musiklivet. Ett pro-
blem är dock att viss information om skribenterna inte finns tillgänglig. In-
terpersonella relationer är till exempel svåra att komma åt och det finns alltid 
risk att dessa kan påverka uttalanden om specifika frågor eller personer. 

Avhandlingens disposition 
Dispositionen är upplagd efter de huvudsakliga områden som urskilts i pro-
blemställningen: publikationsmarknaden, konsertlivet, musikutövarna och 
publiken. Undersökningens första kapitel presenterar problemställning, teo-
retiska utgångspunkter, forskningsläge, källor och metod. Detta följs sedan 
av fyra empiriska kapitel som behandlar de olika områdena. Dessa kapitel 
kan paras ihop två och två där kapitel 2 och 3 behandlar olika arenor för 
omvandlingar inom det offentliga musiklivet och kapitel 4 och 5 fokuserar 
på människorna. 

Kapitel 2 behandlar publikationsmarknadens betydelse för strukturom-
vandlingen. Detta kapitel ger en inblick i en viktig del av källmaterialet, 
samt undersöker musikskriftställeriets utveckling och betydelse inom musik-
livet. Kapitel 3 fokuserar på institutionell förändring och institutionalisering 
inom konsertlivet. Här behandlas hur gamla arenor för offentliga musikfram-
föranden formas om och hur nya uppkommer. I detta kapitel behandlas även 
den uppdelning som ägde rum mellan konstmusik och populärmusik inom 
olika arenor. 

Det fjärde kapitlet behandlar musikutövarnas betydelse för de strukturella 
förändringarna. Här berörs både professionella och amatörer och förhållan-
det mellan dem undersöks. I detta kapitel läggs också stort fokus på profess-
ionaliseringen av musiklivet under perioden som ligger i fokus för avhand-
lingen. I det femte kapitlet berörs publikens roll inom det offentliga musikli-
vet. Här undersöks förhållanden inom musikmarknaden samt diskussionen 
om den allmänna musikaliska bildningen. Varje empiriskt delkapitel avslutas 
med en sammanfattande diskussion. 

Det sjätte kapitlet är en avslutande diskussion som sammanfattar och dis-
kuterar den strukturella omvandlingen av musiklivet på ett mer övergripande 
plan, med utgångspunkt i resultaten i de tidigare kapitlen. Efter kapitel 6 
följer en engelsk sammanfattning och ett biografiskt register. I det biogra-
fiska registret presenteras korta biografiska texter över de personer som fö-
rekommer i texten. 
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Kapitel 2 – Arenor för offentlig debatt kring 
musik. Publikationsmarknadens betydelse för 
den strukturella omvandlingen av musiklivet 

Pressen hade en central betydelse för den strukturella omvandlingen av det 
offentliga musiklivet. Därigenom erbjöds arenor för offentliga diskussioner 
kring musik och musikliv. I följande kapitel vill jag visa att dessa offentliga 
diskussioner var av stor betydelse för den strukturella omvandlingen av mu-
siklivet, särskilt inom den konstmusikaliska sfären. 

Under 1850-talet började musikpressen att öka i omfattning och den vik-
tigaste utvecklingen var främst i form av dess opinionsbildande funktion. 
Tidigare hade det endast gjorts kortlivade försök till musikalisk fackpress 
som slutade med publicering av några enstaka nummer. Både de musiktid-
ningar som etablerades, och musikens plats i dagspressen och musiklitteratu-
ren var en del av strukturomvandlingen av musiklivet genom processer av 
institutionalisering och professionalisering. Musiken fick en tydlig plats i 
dagspressen, musiktidskrifterna blev allt mer långlivade och musiklitteratu-
ren ökade i omfattning. Detta möjliggjorde i sin tur en offentlig debatt om 
musik. 

Först presenteras en översikt över etableringen av musikpressen och hur 
musiken etablerades inom dagspressen. Jag argumenterar för att denna pro-
cess var nära förknippad med musikhandelns och förlagsverksamhetens 
framväxt i Stockholm. Vidare diskuteras hur musikpressen fungerade som en 
arena för en offentlig diskussion kring musik, samt hur musikskriftställeriet 
som verksamhet passade in i denna kontext. Musikkritiken var en viktig del 
av musikskriftställeriet och hade stor betydelse inom det offentliga musikli-
vet och för den strukturella omvandlingen. Här behandlas också hur synen 
på musikkritiken förändrades under den här tiden samt vilken betydelse och 
vilka konsekvenser kritiken hade inom musiklivet. 
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Musik i pressen, musikskriftställeri och musikkritik i 
Europa 
Carl Dahlhaus konstaterar att musikkritiken började ta form under 1700-talet 
och blev en institution under 1800-talet, och att musik som är offentlig nu-
mera är otänkbar utan den. 

Music criticism arose from tentative beginnings in the eighteenth century, the 
first era of journalism, to become an institution in the nineteenth. Any music 
that is primarily public and only secondarily private is now unthinkable with-
out it. Music, whether of the artistic or the popular variety, is constantly sur-
rounded by linguistic turns of phrase that influence our musical awareness in 
conjunction with, and sometimes no less significantly than, the acoustic phe-
nomenon itself. Writings on music are part of music history in the same way 
as musical works, institutions, and performance practice, and the specific 
form they take in a given age belongs to that age’s historical signature.1 

Han framhåller också att skrivandet om musik är en lika viktig del i musik-
historien som musikverken i sig, musikinstitutionerna och framförande-
praxis. Musiken började diskuteras i dagstidningar och andra typer av perio-
diska skrifter under 1700-talet, vilket kan ses som föregångare till musiktid-
skrifterna.2 Det var också under 1700-talet som musiktidskrifterna började 
förekomma i Europa. Under första hälften av 1700-talet förekom musiktid-
skrifter endast i Tyskland, men under andra hälften av århundradet började 
de spridas även i andra länder som Frankrike, Nederländerna, Österrike och 
England.3 

Allgemeine musikalische Zeitung4 som gavs ut i Leipzig mellan 1798 och 
1848 kom att bli modell för efterkommande tidskrifter ända fram till första 
världskriget. Den hade en vid spännvidd som omfattade alla olika typer av 
musikaktiviteter och rapporter från många städer.5 AMZ innehöll essäer, 
biografisk information, recensioner av teoretiska verk och av musik, be-
skrivningar av instrument, nyheter i och från brev, samt blandade notiser, 
något som togs efter av efterföljarna.6 Omnämnanden av konsertlivet i denna 
typ av skrifter kan delas in i tre kategorier som bidrar till olika typer av in-
formation, nämligen 1) rapporter och annonsering (konsertannonser, rappor-
ter från konserter utan kommentarer om framförandet, samt generella god-
kännande recensioner), 2) artiklar som kommenterar förhållanden inom mu-

                               
1 Dahlhaus, Nineteenth century music, s. 244–245. 
2 Imogen Felliner, et al. ”Periodicals”, Grove music online. Oxford music online , 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/21338pg1#S21338.1  
(hämtat 2013-11-21),   
3 Imogen Felliner, et al. ”Periodicals”, Grove music online. 
4 Härifrån AMZ. 
5 Felliner, et al. ”Periodicals”, Grove music online. 
6 Ibid. 
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siklivet inom städerna, och 3) genuina konserter med både positiva och ne-
gativa omdömen.7 

De flesta musiktidningar hade alltså ett ganska likartat innehåll och upp-
lägg även om det i hög grad styrdes av det lokala musiklivet. Det var också 
vanligt att artiklar från stora musiktidningar återgavs i lokala publikationer. 
De viktigaste städerna för musikjournalistiken var Leipzig, Paris och Lon-
don.8 Några av de mer omfattande publikationerna var i Tyskland AMZ och 
Neue Zeitschrift für Musik9 (den senare grundad 1834), i Frankrike Revue et 
gazette musicale de Paris (grundad 1834), och i England The Musical World 
(grundad 1836) och The musical Times (grundad 1844).10 Kring mitten av 
1830-talet grundades flera betydande musiktidningar som kom att bli mycket 
mer långlivade än många av dess föregångare. Musikpressen hade en mycket 
stor betydelse för musiklivet i Europa, särskilt när det gällde att definiera den 
västerländska musikens kanon, men den hade också stor betydelse för en-
skilda musikers och tonsättares karriärer.11 Flera tonsättare gjorde sig kända 
som musikkritiker under den här tiden, exempelvis Robert Schumann, Franz 
Liszt, Hector Berlioz och Richard Wagner.12 

Carl Dahlhaus framhåller att de två främsta kategorier som utgjorde kär-
nan i 1800-talets musikkritik var föreställningarna om musikaliska regler och 
smak, men även föreställningar om historicitet var viktiga.13 Dahlhaus häv-
dar att både tonsättare och kritiker balanserade mellan medvetenheten om att 
de hantverksmässiga reglernas betydelse för musikens konststatus avtog allt 
mer, och hoppet om att bemästrandet av regler åtminstone minskade risken 
att misslyckas. Det handlar om balansen mellan en kvarleva från den tidigare 
fokusering på musikaliska regler, och kraven på nya idéer och lösningar som 
uppkom under 1800-talet. Dahlhaus hävdar att omdömen om smak alltid 
främst är kopplade till en grupp, socialt stratum eller nation, även under 
1800-talet. Trots detta fanns under 1800-talet föreställningen att smaken var 
individuell och smakomdömen måste således alltid stå för det subjektiva, 
och objektiva omdömen kunde endast göras utifrån hänvisningar till kompo-
sitionsnormer eller historiens gång. Robert Schumann kom att bli en viktig 
musikkritiker under 1830-talet i sin musiktidning NZfM. I programförkla-
ringen till NZfM framhöll Schumann vikten av att vara medveten om tradit-

                               
7 Mary Sue Morrow, Concert life in Haydn’s Vienna: Aspects of a developing musical and 
social institution (Stuyvesant, NY: Pendragon Press, 1989), s. 195. 
8 John Rink, ”The profession of music”, Cambridge history of nineteenth century music, Jim 
Samson (ed.) (Cambridge: Cambridge university press 2001), s. 80. 
9 Härifrån NZfM. 
10 Bojan Bujić, “criticism of music”, The Oxford Companion to Music. Oxford music online  
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t114/e1716?q=criticism+in+music
&search=quick&pos=2&_start=1#firsthit (hämtat 2013-11-25) 
11 Rink, ”The profession of music”, Samson (ed.), The Cambridge history of nineteenth centu-
ry music, s. 82. 
12 Bujić, “Criticism of music”, The Oxford Companion to Music. 
13 Följande stycke: Dahlhaus, Nineteenth century music, s. 245–252. 
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ionen, kritiskt granska den egna tiden samt att förbereda och hjälpa till att 
påskynda ankomsten av en ny poetisk era, vilket sammanfattar hans syn på 
musikkritikens syfte. Dahlhaus hävdar att Schumann såg på samtiden som en 
olycklig mellantid mellan den förlorade ”klassiska” perioden och en ”roman-
tisk” period som skulle komma. Hos Schumann var historia och betydelsen 
av historiens dömande kraft central. Schumann var dock inte den ende som 
använde historien som bedömningsgrund i musikkritiken. Även Wagner 
utgick från en föreställning om historiens dömande kraft, även om han delvis 
hade andra estetiska ideal. Från 1850-talet och de följande årtiondena domi-
nerade enligt Dahlhaus tre dikotomier musikkritiken under 1850-talet, näm-
ligen natur – historia, tradition – framåtskridande, och absolut musik – pro-
grammusik. Eduard Hanslick och Franz Brendel representerade exempelvis 
två helt olika ståndpunkter då Hanslick var en stark förespråkare av den ab-
soluta musiken medan Brendel förespråkade programmusiken. 

Hanslick och Brendel exemplifierar ett ytterligare steg i musikskriftställe-
riets historia genom att de representerar en ny typ av musikskriftställare som 
började etableras under mitten av 1800-talet. Dessa båda hade musikskrift-
ställeriet som primär sysselsättning och var till skillnad från exempelvis 
Schumann och Wagner inte i första hand tonsättare. Brendel hade en relativt 
begränsad musikalisk utbildning men etablerade sig som musikskriftställare i 
Leipzig och efterträdde Schumann som redaktör för NZfM 1845.14 Hanslick 
hade en mer gedigen musikutbildning även om han började sin karriär som 
ämbetsman.15 Hans karriär som musikskriftställare började vid sidan av hans 
tjänstemannabana men han utnämndes 1861 till lektor i musikens estetik och 
historia vid Wiens universitet varefter han kunde ägna sig uteslutande åt 
föreläsningar, forskning och journalistik.16 

Det finns en stark koppling mellan musiken i pressen, de specialiserade 
musiktidningarna, musikskriftställeriet, undervisningen inom musikämnet på 
universitetsnivå, samt etableringen av musikvetenskapen som universitets-
ämne. Skrivandet om musik och intresset för en offentlig debatt kring musik 
blev en självklar del av musiklivet under 1800-talet och inom detta fack 
skedde en ökad specialisering och professionalisering. 

                               
14 Thomas S. Grey, ”Brendel, (Karl) Franz”, Grove music online. Oxford music online 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/03929?q=franz+brendel&s
earch=quick&pos=1&_start=1#firsthit (hämtat 2013-11-25). 
15 Thomas S. Grey, ”Hanslick, Eduard”, Grove music online. Oxford music online 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/12341?q=Hanslick&searc
h=quick&pos=1&_start=1#firsthit (hämtat 2013-11-25). 
16 Grey, ”Hanslick, Eduard”, Grove music online. 
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Dagspressen i Stockholm 
Dagspressen blomstrade i Stockholm under 1800-talet och fördubblades i 
upplaga flera gånger om under århundradets lopp.17 Tidigare hade den 
svenska dagspressen varit mycket begränsad, men 1830 skedde en föränd-
ring inom branschen. Aftonbladet var en tidning som kom att få stor bety-
delse som den första moderna dagstidningen och utgjorde startpunkt för en 
ny epok i den svenska pressens historia.18 Kombinationen mellan samhällets 
strukturella omvandling, det politiska klimatet i Europa och Sverige, samt 
starka ekonomiska faktorer låg till grund för denna pressepok. 1830- och 
1840-talen präglades av tillväxt och opinionsbildning, men samtidigt av till-
bakahållande genom den kungliga indragningsmakten19. Tidningarna blev 
fora för en allt mer framträdande offentlig debatt och olika tidningar repre-
senterade opinionens olika röster. 

Aftonbladet som företrädde den starkt liberala sidan låg i framkanten av 
pressen och kom att bli en mall för upplägg och innehåll i dagstidningarna 
fortsättningsvis. Tidningens innehåll representerade också nytänkande ge-
nom att den tog upp alla slags ämnen och frågor,20 med en blandning av red-
aktionella och kommersiella texter. På det sättet skilde den sig från sina kon-
kurrenter som tidigare mer eller mindre koncentrerade sig kring speciali-
serade ämnesområden, kungörelser eller annonser.21 Ett viktigt inslag var 
även tidningens kulturrapportering som tog upp det senaste inom litteratur, 
teater och musik.  

1830- och 1840-talen var inom den svenska dagspressens historia Afton-
bladets årtionden genom att tidningen snabbt blev en kommersiell framgång 
med en upplaga och spridning som överträffade alla andra tidigare tidning-
ars.22 Vid sidan av Aftonbladet fanns under mitten av 1800-talet i huvudsta-
den en rad andra viktiga tidningar. Den konservativa Post- och inrikes tid-
ningar, hade rötter tillbaka till 1760-talet och hade legat under Svenska aka-
demien sedan 1791. Den fungerade främst som ett statligt organ för kungö-
relser och deltog sällan i den politiska debatten. En annan politiskt 
                               
17 Karl Erik Gustafsson och Per Rydén, ”Inledning”, Nordmark, Johannesson, Petersson (red.) 
Den svenska pressens historia II, s. 12. 
18 Dag Nordmark, ”Liberalernas segertåg: 1830-1858”, Nordmark, Johannesson och Peterson 
(red.), Den svenska pressens historia II, s. 18. 
19 I tryckfrihetsförordningen från 1812 infördes indragningsmakten, vilket gav hovkanslern 
rätt att inställa utgivningen av en tidning eller tidskrift som vara "vådlig för allmän säkerhet 
eller utan skäl och bevis förnärmande personlig rätt eller av en fortfarande smädlig egenskap". 
Indragningarna upphörde 1838, och indragningsmakten avskaffades 1845. Indragningsmakten 
var dock inte särskilt effektiv i och med att tidningarna ofta fortsatte ges ut, men under ny 
(ofta endast justerad) titel. Se ”Indragningsmakten”, Nationalencyklopedin online 
http://www.ne.se/lang/indragningsmakten (hämtat 2013-09-16). 
20 Som utrikes- och inrikesnyheter, bevakning av myndigheterna, nytt från teater, litteraturen, 
vetenskap och musiken, officiella kungörelser och annonser. 
21 Dag Nordmark, ”Liberalernas segertåg”, Nordmark, Johannesson och Peterson (red.), Den 
svenska pressens historia II, s. 22. 
22 Ibid, s. 26. 
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konservativ motpol till Aftonbladet var Svenska tidningen: dagligt allehanda 
i Stockholm som gavs ut mellan 1851 och 1859 och som sedan efterträddes 
av Nya Dagligt Allehanda, som grundades 1859.23 Mitt emellan de konserva-
tiva och de liberala tidningarna befann sig Stockholms dagblad som från 
början var ett rent annonsblad, men som senare under århundradet (främst 
från 1870-talet) kom att bli allt mer framträdande inom den politiska debat-
ten. Aftonbladets läskrets bestod främst av den övre medelklassen och intel-
lektuella, medan Nya Dagligt Allehanda fann sina läsare inom den rikare 
delen av industri- och handelssamhället samt bland de rikare jordbrukarna. 
Stockholms Dagblad fick under senare delen av århundradet karaktären av 
en ämbetsmannatidning, medan den 1864 grundade Dagens Nyheter riktade 
sig till den allt snabbare växande lägre medelklassen. 

 
Bild 2. Interiör från Stockholms Dagblad. 

Aftonbladet hade en mycket stor spridning, större än någon av de andra dags-
tidningarna i Stockholm. Detta gör den speciell inte bara ur ett presshisto-
riskt perspektiv utan även för musiklivet vid den här tiden. Under 1840-talet, 
som var kulmen för dess tillväxt, stod Aftonbladet för omkring hälften av 
den samlade svenska dagspressupplagan.24 Även om upplagan sjönk något 
under de följande årtiondena så var Aftonbladet fortfarande Sveriges största 

                               
23 Resten av detta stycke: Eric Johannesson, ”Med det nya på väg”, Nordmark, Johannesson 
och Peterson (red.), Den svenska pressens historia II, s. 128–129. 
24Följande stycke:  Nordmark, ”Liberalernas segertåg”, Nordmark, Johannesson och Peterson 
(red.), Den svenska pressens historia II, s. 26–28. 
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tidning. Det var inte bara i Stockholm som den kom att ha en stor spridning, 
utan den hade även prenumeranter i många andra svenska städer.  

Nordmark konstaterar att det är svårt att veta exakt hur tidningens läsek-
rets var sammansatt, men han har inte funnit något som tyder på att den hade 
någon större spridning i samhällets lägre skikt. Lars Johan Hierta, som stod 
bakom Aftonbladet, skrev själv att tidningen vare sig lästes av eller riktades 
till massorna. Nordmark hävdar att genom det språk som användes, de frågor 
som togs upp, det faktum att den trycktes i antikva, samt priset tyder på att 
den riktade sig till det ”bildade” befolkningsskiktet.25 

Kulturavdelningarna i dessa tidningar fick fasta skribenter, som Wendela 
Hebbe26 och Emil von Qvanten27, Wilhelm Bauck och Petter Conrad Boman. 
De tre sistnämnda kom även att bli aktiva inom de specialiserade musiktid-
ningar som uppkom från 1850-talet och framåt. 

Musikens plats i dagspressen 
I föreliggande undersökning har jag gått igenom stora delar av den stock-
holmska dagspressen. Det har inom ramen för detta arbete inte varit möjligt 
att göra en heltäckande systematisk genomgång av all stockholmspress för 
hela perioden. Istället har jag mer översiktligt gått igenom stora delar av 
dessa tidningar och studerat vissa utvalda år mer i detalj. Därigenom har jag 
fått en överblick över musiken i dagspressen under den här perioden, som 
jag presenterar i det följande avsnittet. 

Dagspressen i Stockholm var uppdelad i olika politiska läger och de olika 
tidningarna riktade sig även till olika befolkningsgrupper. De nyheter som 
rapporterades i dessa tidningar varierade och präglades av den politiska in-
riktningen. Tidningarna innehöll in- och utrikesnyheter, debattinlägg, annon-
ser, och offentliga kungörelser, men de hade även nyheter och rapporter från 
kulturlivet. Kulturavdelningarna i tidningarna tog i första hand upp litteratur, 
teater och musik. Under mitten av århundradet blev den kulturella rapporte-
ringen i tidningarna allt mer omfattande och musiklivet fick samtidigt en allt 
större plats inom kulturavdelningen. Denna ökning var en effekt av en sam-
verkan mellan musiklivet och dagspressen, där pressen spelade en viktig roll 
när det gällde att stärka musiklivet. 

                               
25 Nordmark, ”Liberalernas segertåg”, Nordmark, Johannesson och Peterson (red.), Den 
svenska pressens historia II, s. 26–28. 
26 Wendela Hebbe, Sveriges första kvinnliga journalist var verksam under 1840-talet som 
musikkritiker i Aftonbladet. Dag Nordmark, ”Liberalernas segertåg”, Nordmark, Johannesson 
och Peterson (red.),  Den svenska pressens historia II, s. 25. 
27 Emil von Qvanten var kritiker i Post- och inrikes tidningar 1858–1865 och 1867–1875 
samt Nya Dagligt Allehanda under 1870-talet),”Qvanten, Emil von”, Nordisk familjebok band 
22 (Stockholm: 1915), s. 789. se även Bergen off. Bibliotek: Griegsamlingen: ”Brev från 
Albert Bonnier till Edv. Grieg” 24/12 1876. Han verkade även som skribent i musiktidskriften 
Teater och musik från 1876. 
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Musiken förekom i tidningarna främst genom annonsering och recension-
er av konserter, men även genom kungörelser från Kungliga Musikaliska 
Akademien, annonsering av musiklitteratur, försäljning av instrument eller 
annonsering av musikundervisning samt i vissa fall även inslag av kritik över 
musiklivets strukturer. Recensionerna under den här tiden hade generellt en 
mer rapporterande karaktär snarare än att vara präglad av personliga omdö-
men. De benämndes oftast inte heller som recensioner i dagspressen utan 
samlades exempelvis under rubriken ”Musik” och det fick framgå av inne-
hållet vilken typ av text det handlade om. Även om de inte i huvudsak präg-
lades av personliga omdömen innehöll de ändå ofta små kommentarer av 
värderande slag. De var ofta uppbyggda på samma sätt, och det är därför lätt 
att urskilja vad som var recensioner eller annat. Recensionerna var upplagda 
så att den som arrangerade konserten och de som deltog i framförandena28 
presenterades tillsammans med verken som spelades. Det omtalades oftast 
om konserten varit välbesökt eller inte, och om framförandena fick mycket 
applåder, men det kunde även förekomma kommentarer om framförandenas 
kvalitet. Viktigt var att namnge de professionella deltagarna i konserterna, 
medan de amatörer som ofta deltog så gott som aldrig nämndes vid namn.29 
Även om många av recensionerna fungerade mer som rapporter från konser-
ter kan viss kritik över musiklivet urskiljas vilket visar att även den vanliga 
dagspressen fungerade som en del i den offentliga debatten kring musiklivet. 

Den vanligaste form av musiknotiser som förekom var annonsering av 
konserter och de flesta tidningar hade en fast återkommande plats för denna 
typ av annonsering, oftast på första sidan (exempelvis Aftonbladet). Under 
den tidigare delen av århundradet var det främst Kungliga Teaterns föreställ-
ningar och eventuella konserter som annonserades (då främst för att det var 
den enda egentliga regelbundet förekommande typen av offentliga framfö-
randen) till exempel i Aftonbladet under rubriken ”Spektakel”, som förekom 
i de flesta nummer. Det förekom från och med 1850-talet en mycket flitig 
annonsering av konserter inom dagspressen. Annonsering av konserter hade 
även förekommit tidigare, om än i mindre utsträckning. Detta avspeglar även 
en ökning i antalet arrangerade konserter under denna period. Dessa annon-
ser talade om vem som gav konserten, vilka andra artister som deltog, var 
och när konserten skulle framföras, samt pris och försäljningsställen för bil-
jetter. Konserter annonserades i allmänhet i flera nummer av en tidning och 
programmen publicerades dessutom, ofta någon dag innan konserten. Sådana 
konserter recenserades ofta och publicerades med viss regelbundenhet, dock 
långt ifrån dagligen, under en särskild rubrik. I exempelvis Aftonbladet pub-
licerades recensioner under rubriken ”Musik” men recensionerna och annon-
seringar kunde också förekomma i de mer allmänna nyhetsavsnitten. I dags-

                               
28 Benämndes alltid som konsertgivare respektive biträdande. 
29 Istället användes ex, ”en musikälskarinna föredrog…” eller ”orkestern biträddes av amatö-
rer” etc. 
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pressen var recensioner och musiknotiser som regel osignerade, så det är 
svårt att avgöra vem som skrivit dessa då det inte alltid fanns fasta kultur-
/musikredaktörer eller skribenter. Under 1860-talet rapporterades musiken 
allt mer regelbundet, bland annat i Dagens Nyheter, som i princip dagligen 
rapporterade om musikaliska händelser i staden. Denna successiva etablering 
av fasta former för musikens plats i dagspressen kan betraktas som en del av 
institutionaliseringsprocessen av musikjournalistiken. Vid slutet av 1800-
talet hade musiken fått en fast plats i dagspressen och en kontinuitet som gör 
att det går att tala om musiken som institutionaliserad inom pressen. 

Det var inte endast inom den politiska dagspressen som musiken blev ett 
betydande element, utan även i olika kulturtidskrifter och veckotidningar 
eller liknande som exempelvis Ny illustrerad tidning. Det fanns under 1850-
talet en stark musikalisk fackpress. Denna fungerade dock inte alls isolerat 
och skilt från dagspressen utan stod mycket tydligt i dialog med densamma. I 
både dagspressen och i musiktidskrifterna finns ömsesidiga referenser. I 
dagspressen var det vanligare med rena referat medan musiktidningarnas 
referenser till dagspressen oftast gjordes genom kritiska kommentarer över 
det som skrivits. 

Musiktidskrifter 
Den musikaliska fackpressen i Sverige har studerats av bland andra Åke 
Davidsson, Kirsti Grinde och Veslemöy Heintz.30 Detta är dock relativt över-
siktliga artiklar. Det mest omfattande arbetet med denna periodiska litteratur 
är de index som är gjorda av Kirsti Grinde inom RIPM för Stockholms mu-
siktidning, Ny tidning för musik och Svensk musiktidning (+ Necken). De 
tidiga musiktidskrifterna och den framväxande musikforskningen i Sverige 
behandlas även översiktligt av Leif Jonsson och Martin Tegen i Musiken i 
Sverige III.31 Avsikten här är inte att göra någon fördjupad historisk under-
sökning av musiktidskrifterna i Sverige, utan att skapa förutsättningar för att 
diskutera betydelsen av musiktidskrifterna för den strukturella omvandlingen 

                               
30 Åke Davidsson, ”Den musikaliska tidskriftslitteraturen i Sverige under 1800-talet”, Svensk 
tidskrift för musikforskning 1945; Kirsti Grinde, ”Stockholms musiktidning (1843–1844)” 
Répertoire international de la presse musicale [härifrån RIPM], 
http://www.ripm.org/pdf/Introductions/SMTintroor.pdf; Kirsti Grinde, ”Ny tidning för musik 
(1853–1857)”, RIPM, http://www.ripm.org/pdf/Introductions/TIMintroor.pdf; Kirsti Grunde, 
”Svensk musiktidning (1880–1913), RIPM, 
http://www.ripm.org/pdf/Introductions/SVMintroor.pdf; Veslemöy Heintz, ”Music life in 
Stockholm in the 1850ies as reflected in the journal ”Ny tidning för musik”, Musik in allen 
Dingen: Festschrift für Günther Weiss zum 70. Geburtstag, Gernot Gruber (ed.) (Tutzing: 
Schneider, 2003). 
31 Jonsson och Tegen, ”Skribenter och musikforskare”, Jonsson och Tegen (red), Musiken i 
Sverige III, s. 199–208. 
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av Stockholms musikliv. Här följer således en överblick över etableringen av 
den musikaliska fackpressen under 1800-talet. 

Precis som på andra håll i Europa förekom periodiska musiktryck som fö-
regångare till musiktidningarna.32 Ett exempel var Musikaliskt tidsfördrif 
(1789-1834), som endast innehöll musikalier och inte några artiklar eller 
liknande redaktionellt material.33 Musikartiklar och recensioner med mera 
förekom dock i andra kulturtidskrifter, som exempelvis Phosphoros (1810–
1813), Elegant-Tidning (1810), Nya Extra-Posten (1819–1821), Athenaeum 
(1825–1827) och Heimdall (1828–1832).34 Den första renodlade musiktid-
skriften Euterpe: musikalisk tidskrift kom först 1823. Den var tänkt att ut-
komma en gång i månaden men slutade ges ut redan efter första numret.35 

Den första musiktidningen med någon regelbunden utgivning var Tidning 
för teater och musik som gavs ut ungefär en gång i veckan från hösten 1835 
till ungefär samma tid 1836 med uppehåll under juni till och med september. 
Provnumret började med en ”anmälan” av den kommande publikationen där 
planerna för tidningen presenterades. Innehållet skulle bestå av teater- och 
musikrecensioner, notiser från utlandet, noveller och anekdoter, samt för-
teckningar över musik som fanns tillgänglig i musikhandeln.36 Varje nummer 
skulle också innehålla en musikbilaga. Det fanns även planer för att med 
sista numret på säsongen även bifoga ett tryckt omslag. Avsikten var att man 
skulle kunna binda in och spara tidningen, något som var vanligt under den 
här tiden. Tidningarna var inte något som lästes och sedan slängdes, utan de 
bands in och infogades i läsarens bibliotek. Musikbilagorna lyftes fram som 
något som i sig gjorde det värt att prenumerera på tidningen, i och med att 
värdet av dem översteg prenumerationsavgiften på tidningen. Davidsson 
konstaterar att stort utrymme i tidningen ges åt teaterverksamheten, att en 
stor del av materialet hämtats ur utländska källor och att det svenska musik-
livet nästan helt får stå tillbaka.37 Även om det är riktigt att en hel del ut-
rymme ges åt teaterverksamheten och att en hel del utländska referat före-
kommer så vill jag hävda att det är en smula missvisande att säga att det 
svenska musiklivet nästan helt får stå tillbaka. Även om det inte förekommer 
exempelvis konsertrecensioner i alla nummer så är det inte helt ovanligt, 
däremot recenseras inte nykomponerad musik i samma utsträckning som 
konserter. De franska influenserna är dominerande i denna tidning. Det före-
kommer många notiser från Paris och flera längre artiklar om exempelvis 
operaverksamheten i Paris. 

Efter att Tidning för teater och musik lades ner 1836 kom det att dröja till 
1843 innan nästa försök att driva en musikalisk tidskrift gjordes – Stock-

                               
32 Felliner, et al. ”Periodicals”, Grove music online. 
33 Davidsson, ”Den musikaliska tidskriftslitteraturen i Sverige under 1800-talet”, s. 96. 
34 Ibid, s. 97–98. 
35 Ibid, s. 99. 
36 ”Anmälan”, Tidning för teater och musik 1835: provnummer, s. 1. 
37 Davidsson, ”Den musikaliska tidskriftslitteraturen i Sverige under 1800-talet”, s. 103. 
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holms musiktidning. Davidsson konstaterar att Stockholms musiktidning 
markerar en ny period som präglas av att musiktidningarna övergick från att 
varit enmansföretag till att ha flera medarbetare och färre referat från ut-
ländska tidningar.38 1840-talet markerar en brytpunkt i strukturomvandlingen 
av den musikaliska pressen. Detta anser jag kan kopplas till den pågående 
etableringen av musiken inom pressen i stort, samt etableringen av musik-
skriftställeriet och en ökning i antalet musikskriftställare. Det fanns alltså 
fler som skrev om musik och fler tillfällen att skriva. Stockholms musiktid-
ning gavs ut en gång i veckan mellan oktober 1843 och juni 1844. I det 
första numret konstaterar redaktionen att trots att det gjorts framsteg inom 
tonkonstens område under den senaste tiden i Sverige, så hade man ännu inte 
nått den ”verkliga musikaliska bildningens” stora fält.39 Ett skäl till detta var 
bristen på ”offentliga organer för utbyte af idéer och åsigter om konsten och 
dess mångfaldiga föremål”, vilket bidragit till att man inte nått konstens 
kärna.40 

Under sådana förhållanden är det icke utan fruktan, som en musikalisk tid-
ning å nyo anmäler sig. Red. vågar icke påstå, att dess krafter skola vara 
större än dess föregångares, och kan följaktligen ej göra sig bättre förhopp-
ningar än dessa på allmänhetens gunst; men det är dock en sanning, att hvad 
en ej förmår, det kan samverkan af fleres krafter uträtta.41 

Betydelsen av att flera skribenter gick samman i denna publikation lyfts fram 
som något som borde främja företaget. Redaktionen räknar med att med 
hjälp av ”för saken nitälskande personer och utmärkte konstdomare” och 
tillgången av utländska musikskrifter bör tidningen bli så intressant som 
allmänheten fordrade. Wilhelm Bauck var redaktör från 1844 och var trolig-
en författare till många av de osignerade artiklarna. En annan av tidningens 
skribenter var tulltjänstemannen Petter Conrad Boman som skrev under sig-
naturen Bmn. Davidsson argumenterar även för att Erik Gustaf Geijer under 
signaturen -ij- och J. P. Cronhamn under signaturen -a- publicerade sig i 
tidningen.42 Upplägget och innehållet i tidningen följde AMZ’s modell med 
essäer, biografiska artiklar, recensioner över musik och konserter, mu-
siknyheter från in- och utlandet samt blandade notiser. Förutom svenska 
originalarbeten förekom även en rad översättningar från utländska tidningar. 
Utöver upplägget på tidningen fanns fler tyska influenser. Till skillnad från 
Tidning för teater och musik 1835-1836 så var översättningarna av tidigare 
publicerat material främst från tyska källor. De representerade utländska 

                               
38 Tidning för teater och musik 1835–1836 gavs ut av Johan Magnus Rosén, som också var 
den huvudsakliga skribenten. Davidsson, ”Den musikaliska tidskriftslitteraturen i Sverige 
under 1800-talet”, s. 102–104. 
39 Stockholms musiktidning 1843:1, s. 1. 
40 Ibid. 
41 Ibid, s. 1-2. 
42 Ibid, s. 105. 
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tidskrifterna var bland annat Leipziger Allgemeine Musik-Zeitung, Neue 
Zeitschrift für Musik och Wiener Musikzeitung.43 

Från 1837 var Abraham Hirsch ensam ägare till Östergrenska musikhan-
deln44 och utvidgade förlagsverksamheten med ett nottryckeri där 1838.45 
Hirschs musikhandel och musikförlag kom att betyda mycket för omvand-
lingen av musklivet i och med att han blev en centralfigur inom musikpubli-
kationen både vad gäller nottryck och musikskrifter. Hirsch tillhandahöll 
exempelvis kostnadsfritt flera tyska musiktidningar i sitt lånebibliotek, vilket 
attraherade många ur den musikaliska eliten i staden.46 Han hade genom sin 
musikhandel och sitt förlag och tryckeri helt andra möjligheter än någon av 
de tidigare som gjort försök att grunda musiktidskrifter. Tillgången på ut-
ländska nottryck, musiktidskrifter och litteratur om musik var även viktig för 
dessa publikationer. Hirschs företag främjades också genom publikationen 
av Stockholms musiktidning genom att den användes flitigt för annonsering 
av Hirsch själv.47 Trots allt detta blev denna musiktidning inte heller särskilt 
långlivad, även om planen i sista numret var att fortsätta följande säsong. 
Albert Wiberg antyder att nedläggandet av tidningen delvis var kopplat till 
Hirschs engagemang i grundandet av Svenska bokförläggarföreningen.48 

Den musikaliska fackpressen i Stockholm hade en blomstringstid under 
1850-talet, en period som dominerades av Ny tidning för musik49 (1853–57). 
Det var en efterföljare till Stockholms musiktidning och även NTM gavs ut av 
Hirsch. Tidning för theater och musik50 (1858–59) var också viktig under 
denna blomstringsperiod. Dessa omfattar större delen av 1850-talet och ger 
en unik inblick i just denna period. 1850-talets musiktidningar i Stockholm 
kan ses som en mer eller mindre isolerad företeelse då det vare sig tidigare 
eller senare fanns någon motsvarighet. 1876 gavs Tidning för teater och 
musik ut av Johan Grönstedt och Edvard Bäckström. Många musikartiklar 
skrevs av Bauck, men även en ny skribent inom musikområdet presenterades 
där för första gången, Adolf Lindgren. Denna tidning gavs endast ut i 13 
nummer och innehållet bestod främst av biografiska artiklar över kända 
svenskar. Till varje nummer fanns även en notbilaga, oftast med musik av 

                               
43 Davidsson, ”Den musikaliska tidskriftslitteraturen i Sverige under 1800-talet, s. 105. 
44 Östergrens bok- och musikhandel var den första (och enda fram till 1820-talets början) 
musikhandeln i Stockholm som grundats 1803 av Pär Aron Borg under namnet Magazin de 
Musique och sedan bytt namn i samband med ägarbytet 1816 då Gustaf Adolf Östergren tog 
över verksamheten. Efter Östergrens bortgång drevs under en tid av hans änka, som 1829 
sålde verksamheten till grosshandlaren Abraham Salomosson som drev den fram till sin död 
1831 varefter hans änka Betty Salomonsson fortsatte verksamheten med hjälp av sin bror 
Abraham Hirsch som tidigare anställts inom verksamheten av sin svåger. För mer detaljerad 
beskrivning se Wiberg, Den svenska musikhandelns historia, s. 123–171. 
45 Ibid, s. 193–194. 
46 Ibid, s. 200. 
47 Ibid, s. 205. 
48 Ibid, s. 206. 
49 Härifrån benämnd NTM. 
50 Härifrån benämnd TfTM. 
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någon svensk tonsättare. Varje nummer var också illustrerat med porträtt av 
någon känd musik- eller teaterpersonlighet, och var således den första illu-
strerade musiktidskriften.51 I slutet av det trettonde numret tillkännagavs av 
Grönstedt att tidningen skulle läggas ner, då den ”icke hos allmänheten vun-
nit den spridning som i någon mån kunde motsvara de betydliga omkostna-
derna”.52 

De upprepade försöken att driva musiktidskrifter som skapade en form av 
kontinuitet inom den musikaliska fackpressen och var en del av institutional-
iseringen. I fråga om utgivningens omfattning överträffades 1850-talets mu-
siktidningar inte förrän drygt 20 år senare då Svensk musiktidning53 började 
ges ut 1881. 

Eftersom kontinuiteten bröts är det egentligen inte förrän SM som den 
musikaliska fackpressen institutionaliserats. I och med SM och alla de mu-
siktidningar som följde den kan man tala om en institutionaliserad musik-
press, både i organisatorisk och i social bemärkelse. 

Under perioden 1840–1890 finns tre viktiga steg i musiktidskrifternas 
etableringsprocess. Den första 1843 med Stockholms musiktidning som var 
den första att ha flera olika medarbetare istället för en huvudsaklig skribent, 
den andra tio år senare i och med grundandet av NTM som var den första 
mer långlivade musiktidningen, och den tredje 1880 då Svensk musiktidning 
tog ytterligare ett steg vad gäller bibehållen kontinuitet. 

Musiktidskrifterna Stockholms musiktidning (1843–44), NTM (1853–57), 
TfTM (1858–59), Teater och musik (1876) och SM (1881–1913) har varit 
föremål för mer systematisk genomgång. Särskild fokus har lagts på NTM 
och TfTM eftersom de representerar en unik period inom musikpressens 
historia i Stockholm. I följande avsnitt presenterar jag en översikt över dessa 
två tidskrifter. 

Ny tidning för musik 
Den 16 april 1853 infördes i Aftonbladet en anmälan av en ny musiktidning 
av Hirsch. I denna anmälan påtalas behovet av en riktig musiktidning, något 
som staden inte haft de senaste tio åren. Vidare hänvisas till Stockholms mu-
siktidning som en föregångare, men författaren förespår större lycka för 
denna nya musiktidning då den musikaliska bildningen gått framåt under 
tiden som gått. 

Stockholms musiktidnings 1843 framträdde under auspicier, föga gynnande 
för densammas framgång, men likväl under en viss förmodan att den skulle 
röna en uppmuntran, större än som föll på dess lott. På ett par decennier har 
dock den musikaliska bildningen gått betydligt framåt, och vi tro att, till följd 

                               
51 Davidsson, ”Den musikaliska tidskriftslitteraturen i Sverige under 1800-talet”, s. 116. 
52 Johan Grönstedt, ”Tillkännagifvande”, Tidning för teater och musik 1876:13, s. 104. 
53 Härifrån SM. 
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af en mängd facta som tala härför, rätta tidpunkten nu är inne för att etablera 
en tidning, som med intresse för konsten kunde följa företeelserna inom to-
nernas verld här och i utlandet, samt att åt den sanna musiken gifva helgd och 
anseende. 

Det är en sådan Musiktidning som härmed vördsammast anmäles. Den ut-
kommer under titel af Ny tidning för musik.54  

Nästa dag betonades behovet av en ny musiktidskrift också av Aftonbladets 
egen kulturskribent som välkomnade tidningen in i publikationsvärlden.55 
Det fanns alltså förhoppningar både hos utgivaren och hos andra om att detta 
skulle bli ett mer lyckat företag än föregångarna. Denna period inleddes med 
en mycket mer optimistisk inställning till etableringen av en musiktidning än 
föregångarna Tidning för teater och musik och Stockholms musiktidning.56 

NTM kom att bli den till upplagan mest omfattande och längst utgivna 
musiktidningen i Sverige vid mitten av 1800-talet. Tidningen gavs ut med ett 
nummer varje eller varannan vecka i totalt 234 nummer varav 23 var dub-
belnummer.57 Liksom Stockholms musiktidning hade NTM flera medarbetare. 
Två av dessa var Wilhelm Bauck (under signaturen W.B, dock är inte alla 
artiklar signerade), Peter Conrad Boman (sign. Bmn) vilka även skrivit i 
Stockholms musiktidning. Bauck fortsatte som redaktör i de fyra första år-
gångarna och efterträddes av Leonard Höijer. Utöver dessa skrev bland 
andra Carl Johan Fröberg (sign. F-g), Hildebrand Hildebrandsson (sign. 
H.H), Jacob Axel Josephson (sign. –n), Abraham Mankell (sign. M.), Gun-
nar Wennerberg (sign. G. W-g), Ludvig Norman (sign. L.N.) och Albert 
Rubenson (sign. R-n) Både Ludvig Norman och Albert Rubenson skrev 
bland annat kritiska debattinlägg, men också recensioner och liknande där 
deras inställning till musik och musiklivet under denna tid blir tydlig. Bauck 
(sign. W.B.) verkade som redaktör och flitig skribent i denna tidning och 
representerade den inhemskt utbildade professionella musikerkåren. Även 
han företrädde en kritisk, om än musikaliskt mer konservativ ståndpunkt, i 
syfte att driva utvecklingen framåt. 

I förordet till det första numret av NTM, liksom i anmälan i Aftonbladet, 
presenteras den som en efterföljare till Stockholms musiktidning. Där påpe-
kas att orsaken till att dess föregångare inte blev så långlivad var att Stock-
holms musiktidning var alltför fångad inom musikområdet och inte var till-
räckligt medveten om andra saker inom samhället som andra konster, politik, 

                               
54 Abraham Hirsch, ”Anmälan”, Aftonbladet, 16/4 1853. 
55 ”– Ny tidning för musik”, Aftonbladet 1853:87. 
56 I Tidning för teater och musik läggs stor vikt i anmälan på kostnaden och att musikbila-
gorna i sig på sätt och vis befogar anskaffandet av tidningen. ”Anmälan”, Tidning för teater 
och musik 1835 (provnummer), s. 1–2. Stockholms musiktidning uttrycker i sin inledande 
artikel i första numret en oro över allmänhetens mottagande baserat på mottagandet av tidi-
gare musiktidningsförsök. Stockholms musiktidning 1843:1, s. 1. 
57 1853: 45 nummer varav 7 dubbelnummer. 1854: 47 nummer varav 5 dubbelnummer. 1855: 
50 nummer varav 2 dubbel. 1856: 49 nummer varav 3 dubbelnummer. 1857: 43 nummer 
varav 9 dubbelnummer. 
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statsekonomin, aktuella frågor eller liknande.58 NTM skulle vara mer med-
veten om sin omvärld och på så sätt skulle den kunna undvika att upprepa fel 
som kanske tidigare gjorts, även om den endast skulle röra sig inom musi-
kens område. I övrigt presenteras tidningens mål så här: 

Enligt planen för dess verksamhet skall den omfatta samtliga inhemska före-
teelser af något intresse inom musikens område, och egna en lika uppmärk-
samhet åt scenen, konsertsalen och pressen, äfvensom stundom en blick på 
konstens rent vetenskapliga sida. Äfven Kongl. Musikaliska Akademien samt 
öfriga musikaliska läroanstalter och samfund, så inom som [sic.] utom 
hufvudstaden, skola ej förbigås, hvarjemte man ock skall finna en fortlöpande 
öfversigt af nyheter från utlandet.59 

Ambitionen med denna tidning var således att täcka in allt som kan räknas 
till musikens område. Detta var en stor uppgift, men tack vare denna ambit-
ion ger NTM en mer eller mindre heltäckande bild av det samtida musiklivet, 
även om det kan diskuteras i vilken utsträckning tidningen faktiskt lyckas. 

I anmälan och i förordet, liksom i Aftonbladets kommentarer kring den 
nystartade musiktidningen, är det tydligt att musiklivet sågs som något som 
kunde och borde utvecklas. Bauck beskriver detta i artikeln ”Om musikens 
framsteg i Stockholm under de sista 10 åren”. Han betonar där att det skett 
en allmän förädling och utvidgning av den ”musikaliska smaken” i Sverige, 
på ett både positivt och ett negativt sätt.60 Det negativa var att folk hade dålig 
insikt i ny musik av samtida tonsättare vilket var en effekt delvis av att mu-
siker ofta koncentrerade på äldre musik, men också på grund av landets geo-
grafiska läge och vissa nationella särdrag. Han drar dock slutsatsen att det 
positiva med detta var att Sverige inte haft problemet med ”de svärmar af 
virtuoser och nyhetskrämare, som i närvarande stund öfversvämma utlandet 
– om ock en eller annan symtom till musikaliskt lycksökeri äfven här icke 
låter misskänna sig”.61 I övrigt kommenterar Bauck i denna artikel situation-
en vid operan, vilken han ser som försämrad i och med förlusten av flera 
inhemska sångerskor. Att operan utökat sin repertoar ser han dock som något 
positivt. Han lyfter också fram instrumentalmusiken som det område där 
mest hänt. Utöver denna artikel innehåller det första numret av tidningen 
också en längre artikel om den italienska sången, recensioner över nya 
svenska originalkompositioner som kommit ut i tryck,62 en recension av en 

                               
58 ”Förord”, Ny tidning för musik 1853:1&2. 
59 Ibid. 
60 Wilhelm Bauck, ”Om Musikens framsteg i Stockholm under de sista 10 åren”, Ny tidning 
för musik 1853:1& 2. 
61 Ibid. 
62 J. A. Josephson, ”Öfver nya original-compositioner”. Recensioner av Nio smärre sånger av 
A. F. Lindblad (utg. Stockholm 1852), De tre: en samling trior, Nio trestämmiga serenader 
och Sånger för en röst av G. Wennerberg (utg. Stockholm 1853), Fantasistycken för Piano-
forte tillägnade Ivar Hallström Op. 5 av Ludvig Norman (Stockholm: Hirsch 1852 och Leip-
zig: Kistner 1853). Ny tidning för musik 1853:1 och 2. 
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konsert, samt kortare notiser från in- och utlandet. Detta var ganska typiskt 
för hur ett nummer kunde se ut. 

Det övergripande upplägget på NTM följde precis som föregångaren mo-
dellen efter AMZ. Återkommande inslag var recensioner av nyutkommen 
musik och konserter, rapporter från musiklivet i stort, nyheter från musikli-
vet i Sverige och utlandet (med korta rapporter från exempelvis Wien, Paris, 
Leipzig), korrespondensartiklar (främst från Paris och Leipzig), artiklar av 
mer musikvetenskaplig karaktär samt kortare notiser och inlägg. Många ar-
tiklar var hämtade ur utländska tidningar men en mycket stor del av det som 
publicerades var originalmaterial. Detta gjorde att NTM verkligen präglades 
av det svenska musiklivet, med fokus på Stockholm. Till skillnad från Stock-
holms musiktidning var NTM i mycket mindre grad kopplad till marknadsfö-
ringen av Hirschs förlag. På många ställen är det också tydligt att det fanns 
en medvetenhet om de förutsättningarna som fanns inom musiklivet och att 
en samverkan mellan olika institutioner och amatörmusiken var nödvändig 
för musiklivets framsteg. Samtidigt som en ökad professionalisering tydligt 
efterfrågades inom musiklivet, betonades också publikens betydelse, roll och 
makt över musiklivets framsteg. Allmän musikalisk bildning diskuterades på 
många ställen, något som kan ses som en direkt följd av ett ökat intresse och 
en ökad medvetenhet om och för musik i samhället i stort. 

I varje nummer infördes korta musiknotiser från en rad städer i Europa 
och även från städer i USA, men det förekom även en hel del längre korre-
spondensartiklar. I NTM:s totalt 234 nummer förekom närmare 30 långa 
korrespondensartiklar, främst från Berlin och Paris.63 Svenska musiker som 
vistades utomlands rapporterade om händelser där de befann sig. Förutom att 
stärka kontakterna med utlandet kunde dessa artiklar även bidra med ett uti-
frånperspektiv på det inhemska musiklivet. Detta gjordes genom jämförelser 
mellan de förhållandena i Stockholm och de i andra städer, som tydliggjorde 
vad som kunde göras annorlunda. Ett exempel på detta är följande kommen-
tar till finansieringen av Kungliga Musikaliska akademien från en korre-
spondensartikel ur NTM  från 1854 skriven av J. A. Josephson: 

[…] Af svenska tidningen finner jag att frågan om tillökt anslag för Musika-
liska Akademien vid riksdagen är å bane. Såsom hvar och en svensk musiker 
måste beklaga det styfmoderliga sätt hvarpå staten hittills behandlat tonkons-
ten, så måste hvar och en nu glädjas åt att frågan om att medelst större anslag 
befordra Musikaliska Akademiens mera utvidgade verkningskrets synes 
väcka lifligare intresse. När man ser huru i andra länder dylika anstalter up-
pehållas, befrämjas och lemna lysande resultater, så kan man ej annat än in-
nerligt önska att sådana, äfven hos oss, måtte genom statens intresse derför 
kunna åstadkommas. När man dessutom vet att musiksinnet är stort hos 
svenskarne, hvilkas lyckliga dispositioner i detta hänseende af utlänningen 

                               
63 1853 infördes 6 korrespondensartiklar, 1854 infördes 7 (varav 2 från svenska städer), 1855 
infördes 6 korrespondensartiklar (varav en från en svensk stad), 1856 infördes 4 korrespon-
densartiklar och 1857 infördes 6 korrespondensartiklar. 
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också nogsamt erkännes, så synes det nu vara tid att det allmänna kraftigt un-
derstöder en konst, som hittills blott af ett par regenter, Gustav III och Oscar I 
[...].64 

Det som diskuterades här var möjligheterna för ett statligt övertagande av 
ansvaret för Kungliga Musikaliska Akademien. Det här är ett exempel på att 
korrespondensartiklar inte endast syftade till att upprätthålla kontakterna och 
intresset för musiklivet utomlands, utan även kunde fungera som forum för 
kritik av det inhemska musiklivet, något som förekom i flera artiklar av detta 
slag. Mängden av detta slags artiklar visar dock att de fyllde en viktig funkt-
ion då det belyste situationen både inom och utom landet. Det bidrog även 
till större delaktighet i det europeiska musiklivet än som var möjligt endast 
genom återupprepande av nyheter ur andra tidningar. 

Det var i rapporterna från och kritiken av det samtida svenska musiklivet 
som denna tidskrift blev speciell och som källmaterial erbjuder de en insikt i 
de problem och möjligheter som fanns inom Stockholms musikliv. Kungliga 
Musikaliska Akademien var vid denna tid en viktig instans för musiken och 
för musiklivet och kommentarer med mera rörande KMA förekom flitigt i 
dessa tidningar, både i form av rapporter och i form av kritik. Akademien 
omtalades i pressen vid flera olika tillfällen i NTM från 1855, bland annat 
rörande den omorganisation som inleddes under 1850-talet. 

Värt att notera är vad tidningarna valde att rapportera från det inhemska 
och särskilt det stockholmska musiklivet. Även om NTM hade som ambition 
att rapportera allt som var intressant inom musikens område var det mycket 
som utelämnades. Exempelvis rapporterades saker som hände runt om i lan-
det, men sällan på något djupare plan utan endast som notiser. Likaså rap-
porterades rörande Stockholm endast det som hände inom den regelrätta 
konsert- och operasäsongen, som varade från oktober till och med maj. I 
stort sett inget av det som hände under sommaren rapporterades i NTM. Det 
förklaras i NTM med att det rådde en stiltje under sommarmånaderna genom 
att konsert- och operascenerna var stängda.65 Under sommaren fanns samti-
digt ett mycket livligt nöjesliv på helt andra ställen, såsom utomhusscener i 
parkerna. NTM gavs även ut under sommarmånaderna till skillnad från ex-
empelvis SM vilken hade uppehåll då, men det som framfördes under dessa 
månader ansågs tydligen av redaktionen inte vara värt att ta upp. Detta visar 
en skiktning inom musiken och musiklivet där inte all musik klassas lika. 

NTM tog ofta upp och recenserade konserter och framföranden som skett 
genom samarbeten mellan professionella musiker och amatörmusiker, och 
koncentrerar sig således inte endast på den professionella musiken utan 
täckte in större del av musiklivet. Det handlade dock alltid om offentligt 

                               
64 Sign. -n [J. A. Josephson], ”Correspondens-artikel”, Ny tidning för musik 1854:8(34), s. 60–
61. 
65 Detta var ett förhållande som inte endast var gällande i Sverige. Se Katherine Ellis, ”The 
structures of musical life”, s. 345. 
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framförd musik, inte privata framföranden. Inom konsertlivet var amatörmu-
sikerna länge en viktig del och ett konsertliv i den omfattning som fanns 
hade troligen inte varit möjlig om dessa samarbeten inte hade skett. 

Vid en undersökning av materialet gällande musik och musikrepresentat-
ioner i dagstidningarna är det tydligt att NTM, trots sina föresatser, inte var 
heltäckande vad gäller ”samtliga inhemska företeelser”66 inom det musika-
liska området. Skiktningen som görs mellan olika musikframträdanden är 
kopplad till scenerna, typen av repertoar och den musikaliska besättningen 
snarare än graden av professionalism. Grunden för hur musik klassades utgår 
mycket från genre, men kanske främst från kontext. Den musik som beskrivs 
i NTM, och som därmed ansågs vara musik med ett högre konstnärligt värde, 
var opera, symfonisk musik, solokonserter, stråkkvartetter, körmusik, samt 
kammarmusik. Det som utelämnas i NTM är bland annat blåsmusik, dans-
musik och annan musik av mer “populärt slag”. Den ”populära” musiken 
kunde till exempel vara arior eller körnummer ur operor som också framför-
des på operan, men som uppförs i ett annat sammanhang än på opera- eller 
konsertestraden. Även dansmusik såsom Straussvalser eller potpurrier från 
exempelvis populära operetter eller liknande arrangerad för blåsensembler 
faller inom denna kategori. Denna musik verkar alltså inte i första hand varit 
kopplad till musikerna som framförde den, eller till genren, utan just sam-
manhanget i vilket den uppförts hade större betydelse för värderingen. 
Denna musik värderades annorlunda än den musik som exempelvis framför-
des på Kungliga Teatern och vid konserter. 

Det som utelämnades ur NTM men som flitigt annonserades i dagspressen 
var den musik och underhållning som framfördes under sommaren, ofta men 
inte alltid utomhus. Dessa sommarrepresentationer skedde utanför de vanliga 
konsertsäsongerna och på andra scener men med till stor del samma musiker 
och även till viss del samma publik. Jag drar slutsatsen att det rörde sig om 
åtminstone delvis samma publik i och med att denna sommarunderhållning 
annonserades i samma tidningar som konserterna under konsertsäsongerna, 
och dagstidningarna riktade sig åt samma publik hela året.  Det beklagades 
inom fackpressen att det rådde en stiltje vad gäller konserter under sommar-
månaderna, men det handlade endast om konstmusiksfären. 

Utöver önskan om en starkare strukturering och ett mer professionellt och 
modernt musikliv märks i NTM de kulturella skiktningar som fanns och det 
är möjligt genom dessa källor få en god insikt i det samtida musiklivet. Kon-
takten med utlandet är också ett viktigt element. 

Det sista numret gavs ut den 21 december 1857 och där tillkännagav utgi-
varen att tidningen inte skulle fortsätta att ges ut följande år.67 Det anges inga 
särskilda skäl till nedläggningen i denna anmälan, utan istället betonas det 

                               
66 ”Förord”, Ny tidning för musik 1853:1 och 2. 
67 Utgifvaren [Abraham Hirsch]”Till musiktidningens ärade Abonnenter”, Ny tidning för 
musik 1857:52. 
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som tidningen faktiskt åstadkommit. En trolig anledning till nedläggningen 
var ekonomiska skäl, då NTM minskade i upplaga de sista åren.68 

Tidning för theater och musik 
Den offentliga debatten kring musik fortsatte med Tidning för theater och 
musik som gavs ut under 1859 av Abraham Lundqvist, med ett provnummer 
1858. Lundqvist var musikhandlare och förläggare och började liksom 
Hirsch i Östergrenska musikhandeln, men valde att starta en egen musikhan-
del då Hirsch tog över som chef 1837.69 Lundqvist kom också han att ut-
nyttja publikationen för att marknadsföra sin musikhandel och förlagsverk-
samhet.70 Som medhjälpare hade Lundqvist författaren och teaterkritikern 
Frans Hedberg, Albert Rubenson, och Ludvig Norman. Även om denna tid-
ning inte heller kom att bli långlivad så bildar NTM och TfTM tillsammans 
en kontinuitet som inte tidigare funnits bland musikaliska tidskrifter och som 
sträcker sig över nästan hela 1850-talet. Dessa tidningar erbjuder en unik 
inblickspunkt i musiklivet under en period då väldigt mycket stod för dörren 
och det går på så vis att se många tendenser till förändring just i detta käll-
material. 

Det är viktigt att påpeka vad som skiljer dessa tidningar åt, för att därmed 
försöka visa det skifte i fokusering som parallellt aktualiserades inom fack-
pressen och inom musiklivet i stort. 

 
Bild 3. Första sidan till Tidning för theater och musik. 

Uppläggen på tidningarna är ganska likartade med artiklar rörande musikli-
vet i Stockholm, artiklar tagna ur andra tidskrifter, recensioner av konserter 
och nyskrivna verk samt rapporter från Sverige och utlandet71. NTM behand-
                               
68 Sture M. Waller, Den svenska pressens upplagor 1824–1872, Karl Erik Gustafsson och Per 
Rydén red.(Göteborg: Nordicom-Sverige, 2001), s.149. 
69 Wiberg, Den svenska musikhandelns historia, s. 216. 
70 Ibid, s. 226–227. 
71 Under rubriken ”Från in- och utlandet”. 
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lar endast musikområdet medan TfTM också innehåller material som berör 
teaterområdet, men det finns även andra skillnader. Den allra viktigaste 
skillnaden är graden av kritik över det egna musiklivet. Kritiken som förs i 
TfTM, både rörande musiklivet i stort och i enskilda musikrecensioner, är 
mycket mer direkt och genomsyrar hela tidningen på ett sätt som inte är lika 
tydligt i NTM. Det var främst två skribenter – Norman och Rubenson – som 
stod bakom denna kritik. Båda hade tidigare skrivit för NTM men i TfTM 
hade de en mycket mer framträdande roll. I NTM hade kritiken över det egna 
musiklivet skett antingen genom riktade debattartiklar, eller genom ganska 
försiktiga inlägg i den övriga rapporteringen. I TfTM genomsyras så gott som 
alla upptagna artiklar som behandlar musik av en alltigenom kritisk hållning. 
Detta ger en helt annan karaktär på exempelvis recensionerna, som i många 
fall inte endast kommenterar det enskilda tillfället som recenseras utan även 
kommenterar musiklivets strukturer i stort. 

I provnumret till tidningen definieras inställningen till den musikkritiska 
verksamheten genom följande ord, tagna ur en recension skriven av Albert 
Rubenson: 

[…] det förnämsta ändamålet med denna tidnings blifvande musikaliskt kri-
tiska verksamhet, det att vara af nytta för den som kritiken gäller, - och den 
skall derföre söka att fritt framhålla förtjenster och fel öfverallt der talang 
finnes, lemnande i de flesta fall talanglösheten, likgiltigheten och den, till 
följd af ålder eller svikande förmåga inträdda pensionsmessigheten åt sitt öde, 
[…]72 

Syftet att vara ”af nytta för den som kritiken gäller” inrymde hela den tanke 
som fanns bakom den kritik som presenterades i tidningen. Meningen var 
inte att inte endast fälla domar över musiken och musiklivet utan att hjälpa 
till att göra en förändring och förbättra. Det har dock gjorts ett medvetet 
urval i fråga om innehållet i tidningen och det verkar inte riktigt finnas 
samma helintäckande ambitioner som i NTM. 

[…] Blott med sådana arbeten, der konstnärlig tendens spåras, der allvarliga 
bemödanden och talang finnas – skulle än den sednare tagit en skef rigtning – 
blott med sådana arbeten skall vår tidning sig befatta, öfverlemnande åt 
modeprodukterna att blifva urmodiga, åt oförmågan och okunnigheten att af 
sig sjelfva komma till bättre insigt, åt dilettantfåfängan att pösa tills den 
spricker, alla för öfrigt åt tystnaden. Med intresse skola svenska komponisters 
i utlandet utgifna arbeten följas, om hvilka vår allmänhet dels knappt vet att 
de existera, dels hittills icke erfarigt något närmare, under det att deras mer 
eller mindre värde utom landet redan blifvit erkändt73 

                               
72 Sign. A.R. [Albert Rubenson], ”Advokaten Pathelin: buffa-operett i 1 akt, fri öfversättning 
från franskan, musiken af Jacobo foroni”, Tidning för theater och musik 1858:00 (profnum-
mer). 
73 Sign L.N [Ludvig Norman], ”Från musikpressen”, Tidning för theater och musik 1859:1. 
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Även om det här citatet främst syftar till tidningens kritik över publicerad 
musik visar det också en inställning som är genomgående för tidningens 
verksamhet genom koncentrationen kring musik med ”konstnärlig tendens”. 
Den starka åtskillnaden mellan det konstnärliga och det dilettantiska ligger i 
förgrunden för i princip alla kommentarer och all kritik som förs i tidningen. 
Skillnaden ligger både i den konstnärliga intentionen och i graden av pro-
fessionalism och musikalitet. Detta bedöms oftast med den samtida konst-
musiken i Tyskland som måttstock. Exempelvis står i artikeln ”Den in-
hemska tonkonsten och dilettantismen” följande: 

De olika ”skolorna” skilja sig icke genom olika reglor för det tekniska af den 
musikaliska kompositionen, men väl genom den olika nationella färgen i ita-
liensk och fransysk musik, samt genom den fullkomliga frånvaron af all så-
dan i den så kallade ”tyska”. (De bästa tyska tonsättarne gifva endast sin egen 
individualitet utan all nationell anstrykning, hvarigenom också den ”tyska” 
musiken blifvit den mest universella. Inga tonsättare äro så allmänt erkända, 
och för alla tider populära, som de tyska mästarne; detta deraf, att man i deras 
arbeten icke möter en nationalitet, mer eller mindre främmande för hvarje 
annan).74 

Rubenson efterlyser en inhemsk tonkonst som skall vändas bort från tidigare 
klassicistiska strävanden och vända sig mot ett nationellt uttryck. Detta är ett 
exempel på hur den individualistiska (och alltså inte nationalistiska) tyska 
musiken lyftes fram som unik och eftersträvandsvärd. Här betonas den 
konstnärliga individualiteten hos de tyska tonsättarna, som inte upplevs vara 
lika tydlig hos franska och italienska tonsättare. Denna individualitet ligger 
till grund för föreställningen om konstmusik. 

Genom recensioner behandlas konserter och nykomponerad (eller nyutgi-
ven) musik, och genom artiklar och rapporter tas ett övergripande grepp på 
konsertlivet, musikutbildning och komposition i Sverige. 

Tidningen omfattar endast 14 nummer och verksamheten fick läggas ner 
efter endast ett halvår. Även om TfTM endast gavs ut i 14 nummer hade den 
en upplaga på 1070 nummer, vilket var mycket större NTM.  

Tabell 1. Upplaga för Ny tidning för musik75 

År Upplaga 

1853 825
1854 460
1855 510
1856 380
1857 260 

                               
74 Sign. A.R. [Albert Rubenson], ”Den inhemska tonkonsten och dilettantismen”, Tidning för 
theater och musik 1859:2. 
75 Waller, Den svenska pressens upplagor 1824–1872, s. 148. 
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I ovanstående tabell presenteras upplagan för NTM uppdelat på de fem ut-
givningsåren.76 TfTM hade alltså en jämförelsevis stor upplaga i förhållande 
till NTM. 

Av sista numret i TfTM framgår att nedläggningen inte var planerad ef-
tersom redaktionen där deklarerar sina planer att återuppta tidningens verk-
samhet efter ett sommaruppehåll. Detta sommaruppehåll motiveras av den 
påstådda stiltjen inom musik- och teaterlivet som rådde under sommarmåna-
derna i Stockholm.77 I numret diskuteras också tidningens problem men även 
dess genomslag. Redaktionen erkänner att många av de problem tidningen 
upplevt grundade sig i det att redaktörerna själva inte riktigt varit medvetna 
vilket stort företag de åtagit sig genom grundandet av denna tidning utan 
genom ”kärlek till saken” mer eller mindre slängt sig in i arbetet. Ett pro-
blem identifieras i det att tidningen endast gavs ut varannan vecka och på så 
sätt inte hade möjlighet att publicera nyheterna medan de fortfarande var 
nya. Det finns flera möjliga skäl till nedläggningen, såsom ekonomiska, brist 
på genomslagskraft, sviktande lärsekrets, samt bristande intresse eller tid hos 
redaktörerna. 

Trots de problem tidningen upplevdes ha haft verkar redaktionen ändå 
övertygad om att tidningen gjort ett intryck på det samtida musiklivet genom 
kommentarer bland annat i andra tidningar och tidskrifter. 

Vi hafva med glädje erfarit, att vår lilla tidnings uppträdande väckt både för-
argelse och oro uti de förmultnades läger; vi hafva läst bevisen derpå uti de 
åtskilliga, till andra tidningar både i hufvudstaden och landsorten insända ar-
tiklar, hvaruti man gjort oss den äran att frånkänna oss både vilja och för-
måga, och vi tacka af upprigtigt hjerta dessa våra ovänner, hvilka genom sitt 
uppträdande styrkt oss i den öfvertygelsen, att äfven vi i vår mån sökt att 
gagna och tjena den fosterländska konsten. 

Att hafva många vänner är ju icke alltid en säker borgen för karakterens 
sjelfständighet och fasthet. Att hafva många fiender deremot är ett öde, hvil-
ket ofta träffar dem, som vilja uppträda emot inrotade missbruk och föråld-
rade former. Och vi erkänna gerna att vi mer än en gång trampat både den 
konstnärliga och dilettantiska fåfängan allt för omildt på hälarne, för att den 
icke skulla velat bränna oss ”in effigie,” sedan den först upphäft ett det mest 
dånande ”korsfäst” öfver de oförskämda skändarne af sjelfförgudningens 
helgedom. …78 

Den kritik som fällts över TfTM från andra tidningar upplevdes alltså som en 
sporre och ett tecken på att musiklivet rörde sig i rätt riktning. Den har stark 
fokus på att fungera som debattskapare och som en framåtdrivande röst inom 
musiklivet. 

Trots att tidningen inte var långlivad erbjuder den ett unikt källmaterial i 
form av uttalanden från viktiga aktörer inom musiklivet, som senare under 
                               
76 Waller, Den svenska pressens upplagor 1824–1872, s.196. 
77 Redaktionen, ”Till våra läsare”, Tidning för theater och musik 1859:13. 
78 Ibid. 
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århundradet får mycket framstående positioner och därmed möjlighet att 
skapa förändring. Denna förändringssträvan som återfinns i detta källmateri-
al samt de förändringar som kan utläsas inom musiklivet står i fokus för 
denna undersökning. 

Svensk Musiktidning 
SM kom att bli den mest omfattande musiktidningen under 1800-talet. 1880 
gavs den ut under titeln Necken: Svensk musiktidning av Alfred Lundgren, 
som också var redaktör. 1881 tog firman Huss & Beer över och tidningen 
bytte namn till Svensk musiktidning under redaktion av Adolf Lindgren 
1881.79 Tidningen utkom ca två gånger i månaden fram till våren 1913.80 
Under hela utgivningstiden kämpade redaktionen med ekonomin, som blev 
något lättare när den från 1891 erhöll ett årligt statligt publiceringsbidrag.81 

 
Bild 4. Titelillustration i Svensk musiktidning. I bakgrunden syns Kungliga Teatern i 
det gustavianska operahuset och Gustav Adolfs torg. 

I första numret 1881 presenterar redaktionen sin programförklaring, som till 
stor del hänvisar till föregångaren, som ämnade: 

[…]»meddela sina läsare allt af större vigt som tilldrager sig inom musik-
verlden, så väl här som i utlandet; populära uppsatser i musikens teori, dess 
estetik och historia; porträtt af in- och utländske konstnärer jemte skildringar 
ur deras lif och verksamhet; i hvarje nummer minst ett, företrädesvis lätt mu-
sikstycke – –; anekdoter, musikaliskt-humoristiska skisser, m. m.»82 

                               
79 Grinde, ”Svensk Musiktidning”, s. xxi. Nummer 1–13 var även Fredrik Vult von Steijern 
redaktör, varefter Lindgren fortsatte själv. 
80 Ibid. Den gavs ut två gånger i månaden året runt 1881–1883 och från 1884 med uppehåll 
under juli och augusti. 
81 Ibid, s. xxii. 
82 ”Anmälan”, Svensk musiktidning 1881:1, s. 1. 
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Redaktionen hade som ambition att ”med någon förändring och utvidgning 
samt med betydligt förstärkta krafter” följa detta program.83 Vidare presente-
ras viljan att ”tillgodose så väl fackmannens som dilettantens behof af teore-
tisk läsning”. Tidningen var alltså tänkt att tilltala både professionella och 
amatörer. Stockholms musikliv stod särskilt i fokus, men korrespondens med 
andra svenska, nordiska och europeiska städer skulle uppmärksammas. In-
nehållet var i grunden baserat på modellen i AMZ, men särskild fokus lades 
på biografiska artiklar. Under den över 30-åriga publikationstiden var tid-
ningen enhetligt upplagd och de biografiska artiklarna var en gemensam 
nämnare för tidningens alla nummer.84 Generellt sett började varje nummer 
med en biografi som var illustrerad med ett porträtt. Sedan följde vanligen 
någon eller några artiklar inom ämnet musikhistoria, musikestetik eller mu-
sikteori, svenska musikföreteelser, noveller eller liknande. Under rubriken 
”Från Scenen och Konsertsalen” behandlades Stockholms musikliv och där 
annonserades teatrarnas kommande konserter och musikföreställningar. Det 
infördes även notiser eller kommentarer till kommande föreställningar, samt 
recensioner. En annan rubrik som alltid förekom var ”Från in- och utlandet”, 
under vilken notiser om händelser inom och utom landet infördes. Många 
nummer avslutades även med några nekrologer eller notiser om dödsfall. 
Sista sidan fylldes även ut med annonser av konserter, musikalier, undervis-
ning med mera.  

För bidrag av texter räknar man med en rad framstående skribenter av 
vilka operasångaren och sångläraren Fritz Arlberg, hovbibliotekarien Ivar 
Hallström, kapellmästaren Conrad Nordqvist, hovkapellmästaren Ludvig 
Norman, den då ganska unga musikern och tonsättaren Emil Sjögren, samt 
sekreteraren vid KMA Vilhelm Svedbom lyfts fram. Planen var således att 
anlita kända personer inom Stockholms musikliv. Många av de artiklar som 
finns införda i tidningen är dock osignerade eller signerade med en okänd 
signatur. Grinde har identifierat en rad signaturer som visar en rad kända 
namn.85 Den främste skribenten och den som kom att prägla tidningens var 
redaktören Adolf Lindgren som tidigare även skrivit i musiktidningen Tid-
ning för teater och musik 1876 och verkat som musikkritiker i Aftonbladet 
från 1874. Lindgren kom att ha stor betydelse för musikskriftställeriet genom 
att han var en av de främsta musikforskarna under det sena 1800-talet och 
var avgörande för musikkritikens utveckling.86 Hans insatser kom alltså att 
prägla tidningen starkt under hans verksamhetstid. 

Innehållet i tidningen liknade många av de tidigare även om musikkriti-
kens karaktär skiljde sig från föregångarna. Något som skiljer denna från de 
tidigare är dock mängden reklamannonser som infördes och det går att se en 

                               
83 ”Anmälan”, Svensk musiktidning 1881:1, s. 1. 
84 Grinde, ”Svensk musiktidning”, s. xxiii. 
85 Grinde, ”Stockholms musiktidning”, s. xxx. 
86 Stenqvist, ”Lindgren, Karl Adolf”, SBL band 23 (Stockholm, 1980–1981), s. 427. 
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tilltagande kommersialisering inom den musikaliska fackpressen under slutet 
av 1800-talet. Tidigare hade det främst varit förlagen som använt musiktid-
ningarna för annonsering av det egna företaget, men för SM var intäkterna på 
annonsförsäljning en betydande del av dess ändå ansträngda ekonomi. I och 
med att tidningen både innehöll illustrationer och notbilagor var den dessu-
tom troligen dyrare att producera än exempelvis NTM och TfTM. I en artikel 
1885 diskuterades villkoren för musiktidningens existens och där påtalas just 
hur viktig tidningens annonsavdelning var för dess ekonomi.87 Här påpekas 
fördelarna med att annonsera musikrelaterade saker i en facktidning, men 
också att annonsörerna inte verkar fäst så mycket tanke på det. Det övergri-
pande syftet med artikeln är att lyfta fram möjligheterna till annonsering, 
vilket kunde hjälpa till att råda bot på den ansträngda ekonomin. Den största 
delen av artikeln ägnas åt att lyfta fram SM i förhållande till andra tidningar, 
framförallt skandinaviska och tyska i jämförelse med de tidigare svenska 
musiktidningarna: 

[…]måste Svensk Musiktidning med sitt stora format, sin utstyrsel med por-
trätt och musikpremie af prisbelönt musik, äfven med afseende på att några af 
nämnda tidningar voro veckotidningar, anses för de billigasten af dem alla, 
ett vilkor som faller tungt i vågskålen beträffande framgången hos allmänhet-
en.88 

I fokus här är alltså vad prenumeranterna och köparna får för sina pengar, 
vilket man anser överträffa alla tidigare svenska musiktidningar. Samma sak 
gäller i jämförelse med utländska tidningar. Neue Musikzeitung tas upp som 
en tidning som var billig trots att den hade både illustrationer och musikbila-
gor, vilket förklaras genom att innehållet hade lägre nivå, den hade mycket 
större spridningsmöjlighet samt hade mycket annonser. Det förhållandevis 
låga priset varmed den norska musiktidningen Nordisk Musiktidene utgavs 
förklaras med dess funktion som annonsblad för musikhandeln som gav ut 
den. Förutom priset diskuteras också innehållet. 

Uppgiften för en musiktidning är antingen att vara ett företrädesvis veten-
skapligt organ för tonkonstens fackmän eller ock ett mera populärt sådant, 
både innehållande uppsatser af vetenskaplig art och af populär natur, omvex-
lande till innehållet och skildrande musikverldens tilldragelser och personlig-
heter.89  

Som konstaterats i tidningens programförklaring var det redan från början 
bestämt att den skulle rikta sig till både professionella och till allmänheten. 
Här konstateras också att det inte är möjligt med en helt vetenskaplig fram-
ställning endast riktad till professionella, utan att en mera populär framställ-

                               
87 ”Om vilkoren för en Svensk Musiktidnings bestånd”, Svensk Musiktidning 1885:12, s. 93. 
88 Ibid, s. 92. 
89 Ibid, s. 93. 
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ning med omväxlande innehåll var vad marknaden efterfrågade, och man 
hade gjort allt man kunnat för att uppfylla detta. Trots detta kvarstod de eko-
nomiska problemen och en större spridning var nödvändig, varför man upp-
manar andra att hjälpa till att sprida tidningen. För att ytterligare förbättra 
tidningens syften uppmanas också läsarna att komma in med synpunkter. 

Det skulle emellertid vara intressant att af ärade prenumeranter och andra, för 
hvilka en svensk musiktidnings bestånd har något värde, höra åsigter uttalas 
beträffande bästa sättet för detta måls vinnande, och sedan vi nu framställt till 
jemförelse de ofvan uppräknade tidningsföretagen i denna väg torde denna 
jemförelse tjena till ledning för omdömena i frågan. Vi underkasta oss gerna 
kritik och råd samt mottaga med nöje de meddelanden rörande denna i vår 
tanke vigtiga fråga, hvilka kunna af för saken intresserade personer ställas till 
tidningens redaktion, likasom vi med tacksamhet helsa en hvar, som vill del-
taga i vår sträfvan för denna tidnings fortvaro och bidraga till dess kännedom 
och spridning. I framdeles utkommande nummer skola meddelanden af detta 
slag af oss tagas i skärskådande.90 

I och med att tidningen från 1891 fick ett statligt understöd förbättrades eko-
nomin något, men fortfarande var det inte någon gynnsam affär för utgivar-
na. I prenumerationsanmälan i första numret 1891 påtalar redaktionen det 
statliga stödet, men vädjar fortfarande till allmänhetens goda vilja.91 

Trots att syftet med tidningen var att rapportera om allt av större vikt 
inom musikvärlden är det uppenbart att det precis som inom de tidigare mu-
siktidningarna var den konsmusikaliska sidan av musiklivet som skulle rap-
porteras. Särskilt tydligt blir detta genom att man även valde att upphöra 
med publikationen under sommarmånaderna. 

Det förekommer en rad tillfällen då musiklivet diskuteras och kritiseras i 
denna tidning, men kritiken över musiklivet är inte lika utmärkande i denna 
tidning som i musiktidningarna under 1850-talet. 

Musiktidningarna som arena 
Som en del av den allmänna strukturomvandlingen inom Stockholms musik-
liv var institutionaliseringen av musiken i dagspressen och musiktidskrifter-
na en viktig process. Etableringen av den musikaliska fackpressen var dock 
utdragen. De olika försöken att bilda musiktidningar visar att det fanns en 
stark vilja att få denna verksamhet till stånd samtidigt som man i flera fall 
var medveten om de svårigheter som fskulle kunna uppstå och även lyfter 
fram detta förhållande. 

En viktig brytpunkt i denna process var grundandet av Stockholms musik-
tidning 1843. I och med denna övergick musiktidningarna från att ha varit 
privata enmansföretag till att ges ut av musikförläggare med en stor skara 

                               
90 ”Om vilkoren för en Svensk Musiktidnings bestånd”, Svensk Musiktidning 1885:12,  s.93. 
91 ”Prenumerationsanmälan”, Svensk Musiktidning 1891:1, s. 2. 
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medarbetare. Jag har inte gått in i så djupt i detalj vad gäller musikhandelns 
historia i och med att det redan finns omfattande forskning av Albert Wi-
bergs inom detta område, men även utvidgningen av musikhandeln och mu-
sikförlagen i Stockholm var en viktig del i den strukturella omvandlingen av 
musiklivet. Musikförlagen var nödvändiga för att musiktidningarna skulle 
fungera, eftersom resurserna hos enskilda entreprenörer inte var tillräckliga, 
vilket framgår av de tidigare försöken. Att tidningarna gavs ut av förlag var 
inte heller någon garant för framgång, men det gav bättre förutsättningar. 
Det var i och för sig inte heller endast musiktidningarna som gynnades av 
detta samarbete, utan det bidrog även till marknadsföringen av förläggarnas 
övriga verksamhet. 

Om musiktidskrifterna konstaterar Abraham Mankell i sin Musikens 
historia del 2 från 1864 att: 

Musikaliska tidningar hafva i längden icke burit sig, hufvudsakligen emedan 
recensionerna ej sällan afsett mera förläggarens än konstens och sanningens 
verkliga, högre intresse,  – eller, med andra ord: emedan ett bestämdt hat mot 
dålig, fallen musik icke fått uttalas, af skäl att detta ju kunnat skada förlägga-
rens handel. Likväl hafva i de antydda bladen stundom äfven rätt goda artik-
lar erhållit rum.92 

Enligt Mankell är en anledning till att musiktidningarna inte blivit bestän-
diga att kritiken oftast inte avspeglade konsten och sanningen utan endast 
tjänade förläggarens intressen. Han framhåller att kritik över dålig musik 
sällan uppvisats eftersom det i förlängningen skulle kunna skada förlägga-
rens handel. Trots denna kritik anser han att det ändå förekommit en del bra 
artiklar i dessa tidningar. 

Det fanns svårigheter med den starka kopplingen mellan musiktidningar-
na och förlagen. Förlagen erbjöd organisation och kapital samtidigt som de 
var vinstdrivande företag. Detta gjorde att saken inte alltid kom i första hand. 
Trots detta förhållande är det dock tydligt att de musiktidningar som fanns 
var viktiga eftersom de erbjöd en arena som annars inte fanns. 

Att flera musikhandlare och musikförlag etablerade sig i Stockholm inne-
bar allt fler möjligheter att bli publicerad, både för musikskriftställare och 
för tonsättare. Musikförlagen i sig, liksom musiktidningarna, bidrog till att 
skapa nya arenor för diskussionen kring musik och musiklivet. Stockholms 
musiktidning, NTM, TfTM och SM riktade sig alla både till professionella och 
till den musikintresserade allmänheten. Detta överensstämde bäst med den 
marknad och den efterfrågan som redaktionerna ansåg fanns. I alla dessa 
tidningar finns tydliga bildningssträvanden, med införandet av artiklar inom 
musikhistoria, musikteori och musikestetik med mera, vilket knyts till en 
strävan att förändra strukturerna inom musiklivet. 

                               
92 Abraham Mankell, Musikens historia, i korta berättelser lättfattligt framställd. Andra delen 
(Örebro, N.M. Lindh, 1864), s. 327. 
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Det fanns således arenor för en diskussion kring musiklivet. De aktörer 
som verkade inom dessa var främst musikskriftställarna, som även skapade 
en diskussion och lade fram idéer kring de förhållanden som rådde och ofta 
förslag på hur förändringar kunde göras. Men det går även att se musikförla-
gen som aktörer inom denna process, i och med att det till stor del var de 
som avgjorde vilka röster som fick höras, liksom vilken musik som gavs ut. 

Musikskriftställeriet som sysselsättning 

Det ringaste antal af svenska musikaliska skriftställare har befattat sig med 
estetiska ämnen. Författaren af dessa blad var nära nog den enda, till dess 
Baucks «Handbok i Musikens Historia» utkom, en förtjenstfull skrift, som i 
korthet, men redigt, omfattar många ämnen och kommer att blifva särdeles 
nyttig. Svenska litteraturen eger för öfrigt i tidskrifter icke få enskilda uppsat-
ser öfver musik, af Geijer, Beskow, Atterbom, Törneros den redan nämnda 
Hildebrandson o. fl. a. 93 

Att yttra sig offentligt i frågor rörande musik och musiklivet var möjligt 
inom dagspressen och musiktidskrifterna. Dessa var dock inte de enda möj-
ligheterna till att nå ut i skrift. Musikskriftställeri94 i allmän bemärkelse inne-
bar vid den här tiden att man ägnade sig åt att skriva om ämnen inom musik-
området. Jag har valt att använda detta samtida begrepp för att beteckna per-
soner som hade en mer omfattande verksamhet som skribenter inom musik-
området. Det är ett begrepp som inkluderar många olika områden, såsom 
musikkritik, musikhistoria, musikteori, musikpedagogik, med mera. Det 
kunde vara litteratur av undervisningskaraktär (främst musikteori, musik-
historia och estetik), lexikala arbeten, och kritiska inlägg i debatten om mu-
sik och musiklivet. Texterna publicerades i form av böcker, häften eller 
andra typer av operiodiska tryck. Denna verksamhet innefattar även en mer 
vetenskaplig inriktning. Den framväxande musikforskningen är också en del 
av musikskriftställeriverksamheten. Musikforskningen kretsade först och 
främst kring musikens historia och estetik, men under senare delen av 1800-
talet började även musikteorin behandlas mer vetenskapligt, bland annat 
genom Johan Fröbergs teoretiska skrifter.95 

                               
93 Abraham Mankell, Musikens historia del 2, s. 327. 
94 ”Musikskriftställare”: ”person som författar (vetenskaplig) litteratur om musik”, Svenska 
akademiens ordbok <http://g3.spraakdata.gu.se/saob/>  (hämtat 2013-08-27). ”Skriftställare”: 
”person som (mer l. mindre yrkesmässigt) skriver l. publicerar (l. översätter) skrifter l. artiklar 
i tidskrifter o. d.; litteratör; författare (se d. o. 1 b); numera företrädesvis om icke (enbart) 
skönlitterär författare; förr äv. = FÖRFATTARE”, Svenska akademiens ordbok 
<http://g3.spraakdata.gu.se/saob/> (hämtat 2013-08-27). 
95 Jonsson och Tegen, ”Skribenter och musikforskare”, Musiken i Sverige III, Jonsson och 
Tegen (red), s. 205–206. 



 70 

I studien Fakta och Förnuft undersöker Sten Dahlstedt den svenska mu-
sikforskningens historia.96 Han konstaterar att musikskriftställeriet under 
1800-talet huvudsakligen var produkter av bok- och tidningsmarknaden och 
endast i liten omfattning kopplad till universiteten och KMA.97 Dahlstedt 
framhåller att även om vissa författare hade kopplingar till universitet eller 
KMA så var detta av underordnad betydelse för det som skrevs under första 
hälften av 1800-talet.98 Generellt sett var det mesta som publicerades läro-
böcker i allmän musiklära och musikteori, som oftast utgjordes av samman-
fattningar och översättningar av utländska skrifter.99 Dahlstedt noterar att 
bok- och tidningsmarknaden stabiliserades under andra hälften av 1800-talet 
vilket medförde att periodiska publikationer blev mer långlivade och att 
böcker och tidningar inom specialområden som musiken kunde få en fast 
läsarkrets hos vilken man kunde förutsätta förkunskaper.100 

Från omkring 1830–40-talet började musikskriftställeriet att öka i omfatt-
ning och fortsatte att växa under den senare delen av århundradet.101 Detta 
var alltså kopplat till en generell ökning inom publicistvärlden. Vad gäller 
det musikhistoriska området var 1860-talet särskilt viktigt då inte mindre än 
tre stora arbeten gavs ut, nämligen Frans Huss översättning och komplette-
ring av F. Brendels musikhistoria Grunddragen till musikens historia: jemte 
öfversigt af svenska musikens historia 1861, Wilhelm Baucks Handbok i 
musikens historia från fornverlden intill nutiden 1862 och Abraham Man-
kells Musikens historia 1864. Att dessa verk kom just då var ingen slump 
utan var kopplat till inrättandet av en tjänst i ”musikens historia och estetik” 
vid KMA:s läroverk 1858. Detta var den första i sitt slag och det fördes en 
livlig debatt kring dess inrättande.102 

Musikskriftställeriet var en verksamhet som huvudsakligen kombinerades 
med någon annan yrkesverksamhet, ofta inom musikfacket. Dessa musik-
skriftställare var musiklärare, musiker, organister, tjänstemän eller liknande 
men valde också att uttrycka sig om musik i skrift. 

                               
96 Sten Dahlstedt, Fakta och förnuft: svensk akademisk musikforskning 1909-1941 (Diss. 
Göteborg: [Musikvetenskapliga institutionen, Univ.], cop. 1986). 
97 Dahlstedt, Fakta och förnuft, s. 34. 
98 Ibid, s. 29. 
99 Ibid, s. 29. 
100 Ibid, s. 34. 
101 I en genomgång av Åke Davidssons Bibliografi över svensk musiklitteratur 1800–1945 
(Uppsala 1948) har jag funnit att det skedde en märkbar ökning i publicering av musiklittera-
tur i Stockholm. Trots att denna bibliografi inte gör anspråk på att vara helt komplett så ger 
det ändå en antydan om förhållandena som rådde, och det är fråga om en ganska märkbar 
förändring. 
102 Tobias Pettersson, De bildade männens Beethoven: Musikhistorisk kunskap och social 
formering i Sverige mellan 1850 och 1940 (Diss. Göteborg: Institutionen för musikvetenskap, 
2004), s. 116. 
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Musikkritikernas position i musiklivet 
Med musikkritik avses här främst en smalare definition av begreppet – en 
genre inom det professionella musikskriftställeriet som främst publiceras i 
periodisk litteratur och som utvärderar olika aspekter inom musik och mu-
sikliv.103 Recensionen var det viktigaste forumet för musikkritik under 1800-
talet.104 Under 1800-talets första hälft expanderade musikkritiken i Europa, 
särskilt i Tyskland, både inom dagspressen och inom de särskilda musiktid-
skrifterna. Det fanns musiktidningar som riktade sig till den musikintresse-
rade allmänheten, som Signale für musikalische welt, och tidningar som rik-
tade sig mer till professionella musiker och musikutbildade, som Allgemeine 
musikalische Zeitung och Neue Zeitschrift für Musik.105 Dessa tidskrifter och 
dess skribenter kom att bli förebilder för många andra mindre musiktidskrif-
ter, i såväl Sverige som i andra länder. De svenska musiktidningarna riktade 
sig främst till den musikintresserade allmänheten, men även till profession-
ella och musikutbildade. 

Det förekom skrifter om musik tidigare, men från och med 1840-talet bör-
jade en rad män att etablera sig som musikskribenter/musikskriftställare i 
Sverige. Ett tecken på att musiken fick en allt viktigare plats i dagspressen 
var att särskilda musikkritiker anlitades för att bevaka musiklivet, medan 
man tidigare ofta endast haft en skribent för alla kulturyttringar. Wilhelm 
Bauck och Leonard Höijer var två personer som tidigt anlitades flitigt av de 
stora dagstidningarna. Bauck var musikkritiker i Aftonbladet 1842–59, i Nya 
dagligt allehanda 1860–71 och i Dagens nyheter från 1871.106 Leonard Höi-
jer var musikkritiker i Dagligt allehanda 1848–49, i Bore 1850–51, och i 
Svenska tidningen: dagligt allehanda i Stockholm 1853–59. Båda medver-
kade även i NTM. Bauck även i Stockholms musiktidning och Tidning för 
teater och musik(1876). Dessa två var framträdande i rollen som musik-
skriftställare och musikkritiker och exemplifierar även hur det såg ut för 
flera andra inom samma fack. Bauck kom under sin tid i Stockholm (från 
tidigt 1830-tal, fram till sin död 1877) att bli en central figur inom stadens 
musikliv, inte minst genom sin verksamhet som musikkritiker. Han började 
sin verksamhet i Stockholm som pianolärare, och fick med tiden allt mer 
prestigefyllda positioner. Han valdes in som ledamot i KMA 1845, anställ-

                               
103 En bredare definition skulle även kunna innefatta exempelvis personer i en publik som 
diskuterar ett framfört verk under en paus eller en pianolärare som inför en elev försöker 
förespråka en viss tonsättare före en annan. Jag syftar heller inte till den typ av tidig musikkri-
tik som representeras av exempelvis Johann Mattheson under 1700-talets första hälft, som 
utgjordes av långa vetenskapliga recensioner av musiklitteratur. Se. Fred Everett Maus m.fl., 
“Criticism”, Grove Music Online, Oxford Music Online 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40589?q=criticism&searc
h=quick&pos=1&_start=1#firsthit (hämtat 2013-08-14). 
104 Fred Everett Maus m.fl., “Criticism”, Grove Music Online. 
105 John Rink, ”The profession of music”, Samson (ed), The Cambridge history of Nineteenth 
century music, s. 81. 
106 C. P. Henneberg, ”Bauck, Carl Wilhelm”, SBL band 2 (Stockholm, 1920), s. 772–773. 



 72 

des vid KMA:s läroverk 1858 som lärare i musikens historia och estetik och 
var bibliotekarie i akademiens bibliotek från 1860. Utöver sin verksamhet 
som musikkritiker inom dagspressen skrev han även läroböcker i musikteori 
och musikhistoria. Höijer var organist i bland annat Katarina kyrka och val-
des in i KMA som associé107 1845. Liksom Bauck skrev han även mer omfat-
tande arbeten inom musikområdet, bland annat ett stort musiklexikon. Bauck 
var huvudsaklig redaktör för NTM, och Höijer var även redaktör där en kor-
tare period.108 

Både Bauck och Höijer är exempel på hur en musikskriftställare109 under 
den här perioden kunde verka. En annan viktig musikskriftställare som inte 
hade sin huvudsakliga verksamhet inom tidningarna utan som främst skrev 
böcker och liknande var Abraham Mankell. Mankell verkade främst som 
musiklärare, bland annat vid KMA. Han var även organist och ledare i bland 
annat Sångföreningen i Stockholm.110 Han var särskilt intresserad av äldre 
musik och arrangerade under 1830- och -40-talet historiska konserter med 
sin kyrkokör.111 Många av hans skrifter var direkt kopplade till hans under-
visning eller hans konsertverksamhet, men han ägnade även mycket ut-
rymme åt kritik över musiklivet i sina skrifter.112 

Musikskriftställeriet var inte något som gick att livnära sig på helt och 
hållet utan de som ägnade sig åt det var tvungna att även ha någon annan 
form av sysselsättning. Många av dem som ägnade sig åt detta hade andra 
musikrelaterade arbeten och var utbildade inom musik. Det fanns även som-
liga som i huvudsak ägnade sig åt annat än musikrelaterade yrken, som ex-
empelvis Peter Conrad Boman, som var tjänsteman men även ägnade sig åt 
musikskriftställeri113. 

Det kom att dröja innan musikskriftställeriet blev ett heltidsyrke. Från 
mitten av 1800-talet började det gradvis bli något som man kunde ägna mer 
tid åt, då marknaden för denna typ av texter ökade i omfattning. Det fanns 
inte någon särskild yrkesutbildning för detta under 1800-talet. Någon specia-
liserad utbildning inom området kan inte sägas ha uppkommit förrän musik-
vetenskapen etablerades som universitetsämne på mitten av 1900-talet. Ut-
vecklingen inom denna verksamhet var en del av professionaliseringen av 
musiklivet i stort. Med tiden ställdes allt högre krav på dem som utförde 
denna verksamhet och även om ingen gemensam utbildning fanns så förbätt-
rades möjligheterna att bildas inom området i och med att musikutbildning-

                               
107 Associé var en medlem i KMA som inte hade full ledamotsbehörighet. 
108 Kirsti Grinde, ”Ny tidning för musik”. 
109 Jag använder detta begrepp här för att inbegripa hela verksamheten hos dessa. De bedrev 
alltså oftast inte endast musikkritik inom pressen, utan skrev även annat inom musikområdet. 
Se SAOB. ”Musikskriftställare: person som författar (vetenskaplig) litteratur om musik”. 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. 
110 Hedwall, ”Mankell, Carl Abraham”, s. 57. 
111 Ibid, s. 58. 
112 Ibid. 
113 Norlind, ”Boman, Petter (Pehr) Conrad”, SBL band 5, s. 303–308. 
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arna utvecklades både på KMA och inom universiteten. Det var i stor ut-
sträckning professionella inom musikområdet som ägnade sig åt denna verk-
samhet. 

Professionaliseringen inom detta område skedde i samverkan med en in-
stitutionalisering av musikkritiken och bok- och tidningshandeln. Det var 
inte bara musikens plats i dagstidningarna eller musiktidskrifterna och bok-
handeln i sig som institutionaliserandes under den här perioden, utan även 
formerna för den musikkritiska debatten genomgick en institutionaliserings-
process. Detta innebar att det etablerades fastare former för hur man skrev 
och uttryckte sig om musiken inom pressen, men det var också en process 
vari uttrycken förändrades över tid. 

Kristina Widestedt har undersökt musikkritiken i svensk dagspress från 
1780–1995.114 Hennes huvudsakliga syfte är att ”visa hur dagspressens mu-
sikkritik fungerar som ett system av maktrelationer och hur kritiken konstru-
erar musiken som ett kunskapsobjekt, i avsikt att hantera förhållandet mellan 
förnuft och känslor”.115 Detta gör hon genom en diskursanalys av musikkritik 
i dagstidningar från åren 1780, 1835, 1885, 1905, 1955 och 1995.116 För min 
undersökning är Widestedts tre första exempelår mest intressanta då de er-
bjuder ett jämförelsematerial med perioden som ligger i fokus här då den 
inramas av åren 1835 och 1885. I kapitel 2 av sin bok har Widestedt utgått 
från konsertrecensioner i två dagstidningar per år (olika för de olika åren) 
och sedan bland annat analyserat och kvantifierat recensionerna utifrån olika 
diskursteman. Hennes undersökning visar att det skedde en förändring i kri-
tikens, musikens och publikens roll i dessa recensioner över tid. 1780 hade 
allmänheten, eller publiken, en nyckelroll inom musikkritiken. Kritiken fun-
gerade som en representant för allmänheten, snarare än något självständigt, 
och musiken bedömdes utifrån underhållningsvärde i egenskap av offentligt 
nöje och inte som konst.117 1835 hade förhållandena förändrats. Då var inte 
längre allmänheten tongivande, utan kritikerkåren var istället dominerande 
med hjälp av en musikalisk fackterminologi och en ”utvecklad kåranda”. 
Musiken och musikinstitutionerna står i centrum för kritiken och inte publi-
ken.118 Vid 1885 har ytterligare förändringar skett och kritikerna får stå till-
baka för samspelet mellan musiken och publiken. Publiken framstår här som 

                               
114 Kristina Widestedt, Ett tongivande förnuft. 
115 Ibid, 16. 
116 En uppdelning som hon motiverar genom en ”tvärsnittsmetodik” som innebär ”regel-
bundna närstudier av vissa urvalsår utförs där mot bakgrund av en brett upplags longitudinell 
analys av journalistikens generella utveckling”, där urvalsåren inte styrs av givna händelser 
eller teman. Istället motiverar Widestedt urvalet utifrån det hon beskriver som ”musikhisto-
riska och/eller mediehistoriska periodiseringar”, (se Widestedt, Ett tongivande förnuft, s. 20) 
vilka förefaller mig något svagt motiverade, åtminstone ur ett musikhistoriskt perspektiv. De 
är inte heller särskilt jämt fördelade över perioden och representativiteten kan därmed ifråga-
sättas. 
117 Widestedt, Ett tongivande förnuft, s. 55. 
118 Ibid, s. 63–64. 
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en aktiv deltagare i konsertlivet och musikernas motpart på den offentliga 
scenen.119 

Mot slutet av perioden som ligger för undersökning i denna studie såg si-
tuationen inom musikkritiken och musikskriftställeriet annorlunda ut än den 
gjorde på 1850-talet. Som Widestedt konstaterar skiftade kritikerns position i 
förhållande till publiken och musiken och förhållningssättet förändrades. 
Den position och det förhållningssätt som exempelvis Bauck företrädde var 
inte längre gällande, utan dog ut med honom. Han hade stått i förgrunden för 
musikkritiken mycket länge, och efter honom kom musikkritikern Adolf 
Lindgren120 att ta över som den mest tongivande musikkritikern. 

Lindgren ägnade sig till skillnad från Bauck och de tidigare musikskrift-
ställarna enbart åt denna verksamhet. Han hade alltså ingen annan musik-
verksamhet vid sidan av sitt skriftställeri, utan livnärde sig genom att skriva 
om musik.121 Från 1874 var Lindgren musikkritiker i Aftonbladet.122 Han var 
redaktör för Svensk musiktidning och skrev flitigt i denna tidskrift. 1876 var 
han även musikredaktör i Nordisk familjebok. Han verkade inte endast som 
musikkritiker utan ägnade sig även åt musikhistoriskt och musikteoretiskt 
skriftställeri. Lindgren var den förste som helt och hållet ägnade sig åt mu-
sikskriftställeriet och var på det sättet professionell inom det området på ett 
annat sätt än sina föregångare. Han var inte heller professionell musiker och 
hade inte lika gedigen musikutbildning som sina föregångare – även om 
Lindgren studerat musik teoretiskt var han inte utövande musiker eller ton-
sättare. 

Kritik över kritiken 
Widestedt använder sig endast av konsertrecensioner i dagspressen, och inte 
artiklar som specifikt kommenterar musikkritiken i sig. Det fanns dock en 
offentlig debatt om musikkritiken under 1800-talet. Detta gällde inte bara 
Sverige, utan även inom de tyska musiktidningarna fördes tidigt en debatt 
om musikkritikens syfte, egenskaper och legitimitet.123 Diskussionen kret-
sade mycket kring frågor om kriterier och normer.124 Schumann var aktiv 
inom denna debatt och betonade professionalismens roll inom musikkritiken, 
något som även tycks ha påverkat de svenska musikkritikerna. 

Att musikkritiken kring 1850 hade fått en fast plats i den offentliga tid-
ningspressen är tydligt, men frågan uppkom samtidigt vilken roll den egent-

                               
119 Widestedt, Ett tongivande förnuft, s. 70. 
120 Adolf Lindgren skrev under signaturen A.L. 
121 Sign. E. F–t.[Eugène Fahlstedt], ”Lindgren, Karl Adolf”, Nordisk familjebok 16, T. 
Westrin (red) (Stockholm: 1912), s. 619–620 tillgänglig online på 
<http://runeberg.org/nfbp/0338.html>  
122 Stenkvist, ”Lindgren, Karl Adolf”, s. 426. 
123 Maus et al, “Criticism”, Grove Music Online. 
124 Ibid. 
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ligen skulle ha. I följande avsnitt undersöks synen på musikkritiken kring 
1850 med två exempel från 1849 och 1854, och därefter senare under peri-
oden med ett exempel från 1876. Dessa år har valts ut eftersom det förekom 
mer omfattande diskussioner kring frågan om musikkritikens roll och syfte. 
Det förekom även en rad andra tillfällen då frågan diskuterades, men dessa 
bedömer jag som extra intressanta och innehållsrika. Exemplen är artiklar 
vilka var en del av debatten kring musikkritiken och tar upp just synen på 
kritikens syfte och former. 

Abraham Mankell och ”bedömandet af musik och musikaliska 
konstnärer” 1849 
Abraham Mankell gav 1849 ut en bok med titeln Blickar i musikens inre 
helgedom: ett bidrag till tonkonstens ästhetik.125 I denna bok kommenterar 
Mankell flera olika debattområden inom musikområdet under en slags ram-
berättelse som går ut på att en grupp musikvänner i en av ”Sveriges större 
provinsstäder” träffas och håller föredrag för varandra. Ett av dessa föredrag 
utgör ett kapitel i denna, och tar upp frågan om ”bedömandet af musik och 
musikaliska konstnärer”. Det är en föreläsning som hålls av en postförvaltare 
som under sin ungdom arbetat som biträde på en redaktion av en stock-
holmstidning och arbetat som politisk skribent, men flera gånger även givit 
sig in på musikrecensentens område. Postförvaltaren var alltså en medlem i 
musiksällskapet vari ramberättelsen tar sin utgångspunkt. Detta är en lång 
utläggning om musikkritik både i allmänhet och mer specifikt i Stockholm. 
En huvudsaklig invändning mot musikkritiken som Mankell börjar med är 
att den alltför ofta utförs av personer som inte har någon egentlig kunskap 
utan som endast slänger sig med facktermer för att maskera sin dåliga kun-
skap. Tyvärr, anser han, är det även alltför vanligt att många inte ser någon 
skillnad mellan recensioner skrivna av bildade eller obildade recensenter.126 

Mankell konstaterar att en egenskap hos musikkritiken är att den är mång-
facetterad i och med att musiken kan ha olika inverkan på olika människor. 
Han hävdar att ett problem med musikkritiken i pressen är att dessa omdö-
men alltför ofta upphöjs till ”allmänt gällande domslut” trots att musiken har 
så olika effekt på olika människor.127 Kritiken i det offentliga bör därför inte 
utgå från det personliga tycket, utan musiken bör bedömas utifrån de teore-

                               
125 Abraham Mankell, Blickar i musikens inre helgedom: Ett bidrag till tonkonstens ästhetik 
(Stockholm 1849). 
126 ”[…] många av artiklarna woro dock rika på fraser, swassande fraser. En skalk anwände 
derföre en gång på wår tidning HEINES uttryck: ”Man slösa med ord, för att dölja bristen på 
tanka”[…]. 
[…]wid tillfälle, t. ex. då de ordinarie musikrecensenterna hade förfall, eller nödwändigt 
behöfdes i politiken, slog wäl äfwen jag för någon gång omkring mig med musikaliska fraser. 
Det säges att de, som icke wisste, wilken som hade skrifwit artiklarna, emedan det troddes att 
de flutit ur en skicklig penna, funnit dem förnuftiga nog […]”, Mankell, Blickar i musikens 
inre helgedom s. 201–202. 
127 Ibid, s. 203–204. 
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tiska lagar utifrån vilka den är skapad.128 Musiken måste dömas både som 
vetenskap och som fri konst, men dessvärre var det få recensenter som hade 
kunskapen att göra detta. Mankell hävdar att detta förhållande leder till otill-
räckliga och osanna recensioner. Det är ett förhållande som enligt honom 
även är gällande här i Sverige, även här ”tro många sig wara istånd att kriti-
cera musik; äfwen här döma ensidigheten och okunnigheten ganska ofta i 
den mest twärsäkra ton”.129 Han kritiserar de ofta förekommande motsägelser 
som rådde mellan recensioner av samma konserter i olika tidningar. Mankell 
räknar upp flera faktorer som kunde bidra till dessa olikheter i omdömena. 
Han påpekar att det inte alls var ovanligt att falska omdömen trycktes i tid-
ningarna. Exempelvis förekom att recensenter tog betalt för att ge bättre 
omdömen.130 Det fanns enligt Mankell även andra former av kompensation 
för fördelaktigare omdömen, som fribiljetter eller att konsertgivare visade 
sig på recensenternas fester eller liknande.131 Motsatsen, det vill säga orätt-
vist dåliga omdömen, kunde även förekomma då recensenterna exempelvis 
lätt kunde få en komposition att framstå löjligt genom att använda lösryckta 
exempel.132 

Mankell hävdar att en svaghet hos musikkritiken rent allmänt var att vissa 
namn (han tar här upp Beethoven som exempel) kunde göra kritikerna blinda 
för svagheter i musiken. Detta gällde både tonsättare och exekutörer. Man-
kell hävdar att huvudsaken i problematiken är fördomar, liksom även infly-
tande av andras omdömen, som står i vägen för korrekta omdömen.133 Att 

                               
128 ”[…]Må ock en hwar gerna tycka alldeles såsom han will och kan, hemma wid sitt piano, 
eller i sin cirkel af likstämmiga wänner. För det enskilda tycket kan ingen lag stiftas. I det fall 
allenast då omdömet utgår i offentligheten, borde det enskilda tycket tystna, och konstnären, 
så wäl tonsättaren som exekutören, bedömmas efter de allmänt gällande theoretiska lagar, 
som ingen skön konst saknar. 
   Men detta är onekligen en swår sak. Tonkonsten har, liksom Janus-bilden, tvenne ansikten: 
ett gammalt och ett ewigt ungt, hwilka båda den sakwurna recensenten måste skåda och be-
lysa på en och samma gång.[…]. 
   Just den omständigheten att konstdomrarna sällan äro i stånd att bedöma musiken på en 
gång som wetenskap och fri konst, ty hon är både det ena och det andra, just denna defekt gör 
äfwen deras allrabästa wilja så ofta otillräcklig*), och är orsaken hwarföre de lemna embryo-
niska, endast halft giltiga, ja osanna recensioner.” Mankell, Blickar i musikens inre helgedom, 
s. 209-210. 
129 Ibid, s. 213. 
130 ”Det är ingalunda exempellöst att fattiga recensenter ambulatoriskt erbjuda sig att emot-
taga beställningar på konstomdömen. De som åstundar det, kan af dem för pengar erhålla … 
beröm!!” Ibid, s. 218–219. 
131 ”Äfven sådana redaktioner, som icke äro fala för pengar, säges stundom af konsertgifware 
fordra en tribut, bestående antingen i fribiljetter eller andra musikaliska artigheter, t. ex. den 
att konstnären genom sitt föredrag lifwar tidningsskrifwarens gästabud o. d. m. Är konsert-
gifwaren nog ouppmärksam för att icke lemna tributen, så befarar han att wederbörande blad 
tiga eller till och med tala med förakt om honom. ”Artigheterna” deremot framkalla stort 
öfwerseende och icke sällan ampla loford.” Ibid, s. 220-221. 
132 Ibid, s. 222. 
133 ”Så stå wåra fördomar oss ofta i wägen. – Dessutom torde få menniskor kunna frigöra sig 
från den inflytelse som andras yttranden öfwer konst och konstwerk på dem utöfva, helst om 
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blint lita på ”några få ansedda konstdomares ord” är dock inte heller helt 
lyckat enligt Mankell, eftersom även (eller kanske i synnerhet) de har sina 
älsklingsstycken och favoritförfattare och därigenom kan bli alltför ensidiga. 
Han framhåller också att äldre musiker i allmänhet vördar all ”gammal mu-
sik mera än nyare tiders”.134 Han syftar här på gammal musik i bemärkelsen, 
den man är van att höra. Mankell hävdar också att många musikälskare helt 
saknade ”sinne” för vissa typer av musik, som exempelvis Palestrina.135 För 
att förstå dessa behövs djupare studier än vad många är beredda till, vilket 
bidragit till att denna typ av musik fått många dåliga omdömen. Mankell 
hävdar också att det var alltför få musikvänner som uttalade sitt egentliga 
tycke, just på grund av inflytande från annat håll. Detta inflytande börjar 
redan i unga år, då någon vänjs in i en rådande musikalisk uppfattning – 
vilket inte alltid måste vara negativt förutsatt att denne växer upp i en familj 
med intresse för bra musik.136 Mankell hänvisar här till sin egen förkärlek för 
Mozart, då han växt upp i ett hem där denne tonsättare dyrkades. Trots detta 
anser han sig inte vara ensidig då han lever under en ”wiss musikalisk kon-
stellations inverkan”.137 

Kritiken har dock enligt Mankell möjlighet att påverka musiken i det att 
den kunde vara konstruktiv och vägledande, och därigenom hjälpa till att 
förbättra.138 Tyvärr skrevs inte många sådana recensioner i Sverige enligt 
Mankell. Han påpekar även att det förekom en del recensioner över framfö-
randen som inte ägt rum. Detta kunde exempelvis röra sig om stycken i slu-
tet på konserter som utgått, men som i recensionerna ändå tagits upp på 
grund av att recensenten lämnat konserten tidigare och inte uppmärksammat 
programändringen. 

I sin Musikens historia från 1864 införde Mankell även en artikel som be-
handlade ”Sveriges musikaliska kritik”.139 Denna artikel innehåller i grunden 

                                                                                                                             
dessa omdömen härröra från sådana personer, som anses stå högt i allmän humanistisk bild-
ning.” Mankell, Blickar i musikens inre helgedom, s. 229-230. 
134 Ibid, s. 232. 
135 ”Många konstälskare tyckas äfwen rent af sakna sinne för wissa musik-slag*). Så fordrar t. 
ex. den äldre kyrkostilen, en PALESTRINAS, LEOS, DURANTES musik onekligen ett 
allwar, som icke är hwar mans sak.” Mankell, Blickar i musikens inre helgedom, s. 235. 
136 ”Sålunda är hos mången redan i hans spädaste ålder den konstrigtning bestämd, som sede-
mera för alltid blir honom egen. Likasom winrankan i södern sträfwar upp till almens krona, 
så slingrar sig ock månget ungt sinne, genom exemplets inwerkan, hufvudsakligen uppåt 
stammen af en wiss älsklings-komponist”. Mankell, Blickar i musikens inre helgedom, s. 238. 
137 Musikaliska konstellationer hos äldre personer består av Bach, Händel, Gluck och Corelli, 
och för yngre av ”Mozart, Haydn eller Beethoven, eller Cherubini och Weber”, vissa tycker 
mer om ”Meyerbeer, eller om Bellini och Donizetti”, eller Lanner och Strauss. 
138 ”En sansad, förståndig recepsion, en faderlig röst, som tillrättawisande antyder huru det 
ofullkomliga kunnat skrifwas eller utföras bättre, ändamålsenligare, skönare, är all ära wärd; 
och för en konstdomare som sålunda wägleder och bildar så wäl konstnären som allmänheten, 
kan man icke annat än hysa stor aktning; men den deremot, som orättvist behandlar den förre 
och missleder den sednare, hwilket epithet förtjena en sådan?”, Mankell, Blickar i musikens 
inre helgedom, s. 240. 
139 Mankell, Musikens historia del 2, s. 329–334. 
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samma kritik över kritiken som den som han skrev femton år tidigare, att 
kritiken i alltför hög grad är obildad och påverkad av externa faktorer. Han 
tillfogar dock följande slutord: 

Änskönt författaren tycker att historikern varit förpligtad att uttala jemväl 
dessa sanningar om svenska musik-kritiken, är det likväl med en egendomlig 
glädje, han sanningsenligt tillfogar, att, synnerligen på allranyste tid, jemfö-
relsevis med fordna tider, betydligt mera rättvisa och vett fått insteg i de of-
fentliga musikaliska konstomdömena.140 

Han vill med dessa ord påpeka att det faktiskt skett en förändring den senaste 
tiden så tillvida att musikkritiken blivit mer rättvis och att musikkritikerna 
blivit mer bildade. 

Det som framkommer i denna text är således Mankells syn på hur kritiken 
i det offentliga fungerade, samtidigt som det visar hans idealiserade syn på 
kritikens syfte. Musikkritiken skulle vara objektiv och utgå från teoretiska 
förutsättningar och den skulle vara konstruktiv, det vill säga hjälpa musiken 
och musikframföranden att bli bättre. Detta konstruktiva element är starkt 
hos Mankell. Han menade dock att det var långt från vad kritiken i den of-
fentliga pressen faktiskt gjorde. Det gick inte att lita på kritiken i den offent-
liga pressen eftersom recensenterna ofta påverkades av influenser från olika 
håll, av fördomar, av ekonomiska faktorer med mera. Det är tydligt att Man-
kell är mycket kritisk mot musikkritikens tillstånd i Sverige vid den här ti-
den. Även om texten från 1849 är skriven under en pseudonym blir Mankells 
egen syn på frågan om musikkritiken och bedömandet av musik och musik-
framföranden tydlig, vilket bekräftas också i texten från 1864. Mankell var 
inte den enda som uttryckte sig kritiskt över musikkritiken, utan kritiken 
över kritiken fortsatte efter 1849. 

”Om den musikaliska kritiken i våra dagblad”: Albert Rubensons kritik 
över kritiken 1854–1855 
I en recension över nyutgivna svenska verk i NTM beklagar sig författaren 
över situationen inom musikkritikens tillstånd i Sverige. 

De svenska componisterna hafva skäl att beklaga sig öfver en något stjufmo-
derlig bahandling av kritiken i deras land; komma deras verk derstädes ej of-
fetnligen till uppförande, blifva de sällan, äfven om de en längre tid varit till-
gängliga i musikhandeln, föremål för någon utförlig granskning. Orsaken 
härtill har hitintills befunnits ligga uti bristen för sådane sakers bedömande 
lämplig organ, ty de politiska tidningarne sakna utrymme dertill (fastän mu-
sikrecensenten i en af dem gerna, medelst afkortning af sina föreläsningar om 
de klassiska mästarnes storhet, hvilken hvar och en något så när bildad er-
känner, kunde bereda sig tillfälle att något orda om våra componisters arbe-
ten). Genom utgifvandet af en musiktidning borde ifrågavarande brist likväl 

                               
140 Mankell, Musikens historia del 2, s. 334. 
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vara afhulpen, och kommer denna tidning härefter att ega särdeles uppmärk-
samhet åt både hvad i Sverige och i utlandet af våra componister blifva tryck-
et.141 

Författaren konstaterar att musikkritiken behandlats missgynnsamt och att 
tonsättare som inte fått sina verk uppförda offentligt sällan fick sina verk 
granskade. Detta för att det saknats lämpligt forum för kritiken och därför att 
kritikerna ofta ägnade sig åt annat än musiken i fråga. NTM borde dock råda 
bot på detta förhållande tror skribenten. 

1854 infördes i NTM en kritisk artikel av Albert Rubenson som behand-
lade ”den musikaliska kritiken i våra dagblad”.142 Kritiken över kritiken 
sammanfaller på många punkter med Mankells. Rubenson framhåller att det 
är kritikens uppgift att ge detaljerade omdömen och ”därigenom söka att till 
någon del ersätta den i vårt land allmänna bristen på musikskolor och skick-
liga lärare inom musikens vetenskap”. Han hävdar att kritiken också hade 
makten att hålla tillbaka verk som inte förtjänade att offentliggöras, något 
som han dock ansåg inte skedde i det rådande läget. Här är Rubenson alltså 
ännu hårdare än Mankell vad gäller kritikerns roll gentemot musiklivet. Det 
handlar inte endast om att fungera som att bollplank för att förbättra, utan 
mer som en kontrollinstans. Även om NTM erbjöd ett forum för denna typ av 
kritik ansåg Rubenson att den inte kunde uppfylla detta syfte eftersom dess 
läsarkrets inte enbart bestod av yrkesmusiker, utan till största delen ”dilettan-
ter och musikvänner”, vilket fodrade en mer ”populär framställning”. Ett 
problem som Rubenson såg inom musikkritiken var att de flesta musiker 
hade dåliga kunskaper i skriftställeri, och därför hade svårt att uttrycka sig 
väl i text. Dessutom framhåller han att: 

Våra musikrecensenters musikaliska bildning – om man till ära för vår tid-
ningpress måste antaga dem vara i besittning af någon sådan – inskränker sig 
utan tvifvel till en nödtorftig kännedom af några få, en kort tidrymd omfat-
tande, komponister, före och efter hvilka för dem intet existerar.143 

Här åsyftas främst den klassiska skolan genom att han hänvisar till kritiker-
nas dåliga bemötande gentemot tonsättare som Gade och Schumann. Han 
menade att kritikerna inte kunde något alls om den nyare musiken och endast 
hade en begränsad kunskap om den klassiska. För att illustrera sina poänger 
hänvisar Rubenson till recensionerna av Gustav Winroths konsert den 11/11 
1854 i Aftonbladet, Post- och inrikes tidningar, Svenska tidningen, och 
Stockholms dagblad. Vid denna konsert framfördes en ouvertyr och en sym-
foni i G-moll skrivna av Winroth. Rubenson tar upp en rad felaktigheter i 
dessa recensioner och gör sedan en genomgång av verket med egna omdö-
                               
141 ”Recensioner öfver ny svensk musik”, Ny tidning för musik 1854:1, s. 5. 
142 Sign. R–n [Albert Rubenson], ”Om den musikaliska kritiken i våra dagblad”, Ny tidning 
för musik 25/11 1854:49 & 50. 
143 Rubenson, ”Om den musikaliska kritiken i våra dagblad”, s. 287. 
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men. Denna artikel är således mycket kritisk mot den musikkritik som bed-
revs i den svenska dagspressen, både i fråga om kritik över ny musik och i 
fråga om recensioner av konserter. Recensenterna Rubenson kritiserade var 
bland andra med största sannolikhet Wilhelm Bauck (Aftonbladet) och Ab-
raham Mankell (Svenska tidningen) vilka båda var framstående figurer inom 
det svenska musiklivet.144 Mankell145 svarade på Rubensons artikel i ett se-
nare nummer av tidningen. Det var Mankells recension som Rubenson gick 
hårdast åt i sin artikel och han kritiserade både tonen och innehållet i recens-
ionen i detalj. Jag ämnar inte här gå in på någon djupare granskning av ana-
lyserna, utan syftet är att undersöka tidens syn på musikkritiken – inte be-
stämma sakinnehållet i dessa olika recensioner. Det som är intressant med 
dessa artiklar är inte främst behandlingen av Winroths symfoni, utan den 
debatt som förs över sammanlagt fyra artiklar (eller sju om man räknar in 
recensionerna i alla hänvisade dagstiningarna samt i NTM). Konserten där 
Winroths symfoni framfördes hölls den 11/11 1854 och den omnämndes 
eller recenserades i Stockholms Dagblad den 13/11, och i Aftonbladet, Post- 
och inrikes tidningar och Svenska tidningen den 14/11. Recensionen i Stock-
holms Dagblad har en huvudsakligen positiv ton som berömmer saker som 
instrumentation och motivisk behandling, men som fokuserar framförallt på 
att lyfta fram kompositionen som ett exempel på inhemsk komposition.146 I 
Post- och inrikes tidningar beskrivs Winroth som: 

[…]en rikt begåfvad konstnärsgenius, som under studium af klassiska mäs-
terverk känt sina egna vingar växa ut och tilltaga i styrka, till dess han, med 
fullt medvetande och säkerhet om sin förmåga, försökt sig i egna rymder. Så-
dan framstår han redan i konsertouverturen. Men i sin simfoni svingar han sig 
vissa ögonblick så högt, som endast snillet förmår; åtminstone känner åhöra-
ren den obeskrifliga hänförelsen af dess närvaro.147 

Här betonas Winroths höga konstnärliga nivå ännu mer än i Stockholms 
Dagblad. Inte heller här görs någon djupare analys av verken, utan endast 
korta kommentarer. Även denna författare nämner att det rör sig om ett in-
hemskt verk. Mankells recension i Svenska tidningen är mer detaljerad och 
är även den i grunden positiv till verken i fråga. Han betonar att verken har 
en ”oftast ganska behaglig melodisk fantasi”, och berömmer den harmoniska 
behandlingen. Han hävdar att Winroth skulle tjäna på att minska antalet 
”reminiscenser” från tonsättare som Weber, Mendelssohn och Beethoven, 

                               
144 Dessa artiklar är osignerade, men Bauck var musikkritiker för Aftonbladet och Mankell för 
Svenska tidningen, vilket gör det mest sannolikt att det var dessa som skrev recensionerna. 
145 Svaret är skrivet under signaturen ”M.” Abraham Mankell enligt Kirsti Grinde, ”Inledning 
till Ny tidning för musik”. 
146 ”Hr Winroths konsert å kongl. teatern”, Stockholms Dagblad 13/11 1854:264. 
147 ”Hr G. E. Winroths konsert“, Post- och inrikes tidningar 13/11 1854:285. 
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och istället använda sina egna idéer.148 Likaså föreslår Mankell några små 
ändringar i instrumenteringen för att lyfta verket ännu mer. Recensionen har 
en övergripande positiv och uppmuntrande ton som snarare syftar till att ge 
konstruktiv kritik. Den går alltså hand i hand med Mankells tidigare beskriv-
ning av musikkritikens syfte från Blickar i musikens inre helgedom. Ruben-
son kritiserar dock denna recension mest av alla i sin artikel. Han tar upp 
flera av de exempel som Mankell använt för att ge sin konstruktiva kritik och 
påpekar att dessa innehåller rena sakfel som bevisar författarens bristande 
musikaliska kunskaper.149 Vidare recenserades även konserten i Aftonbladet, 
en recension som också Rubenson kommenterar. Även tidigare i sin artikel 
framhåller Rubenson Aftonbladets recensent som en av de få recensenter 
som hade någon litterär talang. Det är recensionen i Aftonbladet som Ruben-
son kritiserar minst eftersom han anser att det finns egenskaper i den som 
förmildrar det felaktiga beröm som han annars ser i recensionerna av just 
denna konsert.150 Rubenson lyfter fram recensentens (vilken troligen är 
Bauck) stilistiska förmåga att kunna ge beröm men med förbehåll. 

 Recensionen i Aftonbladet är den mest utförliga av de som Rubenson tar 
upp och är i jämförelse med de andra ganska kritisk, det framgår tydligt i den 
att recensenten anser att verket har stora brister. 

Den symfoni, som nu gafs, är hans första försök i denna väg och tillåter ej 
anspråk på fulländning, men väl på förtjensten af en partiel lösning utaf den 
svåraste bland tonkonstens uppgifter.151 

[Bauck] framhåller att Winroth i sina två verk visar på goda studier i har-
moni och instrumentation, men svaghet i formbehandling. Det är tydligt för 
[Bauck] att Beethoven och Mendelssohn är förebilderna till dessa verk. Han 
hävdar dock att nybörjare inom genren snarare bör ta förebild i Haydn och 
                               
148 ”[…]De utmärkte sig hufvudsakligen genom en oftast ganska behaglig melodisk fantasi. 
Nutidens jägtande efter besynnerliga ackorder, dessa svulstiga anlopp, hvilka lofva mycket, 
men hålla litet, förefunnos i hr W:s arbeten i ringare grad, än nästan hos alla våra sinfoni-
skrifvande landsmän. Deremot hördes i högre grad än vanligen en sångbar sats, som upp-
trädde utan skrytsam inledning, men i sin enkelhet var skön. Just motsatsen till detta moderna 
fikande efter förnäm originalitet, hvilket, i brist på verkligt snille, understundom yttrar sig på 
ett ej litet befängt sätt, tilldelar hr Winroths penna en synnerligen vacker egendomlighet. 
Vanligen ega hans melodier en klarhet, som är sällspord. Dervid är hr W:s harmoni ingalunda 
flack; tvärtom öfverraskas örat ej sällan af nya, intressanta, ja för någon gång herliga ackord. 
Det höres för öfrigt på mångfaldigt vis, att hr W. mycket väl känner sin Weber, Beethoven och 
Mendelssohn. Författaren ovetande hafva till och med vissa reminiscenser influtit i tondikten, 
helst i sinfonien, hvlika hr W. så mycket hellre kunde ”öfvermåla,” såsom penselkonstnärerne 
uttrycka sig, som han icke behöfver anlita andras skattkammare, ty hans egna förråd äro rik-
haltiga nog ” Sign. A. M. [Abraham Mankell], ”Bref öfver konst”, Svenska tidningen: Dagligt 
allehanda i Stockholm aftonupplagan 14/11 1854:266. 
149 Rubenson, ”Om den musikaliska kritiken i våra dagblad”, Ny tidning för musik 1854:49 
och 50, s. 388–389. 
150 Rubenson, ”Om den musikaliska kritiken i våra dagblad”, s. 389–390. 
151 Osignerat. [Wilhelm Bauck] ”Hr Winroths konsert på Kongl. teatern”, Aftonbladet 14/11 
1854:265. 
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Mozart eftersom de har ett enklare och tydligare formspråk, medan Beetho-
vens och Mendelssohns formspråk är mer svårgenomträngligt och endast 
tillgängligt för dem som är mer erfarna inom symfonikomponerande.152 Detta 
är dock något som Rubenson vänder sig mot i sin artikel. 153 

Enligt min läsning av [Baucks] recension syftar han på användingen av 
Beethoven och Mendelssohn som mönster för just verkets form, inte studiet 
av verken i sig, som Rubenson verkar mena. Det är intressant att Rubenson 
känner sig tvungen att kommentera detta som inte, åtminstone utifrån min 
tolkning, är något särskilt anmärkningsvärt. Det verkar som om Rubenson 
letar efter fel. Han vänder sig mot de recensioner som verkar alltför beröm-
mande, men även mot det som är tydligt kritiskt. Mankell svarade senare på 
Rubensons kritik med en replik i NTM.154 Detta svar har en tydligt ironisk 
ton. Den inleds med följande kommentar, riktad till alla recensenter i dags-
pressen: 

Ändteligen har då en hämnande nemesis nått edra skuldbelastade hufvuden! 
ändteligen fån J sjelfve veta huru det kännes att blifva recenserad! Recensen-
terne fått en öfver-recensent, hvars […] slungade bannstråle hotar att för-
krossa hela det förhatliga slägtet.[…]155 

Mankell påpekar att en hel del av de inledande iakttagelserna i Rubensons 
artikel är korrekta iakttagelser men att det tidigt blir uppenbart att syftet med 
artikeln endast var att främja Schumann och Gade. Vidare framhåller han att 
han upplever att artikelns egentliga syfte också verkar vara ett forum för en 
”afrättning” av Winroths symfoniska försök. Mankell framhåller att både 

                               
152 ”Förf., en son af sin tid, har gjort goda studier i harmoni och instrumentering, men är svag 
i formen. Han saknar äfven i detta afseende icke studier, men tycks n´mindre hafva börjat dem 
vid början än fastmer vid slutet. Hans mönster äro isynnerhet Beethoven och Mendelssohn; 
man finner ock hos dessa mästare intressanta exempel på nya, snillrika vändningar, på en 
utomordentlig förmåga att gifva strängt formell regelbundenhet utseendet af genialisk god-
tycklighet; men detta är en konst, som endast den skärpta blicken genomskådar, och hvaraf 
endast den redan vorne mästaren förmår hemta lärdom. Deras verk äro sålunda endast lärorika 
för den som sjelf vunnit en högre konstgrad; för den börjande symfonisten är de ofta förvil-
lande. Den som vill lära känna instrumentalkompositionens grundprinciper vid deras källa, i 
deras ursprungliga enkelhet och klarhet, måste vända sig tillbaka till instrumentalmusikens 
fader, till Joseph Haydn, och derifrån till Mozart. Först när studerandet af deras qvartetter och 
symfonier gifvit formen i hans hand, när allt fogar sig frivilligt och hvarje steg i tongången 
betingas af en absolut nödvändighet, då först vaknar fantasien till sjelfständigt lig, emedan 
den finner en rymd hvari den fritt kan utveckla sig, former hvari den kan röra sig; ideerna 
vinna i mångfald, i bildsamhet, och med detsamma försvinna reminiscenserna som hos den 
naturligt begåfvade endast häröra från takens osäkerhet och vacklande. Aftonbladet 14/11 
1854:265. 
153 Rubenson, ”Om den musikaliska kritiken i våra dagblad”. 
154 Sign. M. [Abraham Mankell], ”Till Herrar Musik-recensenter af Tidnings-pressen”, Ny 
tidning för musik 1855:2. 
155 Mankell, ”Till Herrar Musik-recensenter af Tidnings-pressen”. Ny tidning för musik 
1855:2, s. 9. 



 83

den som skrivit verken och publiken tjänar mer på en annan inställning till 
recenserandet. 

Hade det fallit till vår del att recensera denna symfoni, ett arbete af ett om-
fång och på ett område, der nutidens Herrar komponister högst sällan våga att 
uppträda, så torde den hafva utfallit något mildare, rättvisare, och deraf 
kanske ock gagneligare för både författare och publik.?156 

Han förespråkar en mildare inställning, och framhåller att försök att skriva 
symfonisk musik i sig borde främjas. Denna inställning gällde särskilt i för-
hållande till tonsättare. Mankell framhåller att Winroth bröt mot många reg-
ler och saknade självständighet i sitt skrivande, men att detta var kopplat till 
att hans symfoni var just ett första försök. 

Inte heller detta lämnades okommenterat, utan Rubenson fick sista ordet i 
denna debatt, då han i sin ”Replik” i NTM 1855:4 svarade på Mankells kri-
tik. I denna replik uttrycker Rubenson irritation över Mankells svar och tar 
upp nya exempel på felaktigheter som förekommer inom musikkritiken. Han 
vill också betona att Mankells iakttagelser om meningen i artikeln ”Om den 
musikaliska kritiken i våra dagblad” (puff för Gade och Schumann, samt 
avrättning av Winroth) varit felaktiga.157 Gällande kritiken i allmänhet, likväl 
som i fallet Winroth anser Rubenson att: 

»Mildhet» må vara på sin plats vid utöfvandet af kritik, men rättvisa först och 
främst; och då det gäller produkter, af beskaffenhet att de icke förtjenat att of-
fentliggöras , så blifver stränghet endast rättvisa.158 

Men han vill också återgå till det ursprungliga syftet – att granska recensen-
ternas verksamhet. Rubenson framhåller att orsaken till att bedömandet av 
konsten kan bli så olika ligger i dilettantismen.159 Dilettantismen inom den 
skapande konsten utmärker sig enligt Rubenson bland annat i teoretisk och 
teknisk oskicklighet, bristande individualitet och användande av andras 
material. Han anser att det är genom att dilettantismen fått företräde som 
man nöjer sig med alldeles för lite (ifråga om nyare musik och mer konstnär-
ligt angreppssätt) och att kritikens uppgift endast blivit att lyfta fram goda 
egenskaper och vara mild och försiktig gällande kritiken av dåliga egenskap-
er.160 

                               
156 Sign. M. [Abraham Mankell], ”Till Herrar Musik-recensenter af Tidnings-pressen”, Ny 
tidning för musik 1855:2, s. 10. 
157 Sign. R-n [Albert Rubenson], ”Replik”, Ny tidning för musik 1855:4. 
158 Ibid, s. 26. 
159 Men om läsaren […] skulle önska ordet till gåtan – den gåtan att principerna för bedöman-
det af ett konstverk kunna vara så olika, och hvilken gåta vid hvarje företeelse inom vår konst 
på nytt uppgifves till lösning, så torde detta ord icke vara något annat än – dilettantism. Rub-
enson, ”Replik”, Ny tidning för musik 1855:4, s. 26–27. Denna artikel behandlas i kapitel 4. 
160 […]Dilettantismen i denna betydelse har hos oss erhållit ett beklagligt herravälde. Man är, 
oaktadt all menad eller låtsad förgudning af några få äldre klassici, i allmänhet nöjd med 
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Riktigt sista ordet fick Rubenson egentligen inte då Mankell i sin Musi-
kens historia, som nämnts tidigare, tillförde följande kommentar i slutordet – 
troligen riktat till Rubenson 

Vackert vore om de pennor, hvilka till följe af här ofvan uttalta obelåtenhet 
med vår kritik, kanske i ett förhastadt ögonblick, grymt besluta att «förinta» 
författaren, vid lugnare besinning behagade draga sig till minnes huru inner-
ligt författaren vid mångfaldiga tillfällen framhållit det sköna och goda i Sve-
riges musik, samt huru vida han öfverhufvud heldre rosar, än tadlar. 

Ja, förf. vågar fråga, om de offentliga konstdomrarne tycka, att man kan 
vilja hedra Sveriges musik mera, än som skedt är? Har någonting väsendtligt 
berömligt förgätits, så har det aldrig skett i mening att skada eller förtiga.161 

Här betonar Mankell betydelsen av att främja den inhemska tonkonsten sna-
rare än att bara förkasta den. Detta kan också syfta på senare texter av Rub-
enson där han diskuterar den inhemska tonkonsten i Sverige.162 Oavsett exakt 
vem Mankell riktar sig till är det uppenbart att han gör dessa uttalanden inom 
en livaktig offentlig debatt kring musiken. 

Rubenson utgår från att musikkritikerns uppgift var att ge detaljerade om-
dömen över musik och musikframföranden för att bidra till en ökad musika-
lisk bildning i Sverige. Han framhåller också att musikkritiken kunde ha 
makt att påverka vad som förtjänade att offentliggöras. Rubenson ansåg att 
musikkritikernas musikaliska bildning var alldeles för låg för att kunna göra 
detta. Det var dock inte endast musikkritikerna som utgjorde problemet, utan 
dilettantismens generella företräde inom musiklivet gjorde att musikkritiken 
inte kunde uppfylla sitt egentliga syfte. Detta överensstämmer med Ruben-
sons generella syn på musiklivet i Sverige, något som jag återkommer till 
längre fram. 

Rubensons syn på musikkritiken i det offentliga både liknar och skiljer sig 
från Mankells. Rubenson är mycket hårdare i sin framtoning och framhäver 
kritikens upphöjda position i förhållande till tonsättare och exekutörer. Man-
kell förespråkar mer försiktigt den konstruktiva kritiken där kritikerna bidrar 
till musikens framsteg med hjälp av den egna kunskapen. De är dock överens 
om att denna kunskap och bildning saknas hos kritikerna i allmänhet. En 
ytterligare skillnad är Rubensons syn på kritikens för publiken bildande roll, 
medan Mankell betonar möjligheten att bidra till själva musikens eller mu-
sikframförandets förbättring. Rubenson framhåller att en av kritikens viktig-

                                                                                                                             
alldeles för litet i all hvad nya företeelser, isynnerhet inhemska, betröffar; (de bättre bland 
dem, de hvilka vittna om en konstnärlig ståndpunkt, ligga, som sagdt, utom dilettantens syn-
krets), och fordrar derföre af kritiken endast omnämnandet af goda egenskaper, och för de 
dåliga mildhet och sanning med modifikation. Deraf de olika principerna för musikalisk kri-
tik, äfvensom tolererandet af en så beskaffad, som för närvarande de stora tidingarnes. 
161 Mankell, Musikens historia del 2, s. 334. 
162 Se Albert Rubenson, ”Den inhemska tonkonsten och dilettantismen”, Tidning för theater 
och musik 1859:2, 3 och 4. 
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aste uppgifter är att bilda publiken i stort, likväl som tonsättarna och exeku-
törerna. 

Anledningen till att det var sådan skillnad mellan Rubensons och Man-
kells framtoning i denna fråga var säkert flera. Rubenson hade precis kom-
mit tillbaka efter sina studier i Leipzig och Köpenhamn. Han visar tecken på 
starka influenser från den tyska musikkritiken och var också starkt influerad 
av musiklivet på kontinenten i stort samt drevs av en stark förändringsivran. 
Samtidigt var det viktigt för Rubenson att etablera sig som professionell 
inom musiklivet i Stockholm. Mankell å sin sida var väl etablerad i Stock-
holm som organist, sånglärare, körledare och musikkritiker. Han verkar inte 
ha haft samma behov av att hävda sig, och inte heller samma starka kraft att 
driva på förändringen inom musiklivet. Det var också stor skillnad i ålder 
och erfarenhet mellan Rubenson som var lite drygt 25 år, och Mankell som 
var drygt 50. 

Kritik över kritikern: Adolf Lindgrens musikkritiska 
programförklaring 1876 
Att musikkritikens syfte och former inte var självklara var inte en insikt end-
ast för skribenterna vid tiden kring 1850. Drygt 20 år efter debatten kring 
Rubensons utläggning om musikkritiken var frågan fortfarande lika aktuell, 
även om positionerna förändrats. Den 23 maj 1876 publicerades i Aftonbla-
det en insänd artikel ”Om musikalisk kritik: en kritik öfver kritiker: Till Af-
tonbladets musikrecensent” från signaturen ”en gammal musicus”.163 I denna 
artikel kritiseras Adolf Lindgren för sin musikkritik. Lindgren klandras där 
bland annat för sin ungdom och för att han handlar obetänksamt och respekt-
löst i sin kritik. Hans musikaliska kunskap ifrågasätts och därmed hans legi-
timitet att fälla omdömen om musik. Han kritiseras även för sitt alltför 
skarpa språk och orättvisa omdömen. 

Lindgren fick själv möjlighet att svara på denna kritik i samma nummer 
av tidningen och gjorde det med två längre artiklar där han svarade på kriti-
ken och senare presenterade sin syn på musikkritiken, eller sitt musikkritiska 
program. 

I Lindgrens första artikel bemöter han detaljerat den kritik som yttrats mot 
honom.164 Han bemöter hela inlägget med en positiv inställning och tackar 
för möjligheten att en gång för alla få bemöta den kritik som länge anförts 
emot honom, om än inte så öppet. Det fanns tre huvudsakliga omständighet-
er som Lindgren såg som orsak till det missnöje hans kritik hade väckt. Den 
första var att det fanns en utbredd okunnighet, eller oklarhet, i fråga om kri-

                               
163 ”Om musikalisk kritik: en kritik öfver kritiker”, Aftonbladet 23 maj 1876. Artikeln är 
signerad ”en gammal musicusi” och var insänd till redaktionen. I inledningen har redaktionen 
noterat följande: ”Red. har ej velat vägra plats för följande mer är kuriösa uppsats”. Det går 
tyvärr inte att veta vem som sände in artikeln, som så ofta med dessa anonyma insändare. 
164 Sign A.L. [Adolf Lindgren] ”Om musikalisk kritik: Till den nye kritikern öfver kritiker: I”, 
Aftonbladet 23 maj 1876. 
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tikens verkliga uppgift (en fråga som han vill besvara i den påföljande arti-
keln). Den andra orsaken skulle kunna ligga i ”sårad artistisk fåfänga”, och 
den tredje i möjliga misstag från Lindgrens egen sida. I stora drag hävdar 
Lindgren att hans kritik inte är obefogad eller orättvis utan representerar 
sanningen. Han hävdar att ett skarpt språk är nödvändigt och att det inte är 
fråga om råhet eller ”personlig hätskhet”. Vad gäller hans musikaliska verk-
samhet förklarar Lindgren att han inte alls ser det som en nödvändighet att 
själv vara konstnär för att kunna bedöma konst. 

Om föraktet för min ungdom utgör den ena röda tråden i ert käromål så bildar 
ringaktningen för mina »musikaliskt professionella insigter« den andra. Ni 
klagar, att jag har »alt för lätt att med orden svag eller mosaikartad karakteri-
sera tonskapelser, dem likväl en lärare i komposition skulle säga vara vackert 
arbetade efter konstens regler«. Jag är er tacksam m. h., för det ni uti så lyck-
ligt funna ordalag framlagt hela den storartade villfarelse, hvilken torde vara 
sjelfva punctum saliens i artisternes afvoghet mot kritiken, den villfarelsen 
nämligen, att man förblandar estetik med teknik och kritikerns kall med lära-
rens, hvarmed sammanhänger den naiva föreställningen, att om ett tonverk 
blott är riktigt konstrueratdt i enlighet med den positiva kompositionsläran, 
det också måste ega estetiskt, d. ä. skönhets värde. Men lika säkert som att en 
kritiker icke har att uppsnoka förbjudna qvinter, m.m., lika säkert är, att en 
skicklig tonskapelsefabrikant icke derför nödvändigt är konstnär mera, än en 
god rimmare nödvändigt är poet. Och deraf följer, m.h., att en komposition 
verkligen kan vara svag (genom bristen på sjelfständig ingifvelse) och mo-
saikartad (genom sammanhopande af olika mönster), i trots af att den är 
»vackert arbetad efter konstens regler«. För öfrigt har ni alldeles rätt däruti, 
att jag sjelf icke kan skrifva en fuga eller en uvertyr – ehuru jag nog flitigt 
skulle öfva mig deri, om jag ansåg detta för min närvarande uppgift nödvän-
digt. Men jag anser det icke nödvändigt, lika lite som en kritiker i bildande 
konst anser nödigt att först blifva målare eller bildhuggare för att kunna ge 
omdömen om en tafla eller staty. Någon insigt i väsendet af det tekniska för-
faringssättet är visserligen äfven hos kritikern önskvärd, men bristen på en 
sådan insigt hos mig har man så vidt jag vet, icke ådagalagt. Jag känner mig 
för öfrigt icke kallad till kompositör, derför låter jag vackert bli att efter-
sträfva denna ära; vi ha dessutom Gudi nog af värdelösa fugor och uvertyrer 
förut.[…].165 

Lindgren hävdar att det är alltför vanligt att man blandar ihop estetik med 
teknik och kritikerns uppgift med lärarens. Han betonar att han själv inte alls 
kan skriva musik, även om han skulle kunna lära sig det om hans yrke kräv-
de det, men han hävdar att det heller inte alls är nödvändigt. 

Det finns alltså hos Lindgren en helt annan inställning till musikkritikern 
än hos exempelvis Rubenson, Bauck och Mankell, som alla framhåller att 
kritikerna har en undervisande roll. 1850-talets musikkritiker hade således en 
helt annan syn på musikkritikens uppgift och befogenheter. Enligt deras 

                               
165 Sign A.L. [Adolf Lindgren], ”Om musikalisk kritik: Till den nye kritikern öfver kritiker: 
I”, Aftonbladet 23 maj 1876. 
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ideal skulle musikkritikerna vara välutbildade professionella musiker eller 
tonsättare. De ville ju komma bort ifrån den dilettantiska, obildade och ovär-
diga musikkritiken. Lindgren var på intet sätt vare sig obildad eller okunnig 
inom musikområdet, utan han representerar något som inte alls fanns på 
1850-talet. För 50-talisterna var det professionella inom musikområdet före-
nat med antingen aktivt musicerande, musikundervisning, eller komposition. 
Det var också viktigt att man ägnade sig helt åt detta, även om vissa typer av 
exempelvis ämbetsutövning kopplat till musikområdet även kunde före-
komma. Lindgren var vare sig musiker, musiklärare eller tonsättare, utan 
musikskriftställare. Detta hade inte förekommit tidigare, utan de som egent-
ligen hade den funktionen – som Mankell och Bauck – var tvungna att kom-
binera det med andra musikverksamheter. Även om Adolf Lindgren repre-
senterade ett professionellt musikskriftställeri (som i och för sig även Bauck, 
Mankell och flera andra gjorde) så går det inte att tala om musikskriftställe-
riet som en fristående profession ännu under den tiden, utan det var en del av 
det mer allmänt professionella musikområdet. Lindgren var mer eller mindre 
ensam om detta och det fanns fortfarande, även långt efter honom, många 
som ägnade sig åt musikskriftställeriet på det samma sätt som 50-talisterna – 
det vill säga i kombination med annat. Lindgrens verksamhet liknar den mo-
derne musikvetarens på ett sätt som ingen tidigare gjort.166 

Det var inte endast musikkritikerns professionella status som skiljde sig 
mellan Lindgren och 50-talisterna. Lindgren bemötte kritiken i Aftonbladet 
med två artiklar och det var särskilt i den andra som han presenterade sin 
programförklaring.167 I denna artikel ställde Lindgren upp sju grundsatser för 
musikkritiken.168 Lindgren anser att kritikern måste fasthålla ett absolut ideal 
som fungerar som måttstock för hans omdömen, och att dessa ideal i så lång 
utsträckning som möjligt bör vara synliga. Han framhåller även vikten av att 
bedömningarna skall vara relevanta för musikens art. Detta innebär exem-
pelvis att man inte kan döma operamusik på samma grunder som symfonisk 
musik, eftersom operan är en kombination av musik och drama och dessa går 
inte att separera. Konsekvensen av den tredje punkten blir enligt Lindgren att 
kritiken egentligen endast borde uttala rena fakta och överlämna den slutgil-
tiga domen till läsaren själv. Lindgren framhåller att kritiken bara kan tala 
om hur något inte ska göras, snarare än hur något ska göras, och blir därmed 
övervägande negativ. Detta kopplar han till att kritiken inte kan fungera i 

                               
166 För en mer idéhistorisk framställning av Lindgrens verksamhet se Dahlstedt, Fakta och 
förnuft, s. 48–60. 
167 Sign. A.L. [Adolf Lindgren], “Om musikalisk kritik och estetisk kritik i allmänhet: till den 
nye kritikern öfver kritiker: II”, Aftonbladet 27/5 1876. 
168 1) ”kritiken bör vara grundad på principer”, 2) ”Kritiken bör veta hvad hon skall döma och 
döma hvart och ett efter dess art”, 3) ”kritiken bör, så vidt som möjligt, vara motiverad”, 4) 
”kritiken är öfvervägande negativ”, 5) ”kritiken är en förståndets sak”, 6) ”kritiken bör vara 
skarp”, och 7) ”kriktikens pligter rikta sig i främsta rummet mot konsten sjelf, i andra rummet 
mot konstnärerne och allmäneheten”. A.L. [Adolf Lindgren], “Om musikalisk kritik och 
estetisk kritik i allmänhet: till den nye kritikern öfver kritiker: II”, Aftonbladet 27/5 1876. 
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undervisande syfte, utan kunde endast varna för misstag hos de skapande. 
Att kritisera är att fälla omdömen och omdömet är en tankeakt. Han hävdar 
att det inte bör vara som tidigare, då det ansågs att kritiken på något sätt 
skulle återväcka samma intryck som konstverket en gång givit åhörarna. 
Detta anser Lindgren är både omöjligt och onödigt. Ett sådant intryck kan 
endast förekomma genom konstverket i sig, åhört under exakt samma om-
ständigheter. Kritiken har en självständig uppgift att ”formulera konstverkets 
förhållande och egenskaper i begrepp, så långt detta låter sig göra”. Detta 
bedömer Lindgren som svårare inom musik än andra konstarter, i och med 
musikens direkta koppling till känslolivet, men det måste gå om musiken ska 
kunna göra anspråk på att vara föremål för vetenskap. Han framhåller även 
att alla tankar, föreställningar och känslor som uttrycks med språket måste 
vara skarpa, i bemärkelsen skarpsinnighet eller logisk reda, åskådlighet, och 
livlighet. Men han anser att det är stor skillnad mellan skärpa och grovhet 
samt orättvisa (då skärpa ofta misstas som grovhet eller orättvisa). Han 
framhåller att anledningen att han uppfattas som hård inte nödvändigtvis är 
för att han är det utan för att den tidigare kritiken varit för ”beskedlig”. 

Ett faktum är åtminstone, att under det vår literära kritik sedan åratal tillbaka 
ofta visat prof på sjelfständighet och kraft, har den musikaliska deremot van-
ligen icke iklädt sina förebråelser någon annan form än artiga hemställanden 
eller ett småtäckt, satiriskt bonderie. Att emellertid förhållandet icke alltid va-
rit sådant finner jag af flere uppsatser i Ny Tidning för Musik (utgifven på 
50-talet), hvarest ni kan läsa omdömen, som ingalunda äro blidare än mina.169 

Han försvarar sig således mot anklagelsen om att vara för hård genom att 
hänvisa till 50-talets kritiker. Detta sker troligen inte för att skriva under på 
deras åsikter, men för att visa att hårdhet i kritiken inte var något nytt. Slutli-
gen framhåller han att kritiken alltid måste ställa konsten i första rummet för 
att främja konstens utveckling. Han anser att konstnären måste stå självstän-
dig mot kritikern och endast ta sig åt det som han finner vara befogat. 
Centralt för Lindgren är att kritikerna inte har makt att ”tillintetgöra konstnä-
rerna”, utan allmänheten är mycket mäktigare än kritikern. Allmänheten kan 
lyssna till kritikern för dess omdömen, men kritiken kan inte påverka det 
direkta intrycket av musiken eller känslor till följd därav. Istället framhåller 
han att kritikerns uppgift är en helt annan än den utövande konstens, den 
professionella kompetensen hos kritikern kommer således inte av att han är 
professionell musiker. Han framhåller även dilettanternas betydelse för mu-
sikens spridning och odling, både praktiskt och inom det litterära området. 
Med detta ser han troligen inte på sig själv som dilettant, utan snarare lyfter 
fram att även det som inte ligger direkt inom den professionelle musikerns 
verksamhet är viktigt för musiken och musiklivet. 

                               
169 Lindgren, “Om musikalisk kritik och estetisk kritik i allmänhet: till den nye kritikern öfver 
kritiker: II”, Aftonbladet 27/5 1876. 
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Kritikens effekter 
Det är uppenbart av Mankells text från 1849 att omdömen i pressen var av 
yttersta vikt för de tonsättare och exekutörer som ville lyckas inom musikli-
vet i Stockholm. Goda recensioner av en konsert innebar större publik på 
framtida konserter, samtidigt som goda omdömen om nyutgiven musik 
hjälpte till att höja försäljningen. Även dåliga omdömen hade effekt på se-
nare försök. Detta skiljer sig inte mycket från förhållandena idag – att dåliga 
recensioner kan få följder. Det är uppenbart att kritiken hade effekt på hur 
tonsättare och musik senare kom att uppmärksammas och bedömas. I fallet 
med Winroth går det exempelvis att anta att hans musik inte framfördes nå-
gon mer gång under de närmaste åren i Stockholm, särskilt med tanke på att 
han avled 1856, endast två år efter uruppförandena av hans verk.170 

I Leonard Höijers Musik-lexikon från 1864 beskrivs Winroth så här: 

Winroth, Gustaf Edvard. Pianist och tonsättare; f. i Stockholm 1821; uppe-
höll sig derstädes med lectioners gifvande, samt vikarierade under 2:ne år 
som orgelnist i Slottskapellet för Prof. Passy, hvilken var hans första lärare i 
musik; flyttade 1841 till Carlskrona, der han öppnade ett musikinstitut; stude-
rade under höst- och vårterminen 1845-46 vid musikkonservatoriet i Leipzig 
och erhöll derifrån hedrande betyg af E. F. Richter, C. F. Becker, Mendels-
sohn-Bartholdy, Ferd. David, Gade m. fl.; utnämndes till musikdirektör 1847; 
besökte  1854 Stockholm der han å kongl. theatern gaf en concert, i hvilken 
bland andra numror, af kongl. Hofkapellet under kapellmästare Foroni’s an-
förande, uppfördes 2:ne af hans större compositioner, neml.: en symfoni i G-
moll, särdeles fördelaktigt omnämnd af hufvudstadens förnämsta dagliga tid-
ningar – samt en ouverture i D-dur. För att återvinna en bruten helsa, reste 
han till Söderköping, der han †1856. Utom ofvannämnde orchestercomposit-
ioner har han äfven skrifvit sånger, utgifna i Stockholm. Med sitt lifliga sinne 
för det Sköna, med sin klara och rika fantasi skulle han otvifvelaktigt gått 
långt om han fått lefva.171 

Höijer lägger stor vikt vid de omdömen som Winroth fick efter sin konsert i 
Stockholm 1854, tio år tidigare. Att Winroth beskrivs som en mycket lo-
vande tonsättare verkar också grundas på dessa omdömen. Det är naturligtvis 
inte möjligt att veta vilken erfarenhet Höijer själv hade av Winroths verk-
samhet, men att han väljer att hänvisa till recensionerna av konserten 1854 
antyder i alla fall att dessa var viktiga för hans uppfattning av Winroth som 
tonsättare. Detta är ett exempel på hur musikkritiken kunde få effekter även 
långt senare, och inte endast i direkta bemötanden av tonsättare och exekutö-
rer. 

                               
170 Det var svårt att få sin musik framförd ens en gång, och tonsättaren själv var oftast den 
som fick arrangera framträdanden av sin egen musik. 
171 Leonard Höijer, ”Winroth”, Musik-Lexikon (Stockholm: Abraham Lundquist, 1864), s. 
549. 
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Gemensamt för ovan nämnda kritiker verkar ha varit att musikkritikens 
syfte var att objektivt, sakligt och rättvist bedöma musik och musikframfö-
randen. Det är också gemensamt för åtminstone Mankell och Rubenson att 
de inte såg sina kollegor som kapabla att utföra detta. De hänvisar till den 
låga bildningen och dilettantismens framträdande roll inom musiklivet. Följ-
den av detta var att kritiken inte tjänade sitt syfte och att musiklivet därmed 
generellt påverkades i en negativ riktning där mycket musik gick förlorad. 
Även om Lindgren inte alls ansåg att musikkritiken hade den makten att 
bilda publiken på samma sätt som 50-talets kritiker var han dock av den 
meningen att kritiken var viktig för musikens utveckling och framsteg. 

Precis som när det gäller dagstidningarna är det svårt att avgöra exakt 
vilka som läste dessa musiktidningar. Troligen bestod den största delen av 
läsarkretsen av musikintresserade personer ur över- och medelklass. Det är 
osannolikt att dessa musiktidningar hade någon större spridning bland arbe-
tarklassen. 

Det är även rimligt att anta att dessa musiktidningar som tagits upp här 
inte endast riktade sig till professionella musiker eller högutbildade, utan 
sökte läsare bland en bredare musikintresserad allmänhet. Rubenson konsta-
terade i artikeln ”Om den musikaliska kritiken i våra dagblad” att NTM:s 
läsarkrets inte endast bestod av yrkesmusiker, utan till största delen av dilet-
tanter och musikvänner, vilket fodrade en mer ”populär framställning”. Trots 
detta verkar det ändå som om många professionella musiker också läste den, 
eftersom flera bidrog med notiser och artiklar, samt förde en debatt med 
desamma. Eftersom de musiktidningar som tagits upp i denna undersökning 
är ganska snarlika antar jag att förhållandena var ungefär samma för alla – 
alltså att de riktade sig till en musikintresserad allmänhet som borde ha be-
stått av över och medelklass, såväl som till professionella inom musiklivet. 

En betydelsefull arena 
Den institutionaliseringsprocess som pressen, publikationsmarknaden och 
musikhandeln genomgick under perioden 1840 till 1890 var en del av den 
strukturella omvandlingen av det offentliga musiklivet i Stockholm. Denna 
process utgick från ett växande intresse för att diskutera musiken offentligt 
tillsammans med etableringen av musikhandeln och förlagsverksamheten i 
Stockholm. De tidiga försöken med musiktidskrifter eller andra texter om 
musik gjordes av enskilda aktörer. Detta höll inte i längden i och med att det 
inte bar upp sig ekonomiskt, och det var därför inte möjligt att upprätthålla 
någon organisation eller kontinuitet. Det fanns inte heller någon riktig mark-
nad för dessa skrifter. När musikhandeln och de förlag som var knutna till 
dem etablerat sig fanns helt andra organisatoriska möjligheter. Dessa erbjöd 
kapital, organisation och verksamheten blev mer stabil och kunde med tiden 
upprätthålla allt större kontinuitet. Genom dessa företag kunde allt fler enga-
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geras i arbetet och möjligheterna att bli publicerad ökade. Konkurrensen 
mellan olika musikföretag bidrog även till att skapa en större marknad. Till-
sammans med andra förändringar inom musiklivet vidgades marknaden för 
musikskriftställeriet vilket bidrog till en ökad specialisering. Det skapades 
ett nytt forum för diskussionen kring musik i det offentliga. Genom musik-
kritiken kunde musik och musikframföranden lyftas fram, diskuteras, be-
römmas eller kritiseras och därigenom få en större plats inom offentligheten. 

På denna nya arena försiggick även en institutionalisering av musikkriti-
ken genom det att det etablerades former för hur musikkritiken framfördes 
och genom att den fick bestämda platser inom dagstidningarna och i den 
musikaliska fackpressen. I samband med detta ägde även en professional-
isering av musikkritiken rum. Detta innebar att allt fler musikutbildade gav 
sig in på denna bana, även om långt ifrån alla som rörde sig där hörde till 
denna kategori. Att den bristande graden av professionalism inom musikkri-
tiken var något som kritiserades under samtiden, tyder också på professional-
iseringssträvanden. Det fanns en tydlig strävan till ökad professionalisering 
inom den offentliga musikkritiken under andra hälften av 1800-talet, som 
bland annat uttryckte sig i offentliga debatter om musikkritikens egenskaper 
och tillstånd. 

Kritik över kritiken var inget som var unikt för de svenska och de stock-
holmska förhållandena, utan det var en internationell trend. Huvudsakligen 
företräddes den av Schumann i Neue Zeitschrift für musik, som grundats 
1834.172 Schumann förespråkade professionalisering inom musikkritiken – 
den skulle skrivas av musiker och inte dilettanter – och många influerades av 
hans synpunkter, särskilt efter 1850.173 Rubenson hade med största sannolik-
het just Schumann som förebild i sina uttalanden. Det debatten kring musik-
kritiken i Stockholm fokuserar på var just graden av professionalism och 
bildning bland musikkritikerna. Musikkritiken i Stockholm sågs av många 
som undermålig, och kritikerna ansågs ha en otillräcklig utbildning. 

Något som upplevdes som ett stort problem av dem som var kritiska mot 
musikkritiken under 1850-talet, var att bildningsnivån i allmänhet var allde-
les för låg i samhället generellt och att musikkritikerna likaså hade en allde-
les för dålig musikalisk bildning. Musikkritiken i sig kunde bidra till en 
högre bildningsnivå bland publiken, men det krävde att de som skrev hade 
en grundlig teoretisk och historisk utbildning samt ett sinne för musik. Men 
kring mitten av 1870-talet skedde ett skifte i synen på musikkritikens makt 
och funktion. Det var inte längre självklart att kritikerna var överlägsna 
publiken och konstnärerna, utan de fick en helt annan roll. 

Kristina Widestedt har visat att förhållandet mellan musikkritikern och 
allmänheten förändrades över tid inom offentligheten. Hon lyfter fram att 
1780 hade allmänheten en central position och kritikerna fungerade som 

                               
172 Maus et al, “Criticism”, Grove Music Online. 
173 Ibid. 
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representanter för allmänheten.174 Kritikerna skulle således föra allmänhetens 
talan och var inte självständig. 1835 hade förhållandet förändrats så att kriti-
kerkåren istället försökte att dominera konsertpubliken, vilket enligt Wi-
destedt bland annat visade sig genom ett flitigt användande av musikaliska 
facktermer.175 Musiken stod i fokus och inte publiken, och förhållandet mel-
lan musiken och publiken blev ett problem som kritikern måste hantera. Vi-
dare framhåller hon att det 1885 skett ytterligare en växling där publiken 
hade avancerat till kritikerns motpart på den offentliga scenen och blivit en 
aktiv deltagare i konsertlivet samtidigt som kritikern ställs utanför samspelet 
mellan musik och publik.176 För året 1885 har Widestedt utgått ifrån konsert-
recensioner i Nya Dagligt Allehanda och Svenska dagbladet och tar alltså 
inte in Lindgrens ståndpunkter i sin analys. Att dessa resultat visar på samma 
grundläggande förhållanden mellan kritiker, musik och publik visar att det 
Lindgren ställde upp i sin artikel 1876, även om han var tidig med den 
ståndpunkten, kom att bli gällande mer allmänt. 

Min undersökning av kritiken av kritiken kring 1850 stödjer också bilden 
av en kritikerkår som försöker dominera publiken. Kritikerna anser sig sitta 
inne med kunskap som publiken inte har, och det är kritikerna som ska bilda 
och bestämma över publiken. Det är kritikerna som kan bedöma musiken 
korrekt och det är de som avgör om musiken är värdig att framföras igen. 

Musikkritikens professionella status skiftade från att ha varit direkt kopp-
lad till annan musikalisk verksamhet till att bli en självständig verksamhet. 
Lindgren är den förste som faktiskt nådde dit. Med det menar jag dock inte 
att man kan tala om musikskriftställeriet som en självständig profession un-
der den tid som ligger i fokus här, eftersom det inte representerar någon 
större grupp av människor. Adolf Lindgren var ensam i denna roll, och hans 
föregångare såväl som samtida kollegor som kombinerade musikskriftställe-
riet med annan verksamhet var inte heller någon överdrivet stor grupp.177 Det 
fanns heller inte någon avgränsad och organiserad utbildning, och kraven på 
utbildning förändrades med tiden. Trots detta är det tydligt att det fanns pro-
fessionella strävanden inom musikskriftställeriet och att detta var en mycket 
viktig del i professionaliseringen och institutionaliseringen av musiklivet i 
stort. 

Musik- och konsertrecensioner och musikartiklar i dagspressen och mu-
siktidningarna samt annan musiklitteratur erbjuder ett rikt källmaterial som 
både kan fungera som beskrivande källor och artefakter. Som undersökning-
en här visat måste de behandlas med viss försiktighet vad gäller faktainne-
håll eftersom det finns ett visst utrymme för missvisande omdömen (exem-

                               
174 Widestedt, Ett tongivande förnuft, s. 89. 
175 Ibid. 
176 Ibid. 
177 Mycket översiktligt med utgångspunkt i Åke Davidssons Bibliografi över svensk musiklit-
teratur 1800–1945 uppskattar jag att det rörde sig om ett 60-tal personer som ägnade sig åt 
musikskriftställeri i Stockholm under 1800-talet. 
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pelvis omdömen om musik som inte framförts, eller falska omdömen). Det 
är fortfarande ett intressant och viktigt material som ger en unik inblick i 
musiklivet vid den här tiden. 

Pressen och musiklitteraturen tillsammans med musikhandeln erbjöd så-
ledes viktiga arenor inom det offentliga musiklivet och utgjorde tillsammans 
med konsertlivet en bas för den strukturella omvandlingen av musiklivet. 
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Kapitel 3 – Arenor och förutsättningar för 
musiken i det offentliga. Förändringar av 
gamla institutioner och institutionalisering 
inom konsertlivet i Stockholm ca 1840–1890 

Musik som framfördes i offentliga sammanhang i Stockholm var under den 
tidiga delen av 1800-talet till stor del kopplad till den kungliga och adliga 
sfären, och Kungliga Teatern samt Hovkapellet stod i centrum av verksam-
heten.1 I många avseenden kan därför offentliga musikframföranden i Stock-
holm under det sena 1700-talet och det tidiga 1800-talet ses som uttryck för 
en representativ offentlighet.2 I och med den borgerliga offentlighetens 
framväxt fick offentliga konserter en ny funktion och blev ett viktigt inslag i 
det offentliga musiklivet som ett uttryck för den borgerliga offentlighetens 
krav på nya former av underhållning och bildning.3 

Kungliga Teatern var den främsta offentliga musikinstitutionen under 
första hälften av 1800-talet.4 Verksamheten vid den Kungliga Teatern var 
säkrare och mer kontinuerlig än någon annan i staden genom den kungliga 
finansieringen och var inte enbart beroende av att finansieras enbart genom 
biljettintäkter. Detta kapitel visar att i och med övergången till ett borgerligt 
samhälle förändrade möjligheterna att bedriva verksamhet av detta slag och 
beroendet av kunglig finansiering minskade. Det öppnades en ny marknad 
och offentlig musik efterfrågades i högre grad av en bredare allmänhet. In-
tresset för musiken grundades inte längre på kungamaktens representativa 
syften, utan utgick från det borgerliga intresset för underhållning, bildning 
och gemenskap. 

Denna undersökning visar att gamla institutioner förändrades och det en 
successiv institutionalisering ägde rum inom konsertlivet under 1800-talet. 
Detta var en institutionalisering såväl av organisation som av social kunskap, 
beteenden och vanor. I organisatorisk mening innebar institutionaliseringen 
bland annat att nya scener för musikframföranden etablerades, det etablera-
des former för att organisera konserter både inom och utom etablerade mu-

                               
1 Tegen och Jonsson, ”Musiken, kulturen och samhället”, Musiken i Sverige III, Jonsson och 
Tegen (red), s. 21. 
2 Ibid, s. 21. 
3 Ibid, s. 27–45. 
4 Tegen, Stockholms musikliv 1890-1910, s. 9. 
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sikinstitutioner, antalet fasta grupper av musiker såsom orkestrar och en-
sembler ökade och musikens plats inom teaterverksamheten förändrades. I 
social mening innebar institutionaliseringen att det etablerades olika former 
av konserter i olika sociala sammanhang och det växte fram olika typer av 
beteenden hos publiken. Institutionaliseringen innebar bland annat att kon-
sertformer kopplades ihop med ett särskilt beteende eller en särskild reper-
toar och en särskild organisationsform. 

I institutionaliseringen av musiklivet var kontinuiteten inom konsertlivet 
central. Detta åstadkoms genom etableringen av fler fasta arenor för musik.  
De offentliga konserter som förekom under den tidigare delen av 1800-talet 
var mer eller mindre tillfälliga, med undantag för vissa enstaka konserter i 
Kungliga Teaterns regi. I början av perioden var det endast Kungliga Teatern 
som hade en så etablerad ställning inom det offentliga och en så regelbunden 
konsertverksamhet att den kan benämnas som en konsertinstitution, trots att 
det inte var den mest frekventa delen av verksamheten. Under perioden fram 
till ca 1860 kom dock kontinuiteten inom allt fler arenor att ha betydelse för 
konsertlivet. 

Organisation av musiklivet var avgörande i institutionaliseringsprocessen 
och var något som efterfrågades under samtiden, bland annat genom en rad 
debattartiklar i pressen särskilt under 1850-talet. Vissa skribenter framhöll 
att organisation helt och hållet saknades inom konsertlivet. Det finns flera 
uttalanden inom pressen som tar upp detta som ett problem,5 vilket visar att 
förhållandena inom musiklivet var något dessa skribenter reflekterade myck-
et över. Denna typ av debatt fördes inte endast inom konsertlivet. Det fördes 
även livliga debatter om exempelvis teaterns organisation under flera peri-
oder under 1800-talet.6 

I detta kapitel undersöks under vilka former musiken framfördes inom 
den borgerliga offentligheten. Här är fokus på den konstmusikaliska sfären 
och de arenor som fanns för denna genre i Stockholm under perioden ca 
1840 till 1890. Det är en period då allt fler nya arenor etablerades och gamla 
institutioner förändrades. Här undersöks hur konserter organiserades och 
arrangerades av enskilda entreprenörer och inom olika organisationer. För att 
tydligare visa hur konstmusiken etablerades som en särskild gren inom mu-
siklivet diskuteras hur dessa konserter var programmässigt upplagda och hur 
detta förändrades över tid. Genom att studera den samtida musikdebatten 

                               
5 Några centrala artiklar som tog upp konsertlivets konstitution var: Ludvig Norman, ”Några 
anmärkningar rörande offentlig musik i Stockholm ”, Ny tidning för musik 1853:3; Albert 
Rubenson, “Tankar om våra concertförhållanden”, Ny tidning för musik 1857:28; Albert 
Rubenson, ”Är ett ordnadt concertväsende möjligt i Stockholm?”, Tidning för theater och 
musik 1859:13. Detta är inte de enda men de mest utförliga i denna fråga, utöver dessa finns i 
många andra artiklar spår av samma frågeställningar men inte lika utförligt utredda, av samma 
och andra författare.  
6 Teaterdebatten företräddes av debattörer som exempelvis Frans Hedberg exempelvis i Ett 
sändebref till Baron Stedingk (Stockholm 1861) och Ludvig Jospehson i Viktiga teatersfrågor 
för dagen (Stockholm 1888) med flera. 
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skildras även samtidens syn på konsertlivets sammansättning, organisation 
och innehåll. 

Musiken i det offentliga 

Musik förekom i flera olika sammanhang inom det offentliga. Inom verk-
samheten på teatern förekom en hel del musik och jag vill här peka på att 
musikverksamheten på Kungliga Teatern var ett led i den institutional-
iseringsprocess som musiklivet genomgick i Stockholm.  

Kungliga Teatern var en central musikinstitution under större delen av 
1800-talet. Mellan 1825 och 1863 delades scenen i det Gustavianska opera-
huset av operan och talteatern. Från instiftandet av denna institution 1773 
och fram till idag har det officiella namnet på institutionen varierat. Från 
1825 till 1863 benämndes den Kungliga Theatern, och efter detta Kungliga 
Stora Theatern, i princip ända tills det Oskarianska operahuset byggdes.7 För 
att göra det tydligt i denna undersökning har jag valt att genomgående an-
vända benämningen Kungliga Teatern om institutionen som hade sin verk-
samhet i det Gustavianska operahuset. 1863 köpte Kungliga Teatern upp 
Mindre Teaterns lokaler och flyttade talscenen dit.8 

Musik förekom på Kungliga Teatern både inom teater och inom opera, 
men musik framfördes även i konsertform. Det var inte endast vid Kungliga 
Teatern som musiken var viktig, utan även vid de nya teatrar som etablera-
des i Stockholm under 1800-talet. Karin Hallgren konstaterar i en artikel att 
det inte är relevant att skilja på lokaler för teater och lokaler för musik under 
den här tiden, eftersom det saknades sådana som var byggda speciellt för 
musikunderhållning och eftersom musiken var ett mycket viktigt inslag i 
teaterunderhållningen.9 En viktig del av institutionaliseringen av musiklivet i 
Stockholm var framväxten av ett organiserat konsertliv. Detta knöts från 
början till enskilda individer, som exempelvis konsertarrangörer på olika 
scener, eller till institutioner som egentligen hade andra huvudsakliga verk-
samhetsområden, såsom Kungliga Teatern. Många av de arenor där det bör-
jade framföras musik mer tillfälligt hade inte den kontinuitet vad gällde or-

                               
7 Institutionens officiella namn sedan grundandet: 1773–1782 Kongl. Svenska Operan, 1782–
1806 Kongl. Operan, 1806–1812 Operett-Theatern, 1812–1813 Kongl. Operan, 1813–1818 
Kongl. Theatern, 1818 Stockholms Theater, 1818–1825Kongl. Stora Theatern, 1825–1863 
Kongl. Theatern, 1863–1888 Kongl. Stora Theatern, 1888–1898 Kongl. Operan, 1898–1997 
Kungliga Teatern, 1997– Kungliga Operan. ”Kungliga Operan” http://www.ne.se/kungliga-
operan/officiella-namn-sedan-starten (hämtat 2013-09-30). 
8 Precis som Kungliga Teatern med verksamheten i operahuset har också dramatiska teater-
scenen bytt namn och benämnts olika. För att minska risken för förvirring benämner jag 
verksamheten som drevs under Kungliga Teaterns organisation i Mindre Teaterns lokaler från 
1863 för Dramatiska Teatern. 
9 Karin Hallgren, ”Stockholms rum för musik under 1800-talets första hälft – mot ett offent-
ligt musikliv”, Bebyggelsehistorisk tidskrift 2007 (nr 57), s. 10. 
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ganisation som krävdes för att kunna säga att de institutionaliserats. Flera av 
dessa arenor institutionaliserades dock mer i socialt hänseende till en början 
för att sedan etableras i fasta institutioner/organisationer under början av 
1900-talet. 

Större delen av det konstmusikaliska konsertliv som existerar idag har 
rötter i det som växte fram under senare delen av 1800-talet. Detta både ge-
nom formerna för konserter och genom den repertoar som fortfarande till 
stora delar fyller konsertprogrammen. Idag har det blivit en naturlig och 
självklar del av musiklivet, men många frågor som uppkom under 1800-talet 
är fortfarande aktuella: hur denna repertoar och detta konsertliv ska finansie-
ras, vem som ska ha ansvar för organisationen, hur musiken bör värderas och 
så vidare. Frågorna var aktuella under stora delar av 1800-talet, särskilt i den 
livliga musikdebatten under 1850-talet, men framstår således fortfarande 
som aktuella och närvarande i dagens konsertliv. 

Konserter och offentliga musikframföranden 
Med konserter avses de tillfällen då musik framfördes offentligt för en lyss-
nande, oftast betalande publik, alltså tillfällen där musiken utgjorde huvudat-
traktionen för en offentlig företeelse. Det är inte möjligt inom ramen för 
denna undersökning att göra en total redogörelse av all offentlig musik i 
Stockholm under perioden. Istället har konserter och soiréer fått stå i cent-
rum för undersökningen och utblickar har gjorts mot andra områden där 
musik framfördes offentligt. 

Olika typer av offentliga musikframföranden benämndes på olika sätt i sam-
tiden, ofta med en större språklig precision än vad som är brukligt idag. Mu-
sikframföranden benämndes således på flera olika sätt i annonser och recens-
ioner i den samtida pressen, men gemensamt var just fokuseringen på musi-
ken.10 Benämningen av ett offentligt musikframförande antydde den ambit-
ionsnivå som fanns bakom framförandet. Musikframföranden som 
framfördes tidigare på dagen, som var kortare än helaftonskonserter, hade 
mindre besättningar, framfördes på mindre scener för mindre publik be-
nämndes som regel inte konsert, utan vanligare representation, soirée eller 
matiné. Soiréen, som även benämndes kammarmusiksoirée, musiksoirée 
eller liknande, var en vanlig och betydande form av musiktillställning under 
perioden. Soiréerna var oftast något kortare än de föreställningar som be-
nämndes konsert, och var ofta av mer kammarmusikalisk karaktär, men 
kunde även innehålla orkesterverk eller delar ur operor. Att dessa framföran-
den hölls tidigare på dagen antyder även en viss publiksammansättning i och 
med att de då endast riktade sig till dem som inte arbetade under dagen. 

                               
10 Följande slutsatser har jag dragit utifrån omfattande studier av konsertprogram och konsert-
annonsering i dagspress och musiktidningar. 
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Soiréerna ägde oftast rum på eftermiddagen, men det förekom även mu-
sikframföranden som hölls på kvällar och benämndes soiré. Denna typ av 
musikframföranden förekom inte endast i Sverige, utan hade motsvarigheter 
i de större musikstäderna i Europa. En trolig anledning till att de oftast ar-
rangerades dagtid och inte kvällstid (vilket också var vanligast utanför Sve-
rige) var att de professionella musikerna, som generellt var anställda vid 
operan, skulle hinna tillbaka till kvällens föreställningar.11 Soirée var på 
samma sätt som konsert ett vitt begrepp, men huvudsaken var att musiken 
stod i centrum. Denna typ av framföranden ökade fram till 1850-talet, men 
liksom konserter i allmänhet fanns även problem inom denna konserttyp som 
exemplifieras i nedanstående citat. 

I senare tider hafva Musiksoiréerne till stor del utträngt Concerterne. Orsa-
kerne dertill äro lätt funna. Concertgifvaren måste till Teater-Cassan ge 
60R:dr – arrangeuren af en Soirée  är derifrån befriad; Concertgifvaren måste 
ha en full Orchester – soirée-arrangeuren endast en Qvartett; Concertgifvaren 
måste hafva någon som för taktpinnen – och se detta slipper Soirée-
arrangeuren. Soiréen står väl vid sidan af Concerten så liten, som en novell af 
van der Velde vid sidan af en Roman af Walter Scott.[…]12 

Musiksoiréernas vidlyftiga slägte, som ännu för ett par år sedan började 
öfvergå på oräknelighetens område, är numera, som man ser, nära utdödt – 
tack vare den förhöjda afgiften för instrumentalbiträde samt sångförbudet för 
lyriska scenens artister. Ett och annat exemplar af detta species torde ännu 
återstå och just genom sin sällsynthet väcka dess mera intresse.13 

Praxis att använda beteckningen soirée förändrades över tid, som antyds i 
exemplen ovan. I det första citatet, som kommer ur en recension ur Tidning 
för teater och musik från 1836, betonar författaren att konsertgivare hellre 
arrangerade soiréer än konserter. Skälen därtill var ekonomiska. I detta fall 
verkar författaren främst utgå från musikframföranden på Kungliga Teatern, 
vilket också då var den vanligaste scenen för konserter, särskilt eftersom 
denne hänvisar till teaterkassan. Det andra citatet är taget ut NTM från 1855 
och visar en helt annan bild. Vid det laget var förhållandet omvänt och 
                               
11 Ellis, ”The structures of musical life”, Samson (ed), The Cambridge history of nineteenth 
century music, s. 347. 
12 ”Herr Berwalds första Quartett-Soirèe”, Tidning för teater och musik 23/1 1836:8. 
13 ”Underrättelser från in- och utlandet”, Ny tidning för musik 1855:14. Hänvisningen till 
”sångförbudet” för lyriska scenens artister kan ha att göra med bestämmelserna som fanns vid 
Kungliga Teatern. I §70 i Kungliga Teaterns reglemente från 1853 anges att ingen anställd 
person har rätt att åta sig någon annan befattning som riskerar att påverka tjänstgöringen vid 
teatern utan direktionens godkännande, dessutom ”[…] må, med afseende  å nödvändigheten 
att söka åt besagde Theaters egen  fördel och framgång förbehålla de vid  densamma anställde 
Artisters krafter, nit och verksamhet i möjligaste måtto oförminskade, ej heller någon af denne 
Theaters personal å andra Theatrar inom hufvudstaden eller dess grannskap uppträda, eller vid 
Dramatiska, Musikaliska, Plastiska eller andra likartade  offentliga tillställningar biträda.” 
Kongl Maj:ts förnyade nådiga reglemente för styrelsen och  förvaltningen af Kongl. Thea-
terns gifvet Stockholms slott den 26 maj 1853.  
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soiréer var istället mindre vanliga. Soirérna verkar ha minskat på grund av 
ekonomiska skäl. Det hade på 1850-talet blivit mer kostsamt än tidigare att 
hålla soiréer och konsertgivarna tjänade troligen inte på att anordna den ty-
pen av framföranden jämfört med konserter. De ”stora” konserterna vann 
istället företräde och satte troligen också en standard för vad som förvänta-
des. 

Att på detta sätt precisera beteckningar på framföranden var något som 
förekom även inom exempelvis teater och opera, där genrebeteckningar var 
mycket mer preciserade än idag. Detta var också för att antyda särskilda 
genremässiga konventioner och förväntningar på repertoaren.14 

Det mest centrala med begreppet ”konsert” är att det syftar på ett sam-
manhang där musiken står i uppmärksamhetens centrum.15 Sedan 1840-talet 
har begreppet främst använts för att beteckna offentliga ”icke teatrala” mu-
sikhändelser av en mängd olika slag och fram till mitten av 1900-talet främst 
avseende en europeisk konstmusikalisk repertoar.16 Habermas berör i Bor-
gerlig offentlighet musikens plats i offentligheten just genom konserten. Han 
pekar på hur musiken var bunden till funktionen i den representativa offent-
ligheten fram till slutet på 1700-talet. Han hävdar att musiken därmed kunde 
karaktäriseras som ”bruksmusik” då den enbart tjänade olika samhällsfunkt-
ioner.17 Via privata musiksällskap kunde offentliga konsertföreningar ta 
form.18 Genom inträde mot betalning kunde en publik av musikälskare sam-
las för att höra musik som inte var kopplad till några yttre syften.19 ”Konsten, 
befriad från sina funktioner av samhällelig representation, blir föremål för 
fritt val och böjelse.”20 

Konserter var under 1800-talet inte kopplat till någon speciell typ av 
arena eller scen, utan kunde framföras i stort sett när och var som helst. 
Detta kunde innebära att konserter hölls på exempelvis teaterscener eller i 
kyrkor, men även i andra samlingslokaler. Vid dessa tillfällen var konserten 
dock en aktivitet som skilde sig från den övriga som vanligtvis fördes i loka-
len även om musik kunde vara en del av den ordinarie verksamheten. 

I mina studier över olika typer av källmaterial som behandlar konsertlivet 
har jag funnit att konserterna kunde organiseras på många olika sätt, men det 
fanns ingen övergripande institution som reglerade det. Kungliga Teatern var 
en institution där många konserter gavs, men de organiserades och finansi-
erades på olika sätt. Konserter där kunde ske både i teaterns och enskilda 
individers eller organisationers regi. Likaså organiserades konserter som 
                               
14 Om genrebeteckningar i samtida talpjäser se Hallgren, Borgerlighetens teater, s. 134–139. 
15 Weber, ”Concert (ii)”, Grove music online  
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/06240?q=concert&search
=quick&pos=2&_start=1#S06240.4 (hämtat 2011-11-21). 
16 Weber, ”Concert (ii)”, Grove music online. 
17 Exempel: kyrka och festsammanhang. Habermas, Borgerlig offentlighet, s. 45. 
18 Habermas, Borgerlig offentlighet, s. 46. 
19 Ibid, s. 46. 
20 Ibid, s. 45-46. 
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hölls i andra lokaler också på olika sätt, men då det saknades någon övergri-
pande konsertinstitution som kunde möjliggöra någon form av centralorgani-
sation av konserter, arrangerades de flesta av enskilda entreprenörer eller 
sällskap. 

Vanligast under perioden ca 1840 till 1890 var att konserter arrangerades 
av någon enskild entreprenör, oftast någon musiker, sångare, tonsättare eller 
ibland även något musiksällskap. Vid dessa konserter stod en enskild kon-
sertgivare som ekonomiskt ansvarig för arrangemanget och var även den 
som behöll den eventuella vinsten. Det var även vanligt att denna typ av 
konserter arrangerades för någon typ av välgörande ändamål, s.k. förmåns-
konserter, till exempel för barn som blivit föräldralösa i samband med kole-
raepidemierna21, för nödlidande efter brand22, för de nödlidande i Finland23, 
för någon musikers eller sångares räkning, eller för någon avliden musikers 
eller sångares familj. Dessa förhållanden rådde inte endast i Sverige utan var 
i stora delar av Europa.24 

Subskriptionskonserten var för konsertgivaren en något säkrare konsert-
form i ekonomiskt hänseende, då åtminstone delar av inkomsten säkrades i 
förväg. Detta kom av praxis inom förlagen att publicera och sälja musik 
genom subskription, vilket sedan togs upp av musiker i försäljningen av 
biljetter till konserter.25 Subskriptionen innebar att biljetter såldes som ”pa-
ket” med flera konserter i förväg. Det var ofta billigare än att köpa enskilda 
biljetter och det var bra för musikerna och konsertgivarna eftersom de hade 
en garanterad inkomst på biljettintäkterna i förväg. I Stockholm var det van-
ligt med så kallade subskriberade kammarmusiksoiréer.26 

I vissa fall i denna undersökning sammanförs musikframföranden av olika 
slag under en gemensam konsertbeteckning. Den övergripande kategorise-
ringen blir således självständiga offentliga musikframföranden inom en 
konstmusikalisk genre som ägde rum inför en betalande publik. Självstän-
diga i bemärkelsen – att de inte var del av något annat. Det är alltså inte all-
tid överensstämmande med de samtida begreppen, men jag har valt detta 
övergripande begrepp. 

                               
21 Affisch 19/11 1853, “Till förmån för de i min födelseort Carlscrona, genom kolera-farsoten 
Fader- och Moderlösa Barn (ca 400 till antalet) en musikalisk-dramatisk representation”, 
Kungliga teatrarnas arkiv: Kungl. teatrarnas äldre affischsamling L1A vol. 27. 
22 Affisch 4/5 1856, “Alexande Dreyschock gifver till förmån för de genom branden den 28 
april nödlidnade en vocal- och instrumental concert”, Kungliga teatrarnas arkiv: Kungl. teat-
rarnas äldre affischsamling L1A vol. 29. 
23 Affisch 24/3 1857, ”gifves af samtlige Kongl. Theaterns personal idag Tisdag den 24 Mars 
1857, en representation till förmån för de nödlidande i Finland”, och Affisch 28/3 1857, ”Med 
benäget biträde af Kongl. Theaterns personal, gifves af samtlige härvarande Garnizons-
regementernas Musik-corpser, idag Lördagen den 28 Mars 1857, en representation till förmån 
för de nödlidande i Finland”, Kungliga teatrarnas arkiv: Kungl. teatrarnas äldre affischsamling 
L1A vol. 30. 
24 Se Weber, ”Concert (ii)”, Grove music online. 
25 Weber, ”Concert (ii)”, Grove music online. 
26 Jonsson och Tegen, ”Musiklivet privat och offentligt”, Musiken i Sverige III, s. 114–115. 
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Benämningen ”Stor vocal- och instrumental concert” var mycket vanlig i 
Stockholm under hela 1800-talet. Att kalla konserter för ”stora” var en 
praxis som växte fram tidigt under århundradet och som fortsatte vara vanlig 
under hela perioden. 

Som detta citat, taget ur Tidning för teater och musik från 1836, antyder 
var det inte heller alltid som konserterna gjorde skäl för namnet ”stor” vilket 
här också applicerades på soiréen. 

[…] Hr Gehrmann hade kallat sin musik-tillställning ”en stor Vocal- och In-
strumental-Soirée”* [längre ner på sidan: *Enligt Elementar-skolans öfver-
sättnings-method skulle den hafva  hetat ”en stor sjelfljudare- och Verktygs-
afton]. Det är en så vedertagen plägsed att kalla alla Concerter och Soiréer för 
stora, att vi visst icke borde fästa oss vid detta ord, men det kan icke skada, 
att en gång göra ett försök att aflysa  denna marktschreyer-term, och dertill är 
detta tillfälle passande. En enkel Soirée kan i allmänhet  icke få namn af stor, 
då nästan aldrig några större saker der exequeras, än mindre då, såsom fallet 
var med Hr Gehrmans Soirée […]27  

Senare under perioden var prefixet ”stor” ofta mer befogat då konserterna 
blev mycket långa med många och stora verk på programmen, något som 
även kom att beskrivas som ett problem.28  

Senare under 1800-talet började även konsertprogrammen inom vissa 
genrer att renodlas och exempelvis konserter med endast instrumental orkes-
termusik började framföras i så kallade symfonikonserter. 

Det fanns tillfällen då musik framfördes offentligt, men där det inte alltid 
är helt enkelt att säga i vilken utsträckning musiken faktiskt var i fokus för 
uppmärksamheten. Exempel på detta är de så kallade ”concerts a la musard” 
eller promenadkonserterna som hölls på bland annat i Trädgårdsföreningens 
lokal, arrangerade av bröderna Davidsson.29 Detta var en typ av utomhuskon-

                               
27 “Herr Gehrmans Musik-Soirée”, Tidning för teater och musik 2/4 1836:18. 
28 Se ”Fru Nissen-Salomans andra konsert, gifven å Kongl. Teatern d. 20 okt”, Ny tidning för 
musik 1855:44, s. 348. 
29 ”Trädgårdsmusiken hade länge funnits, i Humlegården, i Kungsträdgården, på Mosebacke, 
slutligen äfven i strömparterren samt på ännu flera ställen; men det hade dock alltid varit i 
ganska blygsamt mått. Wilhelm Davidson började i större skala, och Trädgårdsföreningens 
park, som han fått upplåten för sina concerts à la Musard, gåfvos instrumentalkonserter i fria 
luften. Musikdirektör Schötzinger hade kommit hit från Tyskland, såsom orkesteranförare vid 
Guerras konstberidartrupp, spelade en god fiol och satte lif i spelet här i staden. Davidsson m. 
fl. begagnade sig af honom. Snart kom Weller, en annan musikdirektör, den förres landsman, 
och hjelpte till af alla krafter. Våra inhemska musikanter ville ej stå efter tyskarne, och så 
började man göra stor trädgårdsmusik om somrarne och stor offentlig dansmusik om vint-
rarne, i Kirsteinska huset, i De la Croix’ salong, litet hvarstädes. Det gick i stor skala, i mas-
sor. Man trädgdes om vintrarne i De la Croix’ salong och ännu mer om somrarne i Trädgårds-
föreningen. Man skulle höra ”kolossala tonmålningar”, t. ex. Slaget vid Lützen 1632, stor 
historisk-musikalisk målning (komponerat af C. G. Grahl, utförd af 80 musici, med ”briljant 
fyrverkeri samt bengaliska eldar). Det var ett haf af eld och af toner med kanonskott, och der 
flöto floder af punsch.” Claes Lundin och August Strindberg, Gamla Stockholm (Stockholm : 
Seligmann, 1882), s.116. 
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serter där publiken inte nödvändigtvis satt stilla och lyssnade på musiken, 
utan gick omkring – kanske samtalandes – med musiken som bakgrund. 

I annonsering av musik i dagspressen har jag noterat att det fanns en rad 
olika typer av musikaliska framträdanden som hörde till underhållningssfä-
ren som i samtida språkbruk benämndes konsert. Dessa kommer jag endast 
att beröra ytligt eftersom de inte ligger i huvudfokus här. Till denna kategori 
hör exempelvis promenadkonserter, café-konserter och ”concerts a la 
musard”. Här studeras inte heller musik som framfördes inom den privata 
sfären, även om det fanns tillfällen där som liknade konsertsituationen och 
även kan ha benämnts så, med den skillnaden att det inte ägde rum i det of-
fentliga och hade i allmänhet inte en betalande publik. 

Teatrar som musikinstitutioner under 1800-talet i 
Stockholm 
Teatern som institution kom att få en central betydelse för musiklivets insti-
tutionslinering under 1800-talet. Kungliga Teatern stod i centrum, men även 
andra privata teatrar kom att ha betydelse för musiklivet. Teatrarna erbjöd 
scener och arenor för musikframföranden, anställningsmöjlighet för sångare, 
sångerskor och musiker, samt ett forum för publiken att komma i kontakt 
med musik i det offentliga. 

Kungliga Teatern som musikinstitution 
1773 invigdes den nya nationella, och i högsta grad kungliga, operainstitut-
ionen, grundad och bekostad av Gustav III, och 1782 öppnades det gustavi-
anska operahuset.30 Det går att tolka grundandet av denna institution som ett 
uttryck inom en representativ offentlighet med syfte att höja den kulturella 
nivån i jämförelse vad den varit tidigare i landet, vilket i gengäld skulle höja 
hovets anseende.31 Svenska dramatiska teatern öppnade 1787 i Bollhuset 
som ett privat företag med kungligt understöd, men det kollapsade totalt 
ekonomiskt och kungamakten tog över verksamheten.32 Från 1798 fick teater 
endast spelas i Stockholm med kungligt tillstånd och det var främst tre teat-

                               
30 Marie-Christine Skuncke och Anna Ivarsdotter, Svenska operans födelse: studier i gustavi-
ansk musikdramatik (Stockholm: Atlantis, 1998) s. 9, 22. 
31 För en utförlig undersökning i den Gustavianska operan och den Kungliga Teaterns tidiga 
historia se Skuncke och Ivarsdotter, Svenska operans födelse: och Inger Mattsson [ed.], Gus-
tavian opera: Swedish opera, dance and theater 1771–1809, (Stockholm: Kungliga musika-
liska akademinen, 1991).  
32 Kerstin Derkert, ”Dramatiska teatern under den gustavianska tiden” Den svenska national-
scenen: traditioner och reformer på Dramaten under 200 år, Claes Rosenqvist [red.] (Stock-
holm (Höganäs:Wiken 1988), s. 15. 
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rar som fick detta – operan, dramatiska teatern samt Djurgårdsteatern.33 Mel-
lan 1825 och 1863 kom Kungliga Dramatiska Teatern och Operan att dela på 
lokalerna i det gustavianska operahuset efter att Arsenalteatern, där talscenen 
haft sin verksamhet, brunnit ner.34 Verksamheten vid Kungliga Teatern var 
beroende av statligt anslag utöver det kungliga på grund av trängd ekonomi, 
men då teatern inte var fri utan beroende av kungligt privilegium drogs det 
statliga anslaget in 1841.35 Teatermonopolet hävdes 1842 efter en våldsam 
debatt med Anders Lindeberg i spetsen.36 Samma år grundades Mindre Tea-
tern37, en borgerlig teater utan ekonomiskt understöd från kronan eller staten. 
Kungliga Teatern återfick statsanslaget 1845 i och med teatermonopolets 
avskaffande.38 Detta gjorde dock att Kungliga Teatern fick stark konkurrens 
från de privata teatrar som grundades i staden.39 

 
Bild 5. Kungliga Teatern och Gustav Adolfs torg 1873.  

Att talteatern och operan var tvungna att dela på scenen var inte idealiskt. 
Kungliga Teaterns hus var konstruerat för opera och lämpade sig inte särskilt 
                               
33 Martin Tegen och Inga Lewenhaupt, ”Teatrarna och deras musik”, Musiken i Sverige III, 
Jonsson och Tegen (red), s. 131. 
34 Ibid, s. 135. 
35 Gunnar Richardson, Oscariansk teaterpolitik: De kungliga teatrarnas omvandling från 
hovinstitution till statliga aktiebolag, (Göteborg: Akademiförlaget 1966), s. 4. 
36 Kungliga teatern var en kunglig teaterinstitution utom året 1818 då den lades ut på entre-
prenad. Hallgren Borgerlighetens teater, s. 27. 
37 Även benämnd ”Nya teatern” fram till 1846.  
38 Richardson, Oscariansk teaterpolitik, s. 4. 
39 Ibid, s. 4. 
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väl för talteater.40 Sammanslagningen innebar även att artisterna ibland fick 
delta i verksamheten för båda scenerna.41 Likaså fick Hovkapellet, som sedan 
1772 var den kungliga teaterorkestern, delta i båda verksamheterna. 1863 
köpte Kungliga Teatern upp och flyttade in i Mindre Teaterns lokaler och 
fick då namnet Kungliga Dramatiska Teatern. Köpet av Mindre Teatern var 
en strategi för att minska konkurrensen samtidigt som det skulle innebära en 
förbättring av förhållandena vid Kungliga Teatern i och med åtskiljandet av 
tal- och sångscenen och ett tillskott på en del artister.42 Det är rimligt att anta 
att i stort sett hela verksamheten, både i fråga om personal och i fråga om 
inventarier, i och med detta övertogs av Kungliga Teatern. Det gällde särskilt 
personalen, eftersom det inte fanns så stora tillgångar av vare sig skådespe-
lare, sångare eller musiker som inte var knutna till någon annan teater i sta-
den. Det kom dock att bli en inte helt lyckad affär då det blev mer kostsamt 
att driva två scener, och på grund av uppsättningar som inte drog den publik 
som väntats.43 Verksamheten tyngdes av dålig ekonomi och oklara ägande-
förhållande vilket kom att resultera i att teaterverksamheten togs över av 
staten.44  Under 1880-talet upplöstes teaterns förhållande till kungamakten 
allt mer. Kungliga Teaterns representativa funktion var således central i bör-
jan av dess verksamhet, men med tiden kom denna funktion att tonas ner. 
Den övergick till att bli en allt viktigare del i det borgerliga kulturlivet och 
blev allt mer beroende av den borgerliga publiken. Frågan om teatern skulle 
vara kungens privata angelägenhet eller statlig var aktuell under en stor del 
av 1800-talet, och det var en brännande fråga som debatterades i pressen.45 

Kungliga Teatern inrymde även konsertverksamhet. Den delade struk-
turen vid Kungliga Teatern påverkade konsertverksamheten och i förläng-
ningen konsertlivet i stort eftersom det också var en central scen just för 
konserter. Den enda professionella symfoniorkestern fanns under en en lång 
tid endast vid Kungliga Teatern. Den institutionella form som orkestern fick 
i fråga om organisation, ekonomi och materiella ramar var knuten till verk-
samheten och organisationen vid teatern. 

Mellanaktsmusiken på Kungliga Teatern 
Det förekom ofta musik vid Kungliga Teatern, naturligtvis vid operaföre-
ställningarna, men också vid teaterföreställningarna. Dag Kronlund har un-
dersökt musiken i talpjäserna vid Kungliga Teatern kring mitten av 1800-
talet.46 Kronlund undersöker främst 1860-talet och han hävdar att detta årt-
                               
40 Hallgren, Borgerlighetens teater, s. 27. 
41 Ibid, s. 28. 
42 Richardson, Oscariansk teaterpolitik, s. 4. 
43 Ibid, s. 5. 
44 Ibid, s. 6–31. 
45 Se Claes Rosenqvist, ”Privat statsteater eller kunglig bolagsteater: den nya dramatenin-
stitutionens förhistoria”, Den svenska nationalscenen: Traditioner och reformer på Dramaten 
under 200 år, s. 185–228. 
46 Kronlund, ”Musiken låten ljuda, mina vänner!”. 
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ionde markerade en påtaglig brytningsperiod i Kungliga Teaterns historia.47 
Detta berodde på införskaffandet av den nya teaterlokalen och förändringar 
inom direktionen med mera. Betoningen på denna period som en så definitiv 
brytningsperiod bör nyanseras en del i detta sammanhang, då detta endast 
gällde just för själva teaterinstitutionen och inte för resten av musiklivet. 

Musiken ingick som en naturlig del i varje dramatisk representation med 
funktionen att inleda och förbereda den kommande sceniska framställningen 
och det fanns ambitioner att musiken och den sceniska framställningen till-
sammans skulle bilda en enhet.48 På 1840-talet upprättades en katalog över 
kungliga teaterns musikalier, som användes länge och utökades med tiden. I 
den framgick vilken musik som användes till vad vid teatern.49 Utöver denna 
katalog finns även Hovkapellets speldagböcker som också visar vilken mu-
sik som spelades när.50 Hovkapellet spelade som sagt vid både talpjäser och 
opera.  

När Kungliga Teatern köpte upp Mindre Teatern 1863 för att tjäna som 
talteaterns scen anlitades särskilda musiker vilka benämns som ”extra” i 
kapellets matrikel.51 Spelåret 1863/64 bestod exempelvis Hovkapellet av 50 
musiker och talscenens orkester bestod av 16 musiker plus anföraren Her-
man Berens, som också varit anförare för Mindre Teaterns orkester.52 Trolig-
en övergick flera av de musiker som tidigare engagerats av Mindre Teatern 
till Dramatiska teatern 1863.53 Av ekonomiska skäl skars talscenens orkester 
från 1868 ner till endast åtta stråkmusiker, och 1878 drogs slutligen hela 
orkestern in.54 Teaterorkestern återbesattes igen 1883 och därmed återinför-
des musiken.55 

Under 1850-talet kritiserades mellanaktsmusiken för att den inte satte det 
musikaliska i centrum, utan endast fungerade som utfyllnad. Albert Ruben-
sons ansåg att mellanaktsmusiken borde avskaffas, då den enligt hans me-
ning gjorde mer skada än nytta, mot publik både och musiker. 

[…]  den obehöfliga och i många afseenden skadliga mellanaktsmusiken vid 
talstycken upphäfdes. Dessa, utom all förbindelse med det uppförda dramat 
stående, musikstycken distrahera publiken och nedsätta den musikaliska 
konsten till ett simpelt tidsutfyllnadsmedel; och för en theater, som, i likhet 
med vår kungliga, ej vid sin orkester engagerar unga s. k. accessister, för 

                               
47 Kronlund, ”Musiken låten ljuda, mina vänner!”, s. 162. 
48 Ibid, s. 46–47, 51. 
49 Ibid, s. 8. 
50 Ibid, s. 47–49. Dagböckerna började föras säsongen 1856/57 och innehöll fram till 1863 
uppgifter om musik vid talpjäser, men därefter endast uppgifter rörande operaföreställningar. 
51 Ibid, s. 39. 
52 Ibid. 
53 Jämför Hallgren, Borgerlighetens teater, bilaga 1. Musiker vid Mindre Teatern 1842–63, s. 
287–291, med Hovkapellets matrikel (tillgänglig på http://www.hovkapellet.com/musiker-
och-dirigenter/). 
54 Kronlund, ” Musiken låten ljuda, mina vänner!”, s. 68. 
55 Ibid, s. 69. 
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hvilka mellanaktsmusiken kunde betraktas som öfning i orkesterspel, finnes 
intet skäl, att, äfven utan afseende på nödvändigheten af minskande göromål, 
nödga sina orkestermedlemmar till en sysselsättning, som på deras konstnärs-
egenskaper utöfvar ett demoraliserande inflytande, i det den, genom sin hand-
tverksmässighet, tröttar och utledsnar dem samt beröfvar dem håg och lust till 
ett, för konstens bästa, mera nyttigt arbete.56 

Rubenson ansåg att den skadliga effekten i mellanaktsmusiken låg i att den 
degraderade den musikaliska konsten och att den demoraliserade musikerna, 
på grund av att det endast fungerade som utfyllnad. Liknande kritik hade 
framförts redan tidigare i NTM genom en artikel skriven av Franz Liszt som 
översatts till svenska.57 Det finns tydliga paralleller mellan Liszts och Rub-
ensons artiklar då de i huvudsak för fram samma grundkritik gentemot mel-
lanaktsmusiken och är en del av en större internationell diskussion. Fokus i 
kritiken hos Liszt är effekterna på musikerna och den musikaliska konstens 
ställning, alltså samma aspekter som hos Rubenson. 

[…] mellanaktsmusiken, sådan den nu är beskaffad, är för litteraturen ett lika 
ondt, som för tonkonsten. Skulle en selenit58 eller ett naturbarn komma till 
oss och begära en definition öfver entre-aktsväsendet59, så kunde vi endast 
svara: det är en dålig musik som utföres af goda musici. Detta svar skulle an-
tyda ett lika förnärmande af i poesien som af musiken. Hvarföre skall poesin 
åtnöjas med dålig musik? […] Emellertid, om den dramatiska konsten sjelf 
fordrar entré-akter, och sjelf godkänner de dåliga, så hafva vi intet mera att 
invända. Vi önska endast, att hon måtte förskaffa sig dem på ett annat sätt, ej 
på den musikaliska konstens bekostnad. Vi skulle då ej protestera, om en tea-
terdirektör anställde ett orkesterband för tragedien, komedien, dramen, farsen 
o. s. v. 

Entre-akterna äro vanligtvis ett åliggande för opera-orkestrarne, och deruti 
ligger kärnan af det onda för artisterna. Det strider mot hvarje begrepp af he-
derskänsla, som eggar menniskan till ädel verksamhet, till intelligenta bemö-
danden, att scenens musikaliska artister, som i sina olika funktioner arbeta på 
konstens och sin egen förkofran, skola vara tvungna att kompromettera sig, 
genom att foga sig efter den förderfliga vanan att af konsten göra ett hand-
tverk.60 

Även om mellanaktsmusiken hade en mycket lång tradition och var ett själv-
klart inslag i teater- och operaverksamheten visar dessa båda exempel på 
förändringar i musikens ställning inom denna sfär. Liknande kritik framför-

                               
56 Rubenson, ”Är ett ordnadt konsertväsende möjligt i Stockholm?”, TfTM 1859:13. 
57 ”Mellanaktsmusik efter Franz Liszt”, NTM 1856:1. Samma artikel togs även med i Svensk 
musiktidning 1881:12, med anledning av planer att återinföra mellankatsmusiken vid drama-
tiska teatern, varpå redaktionen tyckte att denna artikel var passande. ”Mellanaktsmusik efter 
Franz Liszt”, Svensk musiktidning 1881:12. 
58 ”Månmänniska”. ”Selenit”, Svenska akademiens ordbok online, 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (hämtat 2013-12-29). 
59 Entré-akt = mellanakt. 
60 ”Mellanaktsmusik efter Franz Liszt”, NTM  5/1 1856:1, s. 3. 
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des redan under 1830-talet, bland annat i en artikel i Tidning för teater och 
musik från 1836, där mellanaktsmusikens huvudsakliga syfte diskuteras.61 
Inställningen till mellanaktsmusiken förändrades med tiden och betoningen 
på kopplingen till det sceniska framträdandet blev starkare. Hovkapellets 
dagböcker kan ses som ett bevis på denna förändring, då själva tillkomsten 
av dagböckerna tyder på att större vikt fästes vid helhetsintrycket. Det verkar 
som om valen av musik skedde tämligen rutinmässigt och såg tämligen likar-
tade ut under längre perioder. Trots att det fanns en del musik som var origi-
nalskriven till dramatiska stycken, togs den största mängden mellanakts-
musik ur teaterns samlingar. 

Om mellanaktsmusiken hade ett tydligt syfte, varför kritiserades den? 
Detta är en fråga som Dag Kronlund inte behandlar i sin avhandling. Ett 
inslag i institutionaliseringen av musiklivet var en omvärdering av musikens 
ställning inom de befintliga institutionerna. I och med det offentliga konsert-
väsendets framväxt omvärderades musiken och det var inte längre självklart 
att musiken kunde användas hur som helst. Kravet på att höja den musika-
liska konstens ställning genom att värna om verkens integritet blev allt star-
kare med tiden.62 

Mellanaktsmusiken var en central del i teaterns verksamhet och upptog 
mycket tid. Det var främst Hovkapellets musiker och lyriska scenens sång-
personal som framförde denna musik. Enligt Kronlund var det sannolikt att 
kapellmästarna hade inflytande i valet av mellanaktsmusik, men även kon-
sertmästarna kan ha haft stort inflytande.63 Kapellmästarna dirigerade de 
flesta framföranden på den kungliga scenen. Kronlund pekar på att det inte 
var lika sannolikt att de dirigerade mellanaktsmusiken även om de säkert 
konsulterades i frågor som även gällde den musiken.64 I allmänhet dirigerade 
konsertmästaren orkestern om kapellmästaren av någon anledning var från-
varande. Ett intressant citat som Kronlund tar upp ur Tidning för teater och 
musik från 1836 lyfter fram konsertmästarnas inflytande över musiken. Där 
konstateras att mellanaktsmusiken under konsertmästaren Andreas Randels 
ledning var mycket mer intressant än annars.65 Detta är intressant eftersom 
det säger en del om mellanaktsmusikens status. 

Kungliga teatrarnas äldre affischsamling består av de affischer som sattes 
upp utanför operahuset varje dag och annonserade kvällens föreställningar. 
Denna samling utgör ett viktigt källmaterial till Kungliga Teaterns verksam-
het.66 I mina studier av denna samling har det blivit uppenbart att inte endast 
Hovkapellet och dess musiker eller teaterns artister framförde mellanakts-
musik. Framföranden av gästande artister mellan akterna samt innan och 

                               
61 Resterande del av detta stycke Kronlund, ”Musiken låten ljuda, mina vänner!”, s. 51–53. 
62 Dahlhaus, Nineteenth century music, s. 50–51. 
63 Kronlund, ”Musiken låten ljuda, mina vänner!”, s. 49. 
64 Ibid, s. 51. 
65 Ibid. 
66 Kungliga Teatrarnas arkiv: Kungl. teatrarnas äldre affischsamling, L1A. 
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efter föreställningen var även vanliga. Detta var något som försiggick utöver 
den vanliga mellanaktsmusiken och det verkar inte ha funnits några ambit-
ioner om att musiken skulle tjäna dramat på samma sätt som den i dagliga 
mellanaktsmusiken. I många fall var den inte alls knuten till dramat, genom 
att det kunde vara helt skilda avsnitt, mer i form av konsertavdelningar. 
Även när det var fråga om inledande framförande fanns ingen tydlig kopp-
ling mellan musiken och dramat i valet av repertoar. Det handlade oftast om 
uppvisningsstycken av virtuost slag. Denna typ av musik framfördes inte 
endast av gästande artister, utan även av de framstående musikerna i orkes-
tern eller de framstående vokala artisterna. De flesta kvällar öppnades med 
en ouvertyr som framfördes av orkestern. Sedan kunde ibland ett extra mu-
sikverk framföras, då ibland även med en gästande artist. Det kunde vara 
någon form av solokonsert, eller ett virtuost solostycke (exempelvis variat-
ionsverk eller liknande). Vissa kvällar framfördes mer än en teater- eller 
musikpjäs, och då kunde även liknande musikverk framföras mellan pjäser-
na. Även vid sådana tillfällen började kvällen med en ouvertyr spelad av 
orkestern. Solistframföranden kunde sedan även förekomma som mellan-
aktsmusik, eller avslutande avdelning, vilket i sådana fall angavs på affi-
scherna. 

Denna typ av musikinslag annonserades på de dagliga affischerna och det 
är rimligt att anta att det gjordes för att locka publik. Det kunde ofta vara 
välkända musiker och sångare som deltog, och detta borde rimligtvis ha bi-
dragit till viss publiktillströmning. 

För att få en översikt över musikframföranden på Kungliga teatern har jag 
studerat de dagliga affischerna och samlat data gällande antal framföranden, 
konserter och artister med mera. Detta har analyserats både kvalitativt och 
kvantitativt. De kvantitativa undersökningarna presenteras här i diagramform 
för att sedan diskuteras i förhållande till annat källmaterial. Detta är ämnat 
att bidra till en överblick över musikframföranden vid Kungliga Teatern 
under perioden 1844–1890.67 

Musikframföranden av gästande musiker i samband med andra 
föreställningar 
Kungliga Teatern besöktes av många artister som turnerade i Europa.68 Dessa 
artister kunde både hålla egna konserter på Kungliga Teaterns scen och 
framträda i samband med någon annan föreställning på Kungliga Teatern. I 

                               
67 Kungliga teatrarnas affischsamling sträcker sig från spelåret 1826/27 till spelåret 1942/42, 
men avgränsningen 1844–1880 är delvis av en praktisk art men kan även kopplas till Kung-
liga Teaterns nya reglemente som antogs 1844 och det statliga övertagandet av verksamheten 
1881. Undersökningen skulle kunna utökas längre fram i tiden och längre tillbaka, men jag 
anser ändå att denna period visar de huvudsakliga tendenser som fanns och det ryms inom 
min huvudsakliga periodiska avgränsning. 
68 Se Jonsson och Tegen, ”Musiklivet privat och offentligt”, Jonsson och Tegen (red), Musi-
ken i Sverige III, , s. 102–112 om kringresande artister som besökte Sverige. 
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följande diagram visas i vilken utsträckning gästande artister uppträdde vid 
Kungliga Teatern mellan säsongen 1844/45 och 1879/80. Här har jag gått 
igenom alla affischer för perioden och räknat antalet tillfällen som annonse-
rats då gästande musiker framförde musik i samband med teater- eller sång-
pjäsföreställningar per säsong. 

Detta innefattar dels tillfällen då gästande musiker framförde mer omfat-
tande konsertavdelningar i samband med teater- eller operaföreställningar 
och dels tillfällen då gästande artister gjorde kortare inslag innan, mellan 
och/eller efter teater- och operaföreställningar. I diagrammet nedan har jag 
redovisat dessa tillfällen i två kategorier. Anledningen att jag valt att dela 
upp detta i två kategorier men infört det i en och samma tabell är att jag an-
ser att det rör sig om samma typ av framföranden, men det är skillnad i fram-
förandenas omfattning. Det handlar hur som helst om tillfällen då gästande 
artister framför musik i samband med någon teater- eller operaföreställning. 
Vid vissa tillfällen betonas dock de gästande artisterna i större utsträckning 
och får större utrymme under kvällen som helhet. 

 
Diagram 1. Antal tillfällen med gästande musiker vid mellanaktsmusik eller annan 
musik i samband med teater- eller operaföreställningar, mellan spelåren 1844/45 och 
1879/80.69 

De flesta av dessa tillfällen var inslag innan eller efter kvällens pjäs och in-
nan, mellan och efter pjäserna under kvällar där mer än en pjäs framfördes. 
Det förekommer även en hel del enstaka verk mellan akterna, vilka skiljer 
sig från den ordinarie mellanaktsmusiken som inte annonserades. Spelåret 
1862/1863 inträffade en mycket stor ökning av antalet musikaliska represen-
tationer av detta slag, dock i stort sett endast under vårsäsongen. Under 
                               
69 Tillägg av konsertavdelningar, vilket är lite mer omfattande delar av kvällens tillställningar. 
Baserat på annonsering genom operans dagliga affischer. I diagrammet har även de olika 
hovkapellmästarnas verksamhetsperioder markerats för att det skall vara lättare att orientera 
sig i tiden. Kungl. teatrarnas äldre affischsamling, bunden, L1A vol. 18 till och med 53. 
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denna säsong framfördes musik av gästande musiker vid hela 45 tillfällen. 
Detta är mer än fyra gånger så mycket som under de övriga säsonger där 
denna typ av gästspel var mer frekventa. Omfattningen av dessa inslag borde 
rimligen överensstämma med att antalet turnerande artister som besökte 
Stockholm ökade just då. Det är rimligt att anta att denna ökning åtminstone 
delvis berodde på att resandet förenklats i och med tågtrafikens samtidiga 
införande. Västra stambanan, det vill säga tågtrafiken mellan Göteborg och 
Stockholm, hade tagits i bruk 1862 och det gick för första gången göra resan 
på mindre än ett dygn.70 Generellt ökade antalet resande artister under 1860-
talet i och med järnvägsnätets utbyggnad.71 Spelåret 1862/63 gästades Kung-
liga Teatern av bland andra violinisten Leopold Auer, de brittiska bröderna 
och violinisterna Alfred och Henry Holmes, den belgiska cellisten Francois 
Servais, den italienska violinisten Maria Serato, syskontrion Neruda72 och de 
unga franska systrarna Juliette och Julia Delépierre (10 och 7 år gamla)73. De 
sista två beskrivs av Leonard Höijer som underbarn.74 

De små systrarnes, i betraktande af deras ålder, redan så förvånansvärdt långt 
hunna musikaliska utveckling och talangfulla prestationer lemnade ett nytt 
stöd för påståendet att vi lefva i ett underverkens tidehvarf, och då man såg 
och hörde den fullkomliga trygghet och precision, hvarmed de redde sig i 
stora tekniska svårigheter och den smak de i öfrigt utvecklade i sitt föredrag, 
erinrade man sig ovilkorligen den der österlänningen, som, för att riktigt ut-
trycka sin häpnad och öfverraskning, ville ”luta sig emot förundrans knä och 
bita sig i förvåningens finger”.75  

Systrarna Delepierre framförde musik mellan akterna vid 26 tillfällen under 
våren 1863 och vid ytterligare fyra tillfällen hade de mer omfattande kon-
sertavdelningar. Även om systrarna Delepierre stod för ett stort antal av de 
tillfällen då musik framfördes av gästande musiker i samband med andra 
föreställningar hade samma spelår fortfarande varit mycket mer välfyllt i 
fråga om gästande musiker. Detta sammanföll med den dåvarande hovka-
pellmästaren Ludvig Normans andra år som kapellmästare, och det skulle 
kunna diskuteras om han hade något att göra med det överflöd av gäster som 
fick möjlighet att visa upp sig på den kungliga scenen. Denna säsong var 
dock ett undantag, eftersom antalet därefter gick ner kraftigt. 

                               
70 Bo Stråth, Sveriges historia 1830–1920 (Stockholm: Nordstedts, 2012), s. 324. 
71 Jonsson och Tegen, ”Musiklivet privat och offentligt”, Jonsson och Tegen (red), Musiken i 
Sverige III, s. 112. 
72 Wilhelmina (violin), Maria (violin) och Franz Neruda (cello). 
73 Johan Leonard Höijer, ”Delépierre, Juliette och Julia” Musik-lexikon : omfattande den 
theoretiska och praktiska tonkonsten, biographier öfver de förnämste in- och utländske musik-
författare, tonkonstnärer och dilettanter, som med utmärkelse idkat eller befordrat denna 
konst, beskrifningar öfver äldre och nyare instrumenter m.m. beträffande musik samt af natur 
att kunna lexikaliskt behandlas (Stockholm: Abr. Lundquist 1864), s. 99. 
74 Leonard Höijer, Musik-lexikon, s. 98. 
75 “Musik”, Aftonbladet 18/4 1863. 
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Konserter på Kungliga Teatern 
Förutom den musik som framfördes i samband med talpjäser eller operaföre-
ställningar var även konserter ett återkommande inslag vid Kungliga Tea-
tern. I min genomgång av de dagliga affischerna har jag räknat antalet till-
fällen då konserter eller konsertavdelningar förekom på den kungliga scenen. 
I följande diagram illustreras hur många konserter som hölls på Kungliga 
Teatern per spelår mellan hösten 1844 och våren 1880.76 

 
Diagram 2. Antal konserter på Kungliga Teatern under spelåren 1844/45 till 
1879/80. Tillägg av konsertavdelningar, dvs konsertinslag som inte utgör en hel 
kvälls program (oftast konsertavdelning innan opera- eller teaterföreställning). Base-
rat på annonseringen genom operans dagliga affischer.77 

Antalet konserter varierade mycket från spelår till spelår under den här peri-
oden. Det inträffade några nedgångar, särskilt kring 1864–67 och 1870–
1873, då få konserter gavs. Den tydliga ökningen i antalet konserter under 
första säsongen då Jacopo Foroni tillträtt som kapellmästare berodde på en 
serie konserter där Jenny Lind utgjorde huvudattraktionen. Lind hade lämnat 
den kungliga scenen och Sverige två år tidigare och var 1850 i Sverige, kort 
före hennes avresa till USA.78 De tillfällen då Jenny Lind framträdde ut-
gjorde hälften (8 av 14) av konserterna under vårsäsongen 1850, vilket var 
en betydande del. Lind var vid det här laget känd i hela Europa vilket gjorde 
denna konsertserie till ett unikt inslag i verksamheten. Trots detta annonse-
rades konserterna inte särskilt mycket i pressen i direkt anslutning till till-

                               
76 Tidsperioden baserad på antagande av nytt reglemente 1844. 
77 Kungliga teatrarnas arkiv: Kungl. teatrarnas äldre affischsamling, L1A vol. 18–53. 
78 I tidigare forskning kring Jenny Lind verkar dessa framföranden, vilka måste varit hennes 
sista i Stockholm, inte uppmärksammats. 
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fällena.79 Detta berodde på att konserterna var del av en subskriptionsserie 
och biljettförsäljningen var så omfattande att platserna knappt räckte till.80 

Nästa topp var också under Foronis tid, spelåret 1856/57. Detta år var 
dock mer varierat, då de flesta av de totalt 15 konserttillfällena hade olika 
konsertgivare och innehåll. Detta spelår var antalet inhemska konsertgivare 
övervägande, medan andelen gästande musiker var större andra år exempel-
vis 1874/75 och 1875/76. Mängden konserter kan ha berott på antalet re-
sande musiker som befann sig i staden, men även andra faktorer kan ha spe-
lat en roll eftersom det även förekom säsonger då antalet konserter av in-
hemska musiker var större än annars. Antalet konserter visar en stadig upp-
gång mot slutet av den undersökta perioden, de sista två spelåren mycket 
beroende på Ludvig Normans symfonikonserter, som jag återkommer till 
längre fram i detta kapitel. 

Att arrangera konserter på Kungliga Teatern 
Konserter på den kungliga scenen kunde förekomma både i teaterns regi, 
som beneficie- eller recettföreställningar81 och som konserter i en enskild 
musikers eller sångares regi. En recettföreställning var en föreställning där 
en artist fick erhålla behållningen av intäkterna från en föreställning som en 
sorts löneförmån. De mest framträdande sångarna/sångerskorna hade exem-
pelvis rätt till en recettföreställning per år som del av deras lön enligt deras 
anställningskontrakt. Recettföreställningarna var oftast i form av dramatiska 
eller lyriska skådespel, men det förekom även recettkonserter. Det var stad-
gat i Kungliga Teaterns reglementen 1834, 1839, 1844 och 1853 att endast 
medlemmar ur aktörsstaten, vilket innebar skådespelare och sångare, kunde 
erhålla recetter och antalet var begränsat till 8 recetter per spelår (utom 
1853). I Kungliga Teaterns reglemente från 1863 begränsades inte längre 
recettmöjligheten endast till aktörsstaten, då det inte längre angavs någon 
liknande begränsning alls, även om det angavs att dessa föreställningar 

                               
79 Jag har undersökt tiden kring konserterna i Aftonbladet och Stockholms Dagblad och kon-
staterat att konserterna inte annonserades i så stor utsträckning, åtminstone inte mer än en 
vanlig konsert på Kungliga Teatern. 
80 I en annons för konserten i Stockholms Dagblad beskrivs situationen: ”[…] i följd af de 
från Direktionen utfärdade Kundgörelser, abonnementsreqvisitioner inkommit till ett antal , 
som, i det hela beräknadt, öfverstiger de uti Theatersalongen disponible platser för 3:ne  re-
presentationer, har Direktionen sett sig föranlåten att för  de ifrågavarande Concerterne, hvil-
kas antal är till tre bestämde, fördela abonnementerne uti tre serier med två Concerter i hvarje 
serie; warande platsernes distribution, så vidt det kunnat, verkställt i öfverenskommelse med 
reqvisenternes tillkännagtfna önskningar. Emellertid har Demoiselle Lind behagat tillåta att, 
för beredande af platser åt ett större större antal åhörare, en Läktare äfven får uppsättas på 
sjelfva theatern å sidorne och bakom den derstädes placerade Orchestern […]” Dessa platser 
såldes för 2 rdr bco och orkesterplatserna såldes för ett högre pris än annars. Stockholms 
Dagblad 23/5 1850. 
81 Det som benämndes beneficieföreställning var förmånsföreställningar/konserter, det vill 
säga en konsert eller föreställning som ordnades till förmån för någon eller något ändamål, där 
vinsten gick till denna/detta. 
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skulle begränsas i möjligaste mån. Vid recetterna togs en ersättning för de så 
kallade dagkostnaderna (det vill säga den beräknade kostnad teatern hade för 
uppsättandet av en föreställning) på 272 R:d bco i 1834 till 1853 års regle-
menten, och från 1863 ändrades dagskostnaden till 400 R:d rmt för Stora 
Teatern och 200 R:d rmt för Dramatiska teatern.82 Utöver detta var recetta-
garen skyldig att betala hälften av de ”tjänstgöringspenningar”83 som övriga 
deltagande hade rätt till, utom i 1844 års reglemente då hela summan av-
krävdes. Det uppfördes även konserter vid högtidstillfällen som exempelvis 
kring påsk då ofta större kör och orkesterverk, som Haydns oratorier och 
passionsmusik.84 Det arrangerades även en del konserter där intäkterna kunde 
gå till något speciellt välgörande ändamål, ofta i samband med dessa högti-
der.85 Dessa konserter kunde ske i Kungliga Teaterns regi, men det var oftast 
någon enskild musiker eller sångare som stod bakom företaget. 

Varje år hade även Hovkapellet rätt till recett i form av en konsert (före 
1844 kunde det även handla om en föreställning) till förmån för dess pens-
ionskassa. Ersättning i form av dagkostnaderna var samma som för recettfö-
reställningar, men från och med 1853 års reglemente var det även stadgat att 
teaterns sångpersonal var ålagd att delta vid dessa tillfällen utan någon sär-
skild ersättning, således behövde inte Hovkapellet betala några tjänstgö-
ringspengar till sångarna. Vid dessa konserter tillföll således behållningen av 
intäkterna Hovkapellets pensionskassa, en viktig intäkt utöver medlemsav-
gifterna. Hovkapellets pensionsinrättning hade grundats redan 1794.86 

Konserter på Kungliga Teatern förekom inte endast i dess egen regi utan 
scenen kunde hyras ut för konserter arrangerade av enskilda musiker både 
inom och utom organisationen. I reglementena från 1834 och 1839 stadgades 
att teatern kunde upplåtas till konserter för ”in- och utländska [konstnärer] af 
utmärkt talang och stadgadt rygte”.87 Denna paragraf ändrades i och med att 
det nya reglementet antogs 1844. I reglementet från 1844 betonades att tea-
terns upplåtande för konserter skulle ske genom prövning av en av direktion-
en tillsatt kommitté, bestående av intendenten för scenen, sekreteraren, 
sångmästaren, kapellmästaren, kormästaren, balettmästaren, två medlemmar 

                               
82 Summorna motsvarade i stort sett samma kostnad men i olika valutor. Sverige hade flera 
olika valutor parallellt fram till 1873. Se s. 11. 
83 Tjänstgöringspenningar var till för ”uppmuntran för konstnärens verkliga uppträdande på 
Scenen, och det att bilda ett vederlag för de kostnader, som åtfölja denna effectiva tjänstgö-
ring”. Det var alltså ett tillägg till den års-, månads, eller dagslön som tillföll artisterna för 
varje uppträdande. Det var bland annat ersättning för användande av egna kläder. Storleken på 
ersättningen var beroende på rollens omfattning. Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Kongl. 
Theaterns Styrelse och förvaltning; gifvet Stockholms Slott den 5 Oktober 1839 §28, (exem-
plar i operans bibliotek). 
84 Martin Tegen, ”Adolf Fredrik Lindblad”, Jonsson och Ivarsdotter (red), Musiken i Sverige 
II, , s. 436. 
85 Ibid. 
86 Ander, “The Royal Court Orchestra in Stockholm 1772–1885”, The Opera Orchestra in 
18th- and 19th-Century Europe I, s.493. 
87 Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente 1839,  §28. 
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ur aktörsstaten och en ur orkesterstaten.88 Detta arbetssätt visar ambitionen 
om att göra arbetet vid teatern mer demokratiskt och besättningen mer del-
aktig. 

Vid Mindre Teatern hade ett liknande demokratiskt styrelsesätt införts två 
år tidigare, också det med en ledande kommitté utsedd av personalen.89 Även 
om detta inte var något som var vanligt för tiden återkom det alltså i båda 
teatrarnas verksamhet ambitioner att göra hela truppen delaktig i besluten. 
Trots detta verkar det som om de flesta inom Mindre Teaterns trupp inte var 
särskilt intresserade av detta styrelseskick, utan initiativet kom från ledning-
en som ett sätt att skydda truppen mot godtycklig ledning.90 Om det var av 
ointresse från truppen eller om det kom från ledningen är oklart, men denna 
typ av styrelseskick fanns inte representerad i Kungliga Teaterns reglemen-
ten från 1853 och 1863. Där bestämdes istället scenens upplåtande till exter-
na konsertgivare av direktionen (någon kommitté nämns inte alls). Konsert-
frågan var inte den enda som föll under 1844-årsreglementets kommitté, men 
i de senare reglementena verkar många av de uppgifterna ålagts direktionen 
och intendenten för scenen. 

Att scenen öppnades upp för verksamhet hos enskilda entreprenörer utan-
för teaterns egen verksamhet visar att marknaden påverkade verksamheten 
vid Kungliga Teatern. Detta är ett exempel på hur de gamla institutionerna 
förändrades för att anpassas till den marknad som växte fram. Kungliga Tea-
tern måste ha varit en attraktiv konsertscen då det var den främsta musikin-
stitutionen i staden med en organiserad verksamhet och en publik. I och med 
att regelverket såg ut som det gjorde gav det också en kvalitetsbekräftelse 
genom att de som höll konserter måste godkännas inom Kungliga Teaterns 
organisation. Behovet att pröva dem som ansökte om att få nyttja den kung-
liga scenen kan också kopplas till den framväxande marknaden och det går 
att anta att detta hade att göra med att skydda varumärket. 

Konserter av gästande artister 
Många av de artister som gjorde gästspel på Kungliga Teatern hörde till den 
skara av musiker och sångare eller sångerskor som turnerade i hela Europa, 
oavsett om de agerade som enskilda konsertgivare eller om de anlitades på 
annat sätt av teatern. Flera av dessa hörde till de stora bland kringresande 
virtuoser. Artister som uppträdde på den Kungliga Teatern var bland andra 
pianisterna Sigismund Thalberg, Thomas Tellefsen, Alexander Dreyschock 
och Anton Rubenstein, och violinisterna H. W. Ernst, Ole Bull, Henri Vi-
euxtemps, Wilhelmina Neruda och Henri Wieniawski, för att bara nämna 
några. Många av dessa gästande artister gjorde det som en del av konserttur-

                               
88 Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Kongl. Theaterns Styrelse och förvaltning; gifvet 
Stockholms Slott den 20 December 1844, §65 och §7. 
89 Hallgren, Borgerlighetens teater, s. 59. 
90 Ibid, s. 60. 
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néer genom Europa. Resvägen tog dem ofta från Köpenhamn upp genom 
Sverige (med konserter på vägen), sedan vidare mot Åbo, Helsingfors och 
S:t Petersburg. Detta framgår tydligt genom annonsering och recensioner i 
dagspressen från den svenska landsbygden, från Stockholm och i den 
svenskfinska dagspressen från bland annat Åbo och Helsingfors.91 

Många av de gästande artisterna arrangerade också egna konserter. De 
framföranden som gjordes för teaterns räkning kunde röra sig om mer ut-
präglade konsertavdelningar med mer omfattande repertoar, eller endast 
framträdanden mellan akter samt innan, mellan eller efter föreställningar där 
fler än en pjäs eller liknande framfördes. Vid de tillfällen då artisterna inte 
hade en egen konsert utan framträdde i samband med något annat var de 
avlönade av teatern.92 Gästande artister kunde även ofta biträda vid teaterns 
egna konserter eller vid andra artisters konserter. 

En musiker eller sångare som hade fått tillstånd att hålla en konsert på den 
kungliga scenen fick behålla biljettintäkterna för konserten, med avdrag för 
dagkostnaderna, precis som vid recettföreställningarna. I reglementena från 
1834 och 1839 ålades musiker som kom utifrån att vid någon uppsättning 
framföra musik mellan akterna. 

Kongl. Maj:t har, såsom vilkor för ett sådant Theaterns upplåtande till enskild 
man, för hvarje Konsert fastställt det hittills vanliga afdraget för dagkostnader 
och till Theater-Kassans fördel af 272 R:dr, samt förbindelsen för de vid 
Verket icke anställde Artister, att vid något Spektakel, för dettas räkning, 
emellan Akterne låta höra sig.93 

Detta togs bort i reglementet 1844 och återfinns inte heller i senare regle-
menten. Men praxis att ”låta höra sig mellan akterna” eller liknande kvar-
stod, dock mot betalning. Både teaterns egna och utländska gästande musi-
ker eller sångare anordnade denna typ av konserter. Under stor del av år-
hundradet var alltså konserter av kringresande virtuosa musiker en del av 
Kungliga Teaterns konsertverksamhet. Dessa kunde både stå som enskilda 
konsertgivare, varvid teaterscenen och orkestern uppläts mot ersättning av 

                               
91 Här har jag gjort sökningar på specifika musiker i Kungliga bibliotekets digitaliserade 
svenska dagstidningar [http://magasin.kb.se/searchinterface/browse_title.jsp] och på Histo-
riska tidningsbibliotekets digitaliserade tidningar online på Finska nationalbiblioteket 
[http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/main.html?language=sv]. Dessa databaser inne-
håller inskannade svenska och finska dagstidningar från 1800-talet, som är OCR-lästa och 
sökbara i fritext. Sökningar i dessa databaser ger inte på något sätt en helhetsbild över tiden, 
dels för att de inte är heltäckande (innehåller långt från alla nummer) och i fritextsökning på 
OCR-lästa dokument finns det alltid risk att förbise saker. Det går dock att konstatera att det 
finns mycket källmaterial i fråga om information om resande musiker att hämta om man 
skulle göra en större undersökning på detta material. En sådan undersökning ryms tyvärr inte i 
denna avhandling, men skulle kunna vara utgångspunkt för någon senare fördjupad studie. 
92 Här har jag gjort stickprov i teaterns räkenskaper på vissa tillfällen då gästande artister 
framförde musik i samband med annan teaterverksamhet. Jag har i alla dessa fall hittat utbe-
talningskvittenser till dessa artister.  
93 Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente 1839, §28. 
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dagkostnaderna och eventuellt andra avtalade avgifter, eller så kunde de 
anlitas av teatern mot lön enligt enskilt avtal. Det ingick i hovkapellmäs-
tarens tjänst att dirigera orkestern vid alla lyriska representationer och kon-
serter, och det framgick ofta av teaterns dagliga affischer vem som dirige-
rade orkestern. När andra solister än konsertgivaren själv framträdde fick 
konsertgivaren antagligen göra upp enskilda avtal med de övriga solisterna 
och betala dem själv, eftersom det inte fanns reglerat i något reglemente. 

I affischsamlingen går även att få information om vilka som arrangerade 
konserter. Här presenterar jag en sammanställning av vilka som står som 
konsertgivare under perioden 1844–1880. Jag har delat upp konserterna i tre 
kategorier. 

 
Diagram 3: Förhållande mellan olika typer av konsertgivare. Baserat på Kungliga 
teaterns dagliga affischannonsering (Kungliga teatrarnas arkiv: Kungl. teatrarnas 
äldre affischsamling L1A vol. 18–53). 

I diagrammet ovan illustreras förhållandet mellan de tre olika kategorierna 
av konserter under spelåren 1844/45 och 1879/80. Den första kategorin 
(svart) är konserter givna av eller till förmån för, musiker eller sångare an-
ställda på teatern. I denna kategori räknas även konserterna till förmån för 
Hovkapellets pensionskassa in. Den andra kategorin (randig) visar antal kon-
serter som var givna av någon gästande musiker, sångare eller ensemble. 
Slutligen den tredje kategorin (vit) är antalet konserter där konsertgivare inte 
angivits, och där jag utgår från att det var konserter som gavs i teaterns egen 
regi, det vill säga för teaterns räkning. Det är tydligt att antalet konserter 
givna av anställda var som högst under spelåren 1853/54 till 1860/61, under 
Foronis och Lachners tid, för att sedan minska ganska mycket under Nor-
mans tid. Under de två sista åren förekom inga konserter av anställda musi-
ker. Istället ersattes dessa med Normans symfonikonserter, som gavs i tea-
terns regi. 
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En förklaring till att det gavs få konserter av anställda musiker eller sång-
are de år då det var många gästande, är att det fanns ett begränsat utrymme 
inom teaterns verksamhet för denna typ av konserter, och att direktionen då 
inte beviljade konserter till anställda musiker. Även om teatern inte alltid var 
arrangör av konserter med gästande artister, kan dessa artister bidragit till en 
högre status, större variation och mer publik för institutionen. 

För att ha ett jämförelsematerial med den övriga musikverksamheten vid 
teatern har jag även fört in en tabell här som visar hur antalet musikföreställ-
ningar såg ut under perioden. 

 
Diagram 4: Aantal uppsättningar av musikpjäser (operor, operetter, sångspel mm) på 
Kungliga operan under 1844–1879.94 

I ovanstående diagram visas det totala antalet musikföreställningar som 
framfördes vid Kungliga Teatern under perioden 1844–1879. Med musikpjä-
ser avses föreställningar med omfattande musikinnehåll, men inte endast 
operor, utan även pjäser med talad dialog, som operetter och sångspel, med 
mera.95 Under 1860-talet, då det totala antalet konserter gick ned på Kung-
liga Teatern, gick samtidigt det totala antalet musikföreställningar upp. En 
förklaring till denna nedgång är att det inte var lika stort utrymme för kon-
serter i och med att övrig repertoar utvidgades. Detta sammanföll även med 
att teaterns verksamhet i stort ökade under början av 1860-talet, i och med 
införskaffandet av den nya scenen, vilket skapade utrymme för fler musik-
pjäser på Kungliga Teatern (det vill säga operan) och satsningar för att eta-
blera scenernas olika karaktär bidrog till en ökning av musikpjäser. 

Det är intressant att titta på sammansättningen av olika typer av konserter 
på Kungliga Teatern eftersom verksamheten där var en betydande del av 
konsertlivet under den här tiden. Förhållandena inom Kungliga Teatern säger 

                               
94 Statistik baserat på Klas Ralf, K.G. Strömbäck och Sune Hofsten, Kungliga teatern: reper-
toar 1773-1973: opera, operett, sångspel, balett (Stockholm 1974). 
95 Indelning efter Ralf, Kungliga teatern: repertoar 1773–1973. 
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även en del om strukturerna inom musiklivet i stort och hur de förändrades 
under denna period. Kungliga Teatern hade ett begränsat utrymme för kon-
sertverksamhet som behövde anpassas till den övriga verksamheten vid tea-
tern. Tiden som ägnades åt konsertverksamhet påverkade således musiklivet 
på ett generellt plan, eftersom Kungliga Teaterns konsertverksamhet ut-
gjorde en betydande del av konsertlivet. 

Hovkapellet som konsertorkester 
När Adolf Fredrik anlände till Sverige medförde han ett furstligt kapell som 
omfattade 14 musiker, vilket var ungefär lika stort som Hovkapellet vid 
samma tid.96 Hovkapellet och Adolf Fredriks kapell hölls från början admi-
nistrativt åtskilda, men samarbetade troligen inom hovkretsarna.97 När Kung-
liga Teatern grundades 1773 fick Hovkapellet fick genomgå en omstrukture-
ring där Adolf Fredriks furstliga kapell togs upp i Hovkapellet, och blev en 
helt instrumental ensemble som även kompletterades med ytterligare musi-
ker.98 Hovkapellets verksamhet lades i och med detta helt inom ramen för 
Kungliga Teatern och den blev en teater- och operaorkester, vilket, medförde 
helt nya arbetsuppgifter och en ny organisation. Trots omstruktureringen 
bibehölls kontinuiteten genom personalen och främst hovkapellmästaren, det 
ekonomiska understödet och kopplingen till hovet. Liksom i fallet med 
Kungliga Teatern genomgick Hovkapellet som musikinstitution i och med 
detta en institutionell förändring. 

Hovkapellet var den enda professionella och kompletta symfoniorkestern 
i Stockholm ända fram till andra hälften av 1800-talet.99 Utöver deltagandet i 
alla operor och andra pjäser där musik framfördes samt vid mellanakts-
musiken, hade Hovkapellet en avgörande roll i de flesta konserter som fram-
fördes på den kungliga scenen. Det handlade dels om kapellets och teaterns 
egna konserter, men även om biträde vid gästande och anställda artisters 
konserter. Förutom den konsertverksamhet som drevs på Kungliga Teatern 
medverkade Hovkapellet också i många konserter utanför teatern. I och med 
att orkestern hade en institutionell form sedan tidigare, med kontinuitet vad 
gäller organisation, ekonomi, och personal, underlättades organisationen av 
orkestern även utanför teaterns verksamhet. Detta hjälpte i sin tur till att 

                               
96 Lennart Hedwall, ”Adolf Fredrik och Louisa Ulrikas tid”, Musiken i Sverige II, Jonsson och 
Ivarsdotter (red), s. 65. 
97 Ibid, s. 65. 
98 Anna Ivarsdotter, ”Den gustavianska operan”, Jonsson och Ivarsdotter (red), Musiken i 
Sverige II, , s. 294. 
99 1858 inrättades en orkester inom KMAs konservatorium som gav vissa offentliga konserter. 
Se Olallo Morales och Tobias Norlind, Kungl. Musikaliska Akademien 1771–1921: en min-
nesskrift, (Stockholm: Lagerström, 1921) s. 113–114. Berns anställde en fast orkester 1863. 
Tegen och Jonsson, ”Musiken, kulturen och samhället, Jonsson och Tegen (red), Musiken i 
Sverige III, s. 38. Stockholms konsertförening fick en fast orkester 1914, Tegen och Jonsson, 
”Musiken, kulturen och samhället, Jonsson och Tegen (red), Musiken i Sverige III, s. 51. 
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driva på institutionaliseringen av konsertverksamheten, genom att det erbjöd 
kontinuitet och organisation även där. Som framgår av teaterns reglementen 
fick ingen anställd ha åtaganden utanför teaterns verksamhet som påverkade 
deras arbete vid teatern. Det fanns dock inga förbud mot deltagande vid kon-
serter och liknande utanför teaterns verksamhet, så länge det inte störde tea-
terns verksamhet. Detta innebar att musiker ur Hovkapellet och ibland även 
hela orkestern kunde delta i konsertverksamhet utanför Kungliga Teatern, 
vid tillfällen och dagar då det inte förekom någon annan verksamhet som 
krävde deras närvaro. En del musiker samlades i mindre grupper och höll 
kammarmusikaliska konserter och under sommarmånaderna reste många 
musiker ut på turnéer i landet.100 Många musiker hade dessutom andra åta-
ganden utöver konsertverksamheten. Flera var anställda som lärare vid 
Kungliga Musikaliska Akademiens läroverk,101 några hade organisttjänster 
och majoriteten av blåsarna var även militärmusiker. Undervisning utgjorde 
troligen inget hinder för musikerna att delta i teaterrepetitionerna, då de 
kunde lägga den på tider så att det inte krockade. Militärmusikerna hade en 
annan situation då dessa kunde åläggas tjänstgöring under perioder då verk-
samhet bedrevs på Kungliga Teatern.102 Många blev tvungna att ordna och 
bekosta vikarier om de var tvungna att frånvara, något som anges i deras 
anställningskontrakt.103 

Musikernas skyldigheter gentemot teatern var i allra högsta grad begrän-
sande för deras möjligheter att delta i annan verksamhet. I och med att Hov-
kapellet länge var den enda orkestern som fanns att tillgå för framförande av 
verk som krävde orkester innebar denna begränsning även en begränsning 
för konsertlivet i stort. 

Orkesterförhållandena i staden kritiserades både utifrån och inifrån. I ett 
brev skrivet 1/1 1873 till Edvard Grieg påtalade Ludvig Norman, dåvarande 
hovkapellmästaren, svårigheterna med användandet av Hovkapellet som 

                               
100 ”Saison Morte”, NTM 1854:28, s. 223. 
101 Bland andra Ludvig Norman hade samtidigt som sin hovkapellmästartjänst (1861–1885) 
även tjänsterna som preses i KMA 1874–1875, lärare i klaverspel 1872–1876 och lärare i 
komposition och instrumentation (1858–1861) 1868–1870, 1872–1875,1880–1882. Andreas 
Randel (HK 1828–1864) 1844–1864, Edvard d’Aubert (HK 1848–1868) 1864–1872, Adolf 
Fredrik Lindroth (HK 1844–1870) 1868–1871, F. Book (HK 1853–1889) 1872–1911 och 
Johan Lindberg (HK 1869–1886) 1873–1903, var lärare i violinspelning. Carl Thorsell (HK 
1825–1862) 1856–1857, Carl Arnold (HK 1851–1867) 1857–1867, Fritz Söderman (HK 
1859–1880) 1866–1867, Anton Andersen (HK 1871–1905) 1876–1911, var lärare i cellospel-
ning. J. F. L Sjöberg (HK 1850–1875) 1867–1885, J. B Sauvlet (HK 1866–1871) 1867–1869, 
Ludwig Grabow (HK 1835–1873), F. G. B Rosbeck (HK 1861–1880) 1868–1887, var lärare i 
olika blåsinstrument. Pauline Åhman (HK 1856–1881) var lärare i harpspelning 1871–1875 
och 1887–1891. Se Morales och Norlind, Kungl. Musikaliska akademien 1771–1921, s. 227–
228 och Hovkapellets hemsida, där musiker är sökbara  <http://www.hovkapellet.com/>. 
102 Åke Edestrand, ”Civila och militära musiker”, Jonsson och Tegen (red.), Musiken i Sverige 
III, s. 168. 
103 Exempelvis se basunisten Fredrik Wilhelm Ringwalls anställningskontrakt. Kungliga 
teatrarnas arkiv: Anställningskontrakt huvudserie F8A vol 7 N-R 1834-1872 blad 248v. 
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konsertorkester inför en konsert Grieg ämnade ge på Stora Teatern i Stock-
holm samma år. 

Det är nog för mig  att veta att De sjelf önskar dirigera, och fastän det icke 
här är coutume att någon annan än Cheferna dirigera Hofkapellet, så är jag 
öfvertygad om att  Orkestern gerna spelar  under sådan man som Dem. Jag 
skall vara ganska glad att någon gång få höra musik utom tjensten, och jag 
lofvar understödja Dem allt hvad i min förmåga står, för att De må kunna få 
dag och biträde. Men jag vill med detta bref blott lägga i dagen de många 
svårigheter här förefinnas. Jag vet icke om De följer med något hvad i musi-
kaliskt hänseende råder den svenska Hufvudstaden. Gör De det, så har De 
måhända sett den enorma operatjenst som Orkestern här måste vidkännas. 4 a 
5 operor i veckan och f/pröver[?] dertill det är icke så ringa för en i sjelfva 
verket så liten Orkester som vår. Att under sådane förhållanden animera le-
damöterna till extratjenst, är hvarken någon lätt eller i grunden behaglig upp-
gift, det känner jag bäst. Men detta är det minsta. Ofta lofvas en concert-
gifvare här af Theaterdirektionen en dag till Concert, så kommer något vid 
Theatern i vägen, och så måste Concerten uppskjutas på obestämd tid. För 
den som har tid att vänta, gör detta ej mycket, men då jag antager att De ej 
har lång tid att depensera på Stockholm, har jag velat säga Dem att detta 
missöde kan hända Dem, och jag håller för en pligt att underrätta Dem 
härom. […] Jag hoppas De förstår mitt bref rätt; jag afråder Dem icke att 
komma, jag blott har velat göra Dem förtrogen med svårigheterna för en con-
certgifvare här.104  

Detta är ett personligt brev från Norman till Grieg, där han som en vänlig 
gest varnar för vissa olägenheter. Här är det inte endast Hovkapellets tunga 
arbetsbörda som påtalas som ett problem, utan även teaterdirektionens be-
handling av konsertärenden. Trots Normans skepsis genomfördes konserten 
den 14 januari samma år. Detta brev visar dock på flera av de problem som 
fanns i konsertgivandet på teatern. Genom orkesterns höga belastning, som 
inte endast omfattades av operaföreställningarna utan även alla repetitioner, 
var tiden för ytterligare inövning av konsertrepertoar tämligen begränsad. 

Förhållandena inom Hovkapellet verkar ha varit likartade under hela den 
period som står i fokus för undersökningen. Redan sexton år innan Norman 
påtalade förhållandena för Grieg, skrev Albert Rubenson en lång artikel i 
NTM 1857, där han presenterade sina tankar om de rådande konsertförhål-
landena i staden. I denna artikel pekade han ut Hovkapellet som en starkt 
bidragande faktor till de, som han menade det, dåliga förhållanden som 
rådde. 

En menlig inverkan på programmernas uppställning utöfvar äfven Kongl. 
hofkapellet. Den stora staden Stockholm äger nemligen, som bekant, blott 
denna enda orchester att tillgå som concertbiträde. 

                               
104 Ludvig Norma, Brev till Edvard Grieg daterat den 1/1 1873, Bergen offentlige bibliotek, 
Griegsamlingen.  
http://www.bergen.folkebibl.no/cgi-bin/websok-grieg?tnr=322912&kolonner=brev  
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Dennas tid är dock så upptagen af theatergöromål, att föga återstår till 
concertrepetitioner. Deraf de alltför tätt på hvarandra följande repriserna af 
samma kända, oftast äfven godkända orchestercompositioner, men hvilka, 
just för dessa egenskapers skull, borde lemna plats för andra, hvilkas åsido-
sättande kan ur konstnärlig synpunkt anses som en försummelse. […] 

En annan olägenhet som medföljer bristen på en särskildt concertorches-
ter, är beroendet af Kongl. Theaterns s. k. spektakeldagar. En tredje är den 
stora kostnad hvarmed concertgifvandet är förenadt.105 

Det Rubenson talar om här var inte endast konserter på den kungliga scenen, 
utan även konserter på andra ställen i Stockholm där Hovkapellet användes 
som orkester. Mycket av hans kritik kretsade kring konsertprogrammens 
uppställning. Det var inte enbart orkestern som utgjorde problem. Han pe-
kade även på konsertgivarna och affärsmässigheten i konsertgivandet som 
viktiga orsaker. Precis som Norman antydde, var orkesterns brist på tid ett 
centralt problem. Detta bidrog till att det var ont om tid att repetera in nya 
stycken, vilket gjorde att repertoaren begränsades och många verk spelades 
ofta. Hovkapellet var inte främst en allmän konsertinstitution, utan en del av 
teater- och operainstitutionen. Orkestern var inte till för att delta vid annan 
verksamhet än teaterns och operans och således fanns det inte tid för repetit-
ioner inför konserter annat än dem som hölls i teaterns regi inbakat i dess 
organisation. Trots detta deltog Hovkapellet och hovkapellisterna vid en hel 
del konserter, men det skedde på orkesterns villkor vad gällde både konsert-
tillfällen och program. 

Hovkapellets egna konserter till förmån för dess pensionskassa som gavs 
en gång om året, nästan alltid någon gång under påsken i och med att det var 
en tid då det inte framfördes några teater- eller operauppsättningar, var en 
viktig källa för intäkter till kassan. Utöver Hovkapellets konserter beviljades 
även enskilda kapellister konserter. Iföljande tabell presenteras en samman-
ställning av de artister som beviljades flest konerter 1844 till 1869 

Tabell 2. Artister vid Kungliga Teatern som ofta förekom som konsertgivare106mel-
lan 1844 och 1869 

Konsertgivande artist Antal konserter  

Andreas Randel 10 
Eduard d’Aubert 7
August Berwald 6
Rudolf Wallin 5
Louise Michal 4
Jacopo Foroni 3
Johan Nagel 3
Olof Strandberg 3

                               
105 Albert Rubenson, ”Tankar om våra Concertförhållanden”, s. 217–218. 
106 Denna tabell utgår från Kungliga teatrarnas arkiv, Kungliga teatrarnas äldre affischsamling 
L1A vol.18–53. 
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Bland musikerna var de främsta konsertgivarna var konsertmästarna Andreas 
Randel, August Berwald och Eduard d’Aubert. Bland sångare var Rudolf 
Wallin, Louise Michal och Olof Strandberg frekventa konsertgivare. 

Under Normans tid som kapellmästare minskade antalet konserter av an-
ställda musiker och sångare drastiskt och Hovkapellets konserter ökade 
istället. Efter 1869 förekommer inga konserter arrangerade av anställda 
artister vid Kungliga Teatern. Det verkar som om Kungliga Teatern gene-
rellt blivit mer restriktiv till att bevilja anställda artister konserter från och 
med 1860-talet. I reglementet från 1863 tas visserligen denna typ av fram-
trädanden upp, men scenens upplåtande till konserter skulle ske genom 
prövning i direktionen och det verkar som att direktionen alltså blev mer 
och mer återhållsam med att bevilja detta. Utöver Hovkapellets konserter 
till förmån för pensionskassan började Norman 1878 även ge en serie som 
han kallade "symfonikonserter". Det verkar som om konsertverksamheten 
vid kungliga teatern nått ett nytt steg av dess institutionalisering genom 
Normans övertagande, då det är tydligt att konsertverksamheten inte längre 
var beroende av enskilda konsertgivare som beviljats tillstånd att använda 
scenen, utan att konsertverksamheten istället blivit en mer självklar del av 
teaterns verksamhet. Konserterna i privat regi var på intet sätt någon given 
succé, utan kunde lika gärna bli en förlustaffär för konsertgivaren. Genom 
att teatern arrangerade fler konserter i egen regi betonas betydelsen av 
denna verksamhet. Det antyder även Ludvig Normans egen ambition att 
utvidga konsertlivet. 

Mindre Teatern och musik på andra mindre teatrar 
Kungliga Teatern var den främsta musikinstitutionen, men teatrarna hade en 
generell betydelse för musiklivet och det fanns även andra teatrar där musik 
framfördes och som kom att bli viktiga institutioner inom musiklivet. Från 
1840-talet ökade antalet privata teatrar i Stockholm och dessa erbjöd nya 
arenor för musik att framföras samt för musiker att anställas. 

Musiken vid Mindre Teatern 
Verksamheten vid Mindre Teatern under 1840-talet visar att den borgerliga 
offentligheten började få ett allt starkare fäste inom Stockholms offentliga 
kulturliv. Den allt starkare offentliga opinionen, som uttrycktes bland annat 
genom pressen, hjälpte till att påverka och förändra den representativa karak-
tären inom kulturlivet. Ett exempel på det är det stöd som Anders Lindeberg 
fick under sitt utmanade av teatermonopolet. Detta kom att innebära att tea-
termonopolet upphävdes och gav möjligheten att grunda den första borger-
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liga teatern i Stockholm. Karin Hallgren har studerat debatten kring teater-
förhållandena som föregick teatermonopolets upplösning.107 

 
Bild 6. Byggnaden som började som Mindre Teatern och sedna blev Kungliga Dra-
matiska Teatern 1868, det vill säga efter Kungliga Teaterns övertagande.108  

Hallgren pekar ut avreglering av teaterverksamheten som ett bevis på att den 
borgerliga offentligheten stärkts.109 Att teatern i början hade svårt att få verk-
samheten att fungera ekonomiskt berodde delvis på att förändringarna inom 
samhället inte skedde tillräckligt fort, och att publiktillströmningen inte var 
tillräcklig. Hallgren hävdar även att det kan haft att göra med de enskilda 
ledarna för verksamheten och deras förmåga att driva verksamheten på ett 
effektivt sätt.110 Den fria marknad där den borgerliga kulturen, och därmed 
Mindre Teatern, skulle verka hade dock en stor betydelse för hur verksam-
heten vid teatern fungerade, hävdar Hallgren.111 

Det var under 1840-talet fortfarande svårt för Mindre Teatern att endast 
genom biljettintäkter få ekonomin att gå med vinst i konkurrens med Kung-
liga Teatern, som hade både kungligt och statligt understödd ekonomi. Det 
fanns en publik, men den var inte tillräckligt stor. Trots svåra ekonomiska 

                               
107 Följande stycke sammanfattar Hallgrens undersökning. Hallgren, Borgerlighetens teater, 
s.37–42. 
108 Stockholm i dess förnämsta byggnader, utg. av A. J. Salmson (Stockholm 1858), Stock-
holmskällan http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0018667_01.pdf  
109 Hallgren, Borgerlighetens teater, s. 77. 
110 Hallgren, Borgerlighetens teater, s. 77. Hon anser dock att det är svårt att säga vad som var 
mest avgörande. 
111 Ibid, s. 78. 
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förhållanden prioriterades hela tiden musiken vid Mindre Teatern. Linde-
bergs syfte med teatern var redan från början att den skulle inrymma både en 
lyrisk och en dramatisk scen.112 Lindeberg anställde redan första säsongen ett 
teaterkapell, och teatern kom att ha en egen orkester under hela tiden den var 
verksam om än i varierande storlek och sammansättning. Kapellet var under 
Lindebergs första säsonger 1842–1844 i jämförelse med Hovkapellet mycket 
mindre – 27 jämfört med runt 50 musiker – men hade samma uppsättning 
instrument.113 Detta förändrades dock redan säsongen 1845/46, efter Linde-
bergs konkurs, då orkestern minskades till omkring 12 musiker, varav endast 
fyra (en stråkkvartett) var engagerade hela året medan övriga hyrdes in efter 
behov.114  

[…] Orkestern är äfven kompletterad, om ock ännu något svag i strängin-
strumenterna, en liten kör har organiserats, och utsigter för framtida förstärk-
ning i sångförmågorna finnas för handen.115  

Fortfarande tio år senare såg situationen likartad ut, vilket antyds i citatet 
ovan. Det råder brist på källmaterial som dokumenterar teaterns storlek och 
sammansättning för resten av teaterns verksamhetstid, men enligt Hallgren 
tyder repertoaren på att den borde sett likartad ut från 1845 tills verksamhet-
en upphörde 1863.116 

Det var svårare att engagera musiker på så pass tillfällig basis som det var 
frågan om vid Mindre Teater. Alla musiker deltog heller inte vid alla före-
ställningar vid Kungliga Teatern, men musikerna var ändå fast knutna till 
institutionen. Musikerna som engagerades tillfälligt, som i Mindre Teatern, 
hade inte den trygghet som ett anställningskontrakt vid Kungliga Teatern 
gav.117 Musikernas tillfälliga engagemang kan kopplas till repertoaren som 
huvudsakligen framfördes där vilken inte motiverade en större fast anställd 
orkester. 

I Mindre Teaterns orkester fanns inte samma kontinuitet och organisation 
som vid Hovkapellet. Genom musikernas tillfälliga engagemang är det inte 
relevant att tala om denna orkester som en institution på samma sätt som 
Hovkapellet. Trots detta var Mindre Teaterns orkester en del av musiklivet, 
om än inte i samma omfattning som Hovkapellet. Orkestern som i grunden 
var en stråkkvartett hade, precis som Hovkapellet, teaterns verksamhet som 
                               
112 Hallgren, Borgerlighetens teater, s. 50 (Alltså inte fysiska scener som så, men en repertoar 
av båda typer av uppsättningar. Det måste ändå funnits en tanke om att anpassa personalen 
efter båda typerna av uppsättningar, även om i realiteten många av artisterna och skådespelar-
na kunde arbeta inom båda.) 
113 Bestående av femstämmigt stråk, flöjt, oboe, klarinett, fagott, horn, trumpeter och puka. 
Hallgren, Borgerlighetens teater, s. 93–94. Hovkapellet hade även tromboner och harpa. 
114 Ibid, s. 95. 
115 ”Mindre Teatern”, Ny  tidning för musik 20/9 1856:40,  s. 315. 
116 Hallgren, Borgerlighetens teater, s. 96. 
117 Hallgren, Borgerlighetens teater, s.96, jämför med Åke Edestrand, ”Civila och militära 
musiker”, Jonsson och Tegen (red), Musiken i Sverige III, s. 166 om Hovkapellets kontrakt. 
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första prioritet och högsta skyldighet. Hallgren betonar att orkestermusikerna 
vid Mindre Teaterns orkester i jämförelse var lågt betalda, även om det blev 
bättre efter 1845 men då saknades istället anställningstryggheten. De var 
därigenom tvungna att söka andra inkomstkällor.118 Detta var även fallet för 
de flesta hovkapellister, men lönen från Mindre Teatern var i ännu högre 
grad alltför litet som inkomstkälla. Andra inkomstkällor kunde vara tjänster 
som lärare, kyrkomusiker eller musiker på andra ställen. De kunde medverka 
som musiker vid konserter som hölls av andra eller hålla egna konserter119, 
även om det inte verkar ha varit lika vanligt. Genom denna typ av engage-
mang120 var de således en del av musiklivet i Stockholm, både sångare och 
musiker. Bland Mindre Teaterns sujetter121 var de sångare och sångerskor 
som oftast gjorde framträdanden på konsertscenen Oscar Arnoldson som 
senare engagerades vid Kungliga Teatern, Fritz Arlberg också han senare vid 
Kungliga Teatern, och Fröken Lindahl.122 Eftersom det saknas tjänstgörings-
listor för stora delar av perioden är det svårare att uttala sig om musikerna, 
men flera musiker omskrevs som musiker från Mindre Teaterns kapell.123 

Mindre Teatern var inte viktig för musiklivet endast på grund av att det 
fungerade som en anställningsmöjlighet för sångare och musiker. På Mindre 
Teatern framfördes även sångpjäser och även om det inte var möjligt att där 
framföra större operor så bidrog det även till konkurrens med den kungliga 
operascenen. Utöver detta förekom även konserter på Mindre Teaterns scen, 
av Mindre Teaterns egna musiker och sångare, men även gästspel av utom-
stående musiker. 

Musiken vid andra privata teatrar i Stockholm 
Mindre Teatern var inte den enda privata teatern i Stockholm. Efter teater-
monopolets avskaffande öppnades allt fler privata teatrar och teatersäll-
skap.124 Expansionen av privatteatrarna ägde rum i samband med och kanske 

                               
118 Jämfört med Kungliga teatern, som var den enda orkestern som gick att jämföra med. 
119 Exempel: J. E. Gilles konsert den 5 maj 1857 med Mindre Teaterns musiker och sångare 
(Arnoldsson, Arlberg, Säfström, M:ll Lindahl, Herr Lindstén (violinist) (Ny tidning för musik 
11/5 1857. 
120 Se exempelvis: ”Representation till förmån för orkesterns medlemmar med konsert-
del”(”Konserter”, Tidning för theater och musik 1859:11); Herr Richard Dybecks aftonunder-
hållning den 5/3 1859. Biträdd av Mindre Teaterns orkester (”Herr Richard Dybecks afton-
underhållning”, Tidning för theater och musik 16/3 1859:6). 
121 Sujett betyder medlem i teatergruppen. 
122”Underrättelser från In- och Utlandet” Ny tidning för musik 1855:8/9, s. 67. Här står 
”D:llerna Lindal och Nordgren, begge förr anställde cid Kongl. Teaterns kör …” som med-
verkande i föreställning på Mindre Teatern”; ”Herr Dentes soirée”, Ny tidning för musik 
1857:23; ”Hr Gilles konsert”, Ny tidning för musik 1857:20; Ny tidning för musik 1856:50, s. 
396; Ny tidning för musik 1857:23.  
123 Fritz Söderman, J. Fr. Lindmark, H. Pettersson även Edberg och Rosbeck (klarinett och 
oboe) musiker i Mindre Teaterns kapell ”Underrättelser från In- och Utlandet”, Ny tidning för 
musik 8/4 1854:15. 
124 Teatrar eller lokaler där teaterverksamhet bedrevs i Stockholm mellan 1832-1859: Kung-
liga Teatern, Vauxhallen på Djurgården, Mindre Teatern, Villa Diorama, Humlegårdsteatern, 
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även som följd av en ekonomisk och demografisk uppgång.125 Konserter var 
inte någon primär verksamhet vid dessa teatrar, även om de förekom. Dessa 
arrangerades då i allmänhet inte i teatrarnas egen regi, utan av enskilda ent-
reprenör. Det förekom också musik i samband med teaterföreställningar.  
Flera av dessa nya privata teatrar, som Södra Teatern och Ladugårdstea-
tern,126 bildade egna orkestrar på liknande sätt som vid Mindre Teatern.127 
Många musiker var inte fast anställda utan anlitades efter behov, men ofta 
anlitades samma musiker och blev således knutna till teatrarna ändå.128 Dessa 
privata teatrar hade inte alls samma välordnade organisation som Kungliga 
Teatern och var därför inte institutionaliserade på samma sätt. De hade dess-
utom inte alls lika säker ekonomisk bas, utan var helt beroende av ständig 
publiktillströmning för att klara ekonomin eftersom de drevs helt utan exter-
na bidrag. Detta är en förklaring till att det i stort sett inte alls förekom någon 
konsertverksamhet på dessa scener, då det inte fanns samma utrymme eller 
resurser i deras verksamhet som det fanns inom Kungliga Teatern, och till 
viss del inom Mindre Teatern. 

Nöjeslivets centrum kom trots teaterlivets expansion att ligga kvar i om-
rådena kring nedre Norrmalm och Kungliga Teatern, men i och med expans-
ionen spreds teatrarna ut i övriga delar av staden.129 Områdena kring Kung-
liga Teatern och nöjescentret i staden var befolkat främst av borgerskap, 
intellektuell medelklass och adel, medan de nya scenerna tog publik från de 
områden där de låg och fick en mer småborgerlig prägel.130 På Södermalm 
växte det fram ett nöjescentrum vid Mosebacke, där även Södra Teatern 
grundades 1853.131 

                                                                                                                             
Trädgårdsföreningens lokal, Södra Teatern, Ladugårdslandsteatern. Mellan 1861-1880: 
Manège-teatern, Berns salonger, Nya teatern på Djurgården, Artilleriteatern, Nya Teatern, 
Alhambra-salongen, Blanch-teatern, Tegen och Lewenhaupt, ”Teatrarna och deras musik”; 
Jonsson och Tegen (red), Musiken i Sverige III, s. 141 och 149. Det är en stor variation på 
omfattningen av verksamheten vid dessa teatrar. 
125 Dag Nordmark, ”Växande opposition mot monopolet”, Ulla-Britta Lagerroth och Ingeborg 
Nordin Hennel (red), Ny svensk teaterhistoria 2: 1800-talets teater, (Hedemora 2007), s. 137. 
126 Kapellet bestod 1863 av orkesteranföraren C. H. E. [Carl Hjalmar Emil]Öberg, 1:e violi-
nist S. Levi, 2:e violinist Hr Cederberg, altviolinist Hr Henning och kontrabasist Hr Burman. 
Johan Grönstedt, Hur man roade sig i Stockholm för femtio år sedan 1863 (Stockholm 1913), 
s. 120. 
127 Åke Edenstrand, ”Civila och militära musiker”, Jonsson och Tegen (red.), Musiken i Sve-
rige III, s. 169. 
128 Ibid, s. 170. 
129 Nordmark, ”Växande opposition mot monopolet”, Lagerroth och Hennel (red), Ny svensk 
teaterhistoria 2, s. 138. Många av de nya teatrar som växte fram gjorde det inom andra stads-
delar än i Stockholms centrum. Ladugårdsteatern låg vid Östermalmstorg, norr om Stock-
holms nöjescentrum. Södra Teatern låg på Södermalm, räknades inte till Stockholms stads-
kärna och var då ett arbetarklassområde. 
130 Nordmark, ”Växande opposition mot monopolet”, Lagerroth och Hennel (red), Ny svensk 
teaterhistoria 2, s. 138. 
131 Journalisten Staffan Tjerneld har författat en populärvetenskaplig historik över Södra 
teaterns tidiga historia. Staffan Tjerneld, Södra teatern (Stockholm: Riksteatern/Entré, 1977). 
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En viktig del av repertoaren på Södra Teatern och sommarteatern Djur-
gårdsteatern, som besattes av Södra Teaterns sujetter under somrarna, kom 
att bli Offenbachs operetter. Det var på Djurgårdsteatern man först introdu-
cerade Offenbach för Stockholmspubliken, med Orfeus i underjorden 
1860.132 Jacques Offenbach blev mycket populär under 1860-talet, både i 
Europa och i Stockholm. I Stockholm kom intresset för Offenbach att ut-
vecklas till ett slags tävling mellan teatrarna, bland annat 1865 genom pre-
miären av operetten Sköna Helena, som var den första Offenbachpjäsen som 
framfördes på den kungliga scenen. Pjäsen hade premiär på Södra Teatern 
lite drygt två veckor tidigare än på Kungliga Teatern (den 11/5 respektive 
26/5 1865). Detta förhållande kommenterades bland annat i Aftonbladet: 

Styckets införande på vår scen får ett eget intresse till följd deraf, att, såsom 
man vet, äfven den Kongl. teatern förbereder dess uppförande, och man är 
rätt nyfiken att se huru det der skall taga sig ut. Måhända skall det visa sig, att 
det går med ”Den sköna Helena”, som det gick med ”Orfeus i underjorden”, 
att pjesen roade vida mer på den anspråkslösare förstadsteatern, än då den 
med stor prakt uppsattes på en större scen.133 

Kungliga Teatern började efter detta sätta upp fler Offenbachpjäser, men 
Djurgårdsteatern kom att bli centrum för dessa operetter.134 För att kunna 
framföra denna typ av pjäser var man tvungen att hålla sig med musiker. Det 
är rimligt att anta att musiken framfördes av piano och en stråkkvartett vil-
ken kunde förstärkas vid behov, i likhet med Mindre Teatern. 

För musiken på Södra Teatern och Djurgårdsteatern ansvarade Oskar de 
Wahl, som var utbildad vid KMA:s läroverk och verksam som musiklärare 
innan han började vid teatern.135 Han hade som orkesteranförare ganska små 
medel att arbeta med, då det är rimligt att anta att orkestern även vid Södra 
teatern utgick från en stråkkvartett och eventuellt ett piano. Det föll på ho-
nom att arrangera musiken så att det fungerade för teaterns verksamhet. Be-
römmen i pressen antyder att han löste dessa problem på ett lämpligt sätt. 

[…]särskildt komplimentera teaterns orkesteranförare, hr de Wahl, för det 
lyckliga sätt , hvarpå han med de små resurser som stått till hans förfogande, 
kunnat lösa sin uppgift att arrangera musiken.136 
 

                               
132 Adolf August Sceéle, Minnen från Djurgårdsteatern 1864–1881: teaterns historia, före-
ståndare, personal och repertoir, jemte karakteristiker, anekdoter och reflexioner samlade af 
en teatervän (Stockholm 1882), s. 2. 
133 ”Södra teaterns första representation”, Aftonbladet 12/5 1865. 
134 Tegen och Lewenhaupt, ”Teatrarna och deras musik”, Musiken i Sverige III, Jonsson och 
Tegen (red), s. 147. 
135 Sven B Svensson, ”Oscar de Wahl”, SBL band 11 (Stockholm 1945), s. 166. 
136 ”Södra teaterns första representation”, Aftonbladet 12/5 1865. 
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[…]Äfven öfriga medspelare fyllde tillfredsställande sina mindre betydande 
partier, helst om man hvad  det musikaliska beträffar  icke ställer anspråken 
högre än hvartill man är berättigad på wådevill-teater”137 

Utöver den musik som framfördes i samband med pjäserna bidrog dessa 
privata teatrar till stadens konstmusikliv på samma sätt som Kungliga Tea-
tern och Mindre Teatern. Detta var dock troligen mycket viktigt för etable-
ringen av en mer populärmusikalisk repertoar. Trots detta gav de arbete till 
vissa musiker, som i sin tur kunde delta i musiklivet på andra sätt. Vid några 
få tillfällen framfördes även mer konsertartad verksamhet även på dessa 
scener. Ambitionerna med dessa framföranden var dock inte att jämföra med 
de på Kungliga Teatern, och inte heller med de på Mindre Teatern. 

Teatrarnas betydelse för musiklivet var stor. För konstmusiken hade Kung-
liga Teatern allra störst betydelse, men även på de mindre, privata teatrarna 
förekom tidvis denna typ av musik. Institutionaliseringen av musiken i tea-
terverksamheten var en mycket viktig del den strukturella omvandlingen av 
musiklivet. En viktig orsak var att det erbjöd en mer organiserad anställning 
för många musiker. Även om teatrarna inte huvudsakligen var musikinstitut-
ioner kom de att fungera som ett viktigt forum för kontakten med musiken 
inom den borgerliga offentligheten. Teatrarna var ett av de få ställen där man 
kunde komma i kontakt med musiken i en offentlig miljö och det bidrog till 
att öka det musikaliska intresset hos borgerligheten. 

Andra lokaler där musik och konserter förekom 
Musik förekom på allt fler områden inom den offentliga sfären. I och med de 
förändringar som ägde rum inom samhället i stort och uppkom allt fler verk-
samheter där musiken kom att få en betydande plats. 

Nöjeslivet expanderade från 1840-talet och framåt i och med de samhälle-
liga omvandlingar som samtidigt skedde.138 Musik i samband med exempel-
vis förtäring hade förekommit tidigare men från 1840-talet och framåt sked-
de en förändring av musikens roll i denna typ av sammanhang. Utbudet av 
utskänkningsställen kom under 1830-talet att utökas och utvidgas.139 Skråvä-
sendet påverkade utbudet men näringsfrihetsförordningarna 1846 och 1864 
förändrade detta och öppnade för nya typer av näringsverksamheter. Ett skrå 
som kom att utvecklas i en viktig riktning för sällskapslivet och musiken 
under mitten av 1800-talet var sockerbagarna. Sockerbagare hade länge räk-

                               
137 ”Södra teaterns första representation”, Aftonbladet 12/5 1865. 
138 Tegen och Jonsson, ”Musiken, kulturen och samhället”, Jonsson och Tegen (red.), Musiken 
i Sverige III, s. 34–35. 
139 Bolin, Stockholms hotell- och restaurantväsen genom tiderna. s. 140. 
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nats som fria konstnärer, men 1767 bildades en sockerbagarsocietet.140 Ur-
sprungligen hade sockerbagarna endast enklare försäljningsbodar, men 
denna verksamhet övergick under 1800-talet till att även fungera som ut-
skänkningsställen för kaffe, te, choklad och likörer, med mera.141 Caféerna 
och schweizerierna kom att få en stor betydelse för musiklivet i och med att 
de erbjöd nya arenor för musikaliska framföranden.142 

Från mitten av 1800-talet förbättrades kommunikationerna till och från 
Stockholm på statligt initiativ.143 Järnvägen som infördes på 1860-talet blev 
särskilt betydelsefullt för resandet, men även sjötrafiken förbättrades exem-
pelvis genom ångbåtar och fick betydelse för detta.144 1850- och 1860-talet 
innebar även en ekonomisk uppgång för Sverige. De förbättrade kommuni-
kationerna och den ekonomiska uppgången under perioden efter 1850 inne-
bar en blomstringstid för hotell- och restaurangväsendet som tog särskild fart 
under 1860-talet och det grundades flera hotell och restauranger i mer mo-
dernt slag.145 

Redan i slutet av 1830-talet började konditorerna Wilhelm och August 
Davidsson arrangera bland annat utomhuskonserter i Barnhusträdgården i 
anslutning till deras konditori.146 Det blev allt vanligare att ägare till denna 
typ av etablissemang anlitade eller betalade för att musiker skulle framföra 
musik men det förekom troligen även former av uthyrning av lokaler till 
konsertgivare som i sin tur tog inträde. Slutligen förekom även etablisse-
mang som hade permanent anställd musikerpersonal som på Berns salonger. 
Musiken användes i dessa sammanhang i ett kommersiellt syfte och det är 
styrdes av en marknad som efterfrågade en mer lättsam underhållning. Detta 
blev en viktig faktor i uppdelningen av musiklivet i en konstmusikalisk sfär 
och en mer lättsam kommersiell sfär. Även om de flesta av dessa musika-
liska aktiviteter inte faller inom den konstmusikaliska sfären kom det dock 
att ha effekter även för konstmusiklivet. Vissa etablissemang kom även att 
fungera som arenor för konstmusik. Två av dessa, Hotel De La Croix’s sa-
long och Berns salong, blev särskilt viktiga inom konstmusiksfären och 
kommer att behandlas mer ingående här. 

Det var dock inte endast de arenor som uppkom inom det allmänna nöjes-
livet som bidrog till en vidgning av musiklivet. I och med att det uppstod en 
ökad efterfrågan på konserter ökade också behovet av fler scener eftersom 
Kungliga Teatern inte hade tillräckligt stort utrymme inom sin verksamhet 
för att tillgodose efterfrågan. En lösning var då att använda lokaler som La 
                               
140 Bolin, Stockholms hotell- och restaurantväsen genom tiderna. s. 131. Även Lundin och 
Strindberg, Gamla Stockholm, s. 506–507. 
141 Bolin, Stockholms hotell- och restaurantväsen genom tiderna, s. 131. 
142 Hallgren, ”Stockholms rum för musik under 1800-talets andra hälft – mot ett offentligt 
musikliv”, s. 17–21. 
143 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm : Tiden/Athena, 1996), s. 261. 
144 Bolin, Stockholms hotell- och restaurantväsen genom tiderna, s. 146. 
145 Ibid, s. 146–148. 
146 Hallgren, ”Stockholms rum för musik under 1800-talets andra hälft”, s. 18. 
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Croix och Berns, men det fanns även andra lokaler som fungerade för kon-
sertverksamhet. Det handlade om att hitta lokaler som kunde rymma många 
människor och som kunde hyras av konsertarrangörer. Dessa kommer också 
att diskuteras mer ingående i kommande avsnitt. Generellt sett började kon-
serter att hållas i allt fler olika typer av lokaler, men vid sidan av den egen-
liga verksamheten. Vid slutet av 1878 byggdes KMA:s hus, som innehöll 
den första lokal som var byggd för konserter. 

Förutom de nöjesetablissemang som samtidigt fungerade som konse-
restrader fanns andra lokaler där musik framfördes i konsertform. Det var i 
allmänhet någon form av större samlingslokal eller sal, som inte nödvändigt-
vis hade en scen, men som rymde en stor publik. Under den period som står i 
fokus för föreliggande undersökning var det endast KMA:s konsertsal, grun-
dad 1878, som var byggd enbart för konserter. Trots detta fanns ett stort 
utbud av offentliga konserter till hands för stockholmarna. I KMA:s årsberät-
telser som finns publicerade i Kungliga Musikaliska akademiens handlingar 
1865–1873 sammanfattas de konserter som under åren hållits i staden. Dessa 
år hölls konserter i följande lokaler och utsträckning: 

Tabell 3. Konsertlokaler 1865–1872147  

Lokal 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 

De la Croix 20 13 17 14 14 6 0 - 

KMAs salong 10 8 5 7 12 12 10 - 
Berns 8 0 6 0 6 2 3 - 
Börshuset 6 0 5 6 0 6 9 - 
Kungl. Teatern 5 4 6 5 5 10 12 - 
Kyrkor 4 7 12 8 8 10 12 - 
Mindre Teatern 0 0 0 18 16 10 11 - 
Övriga 0 2 6 4 2 2 1 - 
Totalt 53 34 57 62 63 58 54 53 

Detta täcker inte in hela den period som undersöks i denna avhandling, men 
det ger en inblick i hur det såg ut mellan 1865 och 1873. Förutom Berns som 
inte stod klart förrän 1864, användes de övriga lokalerna även tidigare. I 
mina studier av samtida dagstidningar och musiktidningar från denna tid har 
jag observerat att det fanns ytterligare några lokaler som användes utöver 
dessa, som exempelvis Kirsteinska huset, främst under den tidigare delen av 
perioden, Vetenskapsakademiens hörsal, med flera. Kirsteinska huset berörs 
även av Hallgren som konstaterar att det förekom en rad olika typer av verk-

                               
147 Här är informationen infogad i en tabell för att det ska bli mer lättöverskådligt. Kungliga 
musikaliska akademiens handlingar 1865–1873 (Stockholm: Hirsch, 1866–1874), 1865 s. 27, 
1866 s. 16, 1867 s. 22, 1868 s.13, 1869 s. 19, 1870–71 s.15, s. 105, 1872–73 s. 9. 
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samheter, inklusive konserter, där.148 Riddarhussalen, som sedan 1700-talet 
varit en flitigt använd konsertsal slutade användas i detta syfte 1845.149 

De La Croix’s salong 
En nyhet i det stockholmska sällskapslivet, som också blev viktigt som fo-
rum för nya musikscener, var de schweizerier och restauranger som började 
uppkomma från 1830-talet. En av de viktigaste platserna för den offentliga 
musiken likväl som för många andra offentliga tillställningar kom 1843 att 
anläggas vid Brunkebergs torg med Hotel De la Croix. 

 
Bild 7. Brunkebergstorg ca 1840, precis innan Hotel De la Croix byggdes (på tomten 
som ligger uppe i hörnet till vänster av torget  i denna bild). 

Som en ny scen för konsertverksamhet med en konstmusikalisk repertoar 
blev De la Croix’s salong mycket betydelsefull och konserterna höll en för-
hållandevis hög standard. Konserterna gavs ofta av någon av Kungliga Tea-
terns artister eller av någon musiker ur Hovkapellet, men också av resande 
musiker. Dessa konserter hade oftast blandade program, med både instru-
mentala och vokala inslag, precis som vid Kungliga Teaterns konserter. Ett 
undantag var de subskriberade kvartettsoiréer vilka endast innehöll stråk-
kvartetter. Dessa hölls av hovkapellister, ibland med förstärkning av i staden 
tillfälligt närvarande musiker. Särskilt under 1850-talet hölls en rad sådana 
kvartettengagemang. Exempelvis hölls 5 subskriberade soiréer under våren 
1854 av en kvartett bestående av Eduard d’Aubert, Herman Berens, Adolf 

                               
148 Hallgren, ”Stockholms rum för musik under 1800-talets första hälft”, s. 16–17. 
149 Sign Bmn [Peter Conrad Boman], ”En blick på tonkonsten i Sverige”, Ny tidning för musik 
1857:50&51, s. 393. 
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Fredrik Lindroth och Heinrich Mollenhauer.150 Även större verk som Haydns 
oratorium Skapelsen sattes upp i denna lokal, som framgår av C. F Lun-
dqvists memoarer. 

[…]Sedan biträdde jag med solo allt emellanåt vid konserter i kyrkor och de 
la Croix’ salong, den tidens förnämsta konsertlokal, där till och med oratoriet 
”Skapelsen” alltid utfördes.151 

Fördelarna med lokalen var många, även om det förefaller som om det var 
allmänt känt att akustiken var sämre där än exempelvis i stora börssalen.152 
Anledningarna till att allt fler konserter hölls i Croix’s salong var förmodlig-
en flera men salongens popularitet, det vill säga att den var ”på modet”, kan 
ha varit av stor betydelse. I den borgerliga kulturen innebar uppvisande av 
bildning och ekonomiskt välstånd status. Kungliga Teatern var ett naturligt 
ställe för denna typ av uppvisande men även etablissemang som La Croix’s 
salong kan ha fyllt denna funktion. Att lokalen hade hög status socialt fram-
går av att även kungafamiljen bevistade dess konserter och soiréer.153 Även 
om det antyds i vissa samtida kommentarer att fokusen på musiken inte alltid 
var total i kombination med intagande av drycker och tilltugg,154 finns tecken 
på att konserterna där hade hög status och att ”eliten bland hufvudstadens 
musikkonstnärer och amatörer” avnjöt många konserter där.155 La Croix’s 
salong var särskilt populär som konsertlokal under 1850-talet men var även 
mycket viktig under 1860-talet. Trots att lokalen var flitigt använd och popu-
lär som konsertlokal luftades dock funderingar kring lämpligheten av att 
använda den som konsertlokal, både för att den hade andra syften än rena 

                               
150 Se Ny tidning för musik 1854:4, 7, 9, 14, 20. 
151 Carl Fredrik Lundqvist, Minnen och anteckningar : en blick tillbaka på mitt lif (Stockholm 
1908), s. 128. Lundqvist var sångare och skådespelare vid operan mellan 1869 och 1904 och 
citatet är taget ur hans memoarer. 
152 Signaturen –t., ”Musik: Herr Elvers soirée”, Aftonbladet 1853:18 (mån. 24/1): ”[…] en ny 
påminnelse om hufvudstadens behof af en både rymligare och i akustiskt hänseende fördelakt-
igare lokal [än De la Croix’s salong] för musikaliska tillställningar”, ”Musik: M:ll Fanny Ståls 
musiksoirée”, Svenska tidningen 1859:89 (18/4): ”[…] [Stora börssalen] oändligt fördelakt-
igare som musikrum än en mängd andra lokaler, såsom vanligen dertill begagnas.”, ”Under-
rättelser från in- och utlandet”, Ny tidning för musik 1854:38 ”Herr Oscar la Cinnas Concert 
har måst uppskjutas, emedan förhinder för erhållandet af Herr la Croix’ salong uppstått. Herr 
Philippe lärer hyrt densamma till den 9 October, för att derstädes bjuda allmänheten sitt yp-
perliga caffe, sina välförsedda konfektpåsar och gouterade trollerier. Vi hafva hört att det 
lyckats Herr la Cinna, att få stora Börssalen, som i alla afseenden är en bättre musik-salong 
[…]” och ”Underrättelser från in- och utlandet”, Ny tidning för musik 1854:39 ”[…] stora 
Börssalen, en lokal mera fördelaktig för musik än den hos Herr De la Croix”. 
153 Exempelvis se ”Musik”, Aftonbladet 28/4 1863: ” Soiréen bevistades af drottningen, en-
kedrottningen samt prinsessan Lovisa”. 
154 R-n [Albert Rubenson], ”Tankar om våra concertförhållanden”, Ny tidning för musik 
1857:28. 
155 ”Herr Ludvig Normans Concert”, Ny tidning för musik 1854:20. 
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musikframträdanden, och för att den inte var särskilt säker ur brandsyn-
punkt.156 

Berns salonger 
Intresset för stora nöjesetablissemang blev allt starkare under andra delen av 
1800-talet och De la Croix’s salong var inte det enda tillgängliga lokalen. 
Tjugo år efter etableringen av De la Croix´s salong, öppnade Robert Berns 
1864 sitt nya etablissemang i den då nyanlagda Berzelii park. 1861 hade 
Berns köpt en tomt vid parken och 1863 stod där ett nybyggt musik- och 
nöjesetablissemang157 – en plats som fortfarande idag är en viktig del av det 
stockholmska nöjeslivet.  

Berns hade redan från starten en tanke på en starkt utvidgad verksamhet i 
sitt nya etablissemang där musiken, med en ny scen med plats för omkring 
40 musiker, skulle bli en viktig del. De första musikaliska representationerna 
på Berns utfördes av den finska dirigenten Philip von Schantz och hans ka-
pell.158 Den musik som var i centrum för denna verksamhet var anpassad 
efter nöjesetablissemangets verksamhet och var inte i första hand inriktad på 
konstmusikkonserter, utan främst dansmusik och bakgrundsmusik i restau-
rangen. Den musikaliska höjdpunkten på denna scen inträffade dock under 
dirigenten som tidigare verkat som kapellmästare vid Nya Teatern i Helsing-
fors, August Meissner, som anställdes vid Berns 1869. Jag tolkar det som att 
han verkar ha fått fria händer vad gällde musiken och samlade ett kapell som 
utgjorde en nästan komplett symfoniorkester på 20–35 musiker.159 Meissner 
anordnade mellan 1872 och 1878 ca 62 ”populära symfonikonserter” med 
sin orkester (då utökad till 50 man) utöver den ordinarie underhållningsmu-
siken i Berns salong.160 Vid dessa konserter framfördes flera förstagångsupp-
föranden i Stockholm av tonsättare som Liszt, Wagner, Brahms, Berlioz, 
Saint-Saëns med flera, men även musik av inhemska tonsättare.161 Dessa 
konserter var en stor satsning som liksom symfonikonserterna på Kungliga 
Teatern, egentligen föll utanför den huvudsakliga verksamheten vid etablis-

                               
156 ” Vi hafva redan tillförene fästadt uppmärksammheten på det vid dylika tillfällen alldeles 
otillräckliga utrymmet i förstuga och trappa, samt att det blott finnes en enda af den större 
delen af allmännheten känd och begagnad utgång till ifrågavarande salong, och vi fråga: hvem 
skulle ansvaret drabba för de under slika omständigheter oberäkneligt svåra följder, som en i 
hast yppad eldsvåda, eller möjligen blott en genom falskt alarm åstadkommen förskräckelse, 
skulle oundvikligen medföra?” ”Musik”, Aftonbladet 28/4 1863. 
157 Lennart Jarnhammar, Berns (Stockholm 2003), s. 30. Detta är en populärvetenskaplig 
skrift. Det saknas vetenskapliga arbeten om Berns historia. 
158 Nyquist, Musik till middag: underhållningsmusik i Sverige, s. 36. 
159 Martin Tegen, ”Meissner, August Ernst Herman Bernhard”, SBL band  25, (Stockholm, 
1985–1987), s. 331–332. Vid framföranden av större verk måste orkestern ha kompletterats 
med utomstående musiker. 
160 ”August Meissner”, Svensk musiktidning 1899:17, Hjalmar Meissner, En musikers minnen, 
(Stockholm: Bonnier, 1914), s. 21–22. 
161 Ibid. 
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semanget. De var dock något som uppmärksammades och uppmuntrades i 
pressen. Så här skriver Adolf Lindgren om konserterna. 

Vi ha alltid egnat dessa konserter en oafbruten uppmärksamhet, emedan vi 
anse dem höra till säsongens allra vigtigaste, såsom i oberäknelig grad inver-
kade på en större allmänhets musikaliska bildning. I detta afseende är det af 
stor nödvändighet, att programmet väljes  med urskilning och smak. Det 
måste ock sägas att om äfven någon gång ett ovärdigt stycke slinker med, 
likväl i allmänhet de populära konserterna under denna vinter bjudit på både 
vackra, intressanta och omväxlande saker. 162 

Initiativet uppmuntras starkt av Lindgren som betonar konserternas bety-
delse för den allmänna musikaliska bildningen. Konserterna bjöd på en 
mycket varierad repertoar med allt från Rameau till Wagner. 

Meissner kom att bli väletablerad och högt värderad som dirigent och 
konsertarrangör inom musiklivet.163 

Sista dagen i detta års septembermånad var det en festdag i Berns’ etablisse-
ment vid Berzelii park. De stora eleganta salongerna voro vid aftonkonserter-
tens början fullsatta, hvilket sällan inträffar vid början af en sådan. Något 
ovanligt var å färde, det kunde man se, och det gaf sig också tillkänna, då or-
kesterns dirigent för tiotusende gången trädde fram på orkesterestraden till 
sin plats i spetsen för kapellet. Då urladdade sig nämligen en åska af applåder 
i salongerna, ackompanjerad af smattrande fanfarer från kapellisterna, en 
ovation lika stor som välförtjänt, ty August Meissner kunde denna dag fira 
sitt 30-års-jubileum såsom anförare i denna lokal för ett musikkapell, af hvil-
ket han har all heder.164 

Detta citat antyder Meissners stora erkännande inom musiklivet, trots att han 
inte tillhörde någon av de kungliga institutionerna. Detta visar i sin tur hur 
det borgerliga samhällets nya institutioner också började få en stor betydelse 
i institutionaliseringen av musiklivet. Det var dock inte endast Meissner och 
hans kapell som framförde musik av lite mer seriös karaktär på Berns. I 
Berns salong gavs även konserter av andra musiker, även av internationella 
artister.165 

Kyrkan som konsertlokal 
Även kyrkorna kom att bli viktiga platser för konserter. Av Stockholms kyr-
kor var Ladugårdslands kyrka166 en av de kyrkor som användes ofta för kon-
serter, men de flesta större kyrkorna användes flitigt. Programmen för kon-
                               
162 Sign. A.L. [Adolf Lindgren], ”Musik”, Aftonbladet 26/4 1876. 
163 ”Musiknotiser”, Svensk musiktidning 1899:16, s. 123. 
164 ”August Meissner”, Svensk musiktidning 1899:17, s. 125. 
165 Exempelvis av sångerskan Zelda Trebelli och violinisten Henri Vieuxtemps. Lindgren, 
”Musik”, Aftonbladet 3/4 1876 och Lindgren, ”Musik”, Aftonbladet 13/4 1876. 
166 Ladugårdslandskyrkan heter idag Hedvig Eleonora kyrka. 
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serter i kyrkor hade i allmänhet betoning på sakral musik, antingen i form av 
hela oratorier, mässor eller liknande, eller delar ur större verk blandat med 
annan konsertmusik.167 De innehöll så gott som alltid något sakralt stycke. 
Det var heller inte ovanligt att vid kyrkokonserter ta upp äldre musik från 
barocken och renässansen. Konserter i kyrkor kunde arrangeras på samma 
sätt som i andra lokaler, av privata entreprenörer som hade det ekonomiska 
ansvaret för konserten och skötte arrangemanget. Många av Kungliga Tea-
terns sångare och musiker samt organisterna i de stora kyrkorna gav konser-
ter av detta slag. Det var också vanligt med konserter till förmån för något 
välgörande ändamål. Hovkapellet deltog i flera sådana uppsättningar och det 
gjordes även många samarbeten mellan olika grupper, som Hovkapellet, 
Harmoniska sällskapet och KMA. 

 
Bild 8. Ladugårdslands kyrka sett från Ladugårdslandstorg, nuvarande Östermals-
torg. 

Ett av de största samarbetena av detta slag var Kungliga Musikaliska Aka-
demiens konsert i Ladugårdslands kyrka den 10 juni 1854. I denna konsert 
hade ”hovkapellmästaren Foronis ledning [och] hade hufvudstadens för-
nämsta musikartister och amatörer, såväl instrumentalister som sångare” 

                               
167 Jag har gått igenom en rad konsertannonser i dagspress (Aftonbladet, Dagens nyheter, 
Stockholms dagblad mm), såväl som musikpress (NTM, TfTM) och när konserterna gavs i 
kyrkor innehöll programmen i stort sett alltid sakrala verk, ibland enbart och ibland blandat 
med profana verk. 
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förenats för att gemensamt uppföra Mendelssohns oratorium Elias.168 Hov-
kapellet, Kungliga teaterns lyriska scens ”förnämsta artister”, Kongl. teaterns 
körpersonal, stadens ”utmärktaste amatörer” och KMA:s elever – tillsam-
mans mellan 300 och 400 personer – framförde detta stycke för en fullsatt 
kyrka.169 Solopartierna framfördes av Louise Michal, Wilhelmina Fundin, 
Amalia Walin, Julius Günther, Rudolf Walin, och Hanna Ölander (ama-
tör).170 Även generalrepetitionen öppnades för allmänheten och var även den 
välbesökt: 

Igår [9/6 1854] försiggick i Ladugårdskyrkan generalrepetition till Mendels-
sohns oratorium ”Elias”, som började kl. 5 e.m. och slutade kl. 8, och bevis-
tades af cirka 1,800 personer.171 

Denna konsert hade som ändamål att samla in medel för resande av en min-
nesvård över prins Gustaf i Hagaparken.172 Det eventuella överskottet skulle 
sedan ”bilda en fond till ett stipendium för medellösa elever vid Kungliga 
musikaliska akademien”.173 Det var första gången stycket gavs i Stockholm, 
och var ett mycket stort arrangemang, där många olika delar av musiklivet 
möttes i ett samarbete. I en recension i Aftonbladet av konserten berömdes 
den stora arbetsinsats som gjorts för att lyckas få samman så många olika 
krafter för detta ändamål.174 Projekt i samma omfattning som denna uppsätt-
ning av Elias gjordes inte många gånger i Stockholm. Oratorier och liknande 
stora verk där solister, kör och orkester krävdes sattes dock upp i andra 
sammanhang, men i allmänhet med lite mindre kör och orkester. Harmo-
niska sällskapet och Hovkapellet var ofta inblandat. Vissa av dessa uppsätt-
ningar gjordes på Kungliga Teatern, men de flesta sattes upp i kyrkor. Har-
moniska sällskapet arrangerade bland annat under en stor del av århundradet 
en årlig uppsättning av Haydns oratorium Skapelsen.175 

Vid de flesta kyrkokonserter togs inträde, oavsett om det var till välgö-
rande ändamål eller inte. Detta är ytterligare ett exempel på hur en gammal 
institution förändrades under den här tiden för att anpassas till en ny musik-

                               
168 ”Kongl. Musikaliska Akademiens Concert i Ladugårdslandskyrkan d. 10 juni”, Ny tidning 
för musik 1854:26. 
169 Ibid. 
170 Ibid. 
171 ”Underrättelser från in- och utlandet”, Ny tidning för musik 1854:25. 
172 Kongl. Musikaliska akademiens concert i Ladugårdslandskyrkan d. 10 juni”, Ny tidning för 
musik 1853:26, s. 206. 
173 Ibid. 
174 ”Kongl. Musikaliska Akademiens konsert: Elias”, Aftonbladet 14/6 1854:135. 
175 Se Tegen och Jonsson, ”Musiken, Kulturen och samhället”, s. 26 och Jonsson och Tegen 
”Musiklivet Privat och offentligt”, 118, Jonsson och Tegen (red), Musiken i Sverige III, se 
även Ludvig Norman, ”Några anmärkningar rörande offentlig musik i Stockholm”, Ny tidning 
för musik 1853:3, s 3–5 och Peter Conrad Boman, ”En blick på tonkonsten i Sverige”, Ny 
tidning för musik 1857:47&48, s. 375 och 1857:50&51, s. 393. 
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marknad som uppkom. Musiken i dessa fall var, även om den huvudsakligen 
var sakrala, frikopplade från den kristna ritualen. 

Kungliga Musikaliska Akademien 
Sedan instiftandet 1771 hade en av KMA:s uppgifter varit att överse konsert-
livet i Stockholm. Även om utbildningssidan var det mest centrala uppdra-
get, åtminstone under 1800-talet, hade akademien även en viktig funktion 
inom konsertlivet. 

Varje år höll läroverket examenskonserterer med eleverna. Utöver de 
konserter som hölls i samband med årsexamen arrangerade akademien 
ibland även andra konserter, liknande uppsättningen av Elias. Carl Ehrenre-
ich hade 1858 tagit initiativet till inrättande av orkesterövningar för konser-
vatoriets elever, vilka kom att försiggå två gånger i veckan och resulterade i 
offentliga konserter ungefär två gånger om året.176 När Albert Rubenson 
tillträdde som inspektor införde han även en kammarmusikövning i veckan, 
som fick ersätta en av orkesterövningarna.177 Han införde vidare en ny typ av 
elevkonserter, efter att eleverna visat intresse för att hålla egna övningar i 
ensemblespel. Rubenson stödde detta genom att upplåta akademiens stora sal 
varannan vecka för elevuppvisningar inför publik.178 

Fram till 1878 hade Akademien ingen egentlig egen lokal, utan hyrde in 
sig i andra lokaler. Mellan 1830–1856 hyrdes lokaler i Arvfurstens palats 
och från 1857 hyrdes lokaler i Kirsteiska huset.179 

En utredning för att undersöka möjligheterna för akademien att köpa en 
egen lokal initierades i samband med att läroverket 1866 ändrade beteckning 
till konservatorium. Den 25 oktober 1867 hade grosshandlaren och amatör-
musikern180 Erik Elias Lindström skickat in en skrivelse till KMA där han 
föreslog att akademien skulle köpa en tomt och låta uppföra en egen bygg-
nad som skulle ”på ett värdigt sätt komma att motsvara Kongl Musikaliska 
Akademiens” dåvarande behov.181 Han menade att detta skulle råda bot på 
akademiens trångboddhet, och att det ekonomiskt var ett bra tillfälle att göra 
detta eftersom räntorna var låga och tomterna billiga. För att finansiera detta 
inköp och eventuella bygge föreslog Lindström öppnande av en aktieteck-
ning på ett belopp av 50 000 Rd, fördelat på 50 aktier á 1000 rd vardera, 
vilka skulle inköpas av akademiledamöter och andra intresserade. 

                               
176 Morales och Norlind, Kongl Musikaliska akademien 1771–1921, s. 113. 
177 Ibid, s. 114. 
178 Ibid, s. 114. 
179 Ibid, s.73. 
180 Pia Nyström och Anne-Marie Elmqvist, Kungl. Musikaliska akademien: matrikel 1771-
1995 (Stockholm: Kungliga musikaliska akademien, 1996), s. 81. 
181 Följande stycke sammanfattar Erik Elias Lindströms skrivelse bilagd till Protokoll vid 
Kong. Musikaliska akademiens ordinarie sammankomst den 25/10 1867, Kungliga Musika-
liska akademiens protokoll A1a, 1867 (blad 239), Kungliga Musikaliska akademiens arkiv. 
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När Lindströms skrivelse togs upp följande möte tillsattes en kommitté 
bestående av Herr Lindström, Burén och Sillén som skulle begära utlåtanden 
av sakkunniga i frågan.182 Den 27 november 1868 presenterade kommittén 
ett förslag att köpa in en tomt vid Blasieholmstorg och där uppföra en bygg-
nad.183 Då aktieteckningen inte nått det resultat som behövdes för detta pro-
jekt ansökte akademin hos riksdagen om medel, vilket till slut beviljades 
efter påtryckningar från Kongl. Maj:t, som även ur den egna kassan skänkte 
ett bidrag till byggnationen.184 Att detta projekt fick ett starkt stöd från kung-
ahuset berodde troligen på att den dåvarande kronprinsen Oscar (som senare 
blev kung Oscar II) var preses för akademien 1864–1872.185 

 
Bild 9.  Musikaliska akademiens hus på Blasieholmen. 

Hösten 1877 stod akademiens byggnad klar på den föreslagna platsen och 
1878 invigdes den i närvaro av Kung Oscar II.186 I samband med invigningen 
framfördes musik av Albert Rubenson och Ludvig Norman, med biträde av 

                               
182 Protokoll vid kungliga musikaliska akademiens ordinarie sammankomst den 15/11 1867, 
§4, Kungliga musikaliska akademiens protokoll A1a 1867 (blad 242v), Kungliga Musikaliska 
akademiens arkiv. 
183 Protokoll vid kungliga musikaliska akademiens ordinarie sammankomst den 27/11 1868, 
§7, Kungliga musikaliska akademiens protokoll A1a 1868 (blad 194), Kungliga Musikaliska 
akademiens arkiv. 
184 Morales och Norlind, Kungl. Musikaliska akademien, s. 128–129. 
185 Se Henrik Karlsson, ”Historik”, Kungliga Musikaliska Akademiens hemsida, 
http://www.musikaliskaakademien.se/omakademien/historik.38.html (hämtat 2014-01-05). 
186 Morales och Norlind, Kungl. Musikaliska akademien, s. 129. 
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Hovkapellet, Nya harmoniska sällskapet och konservatoriets elever.187 I 
denna nya byggnad skulle nu hela akademiens verksamhet rymmas, med 
lektionssalar, kontor, bibliotek och konsertsal. Även om akademiens kon-
sertsal i första hand var avsedd för verksamheten inom institutionen var detta 
var ett viktigt led i institutionaliseringen av konsertlivet i och med att den 
erbjöd en fast arena för konsertverksamhet.  

 
Bild 10. Musikaliska akademiens konsertsal. 

Lokalen kom att hyras ut till enskilda entreprenörer på liknande sätt som 
andra lokaler. För att hyra konsertsalen krävdes tillstånd från direktionen. 
Redan samma säsong, våren 1878 hade Kungliga Musikaliska Akademiens 
konsertsal en central plats i konsertlivet, med både gästande utländska musi-
ker och musiker från Kungliga teatern.188  

Fram till 1971 bedrev KMA sin utbildningsverksamhet i huset och nu 
drivs verksamheten i form av ett konserthus av Länsmusiken i Stockholm 
och Blåsarsymfonikerna under namnet Musikaliska.189 

                               
187 Dagens Nyheter, 4/3 1878. 
188 Exempel: 13/3 Hovkapellet och Norman (recension i Dagens Nyheter), 19/3 Richard Ha-
gemeister, med biträde av Hovkapellet och Nya harmoniska sällskapet under ledning av Nor-
man (recension i Dagens Nyheter), 9/4 Musikaliska konstföreningen konsert (recension i 
Dagens Nyheter), 18/5 och 25/5 Conrad Behrens konsertsällskap (annons i Dagens Nyhet-
er),1/6 konsert till förmån för Carl Torsell (recension i Dagens Nyheter), 6/6 Louise Pyk, 
Amanda Maier och Wilhelm Ludwik (recension i Dagens Nyheter). 
189 “Husets historia”, http://www.musikaliska.com/husets-historia/ (hämtat 2014-01-02). 
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Konserternas upplägg – konsertprogrammens 
utformning 
En viktig del av den strukturella omvandlingen av musiklivet var uppdel-
ningen i en konstmusikalisk sfär och en underhållningsmusik av lättsammare 
karaktär. I huvudfokus för denna undersökning står den konstmusikaliska 
sfären och det är därför viktigt att diskutera vad som utmärker den – nämli-
gen musiken. Det handlar om hur denna repertoar etablerades inom konsert-
livet och hur den skildes från genrer som uppkom med tiden. 

Etableringen av en konstmusikalisk kanon var en viktig faktor i forme-
ringen av den konstmusikaliska sfären. Detta var inte något unikt förhållande 
för Sverige, utan något som skedde inom stora delar av Europa, särskilt 
kring århundradets mitt. William Weber ringar in delar av denna förändring i 
sin bok The great transformation of musical taste. Han pekar ut 1848 som en 
central brytpunkt inom musiklivet, där medlemmar av det musikaliska sam-
hället tvingades att acceptera den fragmenterade strukturen inom musiklivet 
varpå en ny ordning kunde uppkomma.190 Han konstaterar att klassisk musik 
hade en ledande ställning inom musiklivet samtidigt som nya typer av kon-
serter organiserades för allmänheten som inte var kopplade till konstmusikli-
vet.191 

Moreover, an intense battle broke out over claims that contemporary music 
was now neglected in the classical music concerts. Ideological warfare broke 
out between those for and those against forward-looking musical styles. Thus 
did a “great transformation” occur within musical culture.192 

Den klassiska musikens företräde skapade en debatt där vissa ansåg att den 
samtida musiken åsidosattes. Denna stora omvandling inom musikkulturen 
innefattade många olika områden, men koncentrerades främst kring det 
framväxande offentliga konsertlivet som inte längre var knutet till de tradit-
ionellt kulturbärande institutionerna – hoven och kyrkan. Weber koncentre-
rar sig på att undersöka den stora omvandlingen av den musikaliska smaken, 
som var en stor del och ett tydligt resultat av transformationen av musiklivet 
i stort. Weber har undersökt olika slags konsertprogram som framfördes 
mellan 1750 och 1875 framför allt i London, Paris, Leipzig och Wien.193 Han 
fokuserar främst på kammarmusikkonserter, förmåns-, virtuos- och solokon-
serter, orkesterkonserter (orchestral series), promenadkonserter, samt olika 
typer av vokala konserter.  De flesta konserttyper han valt ut har motsvarig-
heter inom det svenska musiklivet, även om de benämns olika.  Han tar upp 
den typ av konserter som arrangerades av en eller flera musiker vilka age-

                               
190 Weber, The great transformation of musical taste, s. 3. 
191 Ibid. 
192 Ibid. 
193 Resterande del av detta stycke: Weber, The great transformation of musical taste, s. 5–9. 
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rade som solister och biträddes av flera solister och en orkester, vilket mots-
varar en stor del av de konserter som hölls i Stockholm. Weber hävdar att 
denna typ av konserter förändrades mycket efter 1820 från att ha byggt på en 
blandning av operaarior eller andra vokala operainslag och instrumentala 
solokonserter, till att byggas ut med fler genrer. Med tiden började också 
vissa virtuoser att utesluta den vokala musiken för att ge plats åt fler instru-
mentala solostycken i kommersiellt syfte eftersom dessa virtuosa uppvis-
ningar tilltalade publiken. Andra fokuserade repertoaren mer kring den klas-
siska repertoaren. Inom konserterna med kammarmusikalisk repertoar var 
stråkkvartettkonserterna en form där vokalmusik tvärt försvann från pro-
grammen. Dessa konserter riktades även till en särskilt intresserad publik. 
Också programmen vid orkesterkonserterna övergick gradvis till att bli helt 
instrumentala, med musik huvudsakligen ur den klassiska repertoaren. Under 
1830-talet började även så kallade promenadkonserter att bli vanliga. Dessa 
erbjöd orkestermusik, av lättsammare karaktär, ofta dansmusik, operaouver-
tyrer, potpurrier från operor med mera. Det uppkom även allt fler olika typer 
av lättsamma konserter. Weber konstaterar att kanoniserad repertoarer upp-
kom inom olika konsertformer. Han visar att principen att ha en bred bland-
ning i konsertprogrammen övergick till ett större mått av homogenitet. Före 
mitten av 1800-talet hade det varit självklart att konsertprogrammen alterne-
rade mellan vokala och instrumentala stycken, men med tiden ändrades 
detta. En annan viktig förändring var att fokus flyttades från en samtida re-
pertoar till en klassisk repertoar. 

Före mitten på 1800-talet bestod konsertprogrammen av en rad kortare 
nummer i en bestämd ordning. De var uppställda efter variationsprincipen 
och var i allmänhet ganska långa.194 Mer generellt handlade det om att blanda 
olika typer av musik för att skapa kontraster, och mest grundläggande i detta 
var att blanda vokala och instrumentala verk.195 Att ha endast en typ av mu-
sik på programmen ansågs länge som alldeles för enformigt.196 

Redan på 1740-talet började principen med blandade program att etable-
ras i Stockholm.197 Att blanda vokala och instrumentala verk var regel inom 
musiklivet i Stockholm under större delen av 1800-talet och förändringarna 
inträffade kanske något senare än i många av de musikaliska centren i 
Europa. 

Leipzig var en viktig musikstad från vilken Stockholm fick många influ-
enser, men den var speciell eftersom den inte hade någon operainstitution. 
Istället var det Gewandhauskonserterna som stod i centrum för musiklivet. 
Ordningen i vilken olika genrer skulle förekomma på konsertprogrammen 

                               
194 Weber, “Concert (ii)”. 
195 Ibid. 
196 Weber, The great transformation of musical taste, s. 41. 
197 Lennart Hedwall, ”Adolf Fredriks och Louisa Elrikas tid”, Jonsson och Ivarsdotter (red), 
Musiken i Sverige II, s. 76. 
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hade skrivits in i föreningens stadgar och de flesta konserter följde denna 
modell fram till 1830.198 

 

 

Likheterna mellan konsertprogrammens sammansättning i Stockholm och 
Leipzig noterades även av samtida musikskriftställare. I en korrespondensar-
tikel från Leipzig skriven av Gunnar Wennerberg noteras detta förhållande. 

[…] Man ser häraf att konsertprogrammerna här [vid Gewandhauskonserter-
na] och i Stockholm äro hvarandra temlingen lika. Der finnes i båda en för 
publiken behaglig blandning. Men Leipzigerpubliken vill ingalunda veta af 
att den skulle kunna njuta annan musik än s. k. klassisk.199 

I och med att musiklivet i Europa utvecklades mer och allt fler typer av kon-
serter växte fram på marknaden förändrades alltså principerna för konsert-
programmen. Samtidigt blev modet allt viktigare för att forma musiksmaken. 
Mycket av musiken som var på mode bestod i virtuosa stycken och utdrag ur 
populära operor, och var inte bara det som framfördes på konserter, utan 
även det som konsumerades i hemmen.200 

Vid konserterna i Stockholm, vare sig det rörde sig om konserter i Kung-
liga Teaterns regi, enskilda företag eller recettföreställningar av något slag, 
var programmen under den största delen av perioden 1840 till 1890 alltid 
blandade, det vill säga innehöll både instrumentala och vokala inslag. Det 
ansågs alltför enformigt med endast instrumental musik, något som gällde 
Europa i stort. Följande kommentar visar hur denna gängse mening kunde 
uttalas, något som syns på många ställen i exempelvis recensioner. 

                               
198 Weber, The great transformation of musical taste, s. 43. 
199 Sign. G. W-g [Gunnar Wennerberg], ”Några ord om musiken i Tyskland och Italien”, Ny 
tidning för musik 1853:16&17, s. 5. 
200 Weber, “Concert (ii)”: 4. Th 19th and  early 20th centuries”. 
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Då emellertid för en större del af publiken uteslutande symfonimusik kanske 
förefaller något tröttande, vore måhända mera skäl att framdeles gifva en el-
ler högst två symfonier, omvexlande med sångnummer […]201 

Här följer två avskrifter av affischer från Kungliga Teatern för att exemplifi-
era hur programuppställningar kunde se ut. I avskrifterna har jag valt att 
behålla formateringen i ett slags pseudofaksimil. Jag har valt två tillfällen 
med 20 år emellan för att visa att uppläggen såg likartad ut över en längre 
period. Det första exemplet är en konsert given på Kungliga Stora teatern 
den 15/7 1870, med framträdanden av H. Wieniawksi.202 Det andra exemplet 
är en konsert från 1850 där Jacopo Foroni står som konsertgivare203. 

 
Bild 11. Avskrift av Affisch ur Kungliga teaterns äldre affischsamling. 

                               
201 ”Musik: Kongl. Hofkapellets konsert”, Aftonbladet 7/2 1853:30. Vid konserten framfördes 
tre symfonier av Mozart Beethoven och Schumann. 
202 Affisch 15/6 1870, Kungliga teatrarnas arkiv: Kungl. teatrarnas äldre affischsamling, 
bunden, L1A vol. 43. 
203 Affisch 24/3 1850, Kungliga teatrarnas arkiv: Kungl. teatrarnas äldre affischsamling, 
bunden, L1A vol. 23. 
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Bild 12. Avskrift av Affisch ur Kungliga teaterns äldre affischsamling.  
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Vanligen var konserterna uppdelade i två avdelningar med paus emellan. I 
allmänhet öppnades konserten med en ouvertyr, sedan följdes den av väx-
lande instrumentala soloinslag och vokala inslag ackompanjerade av orkes-
tern. Efter pausen spelades vanligtvis ännu en ouvertyr och resten av pro-
grammet löpte på i liknande stil. Ibland framfördes större instrumentala verk 
som symfonier, men det var inte alls ovanligt att satserna delades upp mellan 
konsertens två avdelningar. Detta var en praxis som kritiserades mycket i 
och med att och det betonades att verken borde framföras i komplett skick.204 
Denna praxis kom dock att försvinna med tiden. 

Upplägget på dessa två konserter följer i huvudsak samma mönster som 
Gewandhauskonserterna och var ganska typiskt upplagda för den här tiden. I 
programmet från 1870 kan vi se en något starkare fokusering på virtuosa 
instrumentalverk, vilket är kopplat till Wieniawskis deltagande. 

Konsertprogrammen var ofta ganska långa, vilket lyfts fram i följande ci-
tat från NTM 1855: 

Kan med skäl mot våra konsertprogrammer i allmänhet anmärkas, att de äro 
allt för långa, samt, att vid uppställningen deraf, mer afseende tyckes göras å 
mängden än å beskaffenheten af den musik de innehålla, så måste billigtvis 
erkännas att Fru S:s program, ehuru bestående af icke mindre än 10 större 
numror, i sistnämnde fall stid vida öfver de flesta af våra öfriga konserters, i 
det, med tvänne undantag, blott god musik deri förekom, hvaribland en nyhet 
af mycket intresse. […]205 

Problemet med längden på konsertprogrammen var inte endast en svensk 
företeelse utan var även aktuellt i Europa, särskilt under 1830- och 1840-
talet.206 

Även i Stockholm förekom stråkkvartettkonserter, och dessa var precis 
som i övriga Europa tidiga med att utesluta vokala inslag. Vad gäller orkes-
terkonserterna så skedde även inom dem en förändring mot slutet av den 
period som ligger i fokus här, vilket jag återkommer till senare i detta kapi-
tel. 

Den virtuosa musiken 
Virtuosframföranden blev allt mer centrala inom konsertlivet i Europa under 
1800-talet.207 Denna typ av konserter började i samma form som förmåns-

                               
204 Se exempelvis Wilhelm Bauck, ”Om musikens framsteg i Stockholm under de sista 10 
åren”, Ny tidning för musik 1853:2. ”Instrumentalmusiken har befunnit sig uti ett mera afgjort 
framåtskrifande, och med detsamma äfven det allmänna sinnet derför. De klassiska symfoni-
erna, förut i lösryckt skick använde som blotta fyllnadsnummer, hafva nu intagit sin stånd-
punkt såsom konserternas främsta beståndsdelar […]”. 
205 ”Fru Nissen-Salomans andra konsert, gifven å Kongl. Teatern d. 20 ot”, Ny tiding för 
musik 1855:44, s. 348. 
206 Weber, “Concert (ii)”. 
207 Följande stycke: Weber, ”Concert (ii)”. 
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konserterna och liknande konserttyper där solisten tog hjälp av andra solis-
ter. Även programmen var från början uppställda på samma sätt med en 
blandning av vokala stycken, instrumentala solostycken och orkesterverk. 
Efter 1850-talet började konserterna att övergå till rena solokonserter där 
endast en musiker framförde virtuos musik. 

Under första hälften av 1800-talet började utländska musiker resa till Sve-
rige för att uppträda inom konsertlivet.208 Ofta möttes dessa virtuoser av stort 
intresse, men det var inte alltid fallet. Med tiden mötte dessa resande musi-
ker kritik, även de främsta.209 

Detta inslag inom konsertlivet diskuterades även i den samtida pressen. I 
en artikel i Stockholms musiktidning från 1843 berörs den virtuosa musiken 
av Peter Conrad Boman.210 Boman hävdar att konsertarrangörer tror att hän-
visningen till publikens smak fungerar som ett trollspö genom att nästan allt 
kan döljas bakom det. Trots detta betonar han att det aldrig används för att 
motivera framföranden av ”det verkligt goda och gedigna”. 

[…] besök endast någon af de vanliga virtuos-koncerterna eller representat-
ionen af någon bland de modernaste operorna. Får ni på förra stället höra ett 
stycke af den nyromantiska, mirakulösa, diaboliska skolan, eller hur den kal-
las, och yttrar ni er förundran öfver att sådant kan få namn af musik, så var 
visst att genast erhålla till svar: ”Ja, detta är nu för tiden i publikens smak, det 
kan ni ju märka af de stormande bifallsyttringarne.” Får ni åter på senare stäl-
let höra en tröstlös älskarinna, med förtviflan i hjertat, ja, nära vansinnig, 
uppstämma en française eller vals, och vänder ni er, intagen af en justus dolor 
häröfver, till er loge-granne och utbrister: ”Min Gud, är detta dramatisk mu-
sik, hvars uppgift är att måla sinnesrörelserna?” så bered er på svaret: Hm! 
Visst icke; men sådant har nu en gång kommit i publikens smak; något annat 
vill den ej veta af.” – Och i öfvertygelsen härom arbetas rastlöst på idel nya 
diaboliska och française-mässiga saker; och de som ordna allmänhetens mu-
sikaliska nöjen, skynda genast, för att tillfredställa denna förmenta smak, att 
uppduka nya och ständigt nya rariteter af samma halt med dem, man nyss 
hört så enthusiastiskt applåderas.211 

Boman framhåller dock att det inte egentligen är musiken i sig som lockar 
publiken, utan snarare den framförande artisten. 

Ett antagande som jag redan berört, och som stödjs av detta påstående, var 
att det är sannolikt att kända virtuosa musiker drog mycket publik, vilket 
gjorde att bland annat Kungliga Teatern presenterade virtuosa inslag på sin 
scen. Dessa konserter var i högre grad än andra kommersiella företag. 

                               
208 Jonsson och Tegen, ”Musiklivet privat och offentligt”, Jonsson och Tegen (red), Musiken i 
Sverige III, s. 102. 
209 Ibid, s. 105. 
210 Sign. Bmn [Peter Conrad Boman], ”Publikens smak”, Stockholms musiktidning 1843:4, s. 
2–4. 
211 Boman, ”Publikens smak”, s. 2. 
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Om man tittar närmre på musiken vid dessa framträdanden handlade det 
alltså om virtuos musik, det vill säga att den kräver stor teknisk skicklighet, 
men inte nödvändigtvis har så stort konstnärligt djup. Denna typ av konserter 
innehöll dock sällan endast denna typ av musik i Stockholm. Det var fortfa-
rande variationsprincipen som gällde även i dessa fall. Här är en avskrift av 
en affisch ur Kungliga Teaterns affischsamling från 18 juni 1863, då den 
berömde violinvirtuosen Henri Wieniawski gav konsert. 

 
Bild 13. Avskrift av affisch ur Kungl. teatrarnas äldre affischsamling.212 

Denna konsert visar en ganska typisk uppställning för denna typ av virtuos-
konsert. Den innehöll virtuosa stycken, ofta komponerade av artisten själv, 
blandat med instrumentala orkesterverk och vokala operautdrag. Det kunde 
även förekomma mindre varierade konsertprogram, som exempelvis denna 
konsert som violinvirtuosen Heinrich Wilhelm Ernst höll på Kungliga Tea-
tern 1847. 

                               
212 Affisch 18/6 1863, Kungliga Teatrarnas arkiv: Kungl. teatrarnas äldre affischsamling, 
bunden, L1A vol. 36. 
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.  
Bild 14. Avskrift av affisch ut operans affischsamling.213 

Skillnaden är att det här inte förekommer några vokala inslag, men de solist-
iska styckena är mycket snarlika. De virtuosa programmens uppställning var 
således ganska likartade över större delen av perioden. 

                               
213 Affisch 2/10 1847, Kungl. teatrarnas äldre affischsamling, bunden, L1A vol. 21, Kungliga 
teatrarnas akriv. 
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Symfonikonserter 
Ludvig Norman skriver i en artikel i NTM 1853 om sina tankar rörande of-
fentlig musik i Stockholm.214 I denna artikel berör han förutsättningarna för 
produktionen av symfonikonserter. Det han efterfrågar är renodlade instru-
mentala symfonikonserter, något som inte förekom i någon större utsträck-
ning i Stockholm. Konserterna som Norman förespråkade skulle vara upp-
lagda i tre avdelningar varav den första skulle innehålla en konsert av ”nå-
gon av de äldre klassikerna”, den andra av något mer samtida och den tredje 
av någon av Beethovens symfonier.215 Detta var på 1850-talet en förhållan-
devis modern inställning till konserternas upplägg.  Han förespråkade även 
för den lyriska scenens verksamhet upptagandet av nyare operor, och beto-
nade att det inte företrädesvis bör vara italienska arbeten utan även tyska. 
Han förespråkade även bevarande av uppsättningar av äldre verk. Detta visar 
tydliga influenser från hans utlandsvistelser i Tyskland. 

Redan i början av 1850-talet hade den dåvarande hovkapellmästaren 
Jacopo Foroni gjort försök att introducera renodlade instrumentala och or-
kestrala program. Detta var konserter till förmån för Hovkapellets pensions-
kassa. En hölls exempelvis den 10 februari 1852 i La Croix’s salong, och 
även en liknande året innan hade hållits.216 På programmet stod tre symfo-
nier, nämligen Mendelssohns Symfoni i A-dur (den 4:e), Haydns symfoni i 
f-moll och Beethovens symfoni i A-dur (den 7:e). Av dessa rubriceras den 
första som ”ny” och den andra som ”ej förut uppförd”.217 I recensioner av 
konserten visar det sig att den inte verkar ha lockat en särskilt stor publik.218 
Anledningen till detta tror Aftonbladets recensent berodde på brister i annon-
seringen, medan Stockholms Dagblad framhöll att det handlade om att det 
sammanföll med något annat inom societetslivet.219 Båda verkar dock över-
ens om att det var ett mycket intressant och värdefullt försök och uppmanar 
arrangören att göra om det. Detta försök blev dock inte långlivat, vilket tro-
ligen kan förklaras med att publiken uteblev. 

Normans artikel skulle kunna ses som ett slags agenda, plan eller program 
för hans framtida verksamhetsperiod i Stockholm. Som hovkapellmästare 
fick han en gyllene position för att genomföra alla dessa förslag som han 
kom med i sin skrift, och mycket av det blev verklighet. Ett försök gjordes 
redan under hans andra år som hovkapellmästare 1862 då större delen av 
                               
214 Norman, ”Några anmärkningar rörande offentlig musik i Stockholm”, Ny tidning för musik 
1853:3. 
215 Norman, ”Några anmärkningar rörande offentlig musik i Stockholm”, s. 4. Tonsättaren han 
ger som förslag är Schubert, Spohr, Gade och Mendelssohn, och det han föreslår är framfö-
randen av hela verken (inte enstaka satser). 
216 ”Kongl. Hofkapellets stora Sinfonikonsert”, Aftonbladet 11/2 1852. 
217 Ibid. 
218 ”=Den musikaliska delen af allmänheten.”, Stockholms Dagblad 12 februari 1852 och 
”Kongl. Hofkapellets stora Sinfonikonsert”, Aftonbladet 11/2 1852. 
219 ”Kongl. Hofkapellets stora Sinfonikonsert”, Aftonbladet 11/2 1852 och ”=Den musikaliska 
delen af allmänheten..”, Stockholms Dagblad 12 februari 1852. 
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Mendelssohns oratorium Paulus uppfördes på Kungliga Teatern av Nya 
Harmoniska sällskapet.220 Verket framfördes sedan igen i helhet senare 
samma år vid Hovkapellets konsert. Genom att Norman varit verksam inom 
många delar av musiklivet hade han större möjligheter att genomföra sina 
planer då han hade resurser till sitt förfogande som få andra hade. Dessa 
resurser bestod bland annat i ett stort personligt kontaktnät samt hans posit-
ioner som lärare vid konservatoriet, akademiledamot, ledare av Nya Harmo-
niska sällskapet och Musikaliska konstföreningen. Han utnyttjade dessa re-
surser senare för att genomföra den typ av projekt som han presenterat 1853. 

Mellan 1868 och 1870 arrangerade Bernhard Fexer symfoniska söndags-
konserter på Mindre Teatern221 och mellan 1872 och 1878 arrangerade Au-
gust Meissner sina populära symfonikonserter på Berns.222 Meissner satsade 
vid sina symfonikonserter särskilt på ny symfonisk musik, såväl utländsk 
som inhemsk, och framförde många verk som tidigare aldrig framförts i 
Stockholm. Sista året dessa konserter gavs kom Meissner att få konkurrens 
av Kungliga Teatern och Ludvig Norman som då också började ge symfoni-
konserter. 

25 år efter att Norman klargjort sina förhoppningar över musiklivet i 
NTM, dirigerade han den första så kallade ”Symfonikonserten” på Kungliga 
Teatern.223 Då framfördes en konsertouvertyr av Niels W. Gade, en aria ur 
Josef i Egypten av Étienne Méhul, Felix Mendelssohns pianokonsert i g-
moll, en aria ur Estrella di Soria av Franz Berwald samt Beethovens 7:e 
symfoni. Denna konsert följdes av en serie på fem ytterligare enligt samma 
mönster under resten av spelåret samt sex ytterligare konserter under föl-
jande spelår och fortsatte långt efter Normans död 1885. Programmen bestod 
från början av större tre orkesterverk (oftast en ouvertyr och en symfoni samt 
något mer orkesterverk till exempel en solokonsert) samt två mindre vokala 
inslag, men med tiden övergick det till en större fokus på instrumentala verk. 

Lite drygt två år efter den första symfonikonserten hölls den då fjärde 
symfonikonserten för året den 24 januari 1880. Denna konsert var den första 
med ett program bestående helt av instrumentala orkesterverk. Programmet 
innehöll en symfoni i g-moll av Haydn, tre instrumentala satser ur Berlioz La 
damnation de Faust samt Beethovens 6:e symfoni. Det ursprungliga syftet 
med de symfoniska konserterna var att främja den symfoniska musiken, och 
att presentera musik som inte tidigare framförts på den kungliga scenen. 
Med det var dock inte givet att symfonikonserterna endast skulle komma att 

                               
220 Ett sällskap som han också själv varit med och grundad 1860. 
221 Se Owe Ander, ”Svenska sinfoni-författares karakteristiska orkester-egendomligheter”: 
Aspekter på instrumentations-, orkestrerings- och satstekniken i Berwalds, Lindblads och 
Normans symfonier (diss. Stockholm: Univ. 2000), s. 74 och 85–86. 
222 Jonsson och Tegen, ”Musiklivet privat och offentligt”, Jonsson och Tegen (red.), Musiken i 
Sverige III, s. 116.  
223 Affisch 5/1 1878, Kungl. teatrarnas äldre affischsamling, bunden, L1A vol. 51, Kungliga 
teatrarnas arkiv. 
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innehålla endast instrumental musik, utan ofta fördes också ett par mindre 
vokala stycken in på programmen. Från 1879 slutade Norman fungera som 
ledare för operaverksamheten och verkade fortsättningsvis endast som diri-
gent vid konserterna.224 Symfonikonserterna var en insats från Normans sida 
i syfte att ytterligare befästa instrumentalmusikens plats på den kungliga 
scenen, men även en satsning för att förbättra denna musikgenres ställning i 
musiklivet i stort. Detta kan ses som ett resultat av det projekt han presente-
rat 25 år tidigare. 

Symfonikonserterna på Kungliga Teatern kritiserades i en artikel i SM 
1882, av en madame Héritte-Viardot225. Hon förhöll sig mycket kritisk till 
dessa, mycket beroende på den repertoar som framfördes, men även gällande 
mer allmänna förhållanden inom orkesterverksamheten.226 I början på arti-
keln betonade hon Normans betydelse som tonsättare och musikalisk ledare 
och menade att kritiken som lades fram inte på något sätt var riktad mot ho-
nom personligen.227 

De klassiska konserterna äro visserligen en ej allenast nyttig utan till och med 
oundgänglig institution. För massan liksom för den enstaka individen fordras 
en musikalisk underbyggnad, grundad på kännedomen af de gamla mäster-
verken, dessa odödliga verk som hafva ett dubbelt intresse: skönhetens och 
historiens. Det är detta mål hvartill L. Norman sträfvar med den dubbla auk-
toriteten af erfaren orkesteranförare och skicklig kompositör.[…] Frågan är 
att få veta, om symfonikonserterna, sådana de nu äro ordnade vid Kongl. 
Operan, äro till någon bestämd nytta? Vi svara härpå djerft nej. Herr Norman 
har utan tvifvel rätt i sin åsigt att man framför allt måste göra publikens klas-
siska uppfostran, men man får emellertid icke göra sig skyldig till den villfa-
relse, som så länge styrt skolan i Leipzig, att ”utom i klassiken gifves ingen 
salighet”. Villfarelsen är stor och har för konsten menliga följder.228 

Kritiken rör främst programmens uppställning och omfattning. Héritte-
Viardot anser att konserterna inte fyllde något större syfte i och med att pro-
grammen främst bestod av några få klassiska verk. Även om det fanns ett 
bildningssyfte anser hon att denna bildning blev alldeles för smal genom 
dessa konserter och att de således snarare hade en negativ effekt. Istället 
skulle ny modern musik framföras. Hon pekar på bland andra Berlioz, Liszt 
och Wagner. Mer generellt utsträcker sig hennes kritik även till den mono-
polism som rådde över orkestern, och privilegiet att endast behöva lyda un-
der anförandet av de egna dirigenterna. Detta, hävdar Héritte-Vierdot, orsa-

                               
224 Tomas Löndahl, ”Ludvig Norman”, Jonsson och Tegen (red), Musiken i Sverige III, s.353. 
225 Louise Héritte-Viardot var systerdotter till den kände sångpedagogen Manuel Garcia d.y 
(hos vilken många svenska sångare studerat). Hon arbetade själv bland annat som sånglärare 
och, även i Stockholm i början på 1880-talet. Adolf Lindgren ”Viardot”, Nordisk familjebok 
(Stockholm 1921), s. 196. <http://runeberg.org/nfcl/0114.html>  
226 Louise Héritte-Viardot, ”Symfonikonserterna”, Svensk musiktidning 1882:1, s. 3–4. 
227 Ibid, s. 3. 
228 Ibid. 
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kade att stora tonsättare och dirigenter utomlands inte kunde presentera sig i 
Stockholm eftersom det skulle innebära alltför mycket arbete och dåligt re-
sultat att försöka arrangera konserter utan Hovkapellet. Detta bidrog i sin tur 
till en brist på ny musik i huvudstaden. Här kan man ifrågasätta kritiken 
bland annat med hänvisning till konserten med Grieg 1873 som nämnts tidi-
gare. Även om det var praxis för Hovkapellet att anföras av sina egna ledare 
så verkar det inte varit omöjligt för andra dirigenter att få dirigera orkestern. 

Norman svarade på denna kritik i en artikel i efterföljande nummer där 
han även ville ta tillfälle att bemöta den kritik som även förekommit i andra 
publikationer. Det märks i Normans bemötande av denna kritik att hans 
ståndpunkter förändrats något på de 25 år som gått efter hans uttalande i 
NTM 1853. Hans erfarenheter hade gjort honom mer ödmjuk för de reella 
problem som fanns och han var mycket mindre optimistisk. 

För hvar och en med en större teaters verksamhet något så när förtrogen indi-
vid, ja, för den till och med alldeles oinvigde, inlyser det, att en Kgl. operate-
ater, med sin mycket bestämdt förelagda uppgift, att vårda operan och, som 
hos oss, äfven det högre skådespelet, icke tillika kan eller ens bör vara en 
ordnad konsertinstitution. Om icke desto mindre en Kgl. Teater företager sig 
(exemplet står här i Stockholm, som jag tror, alldeles enstaka), att under te-
minens lopp då och då gifva symfonikonserter i ett samhälle, der genren icke 
samtidigt kultiveras, vill det nästan synas, som om man heldre borde hålla en 
teaterdirektion räkning för det intresse den visat en konstgren, med hvilken 
den, strängt taget, icke har något gemensamt, än uppställda fordringar, som 
med bästa vilja icke kunna uppfyllas.229 

Norman försvarar företaget först genom att peka på den stora, och inte alls 
självklara insats som detta innebar för musiklivet, något som kan kopplas till 
hans ursprungliga visioner. Han visar dock här att han inte alls längre var 
övertygad om att en opera eller teater egentligen borde vara en ”ordnande 
konsertinstitution”, men det faktum att teatern ändå tog på sig denna uppgift 
för att främja den symfoniska musiken i staden borde berömmas. Att teater-
institutionen tagit ansvar för symfonigenrens upprätthållande inom musikli-
vet var då kanske ett nödvändigt ont, men bättre än ingenting. Kungliga Tea-
tern var ingen konsertinstitution, utan en opera- och teaterinstitution, men i 
och med att det inte fanns någon liknande scen eller organisation att tillgå i 
staden fick den även denna funktion. Norman förklarar vidare: 

Ty annorlunda ordnade än dessa konserter nu äro, kunna de å en Kgl. teater 
aldrig blifva. I detta hänseende har den sig för saken intresserade tvifvelsutan 
lagt märke till, att konserterna understundom följa temligen hastigt på 
hvarandra, då deremot å andra sidan långa månader gå förbi, innan ett lifs-
tecken åt instrumentalhållet åter förspörjes. Hvad bevisar denna oregelbun-
denhet? Jo, som lätt insedt, symfonikonserternas fullkomliga beroende af tea-
terns öfriga arbeten till den grad, att de liksom måste insmygas vid 

                               
229 Ludvig Norman, ”Symfonikonsertern: Genmäle”, Svensk musiktidning 1882:2, s. 10. 
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gynsamma tillfällen då ledighet till repetitioner inträffa. Tiden för dessa repe-
titioner är dessutom så knappt tillmätt, att Kgl. Hofkapellet måste ansträngas 
med generalrepetition samma dag konserten skall gå.230 

Istället för att förutsätta att alla musiker skulle göra detta extra arbete, endast 
genom ”värman för saken” som han tidigare uttryckt det, hade han här en 
helt annan bild av situationen som han även företrätt i andra sammanhang. 
Här återkommer kritiken över bristen på repetitionstid för Hovkapellet ytter-
ligare en gång. Norman anser att det inte fanns så mycket annat val än att 
hålla konserterna på det här sättet i och med att de var en sidoverksamhet till 
teaterverksamheten. Bristen i repetitionstid var en orsak till att inte fler nya 
verk spelades på dessa konserter. Norman framhåller att nyare verk ställde 
mycket högre krav på inövningen än äldre, speltekniskt enklare verk. Han 
betonar dock att målet var att ”hvarje verkligt epokbildande symfoniker” 
skulle representeras på dessa konserter.231 Även detta går tillbaka på hans 
ursprungliga vision också vad gäller repertoaren, där han fortfarande hade en 
övertygelse om de klassiska verkens betydelse – tillsammans med nyare 
musik.  Han vill med detta dock inte avhysa all kritik som lades fram av 
Héritte-Vierdot, utan hans åsikter liknar hennes gällande framförande av 
symfonisk musik i Stockholm. Norman anser att Kungliga Teatern inte var 
rätt forum för den ordnande konsertinstitutionen, utan att det borde finnas en 
separat konsertinstitution som verkade enkom för instrumentalmusiken. Han 
har dock ingen riktig lösning på problemet men håller heller inte med om 
Héritte-Vierdots lösningar, som gick ut på att hyra in någon orkester från 
exempelvis Tyskland som under ledning av någon svensk dirigent kunde 
hålla konserter exempelvis i KMAs lokal.232 Trots att Norman vid detta till-
fälle hade kontakter inom hela musiklivet såg han inte längre lika självklara 
lösningar på problemet som han gjort i början av sin karriär, trots de resurser 
som fanns honom till hands. 

Normans symfonikonserter var inte en företeelse utan anknytning till ut-
vecklingen inom musiklivet i Europa. Med tiden förändrades inställningen 
till programsammansättningen och det blev allt vanligare med exempelvis 
renodlade instrumentala program i de stora musikstäderna.233 Det var en del 
av den uppdelning som förekom inom musiklivet i stort, där olika mu-
siksmaker och repertoarer skapade egna vägar.234 

Kungliga Teatern var den enda institution som hade makt att påverka och 
styra konsertverksamheten i staden, oavsett om det handlade om framföran-
den av rent instrumental musik eller mer blandad musik. Detta var ett faktum 
som hade kritiserats ända sedan 1850-talet. Inom Kungliga Teaterns organi-

                               
230 Norman, ”Symfonikonsertern: Genmäle”, s. 10. 
231 Ibid, s. 11. 
232 Héritte-Viardot, ”Symfonikonserterna”, Svensk musiktidning 1882:1, s. 4. 
233 Weber, The great transformation of musical taste, s.239. 
234 Ibid, s.236. 
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sation hade dock konsertverksamheten institutionaliserats, genom att den 
blivit en fastare del av verksamheten och genom att det fanns en tydlig kon-
tinuitet. Före symfonikonserterna hade konserter på den kungliga scenen 
främst skett i arrangemang av enskilda privata krafter eller som löneförmån 
för någon anställd. Konserterna gjorde i detta fall varken till eller från i den 
egentliga organisationen annat än att bidra till en större arbetsbörda för hov-
kapellisterna. Det som konserterna dock bidrog med var att erbjuda möjlig-
het att låta utländska artister visa upp sig, vilket bidrog till att öka intresset 
för institutionen. Det kunde även bidra som statusmarkör för Kungliga Tea-
tern i och med kopplingen till internationellt erkända namn. Men utöver 
detta fanns inom organisationen krafter som såg möjligheterna att främja 
konsertlivet genom konsertverksamheten, och symfonikonserterna är den 
tydligaste markeringen av detta. Att symfonikonserterna var betydelsefulla 
inom Stockholms musikliv konstateras i SM 1882: 

De [symfonikonserterna] utgöra näst k. operan den vigtigaste faktorn i vårt 
musiklif, så väl genom den genre de representera, som genom sitt konstnär-
liga innehåll och den utmärkta exekution de erhålla.235 

Parallellerna mellan Meissners och Normans symfonikonserter är tydliga, 
inte minst genom att de följde på varandra och även en säsong framfördes 
samtidigt. I Louise Héritte-Viardots artikel om symfonikonserterna på Kung-
liga Teatern nämns även dessa och hon satte där upp dem som ett ideal för 
hur denna typ av konserter skulle göras. 

Men hvarje sjukdom har sitt botemedel, om man gör sig besvär först att söka, 
sedan använda det. Detta botemedel, det enda i vår tanke, skulle vara att un-
der de bästa vilkor och med stor ihärdighet göra det, som Aug. Meissner re-
dan fordom försökt: Konserter med uteslutande modern musik. Herr Meiss-
ner har gjort ett försök som icke lyckats utaf flera skäl – brist på tillräckliga 
medel och brist på intresse hos publiken, efter hvad man påstår. – Det är möj-
ligt, men vi hafva bättre tankar om det stora flertalet af publik, en sådan 
denna publik nu är, sedan de nya operorna utvecklat dess smak. Meissnerska 
konserterna egde rum för flera år sedan och då i en lokal, som är föga lämplig 
för något allvarligt – Berns salong – der man troligen alltid skall föredraga att 
supera och röka, under det man låter örat behagligt kittlas af en Strauss’vals 
eller ett operett-potpurri. Och slutligen kan man icke dölja för sig att i en sak 
af denna vigt måste man göra flera försök innan man lyckas. Påminnom oss i 
förbigående att Meissners konserter till någon del varit orsak till inrättandet 
af symfonikonserterna på kongl. teatern, och låt oss således  gifva hvar och 
en den ära honom tillkommer. 236 

Det är initiativet som beröms här även om hon erkänner att Berns salong inte 
var rätt forum för detta försök. Huruvida Meissners konserter bör ses som 

                               
235 Signaturen –h–, ”Från scenen och konsertsalen”, Svensk musiktidning 1882:5, s. 38. 
236 Héritte-Viardot, ”Symfonikonsertern”, Svensk musiktidning 1882:1, s. 4. 
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upphov till Normans kan lämnas åt sidan, likaså om Normans konserter möj-
ligen konkurrerat ut Meissners. Det kan lika väl ha varit så att de lades ner 
för att de inte bidrog till tillräcklig inkomst för att motiveras. Men dessa två 
försök ledde till en allt starkare etablering av den symfoniska musiken i 
Stockholm under 1870- och 1880-talet och var en viktig del av den struktu-
rella omvandlingen av musiklivet. 

Ombildning och nybildning inom Stockholms konsertliv 
I det här kapitlet har konsertlivet i Stockholm under perioden ca 1840 till 
1890 studerats. Under perioden uppkommer allt fler olika typer av musik-
framföranden i det offentliga och det är en period då ett konstmusikaliskt 
konsertliv separeras från mer lättsam underhållningsmusik. 

Kungliga Teatern hade en central position inom Stockholms konsertliv. 
Utöver teater- och operaverksamheten hölls även konserter på den kungliga 
scenen och dessa var ett centralt inslag i konsertlivet. Det var också den 
främsta arbetsgivaren för professionella sångare, sångerskor och musiker i 
staden. Utöver detta var operaorkestern Hovkapellet den enda fullständiga 
symfoniorkestern i staden och på så sätt också en avgörande faktor för ar-
rangerandet av konserter med orkesterrepertoar. Orkesterns skyldigheter mot 
teaterorganisationen var dock ett hinder för dess verksamhet som konsertor-
kester utanför teatern och också ett problem inom konsertlivet. Som musik-
institution tjänade Kungliga Teatern på den institutionella form som redan 
fanns inom teaterorganisationen och funktionen som musikinstitution forma-
des inom den. Genom att teatern hade ekonomiskt stöd först från kungen och 
sedan från staten hade den en mycket fastare ekonomisk bas och verksam-
heten var således mer säkrad än någon annan musikalisk arena. Den organi-
sation som fanns inom teatern skapade en kontinuitet som varade under hela 
århundradet och som hjälpte till att skapa kontinuitet inom konsertlivet. 
Även andra teatrar kom med tiden att ha betydelse för konsertlivet i och med 
att de också erbjöd arbetsmöjligheter för professionella sångare, sångerskor 
och musiker. 

Det var inte endast inom teaterns egen organisation som konserter arran-
gerades på den kungliga scenen, utan den kunde även upplåtas åt enskilda 
entreprenörer som betalade för att använda teaterns resurser. Detta var dock 
inte helt frikopplat från verksamheten utan teatern hade fortfarande en viss 
kontroll över det som framfördes på scenen i och med att de som ville nyttja 
scenen måste godkännas innan de fick tillträde. Det var viktigt för teatern att 
ha kontroll över det som framfördes på scenen för att bevara sitt rykte. Men 
denna praxis visar också hur en gammal kunglig institution förändrades för 
att anpassas till den marknad som växte fram under perioden. Detta var nå-
got som även ägde rum inom kyrkan, genom att den kom att fungera som en 
musikalisk arena inom konsertlivet frikopplad från den kristna riten. 
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Utöver dessa gamla institutioner som förändrades inom den nya musik-
marknad som växte fram uppkom även helt nya arenor för musik. Musik-
marknaden var starkt kopplad till de strukturella förändringarna inom sam-
hället i stort. I och med övergången till ett borgerligt samhälle uppkom en 
allt större efterfrågan på underhållning av olika slag. Musiken var en viktig 
del av detta, men det hade även samband med utvecklingen av exempelvis 
restaurang- och caféväsendets etablering. Kopplingen till det allmänna nöjes-
livet bidrog till en ökad skiktning mellan konst och underhållningsmusik, 
men det bidrog även i vissa fall till ytterligare utvidgning av konstmusiksfä-
ren. Detta skedde genom att vissa nöjesetablissemang som Hotel De la Croix 
och Berns salonger användes även för framföranden av konstmusik. 

Förutom de nya arenorna inom nöjeslivet började allt fler olika typer av 
lokaler att användas som konsertsalar i och med att efterfrågan på konserter 
ökade. Förutom teatrar och kyrkor användes andra större samlingslokaler för 
konsertbruk. KMA deltog också inom konsertlivet, dels genom elevkonser-
ter, som del av större samarbeten och som konsertlokal. 

Alla gamla institutioner – Kungliga Teatern med Hovkapellet, Kungliga 
Musikaliska Akademien, och stadens kyrkor – genomgick förändringar som 
anpassades till en ny musikmarknad som växte fram. Kontinuiteten bevara-
des inom organisationerna, men delar av verksamheten anpassades till mark-
naden och i och med att alla även hade externa aktörer som framförde musik 
på scenerna öppnades de upp mot den borgerliga offentligheten. Tidigare 
hade alla framföranden skett inom den representativa offentligheten, men i 
och med denna förändring blev de gamla institutionerna istället en del av den 
borgerliga offentligheten. 

En central process inom den strukturella omvandlingen av musiklivet var 
uppdelningen mellan en konstmusiksfär och en underhållningssfär. Detta blir 
särskilt tydligt genom konsertrepertoaren och upplägget på konsertprogram-
men. Under perioden 1840 till 1890 etableras en konstmusikalisk kanon som 
kom att ligga till grund för det konstmusikaliska konsertlivet. Detta handlar 
inte främst om ny musik utan om en etablering av en särskild repertoar som 
huvudsakligen baserades på musik av tonsättare främst från slutet av 1700-
talet och början på 1800-talet. Detta var inte något som var unikt för Sverige 
och Stockholm, utan gällde i hela Europa under mitten och senare delen av 
1800-talet. Frågor om repertoarens sammansättning och konsertlivets upp-
byggnad blev en viktig fråga i den samtida musikdebatten och flera uttalade 
sig kritiskt i denna fråga. Musikdebatten var en viktig del i den strukturella 
omvandlingen av musiklivet och hjälpte till att forma idéer kring just frågan 
om repertoarens sammansättning och konsertlivets uppbyggnad. Flera aktö-
rer som uttalade sig i denna debatt kom att nå viktiga positioner och fick 
därigenom möjlighet att påverka strukturerna genom sitt professionella ar-
bete inom musiklivet. 
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Kapitel 4 – Musikutövarna. 
Professionaliserinen och förhållandet mellan 
professionella och amatörer inom musiklivet 

Detta kapitel behandlar musikutövarna inom det offentliga musiklivet. Det 
handlar både om professionella inom musikfacket och om amatörer.1 Jag vill 
visa att samverkan mellan professionella och amatörer präglade musiklivet 
samtidigt som musiklivet genomgick en professionaliseringsprocess som 
blev allt starkare under andra hälften av 1800-talet. Professionaliseringen var 
en viktig process inom den strukturella omvandlingen av musiklivet och 
denna process ägde rum inom flera olika områden av musiklivet. Den yttrade 
sig på olika vis inom olika områden. Antalet professionella musiker ökade 
samtidigt som musiklivet expanderade. I och med att efterfrågan på offent-
ligt framförd musik ökade, så tilltog även antalet arbetsmöjligheter. Det var 
inte endast musikeryrket som professionaliserades, utan även tonsättaryrket 
genomgick en förändring, även om det kan diskuteras om det är aktuellt att 
tala om ett ”tonsättaryrke” förrän in på 1900-talet. Detta bidrog även till en 
förändring av strukturen på stadens musikutbildningar som formades om mot 
en allt högre specialisering. Även musikskriftställeriet genomgick en process 
mot ökad specialisering. Det handlade inte om att musiken kunde vara ett 
yrke – det hade det varit för många under en lång period– utan om ett nytt 
sätt att se på yrket och yrkesverksamheten som skilde sig från tidigare före-
ställningar om vad det innebar. Det var en process som kan iakttas inom 
många olika delar av samhället och inom många olika yrkesgrupper under 
den här tiden, och var således något som låg i 1800-talets tidsanda. 

I följande kapitel undersöks musikutövarnas roll i den strukturella om-
vandlingen av det offentliga musiklivet i Stockholm under perioden ca 1840 
till 1890. Bland annat studeras den process som kom att leda till en succes-
sivt ökande professionalisering av musiklivet under 1800-talet senare del. 
För att närma mig denna process behandlar jag den arbetsmarknad som fanns 
och de förhållanden som rådde inom olika yrkesgrupper. Här undersöks 
också hur utbildningarna förändrades, eftersom utbildningarna var en central 
                               
1 Musiker och sångare som ägnade sig åt musiken för nöjes skull betecknas olika under 1800-
talet. Dessa benämndes bland annat som amatörer, musikälskare, och dilettanter. Jag har valt 
att huvudsakligen använda termen amatörer för att beteckna musiker och sångare som ägnade 
sig åt musiken i nöjessyfte, till motsats till dem som hade en yrkesmässig verksamhet inom 
musiken. 
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förutsättning för professionaliseringen av musiklivet och viktiga i omvand-
lingen av musiklivet. Slutligen undersöks även samverkan mellan profess-
ionella och amatörer inom musiklivet och den offentliga diskussionen kring 
detta förhållande. 

Professionella musiker. Musikyrken under 1800-talet i 
Stockholm 
Arbetsmarknaden för musiker bestod generellt sett av anställningar vid 
Kungliga Teatern, privatteatrar, regementen, orkestrar fast knutna till restau-
ranger eller liknande eller anställningar som kyrkomusiker, musiklärare, 
samt tillfälliga engagemang i olika sammanhang.2 Det var vanligt att musiker 
kombinerade olika tjänster och verksamheter.3 Utöver detta fanns andra 
verksamhetsområden under stora delar av perioden som i stort sett fungerade 
som en sidoverksamhet. Dessa var bland annat komposition, kammarmusik, 
soloframföranden och musikkritik. Detta gällde de musikyrken som förekom 
inom Stockholms musikliv, men det fanns även turnerande solomusiker som 
periodvis verkade inom staden. 

Det finns inte utrymme i denna undersökning att göra en fullständig och 
djupgående studie över alla musikyrken som fanns representerade ca 1840–
1890 i Stockholm. Dessutom har tidigare mer detaljrika studier gjorts på 
flera yrkesgrupper.4 Jag har därför istället valt att övergripande diskutera de 
olika typer av musikyrken som fanns för att skapa en överblick och sedan 
göra några fördjupade studier inom grupper som var särskilt viktiga för den 
strukturella omvandlingen av musiklivet. 

Diskussionen kring professionaliseringen av musikyrket var aktuell både i 
Sverige och i andra europeiska länder. Ett exempel på hur frågan behandla-
des i England finns i ett föredrag från 1880 av Charles Kensington Salaman,5 

                               
2 Åke Edenstrand, ”Civila och militära musiker”, Jonsson och Tegen (red), Musiken i Sverige 
III, s. 155. 
3 Ibid. 
4 Sångerskorna vid Kungliga Teatern har studerats av Hennel i Mod och försakelse. Hovka-
pellet har studerats av Owe Ander i artikeln ”The Royal Court Orchestra in Stockholm 1772-
1885”, The Opera Orchestra in 18th- and 19th-Century Europe I och berör även detta i sin 
avhandling "Svenska sinfoni-författares karaktäristiska orkester-egendomligheter". Hovka-
pellet har också studerats av Norlin och Trobäck i Kungl. Hovkapellets historia 1526-1926, 
och Gunhild Karle i Ludvig Norman och Kungl. Hovkapellet i Stockholm 1861-90 samt Lud-
vig Norman och Kungl. Hovkapellet i Stockholm 1861-90. Karin Hallgren har studerat perso-
nalen (både sångare, musiker, och kapellmästare) vid Mindre Teatern i Borgerlighetens tea-
ter. Musiker har även behandlats generellt av Åke Edenstrand i ”Civila och militära musiker” 
i Musiken i Sverige III. 
5 Charles Kensington Salaman (1814–1901) var en engelsk pianist och tonsättare och medlem 
i de lärda musiksällskapen Musical Institute of London, Musical Society of London och 
[Royal] Musical Association (RMA), varav han även var med och grundade de två sista. Han 
gav även offentliga föreläsningar om musik i London och i andra städer. Christina Bashford, 
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publicerat i Proceedings of the Musical Association.6 Detta föredrag diskute-
rar hur det var att ha musiken som yrke under 1800-talets senare del. Sala-
man konstaterar att jämfört med tidigare så var situationen för dem som hade 
musiken som yrke inte särskilt gynnsam på grund av de förhållanden som 
rådde inom landet och särskilt inom huvudstaden. Synen på musikeryrket 
och professionaliseringen sammanföll till stor del med de kategorier som 
brukar ställas upp inom professionaliseringsforskningen. Salaman konstate-
rar att musikerns sociala status hade höjts avsevärt och räknar upp flera fak-
torer som bidragit till detta. Flera av de faktorer han räknar upp sammanfall-
ler med de aspekter som lyfts fram i professionaliseringsteorierna (se inled-
ningskapitlet s. 26–28). Han uppmärksammar bland annat de professionella 
musiksällskapen och dess publikationer, de högre musikutbildnings-
institutionerna och kollegiala sammanslutningar inom akademierna. Men 
trots att han ser en höjd status inom yrket pekar han även på de svårigheter 
som fanns inom musiklivet. Han lyfter fram svårigheterna med att få mer 
ambitiös musik publicerad (något som tonsättarna fick bekosta själva) samti-
digt som konsumtionsmusiken gav stora pengar. För dem som ville anträda 
artistbanan var det inte enkelt att slå igenom och de konserter som gav mest 
inkomst var de som kontrollerades av musikförlagen, vilka aldrig engage-
rade okända musiker. Allmänhetens och pressens omdömen var också avgö-
rande för karriären. 

I den svenska debatten kring musiklivet återkommer många av dessa syn-
punkter vilket visar tydliga paralleller mellan England och Sverige vad gäller 
synen på musikeryrket och dess professionella status. 

Orkestermusiker och instrumentala solister 
Musikeryrket hade generellt sett inte någon särskilt hög social ställning, men 
kunde förhöjas genom någon form av anställning. Dessa anställningar fanns 
främst inom Kungliga Teatern, kyrkan eller militären.7 Detta gällde främst 
under första hälften av århundradet. Musiker som inte hade denna form av 
auktorisering men som ville framträda var oftast tvungna att uppträda med 
virtuost spel för att uppmärksammas, något som med tiden kom att möta allt 
större kritik.8 De flesta resande artister som besökte Stockholm hade virtuos 
musik på sina program, men med tiden började denna praxis mer och mer 
uppfattas som charlanteri och även de mer seriösa och välkända artisterna 

                                                                                                                             
”Salaman, Charles (Kensington)”, Grove music online. Oxford music online, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/24355?q=charles+salaman
&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit (hämtat 2013-07-23). 
6 Charles Kensington Salaman, ”On Music as a Profession in England”, Proceedings of the 
Musical Association. 6th Sess. (1879 - 1880) http://www.jstor.org/stable/765351 (hämtat 
2014-01-07). 
7 Jonsson och Tegen, ”Musiklivet privat och offentligt”, Jonsson och Tegen (red.), Musiken i 
Sverige III, s. 102. 
8 Ibid. 
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kunde få utstå kritik.9 Trots detta förekom många resande musiker och sång-
are i Sverige. 

Det var långt från alla musiker som hade låg social status, men de som 
hade högre status var alltså i allmänhet kopplade till anställning inom någon 
gammal institution. Dessa institutioner var övervägande bundna till kunga-
makten och åtminstone under första hälften av århundradet även till den 
representativa offentligheten, då all auktorisering kom från kungamakten 
eller kyrkan. De kungliga institutionerna var viktiga under hela århundradet 
men i och med att musiklivet utvidgades kom även andra positioner utöver 
dessa att erbjuda status. 

Fram till mitten av 1800-talet rekryterades en övervägande del musiker 
från utlandet, och särskilt det tyskspråkiga området.10 Orsaken till detta var 
bristen på inhemska musiker, som i sin tur berodde på att det fanns få utbild-
ningsmöjligheter inom landet. Detta kom att förändras under mitten av år-
hundradet då allt fler svenskar valde att resa utomlands för att utbilda sig. 
Även utbildningen som erbjöds vid KMA:s läroverk blev bättre efter mitten 
av 1800-talet. Från 1850-talet minskade antalet utländska musiker och allt 
fler svenska musiker anställdes.11 

Bland den växande mängd yrkesmusiker som antingen hade fått sin ut-
bildning på KMA:s läroverk, eller som utbildats utomlands, fanns hos flera 
en stark vilja att förändra musiklivet. Dessa strävanden kom att få betydelse 
för den professionaliseringsprocess som pågick inom musiklivet. Dessa pro-
fessionella musiker argumenterade på olika sätt för att motivera yrkets status 
och plats och bättre definiera kompetensområdet. Argumenten syns i många 
offentliga uttalanden om musikliv och musikyrken. Det handlade om att 
skilja mellan amatörmusiken och den professionella musiken för att kunna 
definiera området. Ofta gjordes denna åtskillnad genom kritik av amatörmu-
siken snarare än genom definition av yrkesmusiker. Denna diskussion fördes 
under en tid då den professionella musiken och amatörmusiken var tätt 
sammanbundna, även inom den offentliga sfären. Som påpekats tidigare i 
detta arbete förekom ofta samarbeten mellan professionella och amatörer och 
viss musik kunde inte framföras utan dessa samarbeten. 

Hovkapellet som arbetsplats 
Hovkapellet var en av de viktigaste arbetsplatserna för musiker i Stockholm. 
Tjänstgöringen i Hovkapellet var noga reglerad genom de kontrakt som alla 

                               
9 Jonsson och Tegen, ”Musiklivet privat och offentligt”, Jonsson och Tegen (red.), Musiken i 
Sverige III, s. 105. 
10 Åke Edenstrand, ”Civila och militära musiker”, Jonsson och Tegen (red.), Musiken i Sve-
rige III, s. 156. 
11 Ibid. 
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musiker hade. Kontrakten, som gällde för en begränsad tid och som förnya-
des med jämna mellanrum, hade införts redan 1783.12 

 
Bild 15. Avskrift av ett anställningskontrakt från 1853.13 

                               
12 Owe Ander, ”The Royal Court Orchestra in Stockholm 1772–1885”, The Opera Orchestra 
in 18th- and 19th-Century Europe I, s. 489. 
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Jag har studerat anställningskontrakten för hovkapellet som finns i Kungliga 
teatrarnas arkiv. I dessa kontrakt och i Kungliga Teaterns reglemente klar-
görs tydligt vilka skyldigheter och rättigheter som varje anställd musiker 
hade. Detta var helt formaliserat och det fanns förtryckta blanketter för kon-
trakten som fylldes i med detaljer som gällde varje musiker. På föregående 
sida har jag gjort en avskrift av ett anställningskontrakt efter 1853 års regle-
mente för att visa hur det såg ut. Mallarna ändrades när nya reglementen 
antogs, men det var endast mindre förändringar i innehållet. I kontrakten 
fylldes musikerns namn i och vilken funktion denne skulle ha i kapellet. 
Genom att skriva under detta kontrakt förband sig musikern att spela vid alla 
föreställningar och konserter på Kungliga Teatern, samt vid konserter och 
fester i hovet när så befalldes. Jag har inte undersökt i vilken utsträckning 
musikerna faktiskt utnyttjades av hovet, men detta är en kvarleva från det att 
Hovkapellet var en ren hovorkester. Vidare förband musikerna sig att delta 
vid alla repetitioner med orkestern och stämrepetitioner. Den andra paragra-
fen angav vem som försåg musikern med instrument och eventuella tillbe-
hör. Många musiker försågs med instrument och tillbehör av teatern, men 
som regel hade åtminstone de mer framstående musikerna egna instrument, 
exempelvis konsertmästarna och stämledarna.14 I paragraf 6 angavs om det 
fanns några särskilda förbehåll. Detta kunde exempelvis vara regementsmu-
siker som var tvungna att tjänstgöra inom militärmusiken under säsongen, 
och om musikern hade skyldighet att stå för ersättare. Här kunde även anges 
om någon musiker förbands att spela olika instrument, något som var ganska 
vanligt.15 Kontrakten var formulerade så att de gällde ett år och sedan pro-
longerades till dess att de sades upp eller omförhandlades. 

Det var inte bara Hovkapellet som hade anställningskontrakt. De flesta 
fast anknutna till Kungliga Teatern hade sådana oavsett om de var musiker, 
sångare, dansare, eller något annat.16 De flesta hade denna typ av formali-
serade kontrakt, även om de var anpassade till den yrkesgrupp de tillhörde. 
Just denna formalisering bidrog till en fast organisation och kontinuitet inom 
institutionen och det borde ha varit en stor trygghet för de anställda. 

                                                                                                                             
13 Kungliga teatrarnas arkiv: Anställningskontrakt huvudserie F8A vol 7 N-R 1834-1872, blad 
223 r v. 
14 Detta framgår av musikernas kontrakt som jag har studerat. 
15 Exempelvis Carl Gustaf Carlström som var anställd som trombonist var ålagd att även spela 
valthorn när det behövdes se: Kungliga teatrarnas arkiv: Anställningskontrakt huvudserie F8A 
vol 3, blad 440v. Fredrik Mauritz Friebel var oboist men ålades att spela engelskt horn när det 
behövdes, se Kungliga teatrarnas arkiv: Anställningskontrakt huvudserie F8A vol 4 blad 
373v. Erik Granberg som var trumpetare ålades att även spela flera bläckblåsinstrument som 
exempelvis valthorn och kornett. Kungliga teatrarnas arkiv: Anställningskontrakt huvudserie 
F8A vol 4 blad 512v.  
16 Kongl. Maj:ts nådiga reglemente 1844 § 30, Kongl. Maj:ts förnyade nådiga reglemente 
1853 § 26 och Kongl. Maj:ts nådiga reglemente för styrelsen och förvaltningen af Kongl. 
Theatrarne: gifvet Stockholms slott den 19 februari 1863 § 22. 
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I kontrakten förband sig alla anställda att följa gällande reglemente. I reg-
lementet fastställdes hur teatern skulle styras, tjänstemännens17 ansvarsområ-
den, hur arbetet vid teatern var upplagt, hur de anställda avlönades, samt 
allmänna ansvarsbestämmelser. Reglementena fastställde även avlöningssy-
stemet, som mellan 1844 och 1853 delvis utgjordes av ett lottsystem. Detta 
innebar att två tredjedelar av lönen betalades ut till en bestämd summa som 
angavs i kontrakten och den resterande tredjedelen bestämdes efter andels-
lotter som baserades på teaterns intäkter för hela spelåret.18 De anställda var 
garanterade ett lägsta belopp, men det kunde således höjas ifall teatern haft 
goda intäkter. Detta system togs ur bruk 1853 och från och med det utgick 
lönerna endast i form av en förbestämd summa. 

Tabell 4. De högst betalda hovkapellisterna 186319 

Musiker Befattning Lön i Rdr rmt 

Ludvig Norman Hovkapellmästare 6000

Eduard d’Aubert Konsertmästare 2200
Andreas Randel Konsertmästare 2200
Peter Elvers 1:a förstaviolinist 1500
Johan F. H. Meyer 2:a förstaviolinist 1500
Johan Nagel 1:a andraviolinist 1500
Carl Arnold 1:a cellist 1500
Johan G. Müller 1:a kontrabasist 1500
Carl L. H. Winkler 1:a flöjtist 1500
Carl J. P. Köbel 1:a klarinettist 1500
Ludvig Garbow Fagott 1500
Philipp Fernbacher 1:a Valthorn 1500
Christian C.F. Ludlow Oboe 1300
Adolf F. Lindroth 2:a andraviolinist 1200
Erik G. Kolthoff Tredjeviolinist 1200
Adolf F. Schwartz 1:a altviolinist 1200
Gustaf A. d’Arien 2:a cellist 1200
Rudolf Lachner 2:a kontrabasist 1200
August M. Schuster 2:a kontrabasist 1200
Louis Müller 2:a flöjtist 1200
Johan O. Dille 2:a fagottist 1200
Johan F.L. Sjöberg 2:a klarinettist 1100
Axel H. Peipke Trumpet 1100

                               
17 Till dessa räknades direktionens sekreterare, intendenten för scenen, kamreraren, kontrollö-
ren, regissören, kapellmästaren, sångmästaren, kormästaren, balettmästaren, dekoratören, 
”kostym-ordonnatören”, och förvaltarna vid klädes-, attribut-, maskineri-, och dekorationsför-
råden. Kongl. Maj:ts Förnyade nådiga reglemente 1853, § 7-19. 
18 Detta gällde anställda inom informations-, aktörs-, orkester-, ballet- och körstaterna. Kongl. 
Maj:ts nådiga reglemente 1844 § 43. 
19 Jag har utgått från en sammanställning av musikerna säsongen 1862/63 på Hovkapellets 
hemsida: http://www.hovkapellet.com/musiker-och-dirigenter/sasong/1862-1863/  (hämtat 
2013-12-17). Utifrån denna har jag sedan gått igenom kontrakten för dessa musiker och där 
hämtat uppgifter om löner i: Kungliga teatrarnas arkiv:  Anställningskontrakt hufvudserie  
F8A volym 3-9. 
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Fridolf Book 3:e förstaviolinist 1000
Joseph Dente 4:e förstaviolinist 1000
Conrad Rudolf af Uhr 2:a altviolinist 1000
J. F. Lindmark Extra violinist 1000
J.F. Hjortberg Cellist 1000
Albert W. A. Köpper Fagottist 1000
Friedrich W. T. Pieper Pukslagare 1000

Lönerna skilde sig mycket mellan olika musiker i orkestern. Högst betalda 
var hovkapellmästarna, näst efter dem konsertmästarna och sedan stämledar-
na. 20 Förhållandena mellan olika lönenivåer inom Hovkapellet exemplifieras 
bäst i ett nedslag vid ett år. I ovanstående tabell har jag sammanställt de 
högst betalda musikerna under säsongen 1862/63. Utöver de musiker som 
tagits upp i tabellen återstår omkring 30 musiker vilka alla hade löner mellan 
450 och 900 rdr rmt, varav de flesta låg omkring 700–800 rdr rmt. De musi-
ker som hade en lön på mindre än 1000 rdr rmt återfinns inom alla instru-
mentgrupper men fördelar sig så att där var förhållandevis flest inom bleck-
blåset.21  

Vissa musiker kombinerade även sin tjänstgöring i kapellet med annan 
tjänstgöring vid teatern. Exempelvis Conrad Rudolf af Uhr var anställd som 
altviolinist med en årslön på 1000 rdr rmt och han var även anställd som 
repetitör för dansen vid Kungliga Teatern med en årslön på 450 rdr rmt.22 
Lönen från Hovkapellet var oftast inte den enda inkomst som dessa musiker 
hade utan de hade ofta olika typer av sidoverksamhet både inom Kungliga 
Teatern och utanför teatern. Flera musiker ur Hovkapellet hade även tjänst 
som lärare vid KMA:s läroverk/konservatorium. 

Många av blåsmusikerna var också anställda vid någon regementsmusik-
kår och kombinerade detta med tjänstgöringen i Hovkapellet. Under peri-
oden 1810–1909 hade sammanlagt 353 musiker anställning inom Hovkapel-
let och utav dessa var ungefär hälften även anställda vid någon militär mu-
sikkår.23 Flera musiker visade sig även på konsertscenen som konsertgivare, 
solister och som kammarmusiker vid offentliga konserter. Det förekom även 
kombination med kyrkomusikertjänster, som exempelvis Carl Torsell som 
även var organist i Tyska kyrkan och Storkyrkan.24 Torsell var även pianolä-
rare vid Kungliga Teaterns elevskola. I följande tatabell presenteras en över-
sikt över de musiker som var anställda både inom Hovkapellet och KMA:s 
läroverk. 
                               
20 För att dra dessa slutsatser har jag studerat hovkapellisternas anställningskontrakt för peri-
oden 1834-1879 i: Kungliga teatrarnas arkiv: Anställningskontrakt hufvudserie F8A vol 3-10. 
21 Inom stråksektionen hade i snitt en tredjedel av musikerna en lön på under 1000 rdr rmt, 
inom träblås hade ungefär hälften av musikerna en lön under 1000 rdr rmt och inom bleckblås 
hade ungefär tre fjärdedelar av musikerna en lön på under 1000 rdr rmt.  
22 Anställningskontrakt för C. R. af Uhr. Kungliga teatrarnas arkiv: Anställningskontrakt 
huvudserie F8A volym 9, blad 107-109. 
23 Åke Edenstrand, ”Civila och militära musiker”; Musiken i Sverige III, s. 168. 
24 Nyström och Elmqvist, Kungl. Musikaliska akademien: Matrikel 1771–1995, s. 68. 
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Tabell 5. Musiker i Hovkapellet med tjänst inom KMA:s läroverk/konservatorium 

Instrument/ämne Musiker Anställd i HK25 Anställd KMA26 

Violin A. Randel 1828–1864 1844–1864
 E. d’Aubert 1848–1868 1864–1872
 A. F. Lindroth 1844–1870 1868–1871
 F. Book 1853–1889 1872–1911
 J. Lindberg 1869–1886 1873–1903
Cello C. Torsell 1828–1862 1856–1857
 C. Arnold 1851–1867 1857–1866
 A. Andersen 1871–1905 1876–1911
Träblås J.F.L. Sjöberg 1850–1875 1867–1885
 J.B. Sauvlet 1866–1871 1867–1869
 L. Garbow 1835–1873 1872
 J. G. Kjellberg 1871–1891 1886–1904
Bleckblås J.F.L. Sjöberg 1850–1875 1867
 F.G.B Rosbeck 1861–1880 1868–1887
 J.A. Jonsson 1872–1894 1887–1913
Harpa Pauline Åhman 1856–1881 1871–1875/1887–1891 
Komposition  L. Norman 1861–1885 1858–1831/1868–1870 
 H. Berens 1864–1868 1861–1880

Lönerna inom Hovkapellet var mycket olika men många inom orkestern var 
tämligen välbetalda. Hovkapellmästarens inkomst kan exempelvis jämföras 
med stadsläkaren i Stockholm, medan de lägst betalda musikerna hade en 
lön som motsvarade lönen för en outbildad arbetare.27 

De anställda hade tydliga skyldigheter gentemot teatern och försummelser 
ledde till bestraffning, oftast genom böter, vilka föreskrevs i reglementena, 
och som drogs från lönerna. Reglementena och anställningskontrakten er-
bjöd tydliga ramar för verksamheten och en anställningstrygghet för musi-
kerna. Musikernas trygghet säkrades även genom Hovkapellets pensions-
kassa. Redan 1794 hade det inrättats en trygghetsfond för änkor och barn till 
musiker i Hovkapellet.28 Hovkapellets egen pensionsinrättning inrättades 
redan 1815, och dessa två inrättningar fördes ihop 1833.29 Pensionskassans 
avkastning grundades i medlemsavgifter och intäkter från konserter som 
hölls till förmån för pensionskassan. Hovkapellet beviljades en konsert per år 
av Kungliga Teatern mot ersättning av dagkostnaderna till teatern.30 Orkes-
tern gav även konserter i egen regi till förmån för pensionskassan utanför 

                               
25 Baseras på information på Hovkapellets hemsida. http://www.hovkapellet.com/musiker-
och-dirigenter/ (hämtat 2014-01-05) 
26 Morales och Norlind, Kungl. Musikaliska akademien 1771–1921, s. 228. 
27 För mer jämförelsematerial se kapitel 5, s. 221–222. 
28 Ander, ”The Royal Court Orchestra in Stockholm 1772-1885”, The Opera Orchestra in 
18th- and 19th-Century Europe I, s. 493. 
29 Ibid. 
30 Se: Kongl. Maj:ts nådiga reglemente 1844 § 60, Kongl. Maj:ts förnyade nådiga 1853 § 47, 
och Kongl. Maj:ts nådiga reglemente 1863 § 15. 
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teatern.31 De böter som dömts Hovkapellets ledamöter tillföll också Hovka-
pellets pensionskassa. Böter från exempelvis sångare tillföll Kungliga Tea-
terns pensionskassa.32 

Jag har i detta avsnitt främst fokuserat på anställningsförhållandena inom 
Hovkapellet för att visa dess ställning inom arbetsmarknaden – det var helt 
klart en attraktiv arbetsplats. Owe Ander har även gått in på musikernas situ-
ation mer i detalj, både inom verksamheten i Hovkapellet och mer privata 
förhållanden.33 Ander har konstaterat att det går att urskilja en långsiktig 
utveckling vad gäller anställningsvillkor och ekonomiska förhållanden.34 Han 
framhåller att det handlar om en övergång från en orkester sammansatt av 
individuellt kontrakterade internationella musiker till en nationell orkester av 
statsanställda musiker.35 Detta är en mycket viktig iakttagelse som kan kopp-
las samman med de strukturella omvandlingarna inom musiklivet i Stock-
holm. Förändringarna inom Hovkapellet kan både ses som resultat av vissa 
förändringar inom musiklivet, men var även förutsättningar för andra. Förut-
sättningarna för denna utveckling inom Hovkapellet var bland annat föränd-
ringar i utbildningssituationen både inom staden och utomlands. 

Kapellmästare och musikaliska ledare 
Under perioden 1840 till 1890 verkade i huvudsak fyra kapellmästare inom 
Hovkapellet. 

Tabell 6. Kapellmästare i Hovkapellet under perioden ca 1840–189036 

Namn Verksamhetstid 

Johan Fredrik Berwald (1787–1861) 1822–1849
Jacopo Foroni (1825–1858) 1849–1858
Ignaz Lachner (1807–1895) 1858–1861
Ludvig Norman (1831–1885) 1861–1885

Dessa titulerades även Hovkapellmästare. Fram till 1860-talet var kapellmäs-
tarna ensamma på denna position, men senare kom flera personer att verka 
parallellt i denna funktion. Det var dock dessa fyra som var de främsta le-
darna under perioden och de övriga som rekryterades var underställda hov-
kapellmästaren. Till detta hade som tidigare nämnts även konsertmästarna 

                               
31 Se Kongl. Maj:ts nådiga reglemente 1844 § 101, Kongl. Maj:ts förnyade nådiga 1853 § 86, 
och Kongl. Maj:ts nådiga reglemente 1863 § 107. 
32 Ibid. 
33 Se Ander, ”Svenska symfoni-författares orkester-egendomligheter”, 89-110. Även i ”The 
Royal Court Orchestra in Stockholm 1772-1885”, The Opera Orchestra in 18th- and 19th-
Century Europe I, s. 477-518. 
34 Ander, ”Svenska symfoni-författares orkester-egendomligheter”, s. 96. 
35 Ibid. 
36 Se Åke Edenstrand, ”Civila och militära musiker”, Jonsson och Tegen (red.), Musiken i 
Sverige III, s, 167. 
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ålagts större ansvar vad gäller dirigerandet av orkestern från och med 1860-
talet. 

Tabell 7.  Biträdande dirigenter37 

Namn Position Verksamhetstid 

August Söderman Vice kapellmästare 1862–1868
Herman Berens (d.ä) Dirigent vid dramatiska teatern 1863–1868
Joseph Dente Biträdande/2:e kapellmästare 1872–1885

Att fler rekryterades för att dirigera orkestern hade sannolikt att göra med att 
verksamheten vid Kungliga Teatern expanderades just då. Det går heller inte 
att bortse från att Ludvig Norman också kan ha påverkat denna förändring i 
och med att han hade mycket fler engagemang inom musiklivet i övrigt än 
de tidigare kapellmästarna. 

Owe Ander har diskuterat hur rekryteringen av kapellmästare förändrats 
över tid. Ander hävdar att det går att dela in perioden 1772–1885 i fyra faser 
vad gäller rekryteringen av kapellmästare.38 Den första fasen 1772–1808, då 
de utländska kapellmästarna rekryterades främst på kompositionsmeriter. 
Den andra fasen 1808–1849, då kapellmästarna rekryterades bland Hovka-
pellets musiker. Dessa var dock i flera fall andra generationens invandrande 
musiker. Den tredje fasen var en kort återgång till rekrytering av utländska 
kapellmästare mellan 1849 och 1861 och den fjärde fasen innebar rekryte-
ring av svenska dirigenter, från 1861. 

Detta är en intressant iakttagelse, även om faser kanske inte är det bästa 
ordet eftersom det berör så få personer. Det visar dock att det inträffade en 
gradvis övergång från en rekrytering av utländska ledare till inhemska. 
Denna utveckling kan kopplas till de strukturella förändringarna inom mu-
siklivet i Stockholm, och genom att rekryteringsbasen utökats under 1850-
talet. Från 1860-talet fanns helt andra resurser inom musiklivet än tidigare. 
Det fanns under den senare tiden även högre förväntningar på professionell 
utbildning. Fler svenskar reste utomlands för att få professionell utbildning 
samtidigt som musikutbildningen i Stockholm förbättrades. 

Johan Fredrik Berwalds far var född i Tyskland men flyttade till Sverige 
då han anställdes i Hovkapellet.39 Under en stor del av sin ungdomstid vista-
des Berwald utomlands. Han hade tidigt uppmärksammats för sin speltek-
niska talang och reste tillsammans med sin far och uppträdde utomlands. 

                               
37 Åke Edenstrand, ”Civila och militära musiker”, Jonsson och Tegen (red.), Musiken i Sve-
rige III, s, 167. 
38 Följande stycke: Ander, “Svenska sinfoni-författares orkester-egendomligheter”, s. 94–95., 
se även Ander, ”The Royal Court Orchestra in Stockholm 1772–1885”, The Opera Orchestra 
in 18th- and 19th-Century Europe I, s. 507–508. 
39 Adolf Lindblad, ”Galleri af svenska kapellmästare: VI. J. F. Berwald”, Svensk musiktidning 
1882:13, s. 101. 
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Han vistades även en längre tid vid hovet i S:t Petersburg.40 Han var således 
starkt förankrad i musiklivet utanför Sverige. När Berwald kom tillbaka till 
Stockholm som 27-åring anställdes han som violinist i Hovkapellet och kom 
sedan att avancera där till konsertmästare 1816 och senare till Hovkapell-
mästare 1822.41 

I sitt anställningskontrakt ålades han att ”tjenstgöra, så wäl wid de Kongl. 
Spektaklerna, som wid alla högtidliga tillfällen, concerter och fêter inom 
Kongl Hofwet”.42 Han skulle också ansvara för all inövning och alla framfö-
randen av både vokal- och instrumentalmusik. Han hade vidare ansvar för 
teaterns musikinstrument och bibliotek i fråga om underhåll och inventering. 
Berwald ålades även att utan extra ersättning arrangera och komponera mu-
sik till ”Vaudeviller, Prologer, Epiloger, Balletter och Divertissementer”, 
men för större kompositioner eller instrumentation av större verk hade han 
rätt till extra ersättning.43 

Kapellmästaren var chef för orkestern, kören och sången. Under honom 
verkade konsertmästaren och orkestern. Kormästaren arbetade också under 
kapellmästaren och ansvarade för kören och dess repetitioner. Kapellmäs-
taren var också ytterst ansvarig för inövningen av sångpartierna, men det var 
repetitören som praktiskt ansvarade för inövning av sångpartier med aktörs-
personalen.44 Det var dock inte endast dirigerandet av orkestern vid Kungliga 
Teatern som ingick i kapellmästarens tjänstgöring. Kapellmästaren var även 
ytterst ansvarig för inövandet och utförandet av all musik vid teatern även 
om någon annan i praktiken utförde arbetet. Kopplingen till kungliga hovet 
medförde skyldigheten att även tjänstgöra där när så önskades. Som ledare 
ansvarade han även för att upprätthålla ordningen bland de tjänstgörande. 

Redan i Berwalds förnyade kontrakt från 1845 hade en förändring skett, 
där arbetsuppgifterna kring inventarierna lättades i och med förmanskapet 
över en musikbibliotekarie anställd av direktionen.45 Det var dock Kapell-
mästaren som hade det yttersta ansvaret för att arbetet sköttes på rätt sätt, 
precis som han ansvarade för annan tjänstgörande musikalisk personal. För-
manskapet för bibliotekarien och ansvaret för tillsynen av vården och inven-
teringen av teaterns musikinstrument, musikalier och orkesterns andra inven-
tarier övergick enligt 1863 års reglemente till ”Föreståndaren för scenens 
Bureau”.46  

                               
40 Julius Rabe, ”Johan Fredrik Berwald”, SBL band 4, (Stockholm 1924), s. 27–29. 
41 Rabe, ”Johan Fredrik Berwald”, SBL band 4, s. 27. 
42 Anställningskontrakt för Johan Berwald, Kungliga Teatrarnas arkiv: Anställningskontrakt 
huvudserie F8A vol 3 (blad 329r). 
43 Ibid. 
44 Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Kongl. Theaterns Styrelse och Förvaltning, gifvit 
Stockholms Slott den 6 September 1834, §8, s. 2. 
45 Anställningskontrakt för Johan Berwald: Kungliga teatrarnas arkiv: Anställningskontrakt 
huvudserie F8A vol 3 (blad 242r). 
46 Kongl. Maj:ts nådiga reglemente 1863, §39. 
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Kapellmästarens roll och funktioner förändrades över tid, vilket syns både 
i reglementet för Kungliga teaterns styrelse och förvaltning och i kapellmäs-
tarnas anställningskontrakt. Den största skillnaden var att de blev allt mer 
specialiserade på den musikaliska ledningen. Det infördes fler och fler tjäns-
temän för mer specifika uppgifter som tidigare hade legat på kapellmästaren. 

När Jacopo Foroni anställdes som Berwalds efterträdare ändrades några 
formuleringar i kapellmästarens kontrakt. Bland annat ålades han att 
”tjenstgöra så väl vid alla de repetitioner och representationer å Kongl. Thea-
tern då fulltalig, eller så kallad stor orkester begagnas, som att med de hög-
tidligheter inom Kongl. hofvet, då capellmästarens tjenstgöring önskas”.47 
Han dirigerade således framföranden med fulltalig orkester, medan dirige-
ringen av mindre framföranden måste ha utförts av konsertmästarna. Även 
hans skyldigheter att tjänstgöra inom hovet var färre. Hovkapellmästarens 
ansvar att arrangera musik hade också reducerats och han var skyldig att 
”lemna tillsyn och biträde vid arrangerandet  af sådan musik, som till vaude-
viller, prologer, epiloger, balletter, divertissement m.m kan fordras”, alltså 
till skillnad från Berwald som var ålagd att göra detta själv. Detta visar att 
viss typ av musik redan under 1850-talet hade skilts från hovkapellmästarens 
uppgifter. 

 
Bild 16. Jacopo Foroni av Evald Hansen ur Svensk Musiktidning. 

                               
47 Kontrakt för Jacopo Foroni: Kungliga teatrarnas arkiv: Anställningskontrakt huvudserie 
F8A vol 4 blad 317r. 
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Jacopo Foroni var ursprungligen från Italien men kom 1849 till Sverige med 
ett resande operasällskap och ledde bland annat framföranden av sin opera 
Cristina di Suecia på Mindre Teatern. 48 Foroni skrev även flera konser-
touvertyrer som flitigt spelades vid Kungliga Teatern.49 1849 utnämndes han 
till Berwalds efterträdare som Hovkapellmästare. Jag har tidigare visat att 
antalet konserter vid Kungliga Teatern ökade under Foronis tid i Hovkapel-
let.50 Det har även noterats att hans ledartid innebar en uppryckning av Hov-
kapellet genom en ökad aktivitet.51 Denna ökade aktivitet märks både i kon-
sertverksamheten på Kungliga Teatern och på scener utanför teatern. 

Då Foroni avled i kolera redan 1858 var man tvungen att hitta en ersät-
tare, och Ignaz Lachner rekryterades från Hamburg.52 Hans verksamhetstid 
varade endast tre år, under vilka verksamheten verkar ha flutit på utan större 
förändringar. Desto större förändringar kom med hans efterträdare Ludvig 
Norman. 

 
Bild 17. Porträtt av Ludvig Norman ur Tidning för teater och musik 1876. 

                               
48 Tegen och Lewenhaupt, ”Teatrarna och deras musik”, Jonsson och Tegen (red), Musiken i 
Sverige III, s. 135. 
49 Martin Tegen, ”Orkesterverken”, Jonsson och Tegen (red), Musiken i Sverige III, s. 325. 
50 Se Kapitel 3, Tabell 2 på s. 121. 
51 Åke Brandel, ”Foroni, Jacopo Giovanni Battista”, SBL band 16 (Stockholm, 1964–1966), 
s.291. 
52 Tegen, ”Adolf Fredrik Lindblad”, Jonsson och Tegen (red), Musiken i Sverige III, s. 335. 
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I hovkapellmästaren Ludvig Normans anställningskontrakt framgår det tyd-
ligt att han inte hade ansvaret för mellanaktsmusiken vid dramatiska före-
ställningar. Norman ålades att inöva och dirigera all musik på Kungliga Tea-
tern ”med undantag af entreacts musik vid dramatiska föreställningar och 
musiken till pantomin balletter eller serskilda dansnummer”.53 Norman var 
den förste kapellmästaren som hade denna paragraf i sin tjänstgöringsbe-
skrivning. I Foronis kontrakt hade det öppnats upp för denna arbetsfördel-
ning i och med att han endast hade skyldighet att dirigera verk med fulltalig 
orkester, men i Normans fall blev det ännu tydligare. Efter Norman framgår 
även av Joseph Dentes anställningskontrakt för positionen som andre ka-
pellmästare att han var befriad från anförande av mellanaktsmusiken i de 
dramatiska föreställningarna, liksom musiken till pantomimbaletter och sär-
skilda dansnummer.54 Även om det inte formaliserades i hans kontrakt är det 
rimligt att anta att även Ignaz Lachner hade ett liknande avtal, i och med att 
förste och andre konsertmästarna Andreas Randel och Eduard d’Aubert år 
1860 ålades att anföra mellanaktsmusiken till dramatiska föreställningar 
respektive musiken till pantomimbaletter och särskilda dansnummer.55 
Denna praxis förefaller således ha blivit allt mer formaliserad över tid genom 
att det befästes i anställningskontrakten på detta sätt. Hovkapellmästaren var 
den musikaliske ledaren vid denna institution och hans ställning var således 
högre och hans expertis större än exempelvis konsertmästarna. Detta förkla-
rar varför han avlöstes från ledningen av mindre komplex musik som inte 
krävde lika stor expertis. Det är rimligt att anta att han även hade andra ar-
betsuppgifter som betraktades som viktigare. 

Ludvig Norman började sin musikaliska karriär som pianist i Stockholm.56 
Mellan åren 1848 och 1851 fick han möjlighet att studera i Leipzig, dels vid 
musikkonservatoriet där och dels som privatelev hos Moritz Hauptmann och 
Julius Rietz. I Leipzig framträdde han som musiker och fick även musik 
utgiven på förlag. När han återvände till Stockholm 1851 försörjde han sig 
först som pianolärare och solist. Han var även en flitig musikkritiker under 
1850-talet och komponerade även en del. 1857 valdes han in som ledamot i 
KMA och året efter fick han tjänsten som lärare i komposition, partiturläs-

                               
53 Anställningskontrakt för Ludvig Norman, Kungliga Teatrarnas arkiv: Anställningskontrakt 
huvudserie F8A vol 10 (blad 433r). 
54 Anställningskontrakt för Joseph Dente, Kungliga teatrarnas arkiv: Anställningskontrakt 
huvudserie 1872–1879 F8A vol 10 (blad 128r). 
55 Edvard d’Aubert var som andre kapellmästare ålagd att anföra musiken till pantomimbalet-
ter och särskilda dansnummer (1860), men däremot när han fick positionen som förste ka-
pellmästare 1864 var han befriad från anförandet av samma musik. Kungliga teatrarnas arkiv: 
Anställningskontrakt huvudserie 1834–1872 F8A vol 3 (blad 147v och 149v). Andreas Ran-
del i egenskap av förste konsertmästare 1860 ålades att anföra mellanaktsmusiken till drama-
tiska föreställningar, men befriades då att anföra musiken till pantomimbaletter och särskilda 
dansnummer. Kungliga teatrarnas arkiv: Anställningskontrakt för Andreas Randel, Kungliga 
teatrarnas arkiv: Anställningskontrakt huvudserie 1834–1872 F8A vol 7 (blad 125v och 126r). 
56 Följande stycke: Peeter Mark, ”Norman, Fredrik Vilhelm Ludvig”, SBL band 27 (Stock-
holm 1990–1991), s. 580–581. 
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ning och instrumentation vid KMA:s läroverk. Denna lärartjänst kom han att 
inneha i närmare 25 år, med endast några få uppehåll. Vid konservatoriet 
inrättade Norman även en elevorkester som han bland annat nyttjade för att 
öva sig själv i dirigering. Han verkade en tid som akademiens preses. Vid 
sidan av arbetet vid akademien och Kungliga Teatern var han även med och 
grundade Nya Harmoniska Sällskapet och Musikföreningen vilka han också 
ledde. 

Norman var i grunden pianist, men specialiserade sig på dirigering. Det 
fanns ingen specialiserad dirigentutbildning, men Norman hade en profess-
ionell musikutbildning i grunden och inriktade sig sedan mot dirigering och 
även komposition. Normans tid som kapellmästare kom att innebära ett nytt 
uppsving inom Hovkapellet då han i och med reduceringen av kapellmästar-
tjänsten kunde fokusera mer på det konstnärliga arbetet inom orkestern.57 
Under 1870-talet kom Norman att ägna sig ytterligare åt sitt eget kompone-
rande och han fick under de sista åren av sitt liv ett årligt statligt tonsättarar-
vode på 2000 kr.58 

Norman är unik för sin omfattande verksamhet inom flera olika delar av 
musiklivet. Få andra kunde specialisera sig inom dirigering och komposition 
på samma sätt som han. Närmast honom kom förmodligen Söderman, men 
han ägnade sig till större del åt att komponera musik som i högre grad var 
anpassad till marknaden. 

Konsertmästarna i Hovkapellet 
Som antyds av tabellen ovan klassades musikerna olika inom Hovkapellet, 
vilket tydligt avspeglades i deras löner. Det anges också oftast i kontrakten 
exakt vilken position en musiker hade med en rangordning inom stäm-
morna.59 

Konsertmästarna var de musiker som hade högst lön, men det var även de 
som hade flest arbetsuppgifter. Även konsertmästarna rangordnades, då det 
under en stor del av perioden fanns två. Den första konsertmästaren hade 
som arbetsuppgift att dirigera orkestern när kapellmästaren var frånvarande 
samt spela solo när det fordrades. Den andre konsertmästaren var också 
ålagd att spela solo när det behövdes och skulle dirigera orkestern om ka-
pellmästaren och förste konsertmästaren var frånvarande.60 

                               
57 Mark, ”Norman, Fredrik Vilhelm Ludvig”, SBL band 27, s. 581. 
58 Ibid. 
59 Denna rangordning finns medtagen i Kapitel 3, Tabell 4, s. 160. 
60 Se anställningskontrakt för Andreas Randel och August Berwald, Kungliga Teatrarnas 
arkiv, Anställningskontrakt huvudserie F8A volym 3 och 7. 
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Tabell 8. Konsertmästarnas verksamhetsperioder61 

Konsertmästare Först anställd inom 
Hovkapellet

Verksamhetstid som kon-
sertmästare

August Berwald (1798–1869) 1815 1832–1860

Andreas Randel (1806–1864) 1828 1838–1864
Eduard d’Aubert (1813–1873) 1848 1860–1868 

Johan Nagel (1807–1885) 1830–1834, 1843 1864–1866 

Johan Friedrich Meyer (1822–1893) 1848–1852, 1860 1866–1882 

Joseph Dente (1838–1905) 1853 1868–1872 

Carl Johan Lindberg (1837–1914) 1869 1882–1886 

Lars Johan Zetterqvist (1860–1946) 1882 1886–1914 

Det var i första hand den förste konsertmästaren som dirigerade orkestern 
om inte kapellmästaren gjorde det. Från 1861 ålades konsertmästarna att 
dirigera orkestern vid mellanaktsmusiken, vissa dansföreställningar samt 
leda vissa repetitioner. Konsertmästarna ålades även att alternerande med en 
person som direktionen valde ut även dirigera orkestern vid dramatiska före-
ställningar. Jag har studerat konsertmästarnas anställningskontrakt och 
kommit fram till att konsertmästarna fick allt mer ansvar över dirigerandet 
från 1861 och framåt. 

Konsertmästarna var också synnerligen aktiva som musiker både inom 
och utanför Kungliga Teaterns verksamhet. August Berwald, Randel, 
d’Aubert och Nagel hörde till de musiker som höll flest konserter på Kung-
liga Teatern. Detta borde ha att göra med att de också var de mest framstå-
ende musikerna och vid konserterna gjorde de solistiska framförandena. 
Utöver deras omfattande konsertverksamhet var alla aktiva inom andra om-
råden inom musiklivet. Under perioden 1840 till 1890 var alla konsertmäs-
tare ledamöter i KMA, utom Meyer. August Berwald var utöver sin tjänst i 
Hovkapellet också inspektor vid KMA:s läroverk 1864–1866.62 Andreas 
Randel var lärare i violin vid KMA:s läroverk 1844–1864 samt körledare 
inom Par Bricole och medlem i Harmoniska sällskapet.63 Eduard D’Aubert 
var också lärare i violin vid KMA 1864–1872 och var med i Mazerska kvar-
tettsällskapet.64 Detta exemplifierar verksamheten när det gällde vissa musi-
ker i Hovkapellet och den kontakt med det övriga musiklivet som de hade. 

                               
61 Här har jag utgått från Hovkapellets hemsida för att få en överblick på vilka som verkade 
som konsertmästare under perioden 1840–1890. Dock finns endast uppgifter om orkesterns 
sammansättning från såsongen 1848/49 på hemsidan, därför har jag även använt Randels 
biografi i SBL. Martin Tegen, ”Randel, Andreas”, SBL band 29 (Stockholm 1995-1997), s. 
657 och tittat i Kungliga teatrarnas arkiv, Anställningskontrakt huvudserie F8A vol 3–9. Samt 
tittat på Berwalds biografi i SBL, Julius Rabe, ”Christian August Berwald” SBL band 4, 
(Stockholm 1924), s. 44. 
62 Nyström och Elmqvist, Kungl. Musikaliska akademiens matrikel, s. 67. 
63 Ibid, s. 65. 
64 Ibid, s. 70. 
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Dessa musiker hade alltså flera viktiga positioner inom musiklivet utöver 
sina framstående platser som musiker. De var även flitiga konsertgivare både 
vid teatern och på andra scener. 

Framstående sångare vid Kungliga Teatern 
Sångarna och sångerskorna vid Kungliga Teatern hade också betydelse inom 
musiklivet i Stockholm. På samma sätt som för musikerna erbjöd Kungliga 
Teatern en bra arbetsplats. Precis som den övriga personalen på Kungliga 
Teatern anställdes även sångare och sångerskor på kontrakt. I reglementena 
anges också deras skyldigheter och villkor. 

Ingeborg Nordin Hennel har i Mod och Försakelse undersökt skådespe-
lerskornas professionella villkor vid Kungliga Teatern under perioden 1813–
1863. Även om Hennel främst behandlar kvinnornas arbetsförhållanden vid 
Kungliga Teatern berör hon även männen i jämförelser. Det ska tilläggas att 
även om titeln antyder att det endast handlar om dramatiska skådespelare så 
inkluderar det även de lyriska skådespelerskorna, det vill säga sångerskorna. 
Därför har jag valt att inte fördjupa mig i alltför stor utsträckning inom detta 
område som till stor del redan är utforskat. Jag vill dock sammanfatta de 
iakttagelser som har störst betydelse för de huvudsakliga frågeställningarna i 
mitt arbete. 

Kungliga Teatern erbjöd både utbildning och försörjning för eleverna och 
fasta anställningar för sångare och sångerskor. Vid Kungliga Teatern fanns 
en elevskola.65 Flickorna som började där var i 12-årsåldern, medan pojkarna 
var något äldre. I stort sett hade Kungliga Teatern totalt ansvar för dessa 
barn av vilka de flesta hade det som kallades helpension, vilket innebar att 
eleven inackorderades i särskilda hem som stod för husrum, mat och under-
visning till viss del. Resten av undervisningen ägde rum inom Kungliga Tea-
tern. Antagning vid elevskolan innebar alltså helförsörjning och utbildningen 
varade omkring 7 år. Denna praxis med helpension upphörde kring 1800-
talets mitt och i och med detta höjdes även rekryteringsåldern från 12 till 15–
17 och utbildningen kortades ner till omkring 3–4 år.66 

Hennel visar att före 1850 går det att dra några generella slutsatser om 
Kungliga Teaterns skådespelerskors sociala ursprung.67 Endast en liten del av 
dessa kom från familjer knutna till teatern och ganska många var fader- eller 
föräldralösa. Det fanns heller inte några som var döttrar ur adels-, präst- eller 
lantbrukarfamiljer, och de flesta kom från Stockholm. Hennel påpekar att 
detta kom att luckras upp från 1850-talet och framåt på grund av det kvinno-
överskott som fanns och att allt fler var tvungna att leta sig ut på arbets-
marknaden. Hennel konstaterar att detta förhållande till stor del överens-
stämmer med situationen i England, så det var inte något som var helt unikt 

                               
65 Följaden stycke: Hennel, Mod och försakelse, s. 62–95. 
66 Hennel, Mod och försakelse, s. 95. 
67 Följande stycke: Ibid, s. 56–57 och 104. 
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för Stockholm. Hennel framhåller att tillströmningen av kvinnliga aspiranter 
var mycket högre än den av manliga under hela perioden. Detta sluter hon 
sig till eftersom det gjordes annonseringskampanjer och andra insatser för 
rekryteringen av män, men inget sådant för kvinnor. Detta hade att göra just 
med de skillnader som fanns mellan män och kvinnor inom arbetsmarknaden 
i stort, med mycket mer begränsade möjligheter för kvinnorna. 

1850-talet innebar även en specialisering inom utbildningen vid Kungliga 
Teatern genom att man började skilja på de elever som skulle bli sångare 
eller sångerskor och de som skulle bli talskådespelare.68 Denna specialisering 
inom utbildningen är en viktig del i professionaliseringsprocessen. Hennel 
visar att sångerskorna började komma från familjer med högre social status 
vilket förklaras med inspiration från kända förebilder som Jenny Lind, de-
mografiska omständigheter samt yrkets tilltagande professionalisering.69 

Utbildningen var dock ingen garanti för att sångerskorna och sångarna 
skulle få arbete.70 Det var inte så att eleverna garanterades fasta anställningar 
direkt. Dock kunde denna utbildning komma dem till gagn även om de inte 
fick anställning vid Teatern, eftersom det även i utbildningen ingick en all-
män bildning i form av undervisning i läsning, skrivning, räkning, historia, 
geografi och språk. 

Hennel hävdar att även om Kungliga Teatern för många endast fungerade 
som en ekonomisk räddningslina, särskilt under början av perioden, så gick 
utvecklingen mot en allt starkare betoning på att bli ”en plats att förverkliga 
en konstnärlig talang”.71 Att välja en teaterkarriär var dock enligt Hennel i 
mycket större utsträckning kopplat till konstnärliga ambitioner hos män än 
hos kvinnor.72 

Rekryteringsmöjligheterna verkar ha varierat för Kungliga Teatern, för 
periodvis förekom även tillfälligt rekryterade utländska sångförmågor, bland 
annat på 1850-talet. Wilhelm Bauck uppmärksammar detta förhållande och 
de konsekvenser det kunde ha på verksamheten i en artikel i NTM: 

Bland styrelsens misstag räkna vi deremot åtgärden att bibehålla italienska 
sångartisters införlifvande med den svenska personalen; ej för det de äro ut-
ländingar, men för det de äro två, hvilket antal är både för stort och för litet. 
En italiensk opera kan här blott gifvas med (åtminstone i hufvudrollerna) 
endast italienska, eller med endast svenska sångare: i båda fallen erhålles en 
färg; vid sammanblandningen uppstår ej en italiensk, men väl en babylonisk 
opera. Menniskohjertats rörelser äro väl öfverallt af samma natur och lyda 
samma lagar; men deras uttryck variera i Nord och Söder alltför betydligt för 
att kunna bringas i någon samklang.73 

                               
68 Hennel, Mod och försakelse, s. 96. 
69 Ibid, s. 95. 
70 Följande stycke: Ibid, s. 101–102. 
71 Ibid, s. 105. 
72 Ibid. 
73 Sign. W.B. [Wilhelm Bauck], “Operasäsongen i Stockholm“, Ny tidning för musik 1853:4, 
s. 5–6. 
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Bauck pekar här ut problemen med att blanda sångare ur olika framförande-
traditioner, som blev tydliga då några enstaka sångare av en annan tradition 
togs upp i ensemblen. 1855–1856 gästspelade den böhmiske tenoren Aloys 
Ander vid Kungliga Teatern.74 Bauck uppmärksammade även detta i en an-
nan artikel i NTM.75 Bauck utgår från frågan om vilket inflytande Ander bör 
ha på den svenska sångscenen för att peka på möjligheterna att individuali-
sera rollerna. 

Ander sjelf påstod att en dramatisk sång endast med brösttoner vore tänkbar, 
och att de öppna halstonerna härtill ej läte sig använda. Han sjelf såväl som 
våra flesta tenorsångare hafva praktiskt ådagalagt riktigheten af detta ytt-
rande. Den klara och rena, men bleka timbren hos våra tenorister i allmänhet, 
ehuru af vacker effekt i romanser vid piano, i folkmelodier m. m., eger ej den 
varma, af lidelsernas skiftande uttryck mäktiga klangfärg, som till framstäl-
landet af dramatiska situationer är erforderlig. Hit hör ock användandet af 
falsetten, som vid alla starkare ställen beröfvar situationen manlighet, kraft 
och färg. Ander, som endast vid sentimentalare momenter använde falsetten, 
har visat, af hvilka hänförande verkningar de höga och högsta registrens to-
ner, frambringade med bröströsten, äro mäktiga, och man kan ej förnuftigtvis 
antaga att ofvannämnde surrogat för den manliga stämman härstädes längre 
skall bibehålla sin illa förvärfvade kredit. Man kan måhända ej begära att 
äldre sångare skola i detta hänseende i en hast tillvägabringa en reform, ehuru 
det är beklagligt, att de icke i tid vinnlagt sig om ett tillräckligt välde öfver 
sitt sångorgan; men man kan ej betvifla, att de väsendtliga fördelar, de storar-
tade effekter, som bröstsången visat sig kunna frambringa, hos publiken 
väckt fordringar, dem åtminstone våra yngre tenorister säkert sjelfva lära vara 
angelägna om att efter bästa förmåga söka motsvara. Detsamma gäller om sti-
len i sången, om aktionen, om det dramatiska uttrycket i allmänhet, och bör 
äfven sträcka sig till ting, som ofta, ehuru med orätt, anses för bisaker; t. ex. 
anordnandet af kostymen, m. m., hvarpå Ander, intill dess minsta detalj, en 
lade stor vigt, och hvilket äfven i ej ringa mån bidrog till illusionens höjande; 
man bör, med ett ord, kunna hoppas att dilettantismen framdeles skall full-
komligen försvinna från vår scen.76 

Bauck uppmärksammar sångtekniska ställningstaganden som Ander gör och 
efterfrågar samma inställning hos de svenska sångarna. Han pekar även på 
framställningens helhetsintryck och därmed även den konstnärliga ansatsen i 
framställandet av operaroller, där han då ser Ander som en förebild. Det han 
efterfrågar är en mer professionell inställning hos sångarna som han dittills 
inte riktigt sett. 

Den ökade specialiseringen och de allt högre konstnärliga strävandena är 
en del i professionaliseringsprocessen inom musikyrket. Denna speciali-
sering visade sig även i och med att dessa sångare och sångerskor framträdde 
                               
74 Höijer, ”Ander, Aloys”, Musik-lexikon, s. 26. 
75 Sign. W.B. [Wilhelm Bauck], ”Hvilket inflytande bör Anders uppträdande härstädes utöfva 
på svenska sångscenen?”, Ny tidning för musik 1855:31, s. 241–243. 
76 Bauck, ”Hvilket inflytande bör Anders uppträdande härstädes utöfva på svenska sång-
scenen?”, s. 243. 
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i allt större omfattning inom konsertlivet utanför teatern. Under 1840- och 
1850-talen var de mest berömda sångarna kvinnor.77 På opera- och konsert-
scenen utmärkte sig Olof Strandberg och Julius Günther, men betydligt fler 
kvinnor var framträdande, exempelvis Mathilda Gelhaar, Wilhelmina Fun-
din, Mathilda Ebling, Louise Michal (senare Michaëli), Hilda Sandels, Ade-
laide Valerius och Amalia Walin med flera.78 

Under 1840- och 1850-talen var de främsta sångpedagogerna män, men 
från 1860-talet började även sångerskorna att ägna sig mer åt pedagogik, 
bland andra Signe Hebbe och Ellen Bergman.79 Från 1860-talet började även 
allt fler sångare att utmärka sig på opera- och konsertscenen, bland andra 
Fredrik ”Lunkan” Lundqvist, Oscar Arnoldson, Fritz Arlberg, Anders Will-
man och Arvid Öman.80 

Rekryteringen till Kungliga Teatern förändrades under slutet av den pe-
riod som behandlas här. Allt fler rekryterades från andra ställen än elevsko-
lan. Ett exempel är Fredrika Stenhammar som utbildats i Leipzig och sedan 
framträtt på operascener i Tyskland innan hon engagerades vid Kungliga 
Teatern.81 Flera av dessa sångare och sångerskor valdes in i Kungliga Musi-
kaliska Akademien och Julius Günther engagerades även som lärare vid 
KMA:s läroverk. 

Yrket som sångare och sångerska vid Kungliga Teatern förändrades under 
perioden 1840 till 1890. Specialiseringen inom sången ökade genom en allt 
tydligare avskiljning från skådespeleriet. Även utbildningen förändrades och 
blev mer specialiserad och vissa sångare reste även utomlands för att utbilda 
sig ytterligare. 

Musiker och sångare utanför Kungliga Teatern 
Kungliga Teatern var den främsta arbetsplatsen för musiker och sångare 
under hela perioden, men med tiden uppstod även fler arbetsmöjligheter i 
och med de privata teatrarna och nöjesetablissemangen som växte fram un-
der den här tiden. Teatrar som Mindre Teatern erbjöd bra arbetsplatser för 
musiker och även sångare eftersom inte endast talpjäser framfördes där. 

Privata teatrar och nöjesetablissemang 
Karin Hallgren har undersökt verksamheten vid Mindre Teatern och behand-
lat arbetssituationen för musiker och sångare där. Hallgren visar att de tre 
musikaliska ledarna vid Mindre Teatern, Jacob Niclas Ahlström, August 
Söderman och Herman Berens också var verksamma inom andra delar av 
musiklivet. Ahlström var pianolärare vid Kungliga Teatern, musikdirektör 

                               
77 Tegen och Lewenhaput, ”Teatrarna och deras musik”, Musiken i Sverige III, s. 138. 
78 Jonsson och Tegen, ”Musiklivet privat och offentligt”, Musiken i Sverige III, s. 109. 
79 Tegen och Lewenhaupt, ”Teatrarna och deras musik”, Musiken i Sverige III, s. 145. 
80 Ibid, s. 138 och 146. 
81 Hennel, Mod och försakelse, s. 82. 
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vid andra Lifgardet, orkesteranförare vid sommarteatern i Humlegården, 
organist i Ladugårdslands kyrka, lärare i Bildningscirkeln, lärare i Folksång-
föreningen och Typografiska föreningen samt orkesteranförare vid Ladu-
gårdsteatern.82 Söderman och Berens var utöver Mindre Teatern senare även 
engagerade vid Kungliga Teatern. Orkesteranförarens arbetsuppgifter vid 
Mindre Teatern var liknande de hos kapellmästarna och konsertmästarna vid 
Kungliga Teatern, skillnaden var att de var ensamma om arbetet. Hallgren 
har konstaterat att det inte går att svara helt entydigt på hur orkestern var 
sammansatt under hela perioden eftersom det saknas källmaterial för detta, 
men tidvis var orkestern ganska stor med omkring 27 man och tidvis ganska 
liten med omkring 12 musiker varav endast 4 var fast anställda.83 

1857 grundades en pensionskassa vid Mindre Teatern.84 Planer på en 
pensionskassa för de anställda fanns redan i början av verksamheten på 
1840-talet, men den kom aldrig igång på grund av de svåra ekonomiska för-
hållanden som rådde. I samband med sin bröllopsdag i november 1856 
skänkte dåvarande chefen för Mindre Teatern Edvard Stjernström 10 000 Rd 
rmt som skulle bli grundfond för en pensionskassa.85 Pensionskassan grun-
dades året därpå och bestod under teaterns fortsatta verksamhetstid ända tills 
verksamheten togs över av Kungliga Teatern, efter vilket det är oklart vad 
som hände med den.86 Från början var det främst skådespelarna, och bland 
dem sångarna, förutom orkesteranföraren August Söderman som medver-
kade, vilket Hallgren anser pekar på musikernas lösare ställning vid teatern.87 
Liksom pensionskassan vid Kungliga Teatern ökades kassan genom inkoms-
ter från recettföreställningar. Intäkterna kom även från turnéer som gjordes 
på landsbygden samt från böter som togs ut av medlemmar som deltog i 
konserter och soiréer utanför teatern.88 

Grundandet av pensionskassan kan ses som ett led i en institutional-
iseringsprocess av Mindre Teatern, precis som vid Kungliga Teatern. Detta 
är kopplat till det för institutionaliseringsprocessen, centrala kontinuitets-
skapandet. Det visar tecken på ett långsiktigt planerande för verksamheten 
samt ett organisatoriskt tänkande inom verksamheten, samt en solidaritet 
som växer fram inom gruppen. Vid Mindre Teatern var det mycket starkare 
kopplat till skådespelarna och inte musikerna, men då räknas sångarna in i 
gruppen skådespelare. 

Hallgren diskuterar även frågan om det går att tala om musikerna vid den 
här tiden som professionella. Enligt Hallgren var det inte möjligt att försörja 
sig enbart på lönen som musiker i Mindre Teaterns kapell, utan de var 

                               
82 Hallgren, Borgerlighetens teater, s. 85. 
83 Ibid, s. 93–95. 
84 Ibid, s. 98. 
85 “Underrättelser”, Ny tidning för musik 1856:49, s. 387. 
86 Hallgren, Borgerlighetens teater, s.104. 
87 Ibid, s. 103. 
88 Ibid. 
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tvungna att kombinera det med annan verksamhet.89 Hallgren konstaterar 
även att utbildningsförhållandena och försörjningsmöjligheterna för musiker 
under 1840- till 1860-talen innebar att det inte går att tala om någon egentlig 
enhetlig professionell yrkesgrupp.90 Dessa privata teatrar likväl som de nöje-
setablissemang som växte fram under 1800-talet erbjöd alltså arbetsmöjlig-
heter, men de var inte tillräckligt omfattande för att erbjuda heltidssyssel-
sättning. Egentligen var det endast Kungliga Teatern som kom i närheten av 
att erbjuda heltidssysselsättning och lön som gick att leva på och ändå hade 
de flesta där ytterligare sidoverksamhet. Detta kan kopplas till den status 
musiker hade i samhället. De musiker som hade fast anställning kan sägas ha 
tillhört borgerligheten och hade en social status att upprätthålla. Det var tro-
ligen inte möjligt att leva upp till den sociala ställning som eftertraktades 
endast på den inkomst som tjänsterna erbjöd. I kapitel 5 presenteras även en 
översikt över löner inom olika yrkesgrupper under perioden 1840 till 1890 
och som fungerar som jämförelsematerial till musikernas förhållande till 
andra löntagarkategorier.91 

Resande artister 
Förutom dem som hade någon form av anställning uppträdde flera musiker 
och sångare i staden. Det förekom en rad resande artister som besökte 
Stockholm. Jag har redan diskuterat de problem som kunde möta dessa i och 
med de strukturer som fanns inom musiklivet i Stockholm, men precis för de 
musiker som verkade på heltid i Stockholm var Kungliga Teatern en särskilt 
attraktiv arbetsplats. 

I reglementena från 1834 och 1839 ålades musiker som inte var anställda 
och som ville få den kungliga scenen upplåten för konsert i egen regi, att vid 
något tillfälle i samband med detta ”mellan akterna låta höra sig”.92 Denna 
paragraf togs bort från och med det nya reglementet 1844. Trots detta slutade 
uppenbarligen inte musiker att delta på detta sätt. Det är dock troligt att 
många gjorde det för att få en extra och säkrare inkomst i samband med sitt 
besök i staden. Musikerna arvoderades av teaterdirektionen för dessa till-
fällen, och de fick ofta ganska bra betalt. Här har jag gjort ett stickprov i 
teaterns arkiv och tittat på utbetalningskvittenser för våren 1863 till François 
Servais, Leopold Auer, bröderna Holmes, Nerudatrion93, Maria Serato och 
systrarna Delépierre.94 Servais var den högst betalda musikern i detta sam-
manhang, med ett honorar på 2160 Riksdaler riksmynt (Rd rmt) för att spela 

                               
89 Hallgren, Borgerlighetens teater, s. 101. 
90 Ibid, s. 102. 
91 Se Kapitel 5, s. 221–222. 
92 Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Kongl. Theaterns Styrelse och förvaltning; gifvet 
Stockholms Slott den 6 September 1834, § 4d. 
93 Bestående av de tre syskonen Wilhelmina, Marie och Franz Neruda. Wilhelmina och Marie 
var violinister och Franz var cellist. 
94 Kungliga teatrarnas arkiv: Verifikationer G2BB vol 86: 1863. 
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mellan akterna vid fyra tillfällen, varvid han framförde ca två egenkompone-
rade solostycken vid varje tillfälle. Leopold Auer fick 300 Rd rmt för delta-
gande i två representationer, till bröderna Holmes betalades 600 Rd rmt ut 
för deltagande vid tre representationer, till Nerudatrion 1350 Rd rmt för del-
tagande vid tre representationer, och till Maria Serato 600 Rd rmt för delta-
gande i tre representationer. Till Jules Delépierre (far till systrarna Delépi-
erre) utbetalades totalt 8 848 Rd rmt för döttrarnas spel mellan akterna samt 
konsertavdelningar vid totalt 30 tillfällen. Detta är att jämföra med årslöner-
na för musikerna i Hovkapellet, som samma år låg på runt 1500 Rd rmt för 
de högst betalda musikerna95 och kring 500 Rd mrt för de lägst betalda. De 
gästande musikerna var således mycket välbetalda. De extra kostnader som 
dessa musikinslag medförde antyder att denna typ av framträdanden värde-
rades högt inom Kungliga Teatern och jag förmodar att det var för att det 
bidrog till ökad publiktillströmning. 

Regementsmusiker 

 
Bild 18. Middagskonsert å Carl XIIIs torg.96 

Regementsmusikkårerna erbjöd egentligen de största möjligheterna till fast 
anställning för musiker och fungerade även som en viktig utbildningsinstitut-

                               
95 Norman som kapellmästare hade en årslön på 6000 Rd rmt och konsertmästarna d’Aubert 
och Randel hade årslöner på 2200 Rd rmt vardera, så de låg lite högre ändå, men de övriga 
musikerna låg inte över 1500 Rd rmt. 
96  
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ion för musiker i hela Sverige.97 Av de åtta ständigt tjänstgörande musikkå-
rerna fanns fem i Stockholm. Utöver dessa fanns även korttidstjänstgörande 
militärmusiker. Alla dessa musikkårer hade en privat musikverksamhet där 
de bland annat anordnade konserter. 

Denna konsertverksamhet försiggick delvis inom det konstmusikaliska 
konsertlivet som exempelvis de relativt ofta förekommande välgörenhets-
konserter som framfördes bland annat på Kungliga Teatern och i La Croix’s 
salong. Men en stor del av deras framträdanden skedde i form av park- och 
café-konserter.98 

Kyrkomusiker 
Kyrkomusiken faller utanför ramen för denna undersökning. Kyrkan var 
dock en viktig arbetsplats för många som var aktiva inom musiklivet. Det 
var mycket vanligt att kombinera kantors- och organisttjänster med annan 
verksamhet inom musiklivet. Engagemanget inom kyrkan var en viktig in-
komst för många och bidrog säkerligen till möjligheten att bedriva verksam-
het inom andra musikområden som inte betalade tillräckligt för att kunna 
fungera som livnäring, som exempelvis musikskriftställeriet. 

Tabellen nedan visar några exempel på personer som bedrev verksamhet 
inom kyrkomusiken samt andra delar av musiklivet. Jag har inte gjort någon 
heltäckande undersökning av alla som verkade inom kyrkomusiken i Stock-
holm. Istället har jag listat några personer som jag stött på i mina undersök-
ningar som har verksamhet inom detta och andra områden. 

Som framgår av denna tabell var det vanligt att de som arbetade inom 
kyrkomusiken även hade andra engagemang inom musiklivet. Sambandet 
med musikskriftställeri och musiklärartjänster är framträdande. Vissa orga-
nister var även verksamma inom konsertlivet, särskilt bröderna Abraham och 
Gustaf Mankell som höll så kallade ”historiska konserter”, där främst äldre 
körmusik stod på programmen.99 

Även om kyrkomusiken inte i sig var avgörande för den strukturella om-
vandlingen av musiklivet så var den en viktig inkomstkälla för många. 

 
  

                               
97 Följande stycke: Åke Edenstrand, ”Civila och militära musiker”, Musiken i Sverige III, s. 
156. 
98 Åke Edenstrand, ”Civila och militära musiker”, Jonsson och Tegen (red.) Musiken i Sverige 
III, s. 161–163. 
99 Lennart Hedwall, ”Mankell, Carl Abraham” och ”Mankell, Gustaf Adolf”, SBL band 25 
(Stockholm 1985–1987), s. 57–64. 
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Tabell 9. Exempel på organister och kantorer i Stockholm100 

Namn Kyrka Befattning Exempel på  
annan verksamhet 

Abraham Mankell 
(1802–1868) 
 

Tyska ka.  
Klara ka. 
 

Organist 
Kantor/organist 
 

Musikdirektör, sång-
lärare, musikskrift-
ställare, lärare i ele-
mentär- och kyrko-
sång KMA 

Gustaf Mankell 
(1812–1880) 

Jacob ka 
 

Organist 
 

Sånglärare, orgel-
lärare KMA 

Leonard Höijer 
(1815–1884) 

Franska reformerta 
Katarina ka 

Organist 
Organist 

Musikskriftställare 
 

Conrad Nordqvist 
(1840–1920) 

Storkyrkan Organist Violinist HK, diri-
gent, musiklärare, 
kapellmästare 

Johan Petter Cronhamn 
(1803–1875) 

Skeppsholmen  Organist Tjänsteman, musik-
skriftställare, lärare i 
körsång KMA 

Carl Torssell*  
(1808–1872) 

Storkyrkan 
Tyska ka. 

Organist 
Organist 

Cellist i HK, pianolä-
rare och repetitör vid 
KT elevskola 

J.N. Ahlström 
(1805–1857) 

Ladugårdslands ka Organist Orkesteranförare, 
lärare KT elevskola, 
militärmusiker, sång-
lärare 

Jacob Edvard Gille 
(1814–1880) 

Katolska ka Organist Tjänsteman, dirigent 

Johan Lindegren 
(1842–1908) 

Storkyrkan Kantor Korist och repetitör 
KT, musikteorilärare, 
musikskriftställare 

Emil Sjögren 
(1853–1918) 

Klara ka 
Johannes ka 
Franska reformerta 
ka.

Vik. Organist 
Organist 
Organist 

Musiklärare, tonsät-
tare 

Carl Winkler* 
(1814–1868) 

Katolska ka  Organist Flöjtist HK, militär-
musiker 

  

                               
100 Se biografier i SBL För alla utom två (*)dessa se Höijers Musik-lexikon.  
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Utbildningens roll i professionaliseringen 
Liksom kyrkomusiken var även musikläraryrket viktigt i den strukturella 
omvandlingen genom att det erbjöd arbetsmöjligheter för personer aktiva 
inom olika områden av musiklivet. KMA:s läroverk101 var centralt, men var 
långt från den enda möjligheten till verksamhet inom musikläraryrket. Som 
tidigare nämnts erbjöd även Kungliga Teatern utbildning för sångare och 
korister. Dessa undervisades inte endast i sång utan även i bland annat pia-
nospel.  

Enskild undervisning erbjöds av ett antal musikskolor och musikinstitut 
som grundades i staden.102 Särskilt framstående var Adolf Fredrik Lindblads 
musikskola som var öppen 1827–1872, och som anställde flera musiklä-
rare.103 Även vid de allmänna läroverken och andra skolor fanns tjänster för 
musiklärare och musikdirektörer. 

Tjänsterna vid KMA:s läroverk och konservatorium var prestigefyllda 
särskilt mot slutet av 1800-talet och innehades av de främsta musikerna och 
liknande i staden. En stor del av dessa var även anställda inom Hovkapellet 
och Kungliga Teatern.104 

Utbildning är något som lyfts fram som centralt i de flesta undersökningar 
av professionalisering. Det handlar då om specialiserad utbildning kopplad 
till högre utbildningsinstitutioner. Specialiserad utbildning på hög nivå var 
nödvändig för att ge en gemensam kunskapsbas inom yrkesgruppen, samt att 
kontrollera och certifiera nivån på arbetet som sedan skulle utföras. Formell 
specialiserad utbildning bidrog till att höja statusen hos yrket. Denna mer 
formaliserade och kontrollerade utbildning var beroende av utbildningsin-
stitutioner och organisation. Enskild undervisning var mycket svårare att 
kontrollera och hade därför inte samma legitimerande kraft som mer forma-
liserade utbildningar. Detta gjorde att den enskilda utbildingen successivt 
fasades ut inom den professionella gruppen. Det innebar dock inte alls att 
den försvann, utan även den enskilda undervisningen ökade i omfattning 
under århundradet i och med det ökande intresset för amatörmusicerande. 
Det var inte heller endast privatundervisning i hemmen som ökade, utan 
antalet enskilda musikinstitut ökade.105 Den största skillnaden mellan dessa 
enskilda utbildningsinstitutioner, som oftast leddes av en musiklärare, och 
                               
101 Kungliga Musikaliska Akademiens undervisningsverk hade benämningen ”läroverket” 
mellan 1814–1866 och från 1866 bytte det namn till ”konservatorium”. Henrik Karlsson, 
”The Royal Swedish Academy of Music (1771–1866), Musical education in Europe (1770-
1914) Vol. 1 Fend och Noiray (red), s. 229. 
102 Lennart Reimers, ”Musikutbildning och musikundervisning”, Jonsson och Tegen (red), 
Musiken i Sverige III, s. 177. 
103 Ibid. 
104 För en komplett lista på alla lärare vid KMAs undervisningsinstitution se Olallo Morales 
och Tobias Norlind, Kungl. Musikaliska akademien 1771–1921 (Stockholm 1921), s. 227–
229.  
105 Se Eva Öhrström, “Sociala  könsstrukturer i den högre musikutbildningen: en översikt”, 
Svensk tidskrift för musikforskning 1993:2. 
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den vid Kungliga Musikaliska Akademien var den statliga finansieringen, 
vilken gav en särskild status åt utbildningen och gav den professionella ut-
bildningen statlig sanktion. KMA:s utbildningsinstitution gav även en möj-
lighet till organisation och kontinuitet som inte fanns inom de enskilda före-
tagen, vilket behövdes för att etablera den kunskapsbas som krävdes för att 
knyta samman professionen. 

Kungliga Musikaliska Akademien som utbildningsinstitution 
Grundandet av Kungliga Musikaliska Akademien och dess undervisningsan-
stalt 1771 var ett led på vägen mot en professionalisering av musikeryrket 
genom att det erbjöd den första möjligheten till en organiserad utbildningsin-
stitution. De som låg bakom detta initiativ var till största del inte själva pro-
fessionella musiker, utan aristokrater och borgare med stort intresse för mu-
sik.106 De första försöken till musikutbildning vid akademien syftade dock till 
stor del till att erbjuda utbildning för blivande yrkesmusiker och sångare. 
Vid tiden för grundandet verkar detta ursprungliga syfte inte ha mött de be-
hov som fanns i verkligheten, då intresset för musikutbildning förefaller ha 
varit ganska litet och det fanns relativt få musiktjänster. Dessutom var den 
utbildning som faktiskt inrättades inte på tillräckligt hög nivå för att uppfylla 
de krav som fanns vid Kungliga Teatern. Kungliga Teatern rekryterade 
hellre musiker från utlandet och startade sin egen utbildning för sångare. På 
Pehr Frigels initiativ gjordes stora reformer inom utbildningen och den skars 
ned till en sångskola.107 Även om ambitionerna där också var att erbjuda en 
utbildning för blivande yrkesmusiker var den fortfarande på för låg nivå för 
att det skulle vara realistiskt.108 Skillnaden var dock att Frigel, som gjort upp 
planerna för denna utbildning, inte endast hörde till de musikintresserade 
amatörerna som tidigare, utan själv representerade en form av mer yrkes-
mässig musikutövning. Då han hade stor erfarenhet av kyrkomusik och an-
såg sig ha en mer realistisk bild av folkets förmåga att genomgå en utbild-
ning i musik hade han en annan utgångspunkt än de tidigare initiativtagarna. 
Denna förändring kom att innebära en totalförskjutning från den ursprung-
liga tanken om en musikalisk yrkesutbildning. 

Under undervisningsverkets första femtio verksamhetsår var dock verk-
samheten inte speciellt kontinuerlig, delvis på grund av dålig ekonomi och 
delvis på grund av bristande engagemang och organisation. 109 Den dåliga 

                               
106 Resten av detta stycke: Karlsson, ”The Royal Swedish Academy of Music (1771–1866)”, 
Musical Education in Europe (1770–1914) vol 1, s 232–237. 
107 Se Bengt Ahlbeck, Musikutbildning och examination vid Kungl. Musikaliska akademien 
under "Pehr Frigel-epoken", 1796-1842 (Härnösand: Inst. för kultur och humaniora, 1994). 
108 Resterande stycke: Karlsson, “The Royal Swedish Academy of Music (1771–1866)”, 
Musical Education in Europe (1770–1914) vol 1, s. 237. 
109 Följande stycke Karlsson, ”The Royal Swedish Academy of Music (1771–1866)”, s. 238–
242. 
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ekonomi som präglat verksamheten sedan grundandet förändrades i och med 
det ekonomiska stöd som 1813 kom från kung Karl XIV Johan. Han sköt till 
pengar ur den egna kassan för att utvidga utbildningen till ett musikkonser-
vatorium i internationell klass, med en tydlig förebild i musikkonservatoriet i 
Paris. I och med donationen utökades utbildningen, men inte alls i den ut-
sträckning som efterfrågats av kungen. Det skedde dock en tydlig förändring 
vad gällde utbildningens mål, genom att fokus flyttades från att endast ut-
bilda döttrarna inom bourgeoisien till att åter försöka tillgodose samhällets 
behov av yrkesmusiker. Beethoven som urskiljdes fanns främst inom kyrkan 
och skolan, vilket gjorde att utbildningen koncentrerades till kyrkomusiker, 
musiklärare och orgelbyggare.110 I och med detta uteslöts kvinnliga elever 
helt från utbildningen eftersom de inte hade rätt att inneha denna typ av 
tjänster. Detta var inte det som efterfrågats av kungen och bidragen från den 
kungliga kassan förnyades inte. Den svåra ekonomiska situationen fortsatte 
och inte förrän ekonomin stabiliserades 1824, då Kungliga Musikaliska 
Akademien till slut fick ett årligt statligt anslag för att bedriva musikunder-
visning. Detta gjorde även att utbildningssituationen stabiliserades och 
kunde utvecklas inom de områden som efterfrågats från början. Successivt 
infördes allt fler instrumentalämnen, orkesterspelning, komposition och in-
strumentering och musikhistoria. Antalet lärare och elever ökade och verk-
samheten expanderade sakta. 

Utbildning utomlands 
Under första hälften av 1800-talet fanns i stort sett ingen formaliserad konst-
närlig musikutbildning i Stockholm.111 KMA:s verksamhet var begränsad till 
utbildning av organister, kantorer och musiklärare – alltså yrken som hade 
en mycket tydlig koppling till det behov som fanns i landet under den ti-
den.112 Vid Kungliga Teaterns elevskola och inom regementsmusiken var det 
främst fråga om färdighetsträning och inte några högre konstnärliga strävan-
den. Möjligheterna för en högre musikerutbildning fanns dock utomlands. 

Musikkonservatoriet i Paris grundades 1795 och kom att bli den ledande 
utbildningsinstitutionen i Europa. Det var den första moderna egentliga pro-
fessionella utbildningen, helt sekulär och finansierad av staten, och den kom 
att stå som en modell för liknande institutioner.113 En annan mycket viktig 
utbildningsinstitution var musikkonservatoriet i Leipzig som grundades 1843 

                               
110 Utbildningsinstitutionen bytte i och med detta namn till läroverket. 
111 Lennart Reimers, ”Musikutbildning och musikundervisning”, Musiken i Sverige III, Jons-
son och Tegen (red), s. 175–178. 
112 Lennart Reimers, ”Musikutbildning och musikundervisning”, Musiken i Sverige III, s. 
175–178. 
113 William Weber et al, ”Conservatories”, Grove music online, Oxford music online < 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/41225?q=conservatory&se
arch=quick&pos=2&_start=1#firsthit> (hämtat 2011-12-08). 
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av Felix Mendelssohn, och kom genom sin grundinställning att höja nivån 
för högre musikutbildningar i Europa.114 

Musiker som reste från Sverige för att utbilda sig utomlands kunde an-
tingen söka till något av de musikkonservatorier som fanns på kontinenten, 
eller så kunde de studera privat hos kända pedagoger. Paris och Leipzig var 
de mest populära målen. I Paris var konservatoriet viktigt, men många, sär-
skilt sångare, reste även dit för att få enskild undervisning av pedagoger som 
exempelvis Manuel Garcia115. Till Leipzig reste många116 för att studera just 
vid konservatoriet, eftersom det var det enda i sitt slag, men också där er-
bjöds enskild undervisning av välkända lärare. 

Musikkonservatoriet i Leipzig 
Det fanns flera anledningar till varför just Leipzig drog till sig så många 
unga lovande musiker och tonsättare. Under mitten av 1800-talet kom staden 
att bli ett centrum för musik i Europa med sin orkester och sina konserter, 
sitt musikkonservatorium och sin förlagsverksamhet. I motsats till andra 
städer var Leipzigs musikliv inte styrt av representationsplikten hos något 
hov utan ett resultat av privata initiativ från musikintresserade borgare.117 
Borgerskapet deltog både aktivt i framförandet av musik och passivt genom 
ekonomiskt understöd till musikframföranden i såväl stadens sångsällskap 
som dilettantorkestrar.118 Konsertlivet låg i centrum för all verksamhet, sär-
skilt genom de fasta institutioner som staden hade i Thomaskyrkan, Ge-
wandhaus och senare även musikkonservatoriet. Gewandhaus kom under 
1830- och 1840-talen att bli en slags internationell prövningsgrund för ton-
sättare, musiker och dirigenter och om musiker eller tonsättare lyckades i 
Leipzig så lyckades de i allmänhet även på andra håll.119 Gewandhaus och 
musikkonservatoriet kom att få ett tätt samarbete, både rumsligt och person-
anknutet, då de delade lokaler och en stor del av personalen och eleverna 
deltog även i orkesterverksamheten. Det var troligen just den täta kopplingen 
till Gewandhaus, och det internationella rykte stadens musikliv hade fått, 
som gjorde att Leipzigs musikkonservatorium under denna tidiga verksam-
hetsperiod drog till sig elever från många olika länder.120 

                               
114 William Weber et al, ”Conservatories”, Grove music online. 
115 Bland andra Jenny Lind, Henriette Nissen-Saloman, Isidor Dannström och Julius Günther 
studerade för Garcia i Paris. 
116 Bland andra Albert Rubenson, Ludvig Norman, Hilda Sandels, Frederika Stenhammar, 
August Söderman, Fredrik Lindholm, Andreas Hallén m.fl. 
117 Yvonne Wasserloos, Das Leipziger Konservatorium der Musik im 19. Jahrhundert : An-
ziehungs- und Ausstrahlungskraft eines musikpedagogischen Modells auf das internationale 
Musikleben (Hindelsheim: Olms 2004) s. 7–8. 
118 Ibid, s.8. 
119 Wasserloos, Das Leipziger Konservatorium der Musik im 19. Jahrhundert, s. 8–9. 
120 Ibid. 
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Trots att Felix Mendelssohn själv inte verkade vid konservatoriet mer än en 
kort tid eftersom han dog fyra år efter öppnandet kom musikutbildningen att 
präglas starkt av hans inflytande.121 Mendelssohn hade länge haft tankar om 
att starta en högre musikutbildning, och det slutade med att han koncentre-
rade sig på Leipzig. Han ansåg att utbildningen måste omfattas av ett större 
grepp där alla konstens aspekter togs i beräkning, och att det måste finnas ett 
enat synsätt vad gällde undervisningen.122 Detta förenade sig med de bild-
ningsideal som utvecklats i Leipzig, till stor del kring universitetet, om en 
allomfattande utbildning som skulle ge högsta möjliga bildning.123 Något 
annat som gjorde Leipzig speciellt väl lämpat för en utbildning av denna typ 
var dess väl utvecklade konsertliv som både kunde erbjuda ett forum för 
aktivt musicerande och en möjlighet att komma i kontakt med repertoaren. 

Utbildningen vid konservatoriet grundade sig i undervisning i musikteori, 
komposition, sång, orgel-, klaver- och violinspel, vilket kan kopplas till de 
lärare som fanns tillgängliga där.124 Detta var en likartad grundinställning 
som från början fanns på KMA:s läroverk i Stockholm, och det vilade på 
samma grundsats om att erbjuda en utbildning i musikens hela vidd, både 
som konst och som vetenskap. Leipzig utmärkte sig dock, förutom i de lärare 
som arbetade där, även i de musikteoretiska ämnena som omfattade harmo-
nilära och stämföring, kontrapunkt, form- och kompositionslära (form i in-
strumental- och sångverk, verkanalys, instrumentkännedom och instrumen-
tation), partiturspel, dirigering, italienska för studenter med sång som huvud-
instrument, musikhistoria, musikestetik och akustik.125 KMA i Stockholm 
hade vid samma tid måttligt fokus på de teoretiska ämnena och erbjöd inte 
alls dessa i samma utsträckning. Flera av dem som studerat vid Leipzig kom 
dock att influeras av detta upplägg och arbetade sedan aktivt för att införa en 
liknande fokus även i Stockholm. 

Utbildningen vid konservatoriet i Leipzig kom ganska tidigt att utstå en 
hård kritik. Den norska studenten Martine Grudde som studerade vid kon-
servatoriet 1854–1856 skrev bland annat: 

[…] när jag tänker på, hur mycket tid jag slösat bort, vad jag under den första 
tiden överansträngt mig och med den smörja, fyra lektioner i veckan med två 
lärare, där en inte visste vad den andre gjorde! Naturligtvis kunde jag inte 
göra några framsteg.126 

                               
121 Leonard M. Philips, The Leipzig conservatory : 1843–1881, (diss Indiana 1979), s.78. 
122 Ibid. 
123 Wasserloos, Das Leipziger Konservatorium der Musik im 19. Jahrhundert, s. 21. 
124 Ibid, s. 29. 
125 Ibid. 
126 ”… wenn ich daran denke, wieviel Zeit ich vergeudet habe, wie ich in der ersten Zeit 
überanstrengt wurde und an den Unsinn, vier Stunden in der Woche mit Zwei Lehrern, wo der 
eine nicht wusste, was der andere tat! Natürlich konnte ich keine Fortschritte machen” citat ur 
Wasserloos, Das Leipziger Konservatorium der Musik im 19. Jahrhundert, s.44. 
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Även Ludvig Norman kritiserade utbildningen, i ett brev till en nära vän.127 
Där påtalar han hur lärarna reste bort mitt i terminen och att det inte kom 
några ersättare och i förtroende säger Norman att han, om han själv fick be-
stämma och hade råd, mycket hellre skulle fortsätta sin utbildning i Paris 
eller Dessau.128 

Trots denna kritik var Leipzigkonservatoriet tidvis mycket populärt. Även 
om det inte var någon jättestor mängd svenskar som reste dit för att studera, 
åtminstone inte i jämförelse med hur många som studerade där totalt, så är 
det tydligt att en hel del influenser därifrån implementerats i det svenska 
musiklivet. 

Kraven på utbildningen med grund i internationella förebilder 
Bakgrunden till att verksamheten vid Kungliga Musikaliska Akademiens 
utbildningsinstitution begränsades till examination av endast organister, kyr-
kosångare och musikdirektörer var anpassningen till det som sågs som tidens 
reella behov. Det togs dock ingen hänsyn till de tankar som legat bakom 
utbildningens grundande och heller inte de krav som ställts från kungen i och 
med donationen. Utifrån ursprungssyftet med undervisningsverket var sna-
rare musiker, sångare vid operan, dirigenter och senare tonsättare de mest 
centrala yrkesgrupperna. Trots detta fortsatte utbildingen att bedrivas med 
denna snäva inriktning på musiklärare och kyrkomusiker, vilket även sva-
rade på det behov som fanns inom samhället. De som utbildades hade möj-
lighet att få arbete. I och med 1840-talet förändrades situationen genom att 
musiklivet började utvidgas och det fanns ett mycket större behov av yrkes-
musiker inom det offentliga musikliv som började ta form. Också utländska 
utbildningsinstitutioner influerade synen på utbildningen, och den utbildning 
som bedrevs vid KMA började få allt mer kritik för att den inte tillgodosåg 
de behov som fanns. 

I tre artiklar i tidningen Helios från 1845 kritiseras verksamheten inom 
akademien med hänvisning till dess stadgar. I den första av dessa kritiseras 
främst examinationsgången.129 I den andra artikeln var kritiken lite hårdare 
med hänvisning till det ursprungliga syftet med verksamheten. 

Att Gustaf III:s mening med stiftandet af musikaliska akademien var något 
högre, än att den blott skulle vara ett institut för organist-elever, synes bland 
annat af en punkt i stadgarne, som bjuder, att eleverne skola biträda akade-
mien vid de konserter, hon uppför. Stiftaren måste således hafva tänkt sig 
någonting motsvarande musik-konservatorium i Paris, men huru litet vår mu-
sikaliska akademie motsvarar en sådan idé, känner enhvar.130 

                               
127 Herman Glimstedt, ”Ludvig Normans brev till Ludvig Josephson”. Svensk tidskrift för 
musikforskning 1931, s. 144. 
128 Ibid. 
129 ”Musikaliska akademien”, Helios 1845:profnummer 12 december. 
130 ”Musikaliska akademien”, Helios 1845:profnummer 19 december. 
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Det som här konstateras är att syftet från början inte egentligen varit att end-
ast utbilda kyrkomusiker, utan att KMA:s verksamhet även skulle gynna 
allmänheten genom att utbilda musiker som kunde framföra konserter i aka-
demiens regi. Det kan hävdas att KMA:s ursprungliga syfte och mål som en 
grund för dess verksamhet idealiserats något här för att användas som argu-
ment i kritiken. Fortsättningen av kritiken i denna artikel behandlade i hu-
vudsak ämnessituationen inom läroverket då bland annat lärarfördelningen 
ifrågasattes såväl som valet av ämnen för undervisning. Avsaknaden av pia-
noundervisning kommenterades med hänvisning till stadgarna samt införan-
det av violinundervisning på bekostnad av pianoundervisningen ifrågasätts. 

Det är en beklaglig sanning, att våra inhemska talanger, synnerligast Musici, 
på många år icke erhållit den ringaste hjelp af allmänna medel. Då det fattiga 
Danmark årligen till utlandet skickar åtminstone 3:ne tonkonstnärer, hvilkas 
musikaliska bildning det bekostar, så göres hos oss alls ingen ting härför; till-
gång till ändamålsenliga läroanstalter eller resestipendier saknas helt och hål-
let. Man har visserligen anslagit 1,700 R:dr till Musikaliska Academien, men 
att med ett så ringa anslag icke någonting kan uträttas, har länge erfarenheten 
visat.131 

Det är tydligt att man vände sig till den internationella marknaden för före-
bilder till utbildningsinstitutioner av detta slag. I artikeln ur Helios omnämns 
musikkonservatoriet i Paris som en förebild. Detta hade dock grundats så 
sent som 1795,132 det vill säga efter grundandet av KMA. Det var således inte 
en förebild för själva grundandet av akademien men kom att influera verk-
samheten vid utbildningsverket. 

Utbildningen vid KMAs läroverk kom att bli en återkommande fråga 
både i musiktidningarna och i dagspressen under 1850-talet. I tionde numret 
av NTM 1853 återkom frågan om huruvida möjligheten fanns att utveckla 
verksamheten vid läroverket till ett musikkonservatorium av internationell 
klass.133 

Ett konservatorium för musik kan ej blifva byggdt på det ringa intresse och 
understöd staten skänker musikaliska bildningsanstalter. Dertill måste sam-
verkas från alla håll, af konstnärerna efter den ställning och det inflytande 
hvar och en bland dem i sin stad äger, af dilettanterna efter det intresse och de 
uppoffringar de alltid gerna egnat och egna åt sådana ändamål. Idéen om en 
anstalt, sådan den här åsyftas, har utgått från några få personer, som ega nog 
kärlek till konsten att hafva fattadt densamma, men ej nog namn eller anse-
ende hos allmänheten att de våga ställa sig i spetsen för dess utförande. De 
öfverlemna behjertandet och utförandet af samma sak åt män, som hysa 

                               
131 Signaturen 8., ”Musikaliskt : Sex sånger vid Forte-Piano af J. A. Josephson, 4:de häft. Hos 
Abr. Hirsch”, Stockholms Figaro 1846:20. 
132 Gordon A. Anderson mfl., “Paris, §VI: 1789–1870: 5. Education”, Grove music online. 
http://www.oxfordmusiconline.com.ezproxy.its.uu.se/subscriber/article/grove/music/40089pg
6#S40089.6.5 (hämtat 2012-07-10). 
133 ”Den 24 September”, Ny tidning för musik 1853:10 s. 1–2. 
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samma varma nit för en god sak och derjemte ega större förmåga, högre an-
seende och verksammare inflytande både hos konstnärerna sjelfva och den 
musikälskande allmänheten. I vår mån vilja vi, som här våga utkasta fröet till 
ett sådant företag, efter våra ringa krafter samverka för ändamålets uppnå-
ende, öfvertygade, som vi äro, att i ingen stad inom Sveriges rike svårigheter 
skola uppstå, att genom årliga concerter samla fond för en stiftelse sådan 
som här är afsedd. Det Gustavianska Concervatorium för Musik är ännu blott 
en dröm, men borde utan alltför stor svårighet äfven kunna blifva en skön 
verklighet. God vilja, enighet och ihärdighet hafva åvägabragt alla de företag 
som gagnat menniskorna och som förskönat för dem deras vistelse på denna 
jord.134 

Finansieringen var en viktig del av denna diskussion. Att utbildningen till 
största del bekostades av staten var för många en självklarhet och de flesta 
var överens om att det anslag som beviljats var för litet för att åstadkomma 
det som önskades av denna institution. Viljan från staten att öka anslaget var 
dock svag. I citatet ovan föreslogs ett alternativt inkomstsätt där de olika 
delarna inom musiklivet (de professionella musikerna och den musikäls-
kande allmänheten) skulle samverka genom arrangerande av årliga konserter 
för att samla en fond för en stiftelse som skulle kunna användas för verk-
samheten vid konservatoriet. Detta var inte något som genomfördes i den 
utsträckning som här föreslogs. 

Att uppnå en internationell standard för utbildningsinstitutionen, vilket 
skulle innebära en kvalificerad utbildning för blivande professionella musi-
ker, var ett definitivt mål för många som deltog i diskussionen kring KMA:s 
läroverk och senare konservatorium. Jämförelser med liknande utländska 
utbildningsinstitutioner var ett återkommande tema för diskussionen. I en 
korrespondensartikel kommenterade Jacob Axel Josephson, som då vistades 
i Paris, den låga prioritet som gavs åt KMA:s läroverk med hänvisning till 
hur liknande institutioner prioriterades i andra länder. 

Af svenska tidningen finner jag att frågan om tillökt anslag för Musikalisk 
Akademien vid riksdagen är å bane. Såsom hvar och en svensk musiker 
måste beklaga det styfmoderliga sätt hvarpå staten hittills behandlat tonkons-
ten, så måste hvar och en nu glädjas åt att frågan om att medelst större anslag 
befordra Musikaliska Akademiens mera utvidgade verkningskrets synes 
väcka lifligare intresse. När man ser huru i andra länder dylika anstalter up-
pehållas, befrämjas och lemna lysande resultater, så kan man ej annat än in-
nerligt önska att sådana, äfven hos oss, måtte genom statens intresse derför 
kunna åstadkommas. När man dessutom vet att musiksinnet är stort hos 
svenskarne, hvilkas lyckliga dispositioner i detta hänseende af utlänningen 
också nogsamt erkännes, så synes det nu vara tid att det allmänna kraftigt un-
derstöder en konst, som hittills blott af ett par regenter, Gustaf III och Oscar 
I, och några enskilda vunnit större beskydd och egentligen genom sin egen 
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oemotståndliga kraft hunnit åtminstone den höjd, der den genom sorgfälligt 
vård nu kunde utveckla sig till en rik och fruktbärande växt.135 

Att utbildningen tidigare i princip endast varit en enskild angelägenhet i och 
med att den till största del bekostats genom kungens egna medel sågs inte 
alls som en självklarhet. Istället uttrycktes allt starkare ett krav på staten att 
ta ett större ansvar för denna utbildning. Det var bättre om ansvaret för 
finansieringen av den kvalificerade musikutbildningen låg helt och hållet hos 
staten eftersom detta skulle innebära en mycket säkrare ställning än om det 
låg på enskilda välgörare. I en artikel insänd av en ”aktad musiker”, i ett 
senare nummer av NTM, utvecklades diskussionen om finansieringen av 
utbildningen. Där beskrevs den ekonomiska situationen som svår, och även i 
denna artikel underströks de negativa effekterna av att en stor del av finan-
sieringen dittills skett genom privata välgörare. Den verksamhet som bed-
revs vid undervisningsverket, alltså utbildande av musikdirektörer, organis-
ter, kantorer och orgelbyggare, berömdes i denna artikel som lyckad med 
tanke på de begränsade medel som fanns till hands. Författaren konstaterade 
att det årliga anslaget på 3000 rdr bco, knappt räckte ens till lärararvodering-
en, och av de vanligtvis omkring 130 elever som årligen deltog i undervi-
singen kom de flesta från medellösa familjer och erhöll således kostnadsfri 
undervisning. Författaren ansåg dock att ett ökat statsanslag skulle göra stor 
skillnad och akademien skulle då kunna åstadkomma så mycket mer. 

Under nuvarande Riksmöte har man hos Ridderskapet och Adeln samt i Pres-
teståndet proponerat en förhöjning i Akademiens årliga anslag af 7000 R:dr. 
Skulle Rikets Ständer bevilja denna tillökning, då kunde Akademien medelst 
antagande af ett tillräckligt antal Lärare blifva hvad den bör vara, neml. en 
plantskola, hvarifrån komme att utgå ej allenast skicklige Musikdirektörer, 
Cantorer och Orgelnister, utan äfven duglige sujetter för Rikets theatrar och 
orchestrar äfvensom pålitlige musiklärare i allmänhet. – Man behöfde icke 
då, såsom hittills skett, införskrifva utländska talanger i brist på inhemska, 
och då vi veta att i Sverige omkring 3000 personer kunna genom tonkonsten 
hafva sin bergning, så är det i sanning nedslående för hvarje fosterlandsvän 
att finna det de mest lönande af dessa platser innehafvas af utlänningar, eme-
dan vi sakna en ändamålsenlig läroanstalt för våra egna barn.136 

Författaren pekade här åter på den ständigt önskade utvidgningen av läro-
verkets verksamhet till ett musikkonservatorium i internationell klass. Denna 
utvidgning skulle erbjuda kvalificerad utbildning även för musiker och artis-
ter till teatrarna, såväl som för musiklärare, musikdirektörer, organister och 
kantorer. Denna satsning motiverades med musikens betydelse för kyrkan 
och som bildningsmedel, inte endast för de högre klasserna utan även för 
arbetarklasserna, ”såsom ett icke ringa motvärn för laster och dårskaper”. 

                               
135 Sign. –n. [J.A. Josephson], “Correspondens-artikel”, Ny tidning för musik 1854:8,s. 60–61. 
136 ”Kongl. Musikaliska Akademien”, Ny tidning för musik 1854:12 och 13 (38 och 39), s. 96. 
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Musikens betydelse som välgörenhetsinstitution betonas också. För att detta 
skulle kunna utvecklas föreslogs en summa på 7000 R:dr årligen för verk-
samheten, som också skulle ge utrymme för bland annat en harmoni- och 
pianoklass för kvinnor, utöver den då nyligen inrättade sångklassen. Det som 
efterfrågades här var ”en fullständig Läroanstalt, värdig ett land som i veten-
skap och skön konst m. m. vetat att följa utlandet i flera dess riktningar”. I 
strävandet efter uppbyggande av ett inhemskt självförsörjande och offentligt 
musikliv och konsertliv, stod inte organister eller musiklärare i centrum. 
Istället eftersöktes just professionella musiker som kunde medverka i orkest-
rar, musikaliska ledare för dessa ensembler, samt tonsättare som kan skriva 
musik på en högre konstnärlig nivå. 

Omorganiseringen av Kungliga Musikaliska Akademiens läroverk 1855 
Frågan om ökat anslag för KMA:s läroverk togs upp i riksdagen 1854 och i 
december tillsattes en kommitté som skulle utreda behovet av en omorgani-
sering av läroverket och vilka ekonomiska behov det skulle innebära. För-
loppet kring denna utredning presenterades i flera tidningar och tidskrifter, 
bland annat i Post- och inrikes tidningar. I en lång artikel som sträckte sig 
över två nummer redogjordes för de förslag som uppkommit. Den tillsatta 
kommittén för sakens utredande bestod av friherrarna Erik Gabriel von 
Rosén och Knut Bonde, Adolf Fredrik Lindblad, Casten Lynchou, Erik 
Drake och Daniel Hadorph, och till sekreterare för kommittén valdes Wil-
helm Bauck.137 Friherre von Rosén samt Adolf Fredrik Lindblad författade 
två skriftliga förslag som lades fram till kommittén. 

Roséns förslag sammanfattades enligt följande: 

[…]ändamålet med musikaliska akademien vara musikalisk bildning i all-
mänhet i så vidsträckt mån som tillgångarne medgifva, hvarvid föreslås lärare 
i följande klasser: neml. en i musikens theori, en i elementar och flerstämmig 
sång, en i solosång, en i orgelspelning, en i pianospelning, en i violin, en i vi-
oloncell, en i flöjt, oboe, klarinett och fagott; en i valdhorn, trumpet och ba-
sunspel; en för komposition och instrumentering samt en för musikens histo-
ria och ästetik. Medelst skickliga lärare i förenämnde ämnen och med till-
räckligt antal lärotimmar anser hr friherren så väl kyrkan som universiteter-
nas, gymnasiernas, skolornas, K. theaterns, hofkapellets, militärcorpsernas 
och sällskapslifvets fordringar å akademien kunna tillfredställas.138 

                               
137 Erik Gabriel von Rosén var ämbetsman och organist,  KMAs preses, medlem i Harmo-
niska sällskapet. Knut Bonde var överintendent, överstekammarjunkare, direktör vid Kungliga 
Teatern, mm. Adolf Fredrik Lindblad var tonsättare och musiklärare, verksam i Stockholm 
där han drev en egen musikskola.  Casten Lynchou, Kamrerare, delägare i glasbruk, amatör-
sångare, medlem i Par Bricole och Harmoniska sällskapet. Erik Drake var musiklärare och 
tonsättare, KMAs direktör, sekreterare och bibliotekarie, även medlem i Harmoniska säll-
skapet. Daniel Hadorph var ämbetsman, KMAs kamrerare och amatörmusiker. Nyström och 
Elmqvist, Kungl. Musikaliska akademiens matrikel, s. 57, 60, 63, 68 och 72. 
138 ”KONGL. MUSIKALISKA AKADEMIENS reorganisering”, Post- och inrikes tidningar 
22/6 1855:152. 
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Rosén föreslog således en utökad ämnesbredd och utökning av antalet 
undervisningstimmar, vilket han ansåg skulle täcka alla behov som fanns av 
musikutbildning inom musiklivet, både den yrkesmässiga eller profession-
ella sfären och amatörsfären. Andra viktiga poänger i Roséns förslag som 
togs upp i denna artikel var att han ansåg att undervisningen skulle vara 
kostnadsfri i och med att staten skulle bekosta utbildningen och att eleverna 
skulle antas efter inträdesprov. Lindblads förslag sammanfattades också i 
artikeln och de viktigaste poängerna i hans förslag var att förändringarna 
skulle syfta till att tillgodose de behov som fanns inom konsten och inom 
staten för en musikutbildning. Detta skulle innebära att även behoven hos 
orkestrarna och den lyriska scenen tillgodoses. 

Hr L. föreslår en musikalisk högskola med de bäste lärare som kunna fås 
inom eller utom landet […] läroämnena böra vara rent praktiska, emedan 
praktiska musici äro i vårt land de mest användbara och åt hvilka staten har 
platser att erbjuda. Läroverket bör bära namnet musikkonservatorium. 
Läroämnena borde blifva solosång, violin, violoncell och, på det konservato-
rium må inom sig bilda en orkester, blåsinstrumenter. 139 

Vidare ville Lindblad tona ner betydelsen av pianoundervisningen, eftersom 
det redan var så allmänt spritt och orkestrarna inte kunde tjäna något på det. 
Han tyckte även att körsången kunde minskas då även detta fanns på många 
andra ställen och att teatern inte heller hade något behov av ”någon särskild 
bildningsanstalt för chören”.140 Också musikteorin kunde inskränkas, då end-
ast undervisning i generalbas och kontrapunkt och endast för de elever som 
hade till anlag för komposition. Han föreslog indelning av undervisningsan-
stalten i två avdelningar, en kantors- och organistskola och ett musikkonser-
vatorium ”för bildandet af artister”, vilka skulle vara helt skilda från 
varandra.141 Detta innebar att han föreslog en mycket mer yrkesinriktad mu-
sikutbildning än Rosén. Han betonade endast utbildning av yrkesmusiker 
och gjorde även en åtskillnad mellan olika musikyrkens status. Hos Lindblad 
är det tydligt att det fanns professionaliseringsambitioner för musikutbild-
ningen vid Kungliga Musikaliska Akademien. Roséns förslag, som syftade 
till musikalisk bildning i allmänhet hade inte alls samma betoning på att 
särskilja yrkesmusiken och amatörmusiken vilket betonas i Lindblads för-
slag. 

 Kommitténs gemensamma förslag blev till sist en kombination av Roséns 
och Lindblads. Lindblads tanke om en uppdelning i två avdelningar antogs. 
Enligt förslaget skulle det finnas en avdelning för de så kallade ”profession-

                               
139 ”KONGL. MUSIKALISKA AKADEMIENS reorganisering”, Post- och inrikes tidningar 
22/6 1855:152. 
140 Ibid.  
141 ”Kongl. Musikaliska Akademiens reorganisering”, Post- och inrikes tidningar 22/6 
1855:152. 
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isterna” vilket skulle motsvara kantors- och organistskolan, och en för ”artis-
ter”, kallat konservatorium. 

I en fotnot till en artikel av Wilhelm Bauck som behandlade Kungliga 
Musikaliska Akademiens omorganisering sammanfattade han skillnaden 
mellan ”professionister och artister”: 

De förra äro sådane kyrkans tjenstemän, för hvilka musiken blott är en bisak, 
och hvars examen endast upptager nödtorftiga prestanda: kyrkosångare, 
klockare och landsorganister, hvilkas musikaliska åligganden äro temligen 
ringa, och hvars skicklighet i vaccinations- och åderlåtningskonsten m. m. 
åtminstone äro af lika mycken vigt som deras musikaliska förmåga. Enskilda 
undantag förändra ej förhållandet. – Med artister åter mena vi ej egentligen 
konsertvirtuoser och koloratursångare, utan i allmänhet flersidig musikaliskt 
bildade och praktiskt användbara konstidkare, goda orkester- och ensemble-
spelare, öfvade dirigenter och organisatörer i vokal- och instrumentalväg, 
samt skickliga lärare i alla riktningar. Hit borde bland andra ock stiftsdirektö-
rer, skolkantorer samt stadsorganister kunna räknas.142 

Här blir gradskillnaden tydlig. Allt handlar om personer som har musik som 
en del av sitt yrke, men det var både graden av musikalisk bildning och 
skicklighet, och andelen musik i tjänsten som avgjorde skillnaden mellan 
professionister och artister. Kyrksångare, klockare och lantortsorganister 
hade musik i sina yrkesuppgifter, men även många andra arbetsuppgifter. 
Den musik som de framförde var också mycket enkel och krävde inte någon 
hög musikalisk bildning. Deras yrkesutövning krävde utbildning inom mu-
sikområdet, men den var ganska begränsad. Dessa benämndes av kommittén 
som professionister, medan den högre musikaliska yrkesutövningen där be-
nämndes artister. Till kategorin artister hörde enligt Bauck musiker, dirigen-
ter, körledare, musiklärare, musikdirektörer, skolkantorer och stadsorganis-
ter. Denna kategori utmärktes av mångsidig musikalisk bildning, alltså en 
mycket högre bildning än hos professionisterna. Trots att begreppsanvänd-
ningen blir bakvänd här i förhållande till den historiska samtiden vill jag visa 
att professionaliseringstankarna i högsta grad fanns under 1850-talet. I detta 
ligger då tydliga statusmarkeringar bland annat genom att yrket är en heltids-
sysselsättning och inte endast del av ett yrke, högre utbildning, och avskilj-
ning från andra musikområden. 

 Utbildningen blev under den här tiden ett viktigt ämne i diskussionen 
kring dessa yrkens status och ett sätt att legitimera och särskilja musikyrken 
från amatörmusicerandet. Frågan om finansieringen av denna utbildning och 
statens roll i det hela hänger också samman med professionaliseringen i och 
med att den också hjälper till att legitimera yrkenas status. I Roséns fall 
fanns inte den tydliga uppdelningen mellan det professionella och amatör-
musicerandet som fanns hos exempelvis Lindblad. Rosén ansåg att staten 
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också skulle finansiera en del utbildning som endast skulle gagna det privata 
musicerandet vilket inte var någon självklarhet för Lindblad.143 Kommitténs 
gemensamma förslag åsyftade i första hand en professionell utbildning av 
konstnärer och artister vilket även innefattade musikdirektörer, och av pro-
fessionister, det vill säga organister och kantorer.144 När förslaget lämnats in 
till akademien för granskning kom vissa kommentarer in, bland annat från 
Johan Peter Cronhamn som kritiserade förslaget för att det nedvärderade den 
kyrkomusikaliska utbildningen.145 

Frågan om Kungliga Musikaliska Akademiens reorganisering och försla-
get till omformning av utbildningsinstitutionen diskuterades även i NTM 
genom fem längre artiklar. Tre av dessa var skrivna av Johan Fröberg och 
två av Wilhelm Bauck. Fröberg utgick i sin text från det som han såg som 
den huvudsakliga frågan – huruvida utbildningen skulle delas in i två av 
varandra oberoende skolor eller inte.146 Han ifrågasatte den indelning som 
föreslagits och påtalade problemet med hur en förberedande utbildning 
skulle kunna erhållas. Fröberg var även inne på liknande spår som Cron-
hamn hade varit i det att han ansåg att den kyrkomusikaliska utbildningen 
inte skulle nedvärderas, då det var ett viktigt forum för musikalisk bildning i 
landet i stort. Han ansåg att staten var skyldig att erbjuda en för kyrkan 
ändamålsenlig musikalisk utbildning och att detta inte enkelt skulle göras på 
de ganska ringa medel som föreslagits till organist- och kantorsskolan i för-
slaget. I en annan artikel presenterade Fröberg ett eget förslag till omorgani-
sering.147 Även hans förslag innebar en delning av utbildningen i två skolor, 
men han föreslog att de inte skulle vara skilda från varandra utan att den ena 
skulle vara förberedande för den andra. Till den lägre avdelningen skulle 
inga förkunskaper krävas, och undervisning skulle ges i harmonilära, piano, 
orgel, violin, cello, och elementärsång. Tanken var att examinationen sedan 
skulle vara så hög att den motsvarade kraven för att antas till den högre av-
delningen samt för kantors- och organistexamen. Antagning till den högre 
avdelningen skulle ske genom inträdesprov och de som inte uppfyllde kra-
ven skulle rekommenderas till den lägre avdelningen. I den högre avdelning-
en skulle undervisning ges i harmonilära, komposition och instrumentering, 
violin, cello och kontrabas, träblås, bleckblås, piano, orgel, solosång, högre 
körsång och deklamation. Utöver detta föreslog även Fröberg att undervis-
ning i musikens akustik, estetik och historia skulle erbjudas alla elever vid 
läroverket. I sångämnena ansåg han även att kvinnor skulle antas. 
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Det var flera som yttrade sig emot kommitténs förslag och Wilhelm 
Bauck utvecklade frågan ytterligare i två senare nummer av NTM.148 Bauck 
konstaterade att alla förslag som framkommit dittills var baserade på krav på 
alltför små anslag. De förslag som framlagts ansökte om statliga anslag på 
antingen 6 000 eller 9 000 rdr årligen. Han ansåg att inget av dessa förslag 
egentligen var tillräckligt för att åstadkomma någon egentlig omorganisering 
av utbildningen. Istället föreslog han att det statliga anslaget borde ligga på 
12 000 rdr årligen.149 Detta fordrades för att uppnå den omfattning vad gällde 
läroämnen och undervisningstimmar som han ansåg var nödvändig för att 
kunna tala om en högre utbildningsanstalt. Bauck vände sig även mot Lind-
blads synpunkter på att helt utesluta undervisning i musikens estetik och 
historia, samt komposition och instrumentationslära, med hänvisningen att 
de inte hade någon praktisk nödvändighet. 

Hr L. synes här emellertid icke hafva fullt distingnerat mellan begreppen 
praktiskt och mekanisk. För de mekaniska handgreppens inlärande äro dessa 
vetenskaper visserligen ej nödvändiga; men blotta handgreppen bilda ock 
ingen artist, hvarken praktisk eller teoretisk – och artistbildning skulle ju fö-
reträdesvis vara conservatoriets uppgift? Det är först genom att bringa kons-
tens mekaniska del i jemvigt med dess ideala, som man lyckas framkalla den 
flersidiga och sannt praktiska bildning, hvilken utgör den verklige konstnä-
ren.  Ingen kan undgå att märka, att just vår praktiska tid fordrar vetenskap-
ens populariserande, allmängörandet af forskningens resultater i alla riktning-
ar; man åtnöjes ej längre med handtverkets slentrian, man vill ock lära känna 
den vetenskapliga grunden, framställd i en populär och för alla fattlig form. 
Denna fordring sträcker sig äfven till tonvetenskapen, och det allmänna 
sträfvandet efter insigt i konstens rationela del håller tämligen jemna steg 
med det moderna virtuosväsendets hastiga aftynande i de flesta länder. – Hr 
L. säger att studiet af konstens historia och estetik är ett arbete för den Vise. 
Saken förhåller sig tvärtom: detta studium är just ett medel att blifva vis, och 
den som ej vill söka visheten förr än han blifvit vis, lär svårligen någonsin 
finna den.  

[…] Samma förhållande äger rum med de föreslagna klasserna i kompo-
sition och instrumentering. Man har – mirabile dictu! – hört yttras, att dessa 
vetenskaper endast äro till för tonsättaren; för de få som egna sig åt kompo-
sitionen, behöfves ingen särskilt klass i Akademiens läroverk. Behövfver då 
ej hvarje musiker, komponernade eller ej, dessa vetenskaper? Huru många 
förlägenheter skall ej t. ex. en stifts-direktör iråka, som ej mäktar åtminstone 
arrangera ett stycke för orkester! som ej ens kan dechiffrera ett orkester-
partitur? Hvilken bedröflig rol spelar ej en lärare som ej för sin elev förmår 
analysera sammansätningen af det stycke han inöfvar! […]150 
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Bauck betonade betydelsen av ämnena musikens estetik och historia samt 
komposition och instrumentering som nödvändiga bildningsämnen för artis-
terna. Detta är en ytterligare betoning på vikten av bildning för den profess-
ionella yrkesutövningen. Det handlade inte om endast praktisk eller meka-
nisk hantverksmässighet, utan det krävdes något mer. 

Som visats genom dessa exempel var debatten kring Kungliga Musika-
liska Akademiens omorganisering omfattande under mitten av 1850-talet. 
Detta ledde fram till att nya stadgar för KMA antogs i slutet av 1856. I de 
nya stadgarna fick utbildningsverket ett större utrymme än i de föregående.151 
I stadgarna från 1856 bestämdes att utbildningsinstitutionen skulle indelas i 
två avdelningar, en lägre som syftade till utbildning av organister och kanto-
rer, samt en högre som syftade till utbildning av musiker för kyrkan, skolan 
och teatern, musikdirektörer, musiklärare i allmänhet och ”huvudsakligen till 
konstnärer”.152 Den lägre avdelningen erbjöd undervisning i harmonilära, 
koralsång, orgel- och pianospelning medan den högre erbjöd undervisning i 
harmonilära, koralsång, orgel-, violin-, piano-, cello- och kontrabas, blåsin-
strumentspelning, solosång, partiturläsning, komposition och instrumente-
ring och musikens historia och estetik.153 

Kungliga Musikaliska Akademien var både en utbildningsinstitution och 
ett professionellt samfund som verkade för ökad professionalisering. I början 
av 1800-talet var situationen annorlunda i jämförelse med mitten av århund-
radet eftersom det fanns en helt annan marknad för yrkesmusiker och andra 
yrkesverksamma inom musikområdet. Frågan om konstnärliga anspråk blev i 
allra högsta grad viktig inom professionaliseringsprocessen. Det handlade 
om att särskilja yrkesgruppen från andra yrken, men även från musiker som 
inte var yrkesverksamma. Förhållandet mellan den professionella musiken 
och amatörmusiken behandlas längre fram i detta kapitel. I och med musik-
livets utvidgning ökade arbetsmöjligheterna för musiker, samtidigt som ut-
vidgningen av musiklivet var beroende av en allt mer omfattande profess-
ionalisering. Det uppkom allt starkare behov att legitimera musikeryrket och 
att ta avstånd från amatörmusiker för att stärka professionaliseringsprocessen 
inom musiklivet. De yrken som genomgick denna process var främst de som 
i högre grad sågs som konstnärliga (musiker, tonsättare och dirigenter) me-
dan yrken som organister, kantorer och musiklärare inte uppfyllde de status-
krav som fanns. 

Kravet på formell utbildning finns inom kyrkomusiken och hos musiklä-
rarna, men utöver detta så är inte professionaliseringsprocessen lika stark 
inom dessa grupper. Kravet på konstnärliga anspråk är en del i professional-
iseringsprocessen eftersom det är något som särskiljer vissa musikyrken, och 

                               
151 Stadgarna finns transkriberade och återgivna som bilagor i Norlind och Morales, Kungl. 
Musikaliska Akademien 1771–1921 (Stockholm 1921) s. 169–193. 
152 ”Kongl. Maj:ts förnyade nådiga stadgar för dess Musikaliska Akademi”, Norlind och 
Morales, Kungl. Musikaliska Akademien 1771–1921 (Stockholm 1921) s. 189–190. 
153 Ibid. 
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som just inom konstnärliga yrken under 1800-talet blir centralt. Även inom 
den formella etiska kod som bildas inom yrkessamfälligheten återkommer 
kraven på konstnärliga ambitioner. 

Det fanns ett starkt missnöje med tillgängligheten på utbildning inom om-
rådet i den offentliga diskussionen. Som citaten från Bauck antyder, var möj-
ligheterna till professionell utbildning för musiker och tonsättare små i 
Stockholm. Detta ledde till att många valde att resa utomlands för att få ut-
bildning. Efter omorganiseringen av KMA:s läroverk förändrades dock detta 
förhållande genom att utbildningen med tiden blev allt mer specialiserad och 
nådde en högre nivå. Möjligheterna att få en professionell utbildning inom 
landet var av central betydelse för omvandlingen av musiklivet. Genom detta 
kunde musiklivet expandera i och med att tillgången på professionella musi-
ker ökade. 

Under perioden 1856–1870 ökade antalet lärare från 6 till 20 och även om 
elevantalet periodvis ökade något så var det inte någon nämnvärd skillnad.154 
Undervisningen expanderades och specialiserades anmärkningsvärt under 
denna period. Detta var också en period då kvinnor började anställas som 
lärare vid undervisningsverket.155 1866 bytte KMA:s läroverk också namn till 
musikkonservatorium, för att markera denna utveckling. 

Från 1872 var den under 1850-talet mycket aktive musiklivsdebattören 
Albert Rubenson direktör för konservatoriet. Trots detta medförde Ruben-
sons period inte någon betydande utveckling inom utbildningsinstitutionen. 
Den hade då redan nått en nivå som tillgodosåg staden med det mesta som 
behövdes i professionell utbildningsväg. 

Amatörmusikernas roll inom musiklivet 
Ludvig Norman konstaterade 1853 att det då inom Stockholms musikliv 
fanns alla resurser som behövdes för att framföra stora vokala och instru-
mentala verk – en orkester, en dirigent, sångartister och en mängd musikäls-
kare.156 Inom musiklivet i Stockholm, precis som på så många andra platser, 
verkade professionella musiker och amatörmusiker157 sida vid sida. Även om 
det fanns en utveckling mot en ökad professionalisering går det inte att 

                               
154 Morales och Norlind, Kungl. Musikaliska akademien 1771–1921, s. 113 och 237–237 
155 Exempelvis Ellen Bergman anställdes som sånglärare och Hilda Thegerström anställdes 
som pianolärare. Morales och Norlind, Kungl. Musikaliska akademien 1771–1921, s. 227. 
156 Ludvig Norman, ”Några anmärkningar rörande offentlig musik i Stockholm”, Ny tidning 
för musik 1853:3, s. 3. 
157 Jag har här valt att kalla alla musiker och sångare som höll på med musik i det offentliga 
men inte hade det som yrkesverksamhet för amatörmusiker. Skicklighetsgraden är inte avgö-
rande för denna begreppsanvändning. Dessa musiker kunde vara mycket skickliga, men det 
handlar främst om att de inte var professionella/yrkesmusiker utan hade sin huvudsakliga 
försörjning från någon annan verksamhet. De begrepp som användes i samtiden var bland 
annat amatör, musikälskare och dilettant. 



 199

bortse från betydelsen av amatörmusikernas insatser inom musiklivet. Trots 
detta har jag i samtida kritiska skrifter funnit en ökad skepsis och kritik rö-
rande dessa amatörmusiker som delvis kan kopplas till musikyrkena men 
även tidens föreställningsvärld och konstideal, samt konsertlivets organisat-
ion. 

Dilettantismen och amatörmusiken 

Begreppet dilettantism var vanligt i den samtida diskussionen kring musik 
och musiklivet och det användes ibland nedvärderande och kritiskt, men 
fungerade även i form av slagord för förespråkande av vissa musikaliska 
ideal. Begreppet kunde användas synonymt med amatör, exempelvis ”alla de 
exeqverande voro dilettanter”.158 Även om begreppet ibland användes syno-
nymt med amatörmusicerande betyder det dock inte att allt amatörmusice-
rande förkastades. Samtidigt som amatörmusiken kritiserades uppmärksam-
mades också värdet av den och det betonas på flera ställen att musiklivet 
hade inte fungerat utan dessa amatörers insatser. Synen på amatörmusikernas 
plats inom musiklivet var således tudelad. 

Musiklivet fungerade vid mitten av 1800-talet inte utan amatörmusikerna 
eftersom den professionella basen inte var stor nog. I framförandet av exem-
pelvis större sakrala verk, som oratorier, fanns inga tillräckligt stora profess-
ionella grupper. Hovkapellet hade för få musiker och operans kör för få 
sångare för att framföra denna typ av verk. Det var nödvändigt att fylla ut 
med sångare och musiker som inte hörde till facket. Efterfrågan på dessa mer 
omfattande verk fanns, men framförandena var få på grund av att det krävdes 
en stor arbetsinsats för att få samarbetet att fungera. Norman uppmärksam-
mar amatörmusikernas betydelse i sin artikel ”Några anmärkningar rörande 
offentlig musik i Stockholm”.159 Här uppmuntras amatörinsatser och han 
lyfter fram det som en nödvändighet för att höja musiklivet. Samtidigt näm-
ner Norman här en ”anstrykning af dilettantism”. Syftningen behöver inte 
nödvändigtvis vara på de konserter som gavs av i huvudsak amatörmusiker 
eller liknande, utan kan lika gärna ha varit på de professionella musikernas 
insatser. Det går inte att helt och hållet avgöra i det här fallet, men det visar 
tydligt på en mycket differentierad användning av begreppen som betecknar 
någon form av icke professionell musikutövning. 

Precis som Norman påpekar i ovan nämnda artikel, fanns ingen större or-
ganisation som kunde samordna gemensamma insatser inom musiklivet. 
Kungliga Teatern, och därmed Hovkapellet, operans kör och artister, var en 
institution som kunde möjliggöra grunden för organisationen. Komplettering 

                               
158 Sign. –n [trol. Jacob Axel Josephson], “En afton I Herr De la Croix’s salong”, Ny tidning 
för musik 1853: 1&2, s. 12. 
159 Ludvig Norman, ”Några anmärkningar rörande offentlig musik i Stockholm”, Ny tidning 
för musik 1853:3. 
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genom amatörmusiker och sångare var dock nödvändig, och det var främst 
inom denna typ av samarbeten som Norman också eftersökte en form av 
institutionalisering. Han lyfter i artikeln fram Harmoniska sällskapet, som 
vid den här tiden inte hade någon verksamhet. Genom att organisera ama-
törmusikerna i en mer fast form kunde de ”krafter” som fanns nyttjas bättre 
och fler möjligheter fanns därmed för musiklivet. anser Norman. 

Den omständigheten, att vår stad icke eger en fullständig orkester att tillgå 
utom Kongl. Theaterns, är utan tvifvel det hinder, som hittills varit i vägen 
för bildandet af en offentligt verkande musikförening, och de försök, som 
blifvit gjorda, att åvägabringa  en sådan, hafva ej krönts med framgång.160 

I NTM finns åtskilliga exempel på hur termen dilettant används. Tidningen 
är ett mycket viktigt tidsdokument just genom denna användning just ef-
tersom detta begrepp innehåller så mycket växlande innebörd. Denna inne-
börd sträcker sig från helt neutrala beteckningar av musiker som inte var 
yrkesverksamma (det vill säga synonymt med musikälskare och amatör) till 
starkt negativa och nedlåtande uttalanden om professionella musikers verk-
samhet. 

Albert Rubenson definierar begreppet dilettantism i artikeln ”Replik” i Ny 
tidning för musik.161 Det var egentligen formulerat inom ett svar i debatten 
om kritik över musikkritiken162 men han gör även en utläggning om begrep-
pet dilettantism. Detta för att han använder detta begrepp för att förklara 
problemen som finns inom musiklivet i Stockholm i stort och inte bara inom 
musikkritiken. Diskussionen kretsar även kring förhållande mellan profess-
ionella och icke professionella musikidkare. Rubenson noterar att den ur-
sprungliga betydelsen av dilettantism var motsats till ex professo, det vill 
säga musik som fritidssysselsättning i motsats till musik som yrkesverksam-
het. Rubenson hävdar dock att betydelsen av begreppet har fått en ny inne-
börd som konstterm. I denna mening var begreppen dilettant och musici ”ex 
professo” inte direkta motsatser, för även professionella musiker kunde vara 
dilettantiska. 

[…] – dilettantism. Detta ord, hvars ursprungliga betydelse är: dyrkandet af 
en skön konst för nöjes skull, som motsats till ex professo, användes numera 
oftast som konstterm, och strängt taget, kan något slags bestämd gräns mellan 
professionella och icke-professionella musici så mycket mindre komma i 
fråga, som bland de sednare räknas mången konstnär och bland de förre 
mången sannskyldig dilettant. Skillnaden mellan dessa begge, utan afseende 
på deras borgerliga ställning, torde i korthet vara följande: 

                               
160 Albert Rubenson, ”Är ett ordnadt konsertväsende möjligt i Stockholm?”, Tidning för 
theater och musik 1859:13. 
161 R-n [Rubenson], ”Replik”, Ny tidning för musik 1855:4. Denna artikel behandlas även i 
kapitel 2, s. 25–27. 
162 Se kapitel 2, ”Kritik över kritiken: ”Om den musikaliska kritiken i våra dagblad”, s. 78–85. 
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Konstnären har en bestämd ståndpunkt, grundad på studier och på 
sträfvandet på en bestämd väg till ett bestämdt mål; dilettanten saknar en så-
dan. 

För konstnären har det sinnliga elementet en underordnad betydelse; an-
dan i musikstycket är det vigtigaste. 

Hos dilettanten tvertom; han njuter af allt som endast klingar, ropar be-
ständigt på melodi (hvarmed han förstår det för hvar och en ögonblickligt 
fattliga och i minnet sig fästande), utan afseende på den mer eller mindre ädla 
andan i musikstycket eller «melodien.» Konstnären förstår och njuter af mu-
sik, hvarmed här närmast förstås instrumental-musik)[sic.] som sådan; den 
musikaliska handlingen är för honom nog. Dilettanten härför allt till sin egen 
subjektivitet och tillägger tonskapelserna en medlande objektiv betydelse. 

Dilettantiskt kallas inom den skapande konsten det teoretiskt och tekniskt 
oskickliga, den bristande individualiteten, den lösliga uppfattningen af text 
vid sångkomposition, äfvensom sådana förändringar af andras verk, hvilka 
icke kunna göra anspråk på benämningen: arrangement. Dilettantismen i 
denna betydelse har hos oss erhållit ett beklagligt herravälde. Man är, oaktadt 
all menad eller låtsad förgudning af några få, äldre klassici, i allmänhet nöjd 
med alldeles för litet i allt hvad nya företeelser, isynnerhet inhemska beträf-
far; (de bättre bland dem, de hvilka vittna om en konstnärlig ståndpunkt, 
ligga, som sagdt, utom dilettantismens synkrets), […]163 

Definitionen och diskussionen representerar en återkommande ståndpunkt 
hos Rubenson. Detta blir ett ställningstagande i fråga om konst och vad som 
gör musiken till just konst. Han hävdar inte att professionell och konstnärlig 
inte alls har med varandra att göra – tvärt om. Att åberopa en ”bestämd 
ståndpunkt, grundad på studier och på sträfvandet på en bestämd väg till ett 
bestämt mål” som en grund för konstnären och skilda den från dilettanten 
fungerar i enighet med tankarna om professionaliseringen av både tonsättar- 
och musikeryrket. 

Rubenson diskuterar dilettantismen i bland annat en korrespondensartikel 
från Köpenhamn 1853 och senare i ytterligare tre artiklar 1859 vilka jag 
återkommer till senare i denna undersökning. Vid införandet av korrespon-
densartikeln från Köpenhamn har redaktören valt att skriva ett förord där han 
förklarar att fördömandet av dilettantskapet som yttras i artikeln inte fullt 
erkänns av redaktionen. Redaktionen uppmärksammar problemet med dilet-
tantismens framträdda roll, men betonar att felet inte främst borde sökas hos 
dilettanterna utan hos de professionella musikerna. 

[…] Fördömandet af dilettantskapet i musiken, hvartill icke allenast vår cor-
respondent, utan flere med honom göra sig skyldige, kunne vi icke obetingadt 
underskrifva. Sannt är att dilettantism, som den nu uppenbarar sig, vidmakt-
håller det ytliga i konsten, och skall, åt sig sjelf lemnad, få öfverhand, och 
sålunda bidraga till en falsk konstrigtning; men så mycket angelägnare är det 
då, att konstnärerna heldre genom ett slags närmande söka att till något högre 
och ädlare lyfta dem som för sitt nöje idka konsten, än genom ett strängt af-

                               
163 R-n [Rubenson], ”Replik”, Ny tidning för musik 1855:4 s. 26–27. 
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skiljande låta dilettantskapet fritt få utbreda sig, och likt ogräset förqväfva 
hvetet. Må de högre begåfvade konstnärerna välvilligt och uppriktigt com-
municera sig med dessa ytligt bildade, understundom upptaga dem bland sig 
och visa dem hvartåt de skola styra sin kurs för att nå den sanna konstnjut-
ningen, – men må de ej föraktligt nedblicka på, och helt och hållet isolera sig 
från dem, de skola då få se att dessa dilettanter, sålunda upptagna och någon-
gång handledda, mer och mer skola söka att förskaffa sig den grundlighet, 
hvilken de, under nuvarande förhållanden, till och med sätta en ära uti att 
kunna umbära.164 

Istället för att bara skilja den konstnärliga och den dilettantiska konstutöv-
ningen åt såg redaktören en större vinning i att konstnärerna tar ett större 
ansvar för att kommunicera med dilettanterna och på så sätt kunna styra de-
ras konstutövning i en bättre riktning. Med detta inlägg tar tidningen ställ-
ning i förhållande till detta begrepp, vilket visar att det var ett begrepp som 
var laddat. 

Rubenson jämför i denna artikel musiklivet i Köpenhamn med det i 
Stockholm och Sverige i syfte att förklara det faktum att det i Köpenhamn 
framförs förhållandevis lite musik – men då ”endast god musik”.165 Han frå-
gar sig varför danskarna, som i förhållande till svenskarna är ett omusikaliskt 
folk, ändå främst konsumerar bra musik. Detta medan italienare, sydtyskar 
och svenskar, vilka han bedömer vara de av ”naturen mest musikaliska fol-
ken”, samtidigt konsumerar den relativt största mängden ”dålig musik”. Ru-
benson förklarar detta genom att hänvisa till dilettantskapet hos både de exe-
kverande och de komponerande, men framhåller att det inte endast beror på 
de personer som endast håller på med musik för sitt eget nöjes skull. Han 
hävdar att dilettantskap är något som även skulle kunna finnas hos personer 
som har musiken till sitt yrke vilket i utsträckning skulle innebära oprofess-
ionella yrkesmusiker. 

Dilettant-componisternas eller componist-dilettanternas productioner äro näs-
tan alltid omedelbara utgjutelser af deras inneboende känsla på samma gång 
som de äro – mycket dålig musik. – Klingar kanske underligt, men är det icke 
mer, än att man, som du vet, kan vara en mycket god menniska – fast dålig 
musikant. De exeqverande dilettanterna åter utföra, i följd af omständigheter-
na, helst lätt musik, och i den nyare litteraturen är denna i de flesta fall också 
den dåliga. – […]anföra som regel, att mängden af dålig musik hos just de 
musikaliska folken, förskrifver sig från dilettanternas behof af musikaliskt 
meddelande och sysselsättning, så bör dock erkännas att af dilettanterna i 
Sverige bildar den exeqverande delen ett aktningsvärdt undantag från denna 
regel, under det den componerande – visst icke bevisar densammas origtig-
het. – Och ännu ett. Till att förstå god musik fordras väl icke mer musikaliskt 
sinne (förmåga att sinnligt uppfatta tonerna), än den dåliga musiken gör an-

                               
164 [Redaktionen], kommentar till ett insänt brev från ”en i Köpenhamn vistande landsman”, 
Ny tidning för musik 1853:22 och 23, s. 7. 
165 Sign. R-n [Albert Rubenson] ”Köpenhamn November 1853”, Ny tidning för musik 
1853:22&23, s. 7. 
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språk på […].Om vi derföre kunna komma öfverens om, att förkärleken för 
god musik föranledes, icke af den större utbildningen af tonsinnet, men af 
den intellektuella bildningen i allmänhet hos individen […] Det danska folket 
är, som sagt, icke musikaliskt i någon högre grad; men det eger mycken all-
män bildning. Här grasserar intet dilettantskap, det göres derföre blott litet – 
men endast god musik.166 

Förklaringen ligger enligt Rubenson i dilettantismens omfattning hos de 
”musikaliska folkslagen”, och att musikliven där då präglas av dilettanternas 
behov av att skriva musik som blir dålig och att spela lätt musik som är då-
lig. Han ser dock Sverige som ett undantag vad gäller de spelande dilettan-
terna. Rubenson hävdar att det inte fordras ett ”musikaliskt sinne” för att 
förstå god musik eftersom det inte är utbildning av det ”tonsinnet” som av-
gör musikförståelsen, utan bildning i allmänhet. Det danska folket anser han 
vara mer allmänbildat än det svenska. Diskussionen i den här artikeln kretsar 
främst kring bra och dålig musik, och begreppet dilettant används här pole-
miskt. Dålig musik kopplas här ihop med dilettantism, enkelhet och låg bild-
ningsnivå, och dilettant således långt ifrån den klassiska betydelsen167 som 
kopplas till verksamhet för nöjes skull. Att koppla dilettantismen till brist på 
bildning, både i fråga om estetisk och i fråga om allmän bildning är en kärn-
punkt i användningen av begreppet som del i kritik över tillståndet i musikli-
vet i stort på 1850-talet. 

Musiksällskapen 
Musiksällskapen hade en viktig roll i musiklivets utveckling och visar även 
hur musikintresset spred sig inom samhället. Under den tidigare delen av 
1800-talet var det främst inom de högre skikten av befolkningen som musik-
sällskapen hämtade sina deltagare, men med tiden innefattade de allt fler.168 
De var ofta formade efter tyska förebilder.169 Dessa tidigare musiksällskap 
var i regel körsällskap som kunde ha instrumentalister som medlemmar, men 
som främst tog in professionella musiker för instrumentala insatser.170 Såd-
ana initiativ medförde flera positiva effekter. De överbryggade den tydliga 
åtskillnaden mellan det privata och det offentliga musicerandet och knöt på 
så sätt samman musiklivet. En annan positiv effekt var att de möjliggjorde 
framföranden av större körverk som annars inte hade varit möjligt på grund 
av bristen på en stor professionell kör. 
                               
166 Rubenson, ”Köpenhamn November 1853”, Ny tidning för musik 1853:22 och 23, s. 7–8. 
167 Dilettant = ”person som sysslar med en konst, en vetenskap, o. d. blott för sitt nöje, utan att 
hafva det till sitt yrke, lifsuppehälle”, Svenska akademiens ordbok online, 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/51/17.html (hämtat 2014-01-06). 
168 Se Jonsson och Tegen, ”Musiken privat och offentligt”, s. 118–123, och Greger Anders-
son, Leif Jonsson och Hans Bernskiöld, ”Sången i kör”, s. 219–220, Musiken i Sverige III, 
Jonsson och Tegen (red). 
169 Jonsson och Tegen, ”Musiken privat och offentligt”, Musiken i Sverige III, s. 118. 
170 Ibid. 
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Harmoniska sällskapet instiftades 1820.171 Sällskapet hade som ändamål 
”öfning af såväl vocal- som instrumentalmusik” och det hade både biträ-
dande ledamöter, det vill säga de som utförde musiken, och åhörande leda-
möter.172 De biträdande ledamöterna delades in i två avdelningar, en vokal 
och en instrumental. Första året hade sällskapet 120 sångare och 40 instru-
mentalister, alla amatörer. Den vokala avdelningen leddes av hovsångaren 
Isaak Berg, och den instrumentala delen anfördes av hovkapellmästaren Jo-
han Berwald, som även var den som anförde avdelningarnas gemensamma 
repetitioner samt offentliga framträdanden. Sällskapets två avdelningar 
sammanträdde för repetition en gång i veckan mellan oktober och maj. Säll-
skapets stadgar, som finns återberättade i Svensk musiktidning, reglerade 
anförarnas ansvar, avdelningarnas administrativa ledning, samt direktionens 
sammansättning.173 Sällskapet hade både manliga och kvinnliga ledamöter, 
och det regleras även i stadgarna att minst två gifta kvinnor skulle vara le-
damöter i direktionen. Inträde skedde genom rekommendation från två med-
lemmar inom sällskapet. Vid inträde i sällskapet betalade herrarna en med-
lemsavgift på 10 rdr och kvinnor en på 5rdr som åhörande ledamöter. Biträ-
dande kvinnor behövde inte betala någon avgift. Särskild musikalisk talang 
kunder premieras genom inträde utan erläggande av medlemsavgift. 

Sällskapet hade i början av verksamheten en regelbunden aktivitet med 
repetitioner en gång i veckan enligt stadgarna. Anföraren Berwald berättade i 
sin självbiografi, som finns delvis återgiven i Svensk musiktidning från 1882, 
om sällskapets tidiga verksamhet. 

1822 […] blef jag inbjuden att vara ledare eller anförare af det några år förut 
stiftade harmoniska sällskapet, både för sång och instrumentalafdelningen. 
Efter någon tid utförde detta sällskap, i ett jemnt framskridande och under 
min ledning, de första och gedignaste musikaliska verk, både i operaväg som 
äfven i kyrkomusik. Tvenne år derefter voro resultaterne af sällskapets och 
mina bemödanden sådana, att vi vågade offentligen framträda i förening med 
hofkapellet och kongl. theaterns chör för första gången 1824 i Ladugårds-
landskyrkan, der Skapelsen, till min förmån, uppfördes. Karsten, som då ännu 
lefde och hvars svanesång detta var, biträdde, äfvensom fru Liedbäck och 
Collin. Hela personalen utgjorde nära 300 sjungande och spelande. – Derpå 
följde tid efter annan flera större konserter (kanske de största som gifvits i 

                               
171 Jonsson och Tegen, ”Musiken privat och offentligt”, Musiken i Sverige III, s. 118. 
172Resterande del av stycket: ”Harmoniska sällskapet”, Svensk musiktidning 1896:15, s. 114–
115. 
173  Varje avdelning hade en styresman, en bibliotekarie och en ordningsman. Styresmannen 
ledde avdelningens ”musikaliska göromål”, bestämde ändringar i tid för repetitioner, och 
skulle ”bereda sammanhållning inom sällskapet”. Bibliotekarien hade hand om musikalierna 
och ordningsmannen skulle se till att stadgarna följdes. Sällskapet styrdes av en direktion som 
bestod av ordföranden, två gifta damer, anföraren, sångläraren, styresmännen, bibliotekarier-
na, ordningsmännen, en skattmästare, en sekreterare samt ytterligare tre medlemmar i säll-
skapet. ”Harmoniska sällskapet”, Svensk musiktidning 1896:15, s. 114. 
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Stockholm för och efter) på samma sätt utförda, såsom: Yttersta domen, Års-
tiderna, Messias, Paulus m. fl.174 

Samarbeten mellan Harmoniska sällskapet, Hovkapellet och Kungliga Tea-
terns kör och artister möjliggjorde offentliga framföranden av större vokala 
och instrumentala verk som exempelvis oratorier. Denna verksamhet fort-
satte fram till slutet på 1840-talet, och efter 16 års uppehåll upplöstes säll-
skapet 1865.175 Även om Harmoniska sällskapets offentliga konsertverksam-
het i stort sett bestod av en konsert per år, så betydde denna mycket för det 
stockholmska konsertlivet. Det möjliggjorde framförande av en repertoar 
som låg i modet i Europa i stort. Det knöt även samman det professionella 
musiklivet med amatörmusiken och stärkte den borgerliga involveringen i 
det offentliga musiklivet. Intresset för denna typ av musicerande knöt även 
an till liknande rörelser i centrala Europa där körsällskapen blev allt fler.176 

Harmoniska sällskapet var inte det enda musiksällskapet i staden. Efter 
instiftandet av Harmoniska sällskapet togs andra initiativ till denna typ av 
verksamhet. Sångföreningen i Stockholm, som grundades 1839 av J. P 
Cronhamn, hade liknande ambitioner. Sammansättningen var dock något 
annorlunda i och med att den grundade sig på elever från Cronhamns sångin-
stitut (men även av ledamöter av Harmoniska sällskapet). Liksom Harmo-
niska sällskapet bestod även Sångföreningen av både sångare och instrumen-
talister med en blandad kör på ca 80 personer och en orkester på 36, de flesta 
amatörer.177 De gav flera konserter per år, antingen i Stora Börssalen eller i 
Kirsteinska husets salong.178 Verksamheten lades ner 1843, men innan dess 
hade föreningen hunnit framföra flera stora verk, bland andra Luigi Cheru-
binis Requiem, Ludvig van Beethovens Kristus på Oljeberget, Gioacchino 
Rossinis Stabat mater, Felix Mendelssohns Davids 95:e psalm, samt en rad 
operanummer.179 

Dessa sällskap hade tydliga offentliga ambitioner och syftade inte endast 
till att utöva musik inom föreningen utan ville föra musiken ut i det offent-
liga. Det skedde inte i vinstintresse, eftersom konserterna oftast var till för-
mån för någon välgörenhet. 

Ett sällskap som var framträdande under den här tiden, men som inte hade 
någon offentlig verksamhet var Mazerska kvartettsällskapet.180 Trots det var 
Mazerska ett viktigt sällskap i och med att det även erbjöd en mötesplats 
mellan professionella musiker och amatörmusiker. 

                               
174 ”Galleri af svenske kapellmästare VI. J. F. Berwald”, Svensk musiktidning 1882:14, s. 110. 
175 ”Musikföreningen” , Svensk musiktidning 1881:5 
176 Dahlhaus, Nineteenhth century music, s. 47–49. 
177 ”Musikföreningen”, Svensk musiktidning 1881:5. 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
180 Se Jonsson och Tegen, ”Musiklivet privat och offentligt”, Jonsson och Tegen (red.) Musi-
ken i Sverige III, s. 113. 
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Bildningsrörelsen var även en viktig aspekt inom sällskapsrörelsen under 
1800-talet. Bildningscirkeln hade en egen kör som höll offentliga konserter, 
likaså Skarpskytterörelsen, som var en frivillig försvarsrörelse.181 Under 
1800-talets andra hälft spreds musiksällskapen ännu längre ner i befolk-
ningsskikten. Arbetarföreningar började växa fram med sällskaplig samvaro 
som mål.182 Martin Tegen framhåller att det var en naturlig följd att sången 
och musiken skulle få en framträdande roll inom dessa sällskap.183 Typogra-
fiska föreningen var ett sådant sällskap, vilket hade en manskör som blev 
framträdande på konsertscenen.184 Bildningsrörelsens betydelse för musikli-
vet behandlas mer utförligt i kapitel 5.185 

Det var inte bara i form av konsertgivande institutioner eller privata sam-
kväm där musik framfördes som detta föreningsbildande kunde ha betydelse. 
Musikaliska konstföreningen som grundades 1859 var inte något traditionellt 
musiksällskap som träffades och framförde musik tillsammans, utan en före-
ning som samlats kring det specifika syftet att ge ut svensk musik.186 Trots 
detta liknar den många andra föreningar i det att den förenade den profess-
ionella sidan av musiklivet och en musikintresserad allmänhet. 

Musiksällskapen bidrog till att sprida musiken till en större grupp inom 
samhället. Tegen betonar att arbetarklassen kom i kontakt med manskören 
och kvartettsången genom dessa sällskap och att detta i förlängningen ledde 
till en demokratisering av musiken.187 I och med att musiken var mer till-
gänglig kunde intresset öka, och då inte bara för körmusiken. En större efter-
frågan på musik gav en större marknad för konsertverksamhet och det gav 
fler möjlighet att påverka utbudet av musik. Det var även en del av institut-
ionaliseringen och spridningen av ”lyssningskonsertens” strukturer, seder 
och bruk. I många fall var bildningstanken central, både i fråga om att män-
niskor ur de övre befolkningsskikten skull bilda de lägre, och ett allmänt 
intresse för bildning. 

Konserter i samarbete mellan professionella och amatörer 
I artikeln ”Några anmärkningar rörande offentlig musik i Stockholm” från 
1853,188 presenterade Ludvig Norman sina tankar om det rådande musiklivet. 
                               
181 Tegen och Jonsson, ”Musiken, kulturen och samhället”, Jonsson och Tegen (red.), Musiken 
i Sverige III, s. 31. 
182 Tegen, Musiklivet i Stockholm 1890–1910, s. 69. 
183 Ibid. 
184 Typografiska föreningen grundades redan 1846 och hade då en kör under ledning av Au-
gust Jahnke. På grund av att det var en arbetarförening förlades repetitionerna alltid till sön-
dagar. Tegen, Musiklivet i Stockholm 1890–1910, s. 69. 
185 Se Kapitel 5, s. 246 och framåt. 
186 Se Curt Carlsson, Musikaliska konstföreningen 150 år: några kapitel ur dess historia 
(Stockholm: Musikaliska konstföreningen, 2009). 
187 Tegen, Musiklivet i Stockholm 1890–1910, s. 70–71 
188 Norman, ”Några anmärkningar rörande offentlig musik i Stockholm”, Ny tidning för musik 
1853:3 
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Här förklarade Norman hur han såg på konsertlivet och hur han tyckte att det 
kunde förbättras. Norman skrev detta när han var nyligen hemkommen från 
sina studier i Leipzig innan han tillträtt som hovkapellmästare. Han var såle-
des alldeles i början av sin karriär och starkt influerad av vistelsen utom-
lands. Norman menade att det fanns goda resurser inom det stockholmska 
musiklivet – ”en god orchester med en insigtsfull dirigent, en med omsorg 
uppsatt lyrisk scen samt en mängd musikälskande”189 – men att dessa resurser 
skulle kunna användas mycket bättre. Han förespråkade samordning av 
dessa resurser för att sätta upp fler större musikverk.190 Inspirationen till detta 
kom förmodligen från hans vistelse i Leipzig där denna typ av verksamhet 
var etablerad. Han ansåg att det måste vara hovkapellmästarens ansvar att 
leda ett sådant projekt. Genom god organisation, med körrepetitioner i för-
väg under ledning av någon annan kapabel person, skulle en smidig inövning 
av verken möjliggöras. I detta låg en stark tilltro till stadens musikälskande 
som han ansåg vara avgörande för möjligheten av uppföranden av större 
verk. Här syftar han alltså på att man skulle söka förstärkning av amatörmu-
siker och sångare till musikframförandena. Vidare skulle denna typ av musik 
framföras i kyrkan vid någon av högtiderna under våren och priset skulle 
sättas lågt så att så många som möjligt skulle ha råd att gå. Han hade också 
stort förtroende för kapellisternas vilja, och lade inte någon vikt vid de förut-
sättningar som Hovkapellet måste arbeta under. 

[…] värman för saken, som författaren af dessa rader önskade måtte finnas i 
superlativ grad hos medlemmarne af Kongl. hofkapellet; de må med nöje gå 
till inöfvandet af herrliga Sonatverk, och icke låta den möda förtryta sig, som 
efterföljes af medvetandet att hafva gjort sitt bästa till åskådliggörandet af 
något stort.191 

Norman anser att en förutsättning för allt detta var publikens välvilja, vilken 
han redan då tyckte sig kunna se och bedömde som fullt tillräcklig för att 
dessa typer av arrangemang skulle kunna genomföras. Den positiva effekten 
av allt detta skulle bli en förhöjning av den musikaliska bildningen vilket 
skulle utrota den ”anstrykning af dilettantism” som han ansåg präglade en 
stor del av musiktillställningarna. 

Denna typ av samarbeten förekom under hela den period som står i fokus 
här och Ludvig Norman verkade under hela sin karriär för att upprätthålla 
denna verksamhet. Trots detta hade både Norman själv och flera andra som 
yttrade sig i den offentliga musikdebatten ambitioner att driva på profession-

                               
189 Norman, ”Några anmärkningar rörande offentlig musik i Stockholm”. 
190 Som exempel tar han upp: Händels Messias, Samson och Judas Mackabäus, Mozarts 
Requiem, Beethovens Christus på oljeberget, Grauns Jesu död, Mendelssohns Paulus och 
Elias samt Bachs passionsmusik. 
191 Norman, ”Några anmärkningar rörande offentlig musik i Stockholm”, Ny tidning för mu-
sik, 1853:3. 
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aliseringen inom musiklivet för att försöka få i stånd ett helt professionellt 
offentligt konstmusikliv. 

Legitimering av musikeryrket  
Mycket av den offentliga debatten kring musiklivet hade som delsyfte att 
höja statusen för musikeryrket. Betoningen av frågor som berörde musiklivet 
i allmänhet, men även exempelvis musikutbildning, i en offentlig diskussion 
bidrog till ett sakligt grundat erkännande av status, som även var ett viktigt 
led i professionaliseringsprocessen. Det är tydligt att det inom den musika-
liska yrkesgruppen växte fram ett allt starkare självmedvetande, som bland 
annat uttrycktes inom den musikaliska pressen som växte fram under 1850-
talet. Dessa blir de dittills starkaste uttrycken för självmedvetande inom mu-
sikeryrket. Den musikaliska kritiken blev viktig under den här tiden som ett 
led i legitimeringen av musiklivet och musikyrken. Detta märks inom pres-
sen både genom den ökade mängden recensioner, kritik av musikkritiken 
som fördes i pressen samt den praxis som växte fram inom musikkritiken. 
Professionaliseringstendenserna kan även spåras i pressen i och med den 
praxis som fanns att endast recensera professionella insatser, det vill säga 
framföranden eller skrivna verk av professionella musiker eller tonsättare. 

[…]Då alla de exeqverande voro dilettanter, så ansåge man det kanske mest 
grannlaga, att om dessa prestationer ingenting yttra; dock anse vi det vara en 
pligt för denna nya musikorgan inom pressen, att lifligt omfatta allt hvad 
som, vare sig enskildt eller offentligt, kan utöfva inflytande på vårt konstlif 
[…]”192 

Citatet exemplifierar denna inställning, att musikkritiken inte hörde ihop 
med amatörmusiken utan var förbehållen den professionella sidan av musik-
livet.  Detta visar på den starka koppling mellan kritiken och det profession-
ella – någon som inte är professionell kan inte kritiseras, eftersom kriterierna 
inte gäller för dem. Denna inställning verkar vara övergripande inom all 
press under den här tiden. Det förekommer ganska ofta att ”amatörer” eller 
”musikälskare” omnämns som deltagare vid konserter, men då endast notiser 
om deras deltagande, eller om de gjorde särskilt bra framföranden. Det 
nämns i princip aldrig om en amatör eller musikälskare gjort ett dåligt fram-
förande och de omnämns i princip aldrig med namn, utan benämns just mu-
sikälskare, amatör eller dilettant. 

                               
192 Sign. –n., [Jacob Axel Josephson] ”En afton i Herr De la Croix’s salong den 11 April 
1853”, Ny tidning för musik 1853:1 och 2, s. 12.  
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Tonsättarverksamhet och dess professionella status 
Jag har i detta kapitel inte tagit upp tonsättarens verksamhet som yrkesverk-
samhet, eftersom det inte går att tala om ett renodlat tonsättaryrke under den 
här tiden. Trots detta var det många som ägnade sig åt att komponera i både 
stor och liten omfattning. Det fanns dock ingen under denna period som helt 
och hållet kunde livnära sig som tonsättare. Denna verksamhet och dess pro-
fessionella status var dock något som diskuterades i den musikaliska debat-
ten, särskilt under 1850-talet. 

I en artikelserie i NTM presenterar Peter Conrad Boman en överblick över 
tonkonstens historia i Sverige från 1500-talet och framåt.193 Boman behand-
lar i dessa artiklar det offentliga musiklivet under perioden och berör således 
många av de aspekter som tagits upp i denna avhandling i fråga om konsert-
verksamhet, musikutbildning, och musikutövare. Hans utläggning är skiss-
artad och inte särskilt detaljerad vilket han själv påpekar i den sista delen 
med hänvisning till titeln ”en blick på tonkonsten i Sverige”.194 Något som är 
intressant att notera är det ringa utrymme han ger åt komponerandet i denna 
historiska överblick. Han nämner endast några namn på tonsättare som före-
kom i Olof Åhlströms publikationer.195 I övrigt lägger han ingen vikt på 
denna verksamhet i sin artikelserie. Boman verkar således inte se detta som 
något centralt i det svenska musiklivet. Detta trots att komposition var något 
som många inom musiklivet ägnade sig åt. 

Komposition i kombinationen med andra typer av verksamhet 
samt möjligheter till publicering 
De tonsättare som nämnts ovan hade alla en omfattande verksamhet vid si-
dan av komponerandet trots att de nu i efterhand utmärker sig som de mest 
framstående tonsättarna under denna period. Adolf Fredrik Lindblads 
främsta verksamhetsområde var musikläraryrket men vid sidan av detta hade 
han en omfattande tonsättarverksamhet. Han är framförallt känd för sina 
sånger, men han hade även en rik instrumentalproduktion med bland annat 
två symfonier.196 Franz Berwald hade en mer splittrad verksamhet både inom 
och utanför musikområdet och han har främst blivit känd för sin kammarmu-
sik och sina symfonier.197 Norman var bland annat hovkapellmästare och 
lärare vid KMA:s konservatorium, och även han utmärkte sig för sina in-
strumentala kompositioner inom kammarmusik- och symfonigenrerna. Sö-

                               
193 [Peter Conrad Boman] sign. Bmn, ”En blick på tonkonsten i Sverige”, Ny tidning för 
musik, 1857. I nr 41&42, 43, 44&45, 46, 47&48, 50&51 och 52. 
194 Boman, ”En blick på tonkonsten i Sverige”, Ny tidning för musik 1857:52, s. 411. 
195 Boman, ”En blick på tonkonsten i Sverige”, Ny tidning för musik 1857:47&48, s. 370. 
196 Tegen, ”Adolf Fredrik Lindblad”, Jonsson och Tegen (red), Musiken i Sverige III, s. 329–
340. 
197 Tegen, ”Orkesterverken”,  Jonsson och Tegen (red), Musiken i Sverige III, s. 341–350. 
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derman var främst teatermusikanförare och kapellmästare och hans ton-
sättarverksamhet präglas särskilt av teater- och körmusik.198 Det var dock 
långt från alla som ägnade sig åt komposition. Många av de mer framstående 
musikerna i staden som exempelvis Johan Berwald, Jan van Boom, Andreas 
Randel ägnade sig också åt komposition. Randel utmärkte sig exempelvis 
som tonsättare dels inom den virtuosa violinmusiken, vilken han själv även 
ofta framförde, och dels inom kammar- och teatermusiken.199 Även vissa 
personer som var aktiva inom musiklivet men som inte i första hand var 
musiker ägnade sig också åt komposition, som exempelvis Wilhelm Bauck, 
Conrad Boman och Peter Conrad Boman. Det fanns även många amatörmu-
siker som komponerade egen musik. 

Möjligheterna att få musiken utgiven i tryck ökade under 1800-talet i och 
med att allt fler musikförlag etablerades. Musikförlagen hade dock en ten-
dens att främst ge ut kammarmusik och särskilt inom solosångsgenren och 
kvartettsången eftersom det sålde bäst. Större instrumentalverk var mycket 
svårare att få utgivna på förlag. Det är tydligt att marknaden hade en stor 
betydelse för vilken musik som gavs ut. Detta var en anledning till att Musi-
kaliska konstföreningen grundades 1859. 

Musikaliska konstföreningen 

Tvifvelsutan har mången Svensk musikvän med ledsnad anmärkt det miss-
förhållandet, att, ehuru så många förtjenstfulla tonverk tid efter annan blifvit 
af Svenske tonsättare författade, likväl jemförelsevis ganska få Svenska arbe-
ten af större omfång och betydenhet blifvit till trycket befordrade och derige-
nom för den musikälskande allmänheten tillgängliga. […] Skall någonsin en 
sjelfständig Svensk tonkonst i högre mening kunna uppblomstra, så är det af 
vigt, att de förluster, som Sveriges musikaliska litteratur hittills lidit, ej alltför 
länge få fortfara.200 

Dessa ord är hämtade ur en skrivelse som Härnösands musiksällskap lät 
skicka ut till en rad musiksällskap runt om i Sverige 1858. Denna skrivelse 
var ett förslag till grundandet av en ”Musikalisk Konstförening” som skulle 
köpa in och ge ut outgivna verk av svenska tonsättare för att främja ”den 
svenska tonkonstens utveckling och höjande”.201 Skrivelsen, tillsammans 
med ytterligare ett brev och förslag till stadgar skickades även till KMA i 
hopp om att akademien skulle kunna förverkliga denna idé.202 Att föreningen 
särskilt riktade sin förfrågan mot KMA var inte förvånande i och med att det 

                               
198 Axel Helmer, ”August Söderman”, Jonsson och Tegen (red.), Musiken i Sverige III, s. 
363–372. 
199 Martin Tegen, ”Randel, Andreas”, SBL band 29 (Stockholm 1995–1997), s. 658. 
200 Skrivelse från Härnösands Musiksällskap, juni 1858 s. 1, i Musikaliska konstföreningens 
arkiv A1:1. 
201 Ibid. 
202 Curt Carlsson, Musikaliska konstföreningen 150 år, s. 11–16. 
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var det enda offentliga organet för musik inom landet. Det var där de nöd-
vändiga resurserna och kontakterna fanns. 

I september togs skrivelsen upp vid akademiens sammanträde och det ut-
sågs en kommitté som bestod av Johan Peter Cronhamn, Abraham Hirsch 
och Carl Palmstedt vilken skulle utreda frågan.203 Vid akademiens möte den 
första november 1858 togs frågan upp igen och det beslutades att akademien 
skulle utfärda en kallelse till ett möte för instiftandet av en förening men 
efter detta skulle akademien inte engagera sig mer. Kommitténs förslag var 
dock att akademien kostnadsfritt skulle bidra med lokaler för uppförande av 
de verk föreningen skulle komma att ge ut. Den 21 maj 1859 instiftades för-
eningen vid ett möte hållet i akademiens stora sal. För att framställa ett nytt 
förslag till stadgar utnämndes en kommitté bestående av Peter Conrad Bo-
man, Johan Peter Cronhamn, Abraham Hirsch, Wilhelm Bauck och Adolf 
Fogelström. Stadgarna godkändes sedan i november 1859. 

Vem som helst kunde bli medlem i föreningen mot erlagd medlemsavgift 
på 4 rdr rmt per andelslott och man kunde även köpa in sig på flera lotter.204 
Alla medlemmar hade sedan rätt till ett exemplar per lott av den musik som 
gavs ut i föreningens regi. Inköpen av verken skulle ske på det sätt att tonsät-
tare själva anonymt fick lämna in sina verk till bedömning hos föreningen 
varpå ett eller två stycken per år skulle väljas ut till inköp och publicering. 

Albert Rubenson skickade in en lång skrivelse där han främst ifrågasatte 
tillvägagångssättet för bedömningen av de inlämnade verken.205 Rubenson 
kritiserar det tillvägagångssätt av verken som presenterats i stadgarna, vilket 
skulle ske genom en jury bestående av sex personer. Han framhåller att detta 
antal var för stort med tanke på det antal levande tonsättare som han ansåg 
kunde tänkas lämna in verk för bedömning. Detta, hävdar han, skulle inne-
bära att flera tonsättare tvingas avstå från att skicka in verk. Han vände sig 
också mot kommitténs beslut att 12 sakkunniga skulle utses. Rubenson tror 
att det snabbt skulle gå att avgöra vilka verk som var av sådan kvalité att de 
förtjänade en djupare granskning, och skulle inte kräva så många granskare. 
Istället föreslår Rubenson ett avsevärt mindre antal granskningsmän, med 
sakkunniga som kunde göra en värdig bedömning i vilken kompositions- 
eller musikart som helst. Eftersom de inom Sverige som skulle kunna vara 
dessa sakkunniga även var de som borde få möjlighet att bli publicerade, 
ansåg han att det var bättre att leta efter sakkunniga i andra länder. 

[…] Jag vågar ej bestämdt påstå, men betviflar icke att för utöfvandet af så-
dant domarekall aldrig något slags ersättning begäres eller önskas; verkliga 
Konstnärer, sådane som Berlioz i Paris, Fétis père i Brüssel, Liszt i Weimar, 

                               
203 Följande stycke: Carlsson, Musikaliska konstföreningen 150 år, s. 17–18. 
204 Följande stycke: ”Förslag till stadgar för en musikalisk konstförening” (oktober 1859), 
Musikaliska konstföreningens arkiv: protokoll A1:1. 
205 Skrivelse till Musikaliska konstföreningen av Albert Rubenson den 15 november 1859, 
Musikaliska konstföreningens arkiv A1:1. 
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Sechter i Wien, Marse i Berlin, Moscheles, Hauptmann och Rietz i Leipzig, 
Gade och Hartmann i Köpenhamn skulle visst med största nöje mottaga ett 
dylikt förtroende […]206 

Vidare tar Rubenson även upp hur betalningsanspråken borde hanteras. I 
stadgeförslaget stod att varje tonsättare, tillsammans med inlämnandet av 
verket skulle ange anspråk på hur mycket man ville ha i betalning för ver-
ket.207 Rubenson menade dock att man genom detta skulle riskera att gå 
miste om goda verk enbart för att tonsättaren begärde för högt arvode, men 
främst att risken var stor att tonsättarna skulle begära oskäligt lite betalt, 
vilket han såg som lika negativt.208 

Musikaliska konstföreningens stadgar kom att omformuleras vid flera till-
fällen och trots att Rubensons förslag inte antogs från början så kom den 
bedömande verksamheten att övergå till något som liknade hans förslag. I 
början av verksamheten bestod bedömningsjuryn av 12 medlemmar men 
detta kom sedan 1867 att övergå till något som mer liknade Rubensons för-
slag, med en bedömningsnämnd bestående av två utländska domare och en 
svensk.209 Dessa utlänska domare var Julius Rietz och Niels W. Gade, som 
båda varit knutna till konservatoriet i Leipzig. 

Som redan antytts var flera centrala aktörer inom Stockholms musikliv 
aktiva inom denna förening. Kungliga Teaterns direktör Knut Bonde, hovka-
pellmästaren Ludvig Norman och inspektorn för musikkonservatoriet Oscar 
Byström verkade bland andra som ordförande i föreningen.210 Som sekrete-
rare verkade bland andra Oscar Byström, Albert Rubenson och Vilhelm 
Svedbom och Abraham Hirsch var föreningens skattmästare 1859–1887. 

Föreningen är verksam än idag och har fortfarande som syfte att främja 
svensk tonkonst genom utgivning av kompositioner av svenska tonsättare.211 
Genom åren har en mängd musik givits ut genom denna förening. Under 
perioden från grundandet fram till 1890 gavs mellan ett och tre verk om året 
ut.212 

Kritik över den inhemska tonsättarverksamheten 
Många musikkritiker hade en ganska mild framtoning i sin kritik över ny-
skriven musik. De flesta recensioner av nyskriven musik i exempelvis NTM 
                               
206 Skrivelse till Musikaliska konstföreningen av Albert Rubenson den 15 november 1859, 
Musikaliska konstföreningens arkiv A1:1. 
207 Se ”Förslag till stadgar för en musikalisk konstförening” (oktober 1859), Musikaliska 
konstföreningens arkiv: protokoll A1:1. 
208 Skrivelse till Musikaliska konstföreningen av Albert Rubenson den 15 november 1859, 
Musikaliska konstföreningens arkiv A1:1. 
209 Carlsson, Musikaliska konstföreningen 150 år, s. 40. 
210 Ibid, s. 174. 
211 Se Musikaliska konstföreningens hemsida http://www.musikaliskakonstforeningen.se. 
212 För en komplett lista på alla utgivna verk se Carlsson, Musikaliska konstföreningen 150 år, 
s. 136–137. 
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var kortfattade och inte särskilt kritiska. Att det såg ut så i NTM, kan säkerli-
gen kopplas till att musiken oftast var utgiven på Hirschs förlag (vilken 
också gav ut NTM) och att kritik av verken kunde påverka försäljningen 
negativt. Trots detta förhållande skymtas en kritisk inställning mot mycket 
av musiken hos flera recensenter. 

[…]Ännu alltjemt är det smärre sånger vid piano som af våra såväl äldre som 
yngre komponister väljas till offentliggörande, och detta helt naturligt, eme-
dan dylik musik i vårt land har den största afsättningen, hvarföre äfven för-
läggarne alltid visat beredvillighet att, understundom utan urskiljning, öfver-
lemna sånghäften af både bekanta och obekanta tonsättare till tryck. Denna 
beredvillighet har haft både godt och ondt med sig; godt, emedan vi derige-
nom erhållit en nationalegendom, bestående af de rika skatter A. F. Lind-
blads, Geijers, Nordbloms och Josephsons sånger erbjuda; ondt, emedan me-
delmåttan och okunnigheten derigenom lemnats öppet fält för en verksamhet, 
som i allmänhet på intet sätt blifvit hämmad af vår kritik, hvilken tvärtom 
ofta, och ännu i dessa dagar, derpå slösat de amplaste loford. Men detta 
olycksaliga dilettant-skrifveri börjar nu så småningom aftaga, och snart torde 
man kunna emotse dess fullkomliga upphörande. Att unga, friska krafter med 
föresats och förmåga att skrifva värdefull musik, och dertill understödda ge-
nom tillräcklig musikalisk bildning, skulle komma, hafva vi ej någonsin be-
tviflat, och tiden dertill tyckes nu alltmer och mer börja infinna sig. […]213 

Detta citat pekar på ett grundläggande strukturellt problem inom musikhan-
deln i Sverige som jag tagit upp tidigare. Musikförlagen hade en tydlig ten-
dens att ge ut stora mängder av solosånger och liknande, nästan helt utan 
urskiljning i och med att marknaden för denna musik var så god medan mer 
ambitiös musik var svår att sälja och därmed svår att få utgiven. Det största 
problem som denna författare pekar på var att så mycket underhaltig musik 
utgivits och möjligen till och med berömts på felaktiga grunder i pressen. 
Denne författare var inte ensam om att resonera på detta sätt. 

Framföranden eller utgivning av mer ambitiösa och omfattande verk som 
symfonier fick utstå mycket större prövning i musikkritiken. Recensionerna 
av symfonier är i allmänhet mer detaljerade och även ofta mer kritikska i 
pressen. I NTM recenserades symfonier komponerade av bland andra Win-
roth, Gille och Rubenson.214 Det var i de flesta fall recensioner av framföran-
dena och inte av utgåvorna, men det som recenserades var inte endast fram-
förandena i sig utan även kompositionerna. Att dessa recensioner är mycket 
mer omfattande än de av sång- och pianohäften är inte så konstigt eftersom 
det handlar om mycket mer omfattande verk, men det finns ändå skillnader i 

                               
213 Sign. –g–, ”Nytt från Musikpressen”, Ny tidning för musik 1856:1, s. 5. 
214 Winroths symfoni recenserades av Albert Rubenson, ”Om den musikaliska kritiken i våra 
dagblad”, Ny tidning för musik 1854:49&50, s. 385–392. Halva denna artikel är dock en kritik 
över musikkritiken. Gilles symfoni recenserades i ”Underrättelser från in- och utlandet”, Ny 
tidning för musik 1855:7, s. 51–54. Och Rubensons symfoni recenserades av Anton Door, 
”Symfoni i C-dur af Alb. Rubenson”, Ny tidning för musik 1857:11, s. 81–83. 
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inställningen hos kritikerna. Det kan också haft att göra med att det i dessa 
mer ambitiösa verk fanns högre konstnärliga ambitioner vilket också befo-
gade en mer fördjupad kritik. 

I recensionen av Edvard Gilles symfoni pekas på bristerna i formbehand-
lingen som förklaras av en anpassning till en form som förväntas hos publi-
ken, men som inte egentligen passar innehållet i musiken. 

Man söker gå dilettanternas önskningar om »klarhet» och »lättfattlighet» etc. 
till mötes, och tillgriper derföre den form de uppgifva som den enda, inom 
hvilken nämnda egenskaper kunna göra sig gällande – den Haydnska. Och 
hvaraf detta? Sannolikt genom de Haydnska motivernas kortare utsträckning, 
hvilken hos dilettanten bereder dem lättare tillgänglighet samt isynnerhet lät-
tar uppfattningen eller åtminstone uppmärksammandet af den kontrapunk-
tiska behandlingen, hvilken redan hos Beethoven icke mera anses existera, 
för att icke tala om än sednare komponister, derföre att dessa, istället för de 
kortare figurerna, ofta använda hela perioder till det kontrapunktiska arbetet, 
hvilket derigenom af dilettanterne troligtvis icke ens blifver bemärkt.215 

Författaren använder egentligen Gille här för att exemplifiera rådande förhål-
landen inom musiklivet och framhåller att tonsättare lätt anpassar sig till 
förväntningar som finns inom en grupp som egentligen inte förstår musiken. 

Kritiken av dilettantismen och dess ställning i musiklivet behandlas av 
Albert Rubenson i flera artiklar, men den främsta utläggningen om detta 
förhållande var i artikelserien ”Den inhemska tonkonsten och dilettantism-
en” i TfTM.216 I den första av artiklarna målar Rubenson upp en bild av rå-
dande förhållanden inom musiklivet och förhoppningar om hur den vidare 
utvecklingen skulle ske. Han har en positiv utgångspunkt i det att han ser att 
förhållandena höll på att förändras, men hans syn på de förhållanden som 
varit rådande var inte lika positiv. 

Åtskilliga tecken antyda ett stigande intresse för tonkonsten i vårt land och en 
blifvande förändring af våra musikförhållanden. Allt flera bland våra yngre 
tonkonstnärer bereda sig tillfälle att, genom någon tids vistelse utomlands , 
söka höja sig öfver den hos oss ännu allmänna dilettantiska ståndpunkten, 
och de, hvilka dyrka musiken endast för nöjes skull, tyckas äfven vilja vinn-
lägga sig om en något mångsidigare bildning än hittills varit fallet. De yngre 
bland dessa sednare afstå alltmera från att leka virtuoser på orkesterinstru-
menter, föredragande att, medelst pianots hjelp, göra sig bekanta med littera-
turens alster, och de, hvilka råkat lära spela violin eller violoncell äro icke 
allmänt af samma tanke, som förr i verlden varit den herrskande och ännu 
hyllas af en och annan gengångare från fordna tider; nemligen att blotta trak-
terandet af isynnerhet det förstnämnda instrumentet är tillräckligt för att anses 
vara hemmastadd på tonkonstens hela område, och medför ett ofelbart om-
döme om alla dess företeelser. 

                               
215 ”Underrättelser från in- och utlandet”, Ny tidning för musik 1855:7, s. 53. 
216 Albert Rubenson, ”Den inhemska tonkonsten och dilettantismen”, Tidning för theater och 
musik 1859:2, 3 och 4. 
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En borgen för att dessa goda tecken icke skola bedraga är omöjligheten 
för allt falskt och ofullkomligt att i tidernas längd blifva beståndande. Äfven 
hos oss skall konstnären upphöra att vara dilettant, dilettanten ej mera vara en 
inbillad konstnär, båda derigenom bidragande till skapandet af en musikalisk 
konst, hvartill fordras konstnärer som gifva, en publik som mottager och di-
lettanter, som medla dem emellan.217 

Även här lyfts dilettantismens problematik fram. Vidare redogör Rubenson 
för det hinder som stod i vägen för ”tonkonstens blomstring” i hopp om att 
en mer allmänt spridd kunskap om detta förhållande skulle påskynda föränd-
ringen. Detta hinder utgjordes alltså av dilettantismen. Rubenson betonar den 
jämförelsevis stora mängden musik komponerad av dilettanter som innehål-
ler brister som är oskiljaktiga från dilettantskapet, men även att dessa inte 
egentligen skiljde sig mycket från yrkesmusikernas arbeten. Samma förhål-
lande ser Rubenson inom musikutövningen. Problemet, som Rubenson ser 
det, är inte egentligen nivån hos dilettanterna utan nivån hos de profession-
ella. Han tar också upp Åhlström, Geyer [Geijer], Brendler, Wennerberg, 
Boman, Gille och Cronhamn som exempel på dilettanter som var framstå-
ende som kompositörer. 

Detta, sedan så långt tillbaka herrskande, half-konstnärsskap har i främsta 
rummet verkat derhän, att vi icke ega en verkligt inhemsk, en svensk ton-
konst.218 

Han talar om två typer av nationell tonkonst, varav den ena byggde på ett 
nationellt tonspråk, medan han beskriver den andra som helt utan nationell 
färgning och istället grundad i tonsättarens individualitet. Den första typen 
återfanns enligt Rubenson i Italien och Frankrike, medan den andra fanns i 
Tyskland. Eftersom den svenska folkvisan var så tydligt karaktäristiskt för 
det svenska folklynnet så anser Rubenson att det vore mest naturligt att ta 
utgångspunkt där. Detta hävdar han dock var omöjligt på grund av den dilet-
tantiska utgångspunkten. Han förklarar att dilettantismen var starkt kopplad 
till klassiciteten, det vill säga musik som härmar de stora mästarna och hela 
tiden hänvisade tillbaka till en äldre tradition. Om det fanns någon inhemsk 
tonkonst så var det inom sånggenren, och draget till sin spets, i den folkliga 
sången anser Rubenson. Denna var dock enligt Rubenson för färgad av den 
franska traditionen, främst genom Bellman. Inom instrumentalmusikgenren 
fanns enligt Rubenson ingen inhemsk tonkonst alls.219 Rubenson anser att det 
inte skulle ligga så långt borta att försöka utveckla en instrumentalmusik 
utifrån sångtraditionen och därigenom hänvisa till den franska traditionen. 

                               
217 Albert Rubenson, ”Den inhemska tonkonsten och dilettantismen”, Tidning för theater och 
musik 1859:2. 
218 Ibid. 
219 Albert Rubenson, ”Den inhemska tonkonsten och dilettantismen: II”, Tidning för theater 
och musik 1859:3. 
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Rubenson hävdar dock att eftersom det vid den tiden inte heller fanns någon 
egentlig fransk instrumentaltradition, bortsett från Berlioz som han anser inte 
var allmänt känd i Sverige, så fanns inget att ta efter. Detta gjorde att de 
svenska tonsättarna skulle vara tvungna att göra något självständigt vilket 
skulle gå emot klassiciteten och dilettantismen, och detta trodde inte Ruben-
son var möjligt. I den sista av de tre artiklarna går Rubenson in djupare på 
musiken som konstverk.220  

Rubenson var i särklass den som uttalade sig mest i frågan om dilettant-
ismens effekter på musiklivet, men han var inte den ende som uppmärk-
sammade detta som ett problem. Det är just osjälvständigheten, alla försök 
att härma de klassiska förebilderna, som står i centrum för diskussionen. Jag 
vill hävda att en trolig anledning till att så många valde att arbeta inom dessa 
ramar var delvis beroende på bristen på utbildning i mer modern komposit-
ionslära. En annan aspekt är anpassningen till en marknad där tonsättarna 
skrev musik som de trodde att marknaden efterfrågade. Solosångerna och 
körmusiken eller liknande påverkades definitivt av marknaden, men den 
tänkta marknaden kan även haft inflytande på den symfoniska musiken. 
Detta kan kopplas till den konstmusikaliska kanon som växte fram under den 
här tiden vari en stor del bestod av de wienklassiska symfonikernas musik. 
Att komponera i denna stil kan således delvis ha skett som ett försök att in-
rätta sig i denna norm. 

Specialisering inom musikområdet 
Musikutövningen inom det offentliga musiklivet i Stockholm under 1800-
talet präglades av en sammanblandning av professionella och amatörer. 
Samtidigt pågick en professionaliseringsprocess som fick särskild fart från 
mitten av århundradet. Denna professionaliseringsprocess var en del av den 
strukturella omvandlingen av musiklivet och kan kopplas till institutional-
iseringen och förändringar inom gamla institutioner under perioden 1840 till 
1890. 

Arbetsmarknaden för musikutövare expanderade under perioden 1840–
1890 som en del av musiklivets expansion. De musikyrken som fanns under 
hela perioden var orkestermusiker, sångare, militärmusiker, kyrkomusiker 
och musiklärare. Med tiden utkristalliserades även andra musikyrken som en 
del av professionaliseringsprocessen i och med en tilltagande specialisering 
inom olika områden. Sångyrket skildes allt mer från skådespelaryrket, sär-
skilt från 1860-talet då Kungliga Teatern skilde på operan och den drama-
tiska scenen. Samtidigt specialiserades utbildningen inom Kungliga Teaterns 
elevskola vilket erbjöd en specialiserad sångutbildning för operan. Även 

                               
220 Albert Rubenson, ”Den inhemska tonkonsten och dilettantismen: III”, Tidning för theater 
och musik 1859:4. 
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inom orkestermusiken skedde en tilltagande specialisering i och med att 
dirigenternas arbetsuppgifter skildes allt mer från orkestermusikerna. Denna 
specialisering var inte endast att själva anförandet av orkestern gjordes av 
mer specialutbildade dirigenter. Även det konstnärliga arbetet med orkestern 
utvidgades i och med att arbetsuppgifterna renodlades. Detta gällde först och 
främst förhållandet inom Hovkapellet och Ludvig Norman var den hovka-
pellmästare som utmärkte sig mest i denna roll. 

Samtidigt som expansionen och specialiseringen ägde rum inom musikar-
betsmarknaden skedde även förändringar inom musikutbildningen. Det bör-
jade med att allt fler svenska musikidkare valde att resa utomlands för att få 
en mer specialiserad professionell utbildning från slutet av 1840-talet. Dessa 
utomlandsvistelser bidrog till att starka influenser från utlandet kom att på-
verka musiklivet. Flera av dem som utbildats utomlands, särskilt i Leipzig 
som exempelvis Ludvig Norman och Albert Rubenson, kom att nå viktiga 
positioner inom musiklivet senare i karriären och flera agerade med mål att 
få Stockholms offentliga musikliv att nå en nivå som fanns utomlands. 

Det fanns krav på förbättring av utbildningssituationen i Stockholm från 
olika håll. Dels från dem som vistats utomlands, men även inom olika in-
stitutioner i Stockholm. Kungliga Musikaliska Akademiens läroverk skulle 
vara den främsta utbildningsinstitutionen i Sverige, men hade länge endast 
fungerat som examinator för kyrkomusiker och musiklärare. I och med att 
musiklivet expanderade fanns ett allt större behov av musiker och musikut-
bildningens undermålighet uppmärksammades allt mer. Detta kom att leda 
till en utökning och en specialisering inom Kungliga Musikaliska Akademi-
ens läroverk som omformades till ett musikkonservatorium med syfte att 
utbilda kyrkomusiker, och musiklärare likväl som orkestermusiker, solister, 
dirigenter och tonsättare. 

Komposition var under den här tiden inte någon heltidssysselsättning men 
även inom detta verksamhetsområde förekom förändringar under den här 
perioden. En viktig förändring var att genom de specialiseringar som skedde 
inom andra områden kunde fler få mer tid för att utveckla sitt konstnärliga 
uttryck inom kompositionen. Detta blir extra tydligt hos exempelvis Norm-
an. Det skedde även en uppdelning mellan tonsättare som ägnade sig åt 
konstmusik och dem som komponerade mer marknadsanpassat. De problem 
som uppmärksammats i musikdebatten under 1850-talet vad gäller dilettant-
ismens framträdande roll inom musiklivet och den inhemska tonkonsten 
visar att den konstnärliga sidan av kompositionsverksamheten blev allt mer 
framträdande. Trots detta var det många som komponerade inom klassicist-
iska ramar, vilket kan förklaras av bristande kunskap i mer moderna kompo-
sitionsstilar, men även av marknadsanpassning. 

Trots en tilltagande professionalisering inom musikområdet var samar-
beten mellan professionella musiker och amatörer viktiga under hela peri-
oden och vissa områden inom musiklivet har fortsatt att vara beroende av 
amatörinsatser ända fram till idag. 
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Kapitel 5 – Publiken, musikmiljöerna och den 
allmänna musikaliska bildningen 

Musikutövare representerar endast en sida av musiklivet. En viktig förutsätt-
ning för omvandlingen av musiklivet var att det fanns en publik som konsu-
merade musik. Eric Hobsbawm konstaterar att: 

En handfull konkurrerande handelsfurstar är nog för att en handfull målare 
och konsthandlare skall bli förmögna, men till och med en numeriskt tämli-
gen blygsam köpande allmänhet räcker till för att hålla igång en tämligen om-
fattande konstnärlig produktion, bara den är välbärgad nog. Teatern, och i 
viss mån också konserterna med klassisk musik, bevisar den saken, för båda 
kan blomstra fritt också med en tämligen liten men trogen publik. (Då som nu 
måste operan och den klassiska baletten förlita sig på ekonomiskt stöd från 
statsmakterna och de statusjagande rika […].1 

I och med de samhällsförändringar som ägde rum under 1800-talet blev bor-
gerligheten allt större och med tiden mer välbärgad. Denna borgerlighet ut-
gjorde marknaden och publiken för offentlig musik. Som Hobsbawm konsta-
terar behövde publiken egentligen inte vara överdrivet stor, så länge den 
hade god ekonomi. Inom denna marknad blomstrade de sköna konsterna och 
därmed även de som skapade.2 Det var långt ifrån alla skapande konstnärer 
vid den här tiden som levde fattiga bohemiska liv, utan flertalet hade skap-
liga medelklassinkomster eller mer.3 

Musikutövarna behandlades i det föregående kapitlet, och i detta kapitel 
riktas istället fokus på den befolkningsgrupp som utgjorde marknaden för det 
offentliga konstmusiklivet i Stockholm. Som Hobsbawm konstaterar var 
publiken en förutsättning för att konsten, eller i detta fall musiklivet, skulle 
kunna blomstra. Publiken var en lika viktig del av institutionaliseringen av 
musiklivet som musikutövarna. De handlingsmönster som växte fram hos 
publiken kring konsertformen var också en del av institutionaliseringen av 
musiklivet. 

Följande kapitel behandlar publiken och dess roll inom Stockholms mu-
sikliv under perioden ca 1840–1890. Här undersöks hur publiken var sam-
mansatt, det vill säga vilka som gick på konserter och opera. Vidare studeras 

                               
1 Hobsbawm, Kapitalets tidsålder, s. 383. 
2 Ibid, s. 385. 
3 Ibid. 
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kommunikationen mellan musikutövare och publik vad gäller biljettförsälj-
ning och annonsering av konserter. Den samtida diskussionen kring hur kon-
sertlivet organiserades vad gäller förhållandet mellan publik och musikutö-
vare studeras här. Det fördes en offentlig diskussion kring hur den allmänna 
musikaliska bildningen påverkade strukturerna inom musiklivet under den 
här perioden. Denna diskussion studeras för att få en inblick i den samtida 
synen på publikens roll inom musiklivet. 

Borgerlighetens musikliv 
1800-talets musikliv i de stora musikstäderna i Europa tillhörde borgerlig-
heten trots de många kungliga musikinstitutioner som fanns, vilket kan för-
klara en stor del av det institutionella ramverket som bar upp musiklivet, 
konstaterar Carl Dahlhaus.4 Musikernas sociala tillhörighet inte helt entydig 
under den här tiden. Kärnan i den strukturella omvandlingen av musiklivet 
låg just i borgerlighetens övertagande av musiklivet, vilket även förändrade 
musikernas sociala ställning. Dahlhaus framhåller att i och med borgerlig-
hetens emancipation blev musikerna en del av borgerligheten, men det var 
en långdragen process som fortgick ända in på 1900-talet.5 Detta kan för-
klara en del av de professionaliseringssträvanden som kan iakttas inom mu-
sikerkåren under 1800-talet. Professionaliseringen var ett sätt att markera 
yrkets sociala position och motivera dess jämställande med den övriga bor-
gerligheten. 

Borgerlighetens övertagande som kulturbärande skikt påverkade olika 
former av offentlig musik. Många av operainstitutionerna förändrades i och 
med detta genom att de kungliga operorna i allt högre grad fick anpassas till 
en ny publik, vilket innebar att nya genrer togs upp på dess scener.6 Det 
grundades även nya teaterinstitutioner som redan från början anpassades 
efter denna publiks förväntningar. 

I frågan om offentliga uttryck för det borgerliga musiklivet var körsäll-
skapen och körkonserterna en viktig del. Detta kom att bli ett slags massrö-
relse över stora delar av Europa.7 Även körrepertoaren påverkades av denna 
förändring och nyskriven musik anpassades efter de förhållanden som rådde. 
Dahlhaus hävdar att eftersom tonsättarna skrev för amatörsångare med stor 
kunskap om litteratur och musik, men med begränsad musikalisk förmåga, 
behövdes musik som var enkel att framföra, eller snarare idiomatiskt skriven 
eftersom den samtidigt inte fick offra de konstnärliga anspråken.8 Vidare 
framhåller Dahlhaus vikten av att notera hur betydelsefull denna typ av mu-

                               
4 Dahlhaus, Nineteenth century music, s. 41. 
5 Ibid, s. 43. 
6 Ibid, s. 43–47. 
7 Ibid, s. 47. 
8 Ibid, s. 48. 
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sik var under den här perioden trots att den kanske inte uppfattas som viktig 
idag.9 Såväl för operan som för körmusiken handlar det om att musiken an-
passades till en marknad som fanns inom borgerligheten. 

I det borgerliga offentliga konsertlivet blev den musikaliska bildningen 
allt mer central, vilket kom att leda till förändringar i beteendet vid konserter 
som till exempel att fokusera på musiken och lyssna i tystnad.10 Dahlhaus 
konstaterar att detta beteende institutionaliserades inom det borgerliga mu-
siklivet och konsertlivet under 1800-talet.11 

Publiken, som främst utgjordes av borgerligheten, var en avgörande fak-
tor i den strukturella omvandlingen av musiklivet under 1800-talet. Förhål-
landet gällde i större delen av Europa, däribland även i Stockholm. 

Publikens sammansättning. Effekterna av ett allt mer 
differentierat musikutbud i Stockholm 

Stockholms befolkning bestod av människor ur flera olika befolkningsskikt 
och stadsdelarna dominerades av olika befolkningsgrupper. Karin Hallgren 
har undersökt publiksammansättningen vid Kungliga Teatern och Mindre 
Teatern, och har konstaterat att det fanns en tydlig geografisk uppdelning i 
staden. Norrmalm beboddes främst av ämbetsmän och det gamla borger-
skapet, Östermalm av den nya borgarklassen och Kungsholmen och Söder-
malm av arbetarklassen.12 Detta påverkade även de olika former av under-
hållning som hölls i stadsdelarna. På Norrmalm återfanns bland annat Kung-
liga Teatern, i ett läge som präglade den starka kopplingen till kungamakten 
och den gamla eliten. I och med att där redan fanns ett etablerat nöjesliv var 
det naturligt att även den nya borgarklassens arenor för offentlig underhåll-
ning av högre klass etablerades där, med bland annat Mindre Teatern, La 
Croix’s salong och Berns salonger. Läget för dessa arenor hade också bety-
delse för vilka som bevistade de arrangemang som där förekom. Invånarna 
från Norrmalm och Östermalm utgjorde troligen den största delen av publi-
ken vid de arenor som låg i de stadsdelarna. 

Karin Hallgren har konstaterat att publiken på Kungliga Teatern var blan-
dad, med allt från personer ur hovet till tjänsteflickor och liknande.13 Med 
undantag från hovet, som föredrog Kungliga Teatern, konkurrerade Kung-
liga Teatern och Mindre Teatern om samma publik.14 För konserter är det 

                               
9 Dahlhaus, Nineteenth century music, s. 48. 
10 Ibid, s. 50. 
11 Ibid, s. 51. 
12 Hallgren, Borgerlighetens teater, s. 112. 
13 Ibid, s. 121. 
14 Ibid, s. 125. 
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rimligt att anta att det var till stor del samma publik som vid teatrarna och att 
de således också konkurrerade om besökarna. 

Jag utgår från att publiken såg likartad ut vid teatrarna vid såväl teater- 
och operaföreställningar som vid konserter, åtminstone i den bemärkelsen att 
den var tämligen blandad. Det finns många olika orsaker till hur publikens 
sammansättning såg ut. De ekonomiska faktorerna var viktiga, men det fanns 
även många olika sociala aspekter som spelade in. De sociala aspekterna är 
dock svårare att komma åt. 

Biljettkostnader i förhållande till levnadskostnader i stort 
För att få en bättre uppfattning om hur kostnaderna för hur konserter och 
andra musikföreställningar förhöll sig till de levnadsförhållanden som rådde 
inom olika grupper ges här en generell översikt över löner under denna pe-
riod. Detta bidrar även till att illustrera hur musikernas löner förhöll sig till 
andra personer inom borgerligheten. 

Ett problem vid jämförelse av inkomster inom olika samhällsgrupper är 
att det under 1800-talet ofta förekom löneförmåner in natura. Inom militären 
hade manskapet exempelvis fasta löneförmåner in natura i form av logi, mat 
och kläder och utöver det kunde även kontantutbetalningar förekomma.15 
Likaså hade många arbetare på landet och tjänstefolk inne i staden löneför-
måner in natura i form av logi och kost.16 

Att valutan ändrades under perioden gör också att det inte är helt enkelt 
att jämföra löner, priser och liknande.17 Under 1840- och halva 1850-talet var 
riksdaler banco vanligast. Johan Söderberg har sammanställt dagslöner för 
outbildade kroppsarbetare i Stockholm under perioden 1501–1850.18 1840 
var dagslönen för en outbildad kroppsarbetare ca 26 sk bco vilket skulle 
motsvara en årslön på ca 160 rdr bco om denne skulle arbeta ungefär 300 
dagar på ett år. 1850 var dagslönen för en outbildad kroppsarbetare ca 38 sk 
bco, vilket skulle motsvara en årslön på ca 240 rdr bco.19 1860–1890 hade en 
arbetare i genomsnitt 1,50 rdr rmt i dagslön, motsvarande ungefär 450 rdr 
rmt i årslön.20 Arbetarlönerna utgick som kontant betalning och dessa hade 
inga naturaförmåner. Lönen skulle således räcka till alla omkostnader. Arbe-
tarnas löner kan ställas i förhållande till ämbets- och tjänstemannasektorn för 

                               
15 Roger Adolfsson, ”Stockholms garnison under 1800-talet”, Ett militärt stadsproletariat: 
studier av garnisonsmanskapets levnadsförhållanden i 1800-talets Stockholm, Gunnar Artéus 
(red.) (Stockholm: Militärhögskolan, 1988), s. 17. 
16 Se Lars O. Lagerqvist, Vad kostade det?, s. 138–139. 
17 En översikt över de olika valutorna, hur de förkortas och hur de förhåller sig sinsemellan 
finns under ”Förkortningar” på s. 11. 
18 Johan Söderberg, ”Dagslöner för hantlangare i Stockholm 1501–1850”, riksbank.se, 
http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Forskning/Historisk-monetar-
statistik/Loner/Dagsloner-for-hantlangare-i-Stockholm-15011850/ (hämtat 2013-12-29). 
19 Ibid. 
20 Lagerqvist, Vad kostade det?, s. 139. 
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att visa på skillnaden mellan olika samhällsskikt. 1845 hade en adjunkt en 
ungefärlig årslön på 1000 rdr bco.21 Årslönerna för läroverkslärare låg under 
slutet av 1850-talet på mellan 2400 och 750 rdr rmt, och folkskolelärarna låg 
något lägre.22 En hovrättsassessor23 hade 1850 en årslön på 3300 rdr rgs och 
chefen för lantförsvarsdepartementet hade samma år en årslön på 7000 rdr 
bco.24 För 1860- till 1880-talet är lättare att göra en mer formaliserad jämfö-
relse av löner eftersom valutorna är mer jämförbara. I tabellen nedan finns 
även några exempel på löner under perioden 1860- till 1880-talet. 

Tabell 10. Lite olika löner under 1860- till 1880-talet.25 

1860-tal 1870-tal 1880-tal 

Arbetare ca 450 rdr rmt Arbetare ca 450 rdr rmt Arbetare ca 450 rdr rmt 

Stadsläkare i Stockholm 8 400 
rdr rmt 

Byråsekreterare vid SJ 3 500 
rdr rmt 

Piga ca 300 rdr rmt 
Professor i kirurgi 3 500 
rdr rmt

  Riksantikvarie 6 000 rdr 
rmt

Skillnaden mellan inkomsterna inom de olika samhällsskikten var således 
stora och det gör bilden av publiken mer tydlig. För någon som tjänade om-
kring 2000 rdr rmt om året var kostnaden för en konsertbiljett på 1,5 rdr rmt 
betydligt mer lätthanterlig än för någon som hade en årslön på 450 rdr rmt. 
Om biljettpriser motsvarade en hel dagslön var det för många troligen en 
svårmotiverad kostnad. 

Vem hade råd att delta som publik inom musiklivet? 
Priset på biljetter till konserter, opera och andra musikföreställningar kan 
antyda något om publiken som deltog. Jag har gjort en översikt över biljett-
priser vid olika musikföreteelser i Stockholm under perioden 1840 till 1880. 
I denna undersökning har jag slumpvis valt ut en säsong per årtionde där jag 
gått igenom konsertannonser i Aftonbladet för att få en uppfattning om bil-
                               
21 Lagerqvist, Vad kostade det?, s. 138. 
22 Bidrag till Sveriges officiella statistik: Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättel-
ser: Öfver-ståthållare-embetets uti Stockholms stad underdådiga berättelse för åren 1856–
1860, (Stockholm 1862), s. 28–30, på Statistiska centralbyråns hemsida. 
http://www.scb.se/H/BISOS%201851-
1917/BISOS%20H%20Fem%C3%A5rsber%C3%A4ttelser/Fem%C3%A5rsber%C3%A4ttels
er%20Stockholms%20stad%201856-1905%20(BISOS%20H)/Befallningshavandes-
femarsberattelser-H-Stockholms-stad-1856-1860.pdf (hämtat 2013-12-29). 
23 Den lägsta graden av domare vid hovrätten. ”Assessor, Lat., jur., "bisittare", är i Sverige 
titeln för de med hänsyn till rangen och lönen lägst ställde ordinarie domarena i hofrätterna. 
Ordet begagnades förr äfven blott som en titel, hvilken gafs åt vissa tjenstemän äfvensom åt 
läkare.” Nordisk familjebok: (Stockholm 1876), s. 1217, tillgängligt online på Projekt Rune-
berg, http://runeberg.org/nfaa/1217.html (hämtat 2014-01-02). 
24 Lagerqvist, Vad kostade det?, s. 138. 3300 rdr rgs motsvarade 2200 rdr bco. 
25 Lagerqvist, Vad kostade det?, s. 139–141. 
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jettpriserna. Jag har även gjort en överblick över Kungliga Teaterns biljett-
priser under perioden utifrån teaterns affischsamling. 

 
Bild 19. Kungliga Teaterns förstuga. 
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De konserter som hölls av enskilda konsertgivare i olika lokaler var relativt 
jämt prissatta, med undantag från vissa särskilda konserttyper. 1844 hade de 
flesta konserter, soiréer eller liknande ett biljettpris på 1 rdr bco eller 1 rdr 16 
sk bco. Detta gäller för konserter och soiréer där exempelvis delar av eller 
hela Hovkapellet, sångare och sångerskor ur Kungliga Teaterns lyriska be-
sättning, samt besökande artister deltog. Dessa konserter ägde rum i lokaler 
som Riddarhussalen, Kirsteinska huset och ibland i kyrkor. Körkonserter, 
som var de konserter som oftast framfördes i kyrkor hade dock i allmänhet 
lägre biljettpris. 

Biljettpriserna för Kungliga Teaterns konserter och operaföreställningar 
var standardiserade men det fanns många olika prisnivåer. 

Tabell 11. Biljettpriser på konserter i lokaler utanför Kungliga Teatern. 

Konserttyp 1844 1852 
/53

1863 1872 1882 
/83 

Konsert/Soirée/matiné med 
huvudsakligen professionella 
musiker/sångare 
 

1 – 1:16 
Rdr bco 

1 – 1:16 
Rdr bco 

1,50 – 2 
Rdr rmt 

1,50 – 2 
Rdr rmt 

1,50 – 3 
kr 

Körkonserter, konserter med 
huvudsakligen amatörsång-
are/musiker 
 

24 – 32  
sk bco 

32 sk bco 1 Rdr rmt 50 öre –1 
Rdr rmt 

50 öre –
2,5 kr 

Konserter på Berns 
 

----- ----- ----- 50 öre rmt 1 – 1,5 kr 

De konserter som jag benämnt ”körkonserter, konserter med huvudsakligen 
amatörsångare/musiker” hade generellt lägre biljettpris än konserter med 
huvudsakligen professionella musiker och sångare. En anledning till detta 
kan ha varit att konserter av denna typ inte medförde lika stora omkostnader 
för arrangören då amatörmusikerna och sångarna inte var avlönade. Körkon-
serterna var en företeelse som rörde sig i gränslandet mellan det privata och 
det offentliga. Martin Tegen hävdar att publiken och de medverkande vid 
dessa konserter troligen var de som odlade musik i sina hem, men skillnaden 
var att man hade en stor lokal istället för flera hem.26 Detta var starkt kopplat 
till det borgerliga hemmusicerandet och det allt mer spridda intresset för 
musikutövning.27 I viss mån kan även körkonserterna kopplas till de folk-
bildningsideal som växte fram under århundradet, och som medförde ambit-
ioner att nå ut till en bredare publik. Detta återkommer jag till senare i detta 
kapitel. 

Kyrkorna var lokaler som lämpade sig särskilt för framföranden av orato-
rier, vilket Ludvig Norman konstaterar i en artikel i NTM. 

                               
26 Tegen, Stockholms musikliv 1890–1910, s. 17. 
27 Se Tegen, Stockholms musikliv 1890–1910 s. 68–86. 
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Då dessutom den art musik, hvarom blifvit taladt, väl egentligen bör höras i 
kyrkan och icke i concertsalen, så måste högtidsdagar under den blidare års-
tiden till uppförande deraf utses, t. ex. Christi Himmelfärdsdag eller någon af 
Pingstdagarne[…]28 

Konserter hölls i många olika kyrkor i Stockholm. På Norrmalm hölls kyr-
kokonserter ofta i S:t Klara och S:t Jacob kyrka, och i staden mellan broarna 
(nuvarande Gamla stan) var det främst i Tyska kyrkan. Men konserter hölls 
även i kyrkor en bit utanför centrum. Konserter framfördes exempelvis ofta i 
Ladugårdslandskyrkan på Norrmalm och Katarina kyrka på Södermalm. 
Eftersom befolkningen var mer blandad i dessa stadsdelar är det även troligt 
att dessa konserter hade en något mer blandad publik. 

Ytterligare en faktor som tyder på att denna typ av konserter kunde bevis-
tas av publik med en bredare befolkningssammansättning är att flera av de 
körsällskap som gav konserter bestod av personer ur lägre medelklassen och 
arbetarklassen. 

Karin Hallgren har undersökt publikens sammansättning vid både Mindre 
och Kungliga Teatern i Stockholm.29 Hon konstaterar att publiken vid Kung-
liga Teatern hade en liknande struktur vid slutet av 1860 som under den gus-
tavianska tiden. Den var tämligen blandad och bestod av personer ur olika 
samhällsklasser, från hovet och högadeln till tjänstefolk och gardister. Sam-
tidigt var de olika publikgrupperna skilda från varandra genom olika trapp-
hus och andra publikutrymmen till de olika raderna. 

I sin överblick över Kungliga Teaterns publiksammansättning utgår Hall-
gren från en undersökning av Hans Baude. Baude har undersökt abonne-
mangslistorna på Kungliga Teatern för säsongerna 1868/69, 1882/83, 
1891/92 samt 1907/08.30 Dessa listor varierar i kvalitet och innehåll och re-
presenterar endast en liten del av de biljetter som såldes, men Baude anser 
ändå att det visar åtminstone delvis hur publiksammansättningen såg ut och 
förändrades över tid. Han hävdar även att förändringarna bör ha en viss all-
mängiltighet för flera av de teatrar som låg inom samma område. I en sam-
manställning av sina resultat konstaterar Baude att det finns en framträdande 
utvecklingslinje vad gäller abonnenternas sociala ställning. Han pekar på en 
stadigt sjunkande kurva av andelen högre ämbetsmän, hovfunktionärer och 
officerare i abonnemangslistorna, från 64% 1868 till 10% 1907.31 Likaså 
påvisar han en motsvarande stegring inom gruppen grosshandlare och direk-
törer, från 28% 1868 till 55% 1891. Med detta fastställer han att det sedan 
1860-talets slut skett en förändring inom abonnemangspubliken från att ha 

                               
28 Ludvig Norman, ”Några anmärkningar rörande offentlig musik i Stockholm”, Ny tidning 
för musik 1853:3, s. 4. 
29 Hallgren, Borgerlighetens teater, s. 120–127. 
30 Hans Baude, ”Stockholms teatrar och teaterpublik vid 1800-talets slut: några topografiska 
och sociologiska randanteckningar”, Nya teaterhistoriska studier, Ange Beijer [red.] (Stock-
holm, 1957), s. 268–273. 
31 65% 1868, 40% 1882, 20% 1891, 10% 1907. 
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dominerats av adliga ämbets- och hovmän till att övergå till en borgerlig 
prägel 40 år senare. Som Baude själv konstaterar handlar detta endast om en 
begränsad del av publiken. Abonnemangen krävde en stor kontantinsats och 
det var inte många som hade råd med detta. 

Även om abonnemangslistorna ger en hänvisning om publikens samman-
sättning och de förändringar som förekom inom den säger de långt ifrån allt 
om den totala sammansättningen. Hallgren har i sin undersökning komplette-
rat Baudes resultat med samtida skildringar där publiksammansättningen 
kommenteras och har således stöd för en bredare sammansättning av publi-
ken i helhet. Det är svårt att veta exakt vilka som gick på Kungliga Teatern 
eftersom det endast är abonnemangslistorna och samtida skildringar av sla-
get Hallgren tar upp som finns att använda. 

 
Bild 20. Salongsplan över Kungliga Teatern tidigt 1850-tal. 
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För denna undersökning är det särskilt intressant att diskutera vilka som 
bevistade konserter vid Kungliga Teatern. Jag utgår från att det var till stora 
delar samma sammansättning på publiken vid dessa tillställningar som vid 
andra föreställningar vid teatern. Detta antagande baseras på att det vanligen 
var samma prissättning på biljetterna för konserter som för teater och opera-
föreställningar. Biljettpriserna på Kungliga Teatern och de på konserter i 
allmänhet i staden skilde sig. På Kungliga Teatern fanns olika biljettpriser att 
tillgå, medan det på de flesta konserter utanför teatern var ett och samma pris 
för alla biljetter. 

Kungliga Teatern hade över 25 olika biljettkategorier och priserna varie-
rade mycket mellan de dyraste och de billigaste platserna. Salongen hade 
fem rader med loger och sidoplatser samt parkett, amfiteater och oxögon. 
Här följer ett exempel på hur biljettpriserna kunder fördela sig över salong-
ens alla platser. Detta var biljettpriserna vid en föreställning 1861. 

Tabell 12. Biljettpriser på Kungliga Teatern32 

Plats Rmt Rdr:öre 

Ett oxöga på 1:a raden (à 3 platser) 12:-
Två oxögon på 2:a raden (à 3 platser vardera) 7:50
Två oxögon på 3:e raden (à 3 platser vardera) 3:50
Amphiteater 4:-
1:a radens loger samt numrerade platser, 1:a bänken 2:50
1:a radens loger samt numrerade platser, 2:a bänken 2:25
1:a radens loger samt numrerade platser, klaffplatser 1:75
2:a radens fondloger, 1:a bänken 2:25
2:a radens fondloger, 2:a bänken 2:-
2:a radens fondloger, klaffplatser 1:50
2:a radens sidologer, samt numrerade platser, 1:a bänken 1:75
2:a radens sidologer, samt numrerade platser, 2:a bänken 1:25
3:e radens fondloger, 1:a bänken 1:75
3:e radens fondloger, 2:a bänken 1:50
3:e raden på sidorna, 1:a bänken 1:25
3:e raden på sidorna, 2:a bänken 1:-
Parkett 2:25
4:e raden i fonden,1:a bänken 1:25
4:e raden i fonden,2:a bänken 1:-
4:e raden i fonden,6 loger närmast fonden, 1:a bänken 0:75
4:e raden i fonden,6 loger närmast fonden, 2:a bänken 0:50
4:e raden i fonden,6 loger närmast teatern, 1:a bänken 0:75
4:e raden i fonden,6 loger närmast teatern, 2:a bänken 0:30
5:e rande i fonden, numrerade platser, 1:a bänken 0:75
5:e rande i fonden, numrerade platser, 2:a bänken 0:50
5:e rande i fonden, på sidorna 0:25
Sex parterreloger (à 2 platser vardera) 3:-
Orkesterplatser 1:50

                               
32 Daglig affisch för 8 maj 1861, Kungliga teatrarnas arkiv: Kungliga teatrarnas äldre affisch-
samling L1A vol. 34. 
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Priserna rörde sig mellan 25 öre för platser på femte radens sidor och 4 kro-
nor per plats på amfiteatern.33 I jämförelse med konsertpriserna fanns det 
alltså mycket billigare platser på föreställningarna på Kungliga Teatern. Un-
gefär vid samma tid låg biljettpriserna för konserter på omkring 1:50 – 2 rdr 
rmt, vilket motsvarar övre mellanskiktet på biljettpriser på Kungliga Teatern. 

Teatersalongen byggdes om flera gånger under 1800-talet. 1832 togs stå-
parterren bort och blev sittplatser, 1838 minskades hovlogen för att göra fler 
amfiiteaterplatser, 1850 reducerades antalet dyra amfiiteaterplatser och ersat-
tes med något billigare nedre ampfiteaterplatser och 1859 ersattes parterrens 
bänkar med klaffplatser och blev parkett.34 Kirsten Gram Holmström hävdar 
att det etablerade borgerskapet därmed erövrat salongen.35 

Det fanns olika motiv att besöka teatern, och de platser som fanns till 
hands lämpade sig troligen olika bra för dessa. Johan Grönstedt beskriver 
salongen i sin minnesåtergivelse för 1863: 

Förutom avantscenerna, hvilka kallades »oxögon», tre på hvar sida, funnos 
äfven sex griljerade parkettloger. De voro så små att de rymde blott två per-
soner, med en plats midt emot hvarandra. Men vanligen satt hon mest i knäet 
på honom, ty dessa loger voro mest eftersökta af såta par, som icke ville 
blifva sedda, men själfva se, höra och kuttra ostörda. 

Förutom parkett fanns äfven bakom den tre rader amfiteater och längst 
upp, framför den stora prydliga kungliga fondlogen, en rad fåtöljer för de 
högsta stads- och hoffunktionärerne.[…] Öfver den kungliga logen, i andra 
radens fond, var en hofloge för konungens och hertigarnes adjutanter och or-
donnansofficerare. 

[…] 
På operans dyraste platser sutto de elegantaste klädda, men äfven de högre 

radernas publik i mera enkla och billiga kläder, gjorde ett fördelaktigt ange-
nämt intryck, icke minst därför att nästan alla kvinnor buro hanskar; men icke 
på femte raden. 

På de nedersta parkettbänkarna, företrädesvis venstra sidan, sutto garni-
sonsofficerarne och deras civila umgängesvänner.36 

Intresset för att besöka teatern och operan kom inte endast från ett intresse 
för den sceniska konsten. Det sociala umgänget var en lika viktig anledning. 
Det var ett sätt att umgås med sina vänner, att träffa nya människor och att 
betrakta det sociala spelet. 

                               
33 Här räknar jag inte in priserna för oxögon eftersom dessa gällde hela logen som omfattade 3 
platser. Om tre personer delade på oxögat på första raden blev biljettpriset samma som det för 
amfiteatern.  
34 Kirsten Gram Holmström, ”Den kungliga teatern kring 1830”, Den svenska nationalscenen 
: traditioner och reformer på Dramaten under 200 år, Claes Rosenqvist [red.] (Lund 1988), s. 
97–98. 
35 Gram Holmström, ”Den kungliga teatern kring 1830”,  s. 98. 
36 Johan Grönstedt, Hur man roade sig i Stockholm för femtio år sedan 1863 (Stock-
holm1913), s. 82–84. 
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Trädgårds- och cafémusiken. Konkurrerens om publiken 
De sociala faktorerna påverkade deltagandet vid konserter och musikföre-
ställningar. Vid Kungliga Teatern möjliggjorde de varierande biljettpriserna 
deltagande från olika samhällsskikt. Salongens utformning skiljde även på 
folk ur olika samhällsklasser vilket gjorde det enklare för de lägre klasserna 
att delta. Vid konserter av olika slag där det inte fanns olika nivåer på biljett-
priserna blev publiken mer homogen även av sociala skäl. Den allmänna 
sociala uppdelningen mellan befolkningsskikten bestod även inom musikli-
vet vilket således inte berörde hela Stockholms befolkning. 

Det fanns konserter där biljettpriserna motsvarade de billigaste platserna 
på Kungliga Teatern. Dessa var av typen Concerts à la Musard, café-och 
trädgårdskonserter. Även vissa körkonserter där en stor del av utövarna var 
amatörer hade motsvarande biljettpriser. Antagandet att publiken var mer 
blandad vid körkonserterna stöds dels av biljettpriset, men som tidigare 
nämnts kunde även av geografiska aspekter påverka publikens sammansätt-
ning. Att de oftast framfördes i kyrkor var även en anledning att anta att 
publiken var mer blandad i och med att publiken bestod av kyrkornas van-
liga besökare. 

Även café- och trädgårdskonserterna hade relativt låga biljettpriser, men 
detta betyder inte att publiken var särskilt mycket mer blandad än den vid 
konserter. För att se till de sociala aspekterna var det även här fråga om bor-
gerliga nöjen och de låga biljettpriserna var inte till för att tilltala en större 
publik. I vissa fall kan inträdet även varit till för att utestänga de lägre skik-
ten eftersom de riktade sig främst till de högre skikten. 

I Aftonbladet annonserades många olika typer av musiktillställningar, allt-
ifrån det som förekom på den kungliga scenen till konserter på caféer, 
schweizerier och i parker med mera. Att allt detta annonserades i samma 
dagstidningar antyder också att det riktades till samma befolkningsgrupp 
eftersom tidningarna i sig också i huvudsak riktades till vissa grupper. 

I tabellen nedan presenteras ett litet urval av trädgårds- och cafémusik 
som annonserades för att få en inblick i hur denna typ låg prismässigt. Detta 
går att jämföra med tabell 10 och 11, för att se förhållandet till konserter och 
andra musikföreställningar. 
  



 230 

Tabell 13. Biljettpriser på trädgårds- och cafékonserter37 

Datum Konserttyp Plats Arrangör Musiker Pris 

18440611 Concert à la 
Musard 

Trädgårdsför-
eningens 
lokal

A. och W. 
Davidson 

”tvenne 
musik 
corpser”

16 sk bco 

18440712 Concert à la 
Strauss

Grubbiska 
trädgården

C. G. Bost-
röm

 12 sk bco 

18530227 Stor instru-
mentalkon-
cert

Novilla C. W. Eckert Anton 
Schnötziger 
med orkester

8 sk bco 

18630617 Stor Concert 
a la Musard 

Trädgårdsför-
eningens 
local

 Kungl. Andra 
livgardets 
music corps

50 öre 

18630621 Morgonkon-
sert 

Trädgårdsför-
eningens 
local

 Kungl. Andra 
livgardets 
music corps

50 öre 

18630703 Konsert Konsertsalen 
i Djurgårds-
tivoli

Filip von 
Schantz 

 50 öre 

18721130 Stor instru-
mentalkonsert 

Blanchs cafe (för de genom 
senaste stor-
men i södra 
Sverige nöd-
lidnade)

Georg Lum-
bye med 
orkester 

Ingen inträ-
desavgift – 
frivilliga 
bidrag motta-
ges

18721201 Symfonikon-
sert

Berns salong  Meissner med 
kapell

50 öre 

Trädgårdsföreningen är ett exempel på denna typ av underhållningsmiljö. 
Den låg i hörnet där Drottninggatan möter Barnhusgatan, där nu bland annat 
Norra Latin och Norra bantorget ligger.  Mellan 1838 och 1861 arrenderade 
trädgårdsföreningen tomter på denna plats, där det bland annat anlades en 
botanisk trädgård, trädpartier och ett orangeri. Mot Drottninggatan byggdes 
1839 två paviljonger som kom att innehålla konditori och schweizeri, vilka 
bekostats av bröderna August och Wilhelm Davidson. Bröderna Davidsson 
arrangerade flera olika typer av förlustelser både under sommaren och vin-
tern som exempelvis skridskoåkning, fyrverkerier, musikunderhållning kal-
lad Concert à la Musard med mera.38 Trädgården som var inhägnad var till-
gänglig för allmänheten mot en inträdesavgift. Trädgårdsföreningen var så-
ledes en publik anläggning som fungerade som ett alternativ till Kungsträd-
gården och Humlegården. Nolin framhåller att entréavgiften var både till för 
att förvissa sig om besökarnas genuina intressen, men även för att hålla vissa 
personer utanför.39 De nöjesaktiviteter som förekom i trädgården, ofta flera 

                               
37 Annonser i Aftonbladet 11/6 1844, 11/7 1844, 25/2 1853, 16/6 1863, 19/6 1863, 2/7 1863, 
29/11 1872, 30/12 1882,  4/1 1883. 
38 Catharina Norlin, ”Svenska trädgårdsföreningen 1832–1911”, Bebyggelsehistorisk tidskrift 
1996:31–32, s.153. 
39 Ibid, s. 159. 
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gånger i veckan, arrangerades aldrig av föreningen utan huvudsakligen av 
Wilhelm Davidson.40 

August Strindberg och Claes Lundin beskriver trädgårdsmusiken i Gamla 
Stockholm: 

Trädgårdsmusiken hade länge funnits, i Humlegården, i Kungsträdgården, på 
Mosebacke, och slutligen äfven i Strömpaterren samt på ännu flera ställen; 
men det hade dock  alltid varit i ganska blygsamt mått. Wilhelm Davidson 
började i större skala, och i Trädgårdsföreningens park, som han fått upplåten 
för sina concerts à la musard, gåfvos instrumentalkonserter i fria luften. Mu-
sikdirektören Schnötzinger hade kommit hit från Tyskland, såsom orkeste-
radförare vid Guerras konstberidartrupp, spelade en god fiol och satte lif i 
spelet här i staden. Davidson m. fl. begagnade sig af honom. Snart kom 
Weller, en annan musikdirektör, den förres landsman, och hjelpte till af alla 
krafter. Våra inhemska musikanter ville ej stå efter tyskarne, och så började 
man göra stor trädgårdsmusik om somrarne och stor offentlig dansmusik om 
vintrarne, i Kirsteinska huset, i De la Croix’ salong, lite hvarstädes. Det gick i 
stor skala, i stora massor. Man trängdes om vintrarne i De la Corix’  salong 
och ännu mer om somrarne i Trädgårdsföreningen. Man skulle höra »kolos-
sala tonmålningar», t. ex. Slaget vid Lützen 1632, stor historisk-musikalisk 
målning (komponerad af C. G. Grahl, utförd af 80 miusici, med »briljant fyr-
verkeri samt bengaliska eldar»). Det  var ett haf  af eld  och af toner med ka-
nonskott, och der flöto floder af punsch.41 

Trädgårdsmusik hade förekommit tidigare än på 1840-talet och förekom på 
fler ställen än i Trädgårdsföreningen, men Davidsons Concert à la Musard 
var de första mer omfattande trädgårdsframförandena. Vad gäller trädgårds-
musiken var det huvudsakligen fråga om instrumentalmusik, oftast framförd 
av blåsare. Anton Schnötzinger var en framstående musikalisk ledare i dessa 
sammanhang och anlitades flitigt under den här tiden i Stockholm. Han var 
även engagerade exempelvis vid maskeradbaler på Kungliga Teatern. Musi-
ken som spelades var huvudsakligen blåsarrangemang av dansmusik såsom 
straussvalser, operaarior, ouvertyrer och liknande. Här följer en avskrift av 
en annons innehållande program för en Concert à la Musard från 1844 ur 
Aftonbladet. 

                               
40 Norlin, ”Svenska trädgårdsföreningen 1832–1911”, s. 159. 
41 Lundin och Strindberg, Gamla Stockholm, s. 116. 
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Bild 21. Annonsering av program för Concert à la Musard i Aftonbladet.42 

Av de 14 numren i detta program var 8 potpurrier eller arrangemang från 
olika operor. Alla operor utom en (Le Lac de Fées av Auber) sattes samtidigt 
upp på Kungliga Teatern. Det handlade alltså om aktuell musik, men i ett 
sammanhang som musikaliskt sett fick en lägre status än i teater- och kon-
sertsammanhang. 

 Trädgårdsmusiken paras oftast ihop med cafémusiken, vilken egentligen 
inte avviker så mycket utan är del av samma fenomen. Bröderna Davidsson, 
som stod för en stor del av trädgårdsmusiken, var också verksamma inom 
cafébranschen. Cafékonserter innefattade musikframföranden på olika 
caféer, schweizerier, och restauranger under den här tiden. Etablissemang 
som regelbundet hade denna typ av musik var Blanch’s café43, Novilla44 och 
Berns salonger. 
                               
42 Aftonbladet 11/6 1844. 
43 Blanch’s café låg i nordvästra hörnet vid Kungsträdgården, mot hamngatan. Huset revs 
1965 och idag ligger Sverigehuset. Theodor Blanch öppnade caféet 1868 som snabbt blev 
mycket populärt och konkurrerade med Berns. 
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Bild 22. Affisch för Blanchs café.45 

Där spelades lättsam musik och dansmusik och programmen liknade träd-
gårdsmusiken. Det var ofta samma musiker, exempelvis var Schnötzinger 
även inblandad i denna musik. Bland de svenska musikerna som verkade på 
dessa scener var bland andra musikdirektören Johan F. Sjöberg som också 
var ledamot i Hovkapellet, tillsammans med Kungliga Andra livgardets mu-
sikkorps.46 Det var vanligt att militärmusikkårer framförde musik vid dessa 
tillfällen. Blanch’s café besöktes även av Georg Lumbye från Köpenhamn 
som var son till Hans Cristian Lumbye som gjort sig känd för musiken vid 
Köpenhamns Tivoli. 

                                                                                                                             
44 Huset finns kvar idag och ligger till höger om Skansens huvudentré. Huset uppfördes 1833 
som en danssalong och kallades från början Vauxhellen. 1847 gjordes det om till ett schwei-
zeri och fick då namnet Novilla. Det blev särskilt populärt på 1860-talet. 
http://www.skansen.se/sv/artikel/novilla (hämtat 2013-09-26). 
45 På affischen står: “Blanch’s café, Stockholm, Kungsträdgården. Detta beqvämt och elegant 
inreddaCafé, centralt beläget vid hufvudstadens förnämsta promenadplats, och i närheten af 
de Kongl. Theatrarne, recommenderar sig respective resandes hågkomst. God orchester-musik 
dagligen.” på svenska, tyska, engelska, och franska. På bilden ser man Blanchs cafe som låg 
intill Kungsträdgården. Personerna på bilden bär alla hatt och fina kläder, vilket antyder att de 
hör till de högre samhällsklasserna. På verandan sitter ett kapell och spelar. Folk rör sig fritt 
omkring, eller sitter vid caféets bord.  
46 “Stor concert à la musard” i Trädgårdsföreningens local. Aftonbladet, 16/6 1863. Han var 
engagerad vid Berns. Jarnhammar, Berns, s. 40. 
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Bild 23. Konsertprogram för konsert på Blanch’s Café.47 

                               
47 Aftonbladet, 29/11 1872. 



 235

Programmet ovan är en avskrift av en annons i Aftonbladet från 1872 från en 
välgörenhetskonsert som hölls på Blanch’s café med Georg Lumbye. Pro-
gramsammanfattningen är inte helt olik den på Trädgårdsföreningen 1844. 
Det är främst arrangemang från populära operor och dansmusik. I annonsen 
från 1870 är det dock inte riktigt samma betoning på operamusik. Detta var 
ett speciellt tillfälle som var ägnat åt insamling av pengar till välgörande 
ändamål. Detta är inte ett inslag i den dagliga underhållningen, men ger ändå 
ett exempel på den typ av musik som kunde framföras. Generellt sett var 
repertoaren på denna typ av underhållningsmusik tämligen likartad ända från 
mitten av 1800-talet fram till första världskriget.48 Vid den ovan nämnda 
konserten på Blanch’s café togs ingen inträdesavgift, men frivilliga bidrag 
samlades in. Ibland tog man även inträden till denna typ av underhållning, 
men det handlade då om en låg avgift.49 

Musiken var ett sätt för dessa etablissemang att attrahera kunder. Även 
om de inte tog någon inträdesavgift bidrog musiken säkerligen till en ökad 
inkomst eftersom publiken som kommit dit även konsumerade annat. Ofta 
hördes musiken långt utanför själva etablissemangen, eftersom kapellen 
oftast satt utomhus på verandor eller liknande. 

Att trädgårds- och cafémusiken inte ställdes lika högt framgår tydligt i 
följande citat. 

Opran [sic] och konsertväsendet ha äfven deri stora motgångsperioder att hos 
oss upplefva om publiken ej i tid motverkar det skadliga inflytandet som den 
oss förföljande café-musiken utöfvar. Gratis-musik är alltid billigare än den 
som kostar något – och en del af publiken betraktar all slags musik som mu-
sik. Det vore väl ej ur vägen om öfverståthållareembetets myndighet genom 
någon ytterligare inskränkning i rättigheten för våra omusikaliska café-
värdar, berede scenisk konst och goda konserter större utvecklingsmöjlighet i 
hufvudstaden. Trädgårds- och café-konserter finnas visserligen i alla hufvud-
städer, men alltid aflägsna från stadens medelpunkt eller mest trafikerade ga-
tor och torg. […] När man i Stockholm bod så att man dagligen hör paraden, 
musiken från Hasselbacken och Berzelii park och, efter att ha satt några steg 
på gatan, äfven orkestrarne från Kungsträdgården och Strömparterren, så be-
söker operan och åter i hemmet ej för cafémusikens skull kan få sofva förr än 
kl. 11, så är det fara värdt att man tror sig och alla andra lida af delirium mu-
sicale. Men – med den ringa uthållighet hos vår publik jag nyss påpekat, är 
att antaga, det en reaktion snart inträffar och att ett måttligare begär efter 
denna sorts konserter hänvisar dem till de platser der de böra och kunna göra 
både nöjet och gagnet.50 

                               
48 Tegen och Lewenhaupt, ”Teatrarna och deras musik”, Musiken i Sverige III, Jonsson och 
Tegen (red), s. 124.  
49 Exempelvis vid en ”Stor instrumentalkonsert” på Novilla 1853 var inträdesavgiften 8sk 
bco. Aftonbladet 25/2 1853.  
50 Ludvig Josephson, Våra teaterförhållanden: betraktelser och uppsatser (Stockholm 1870),  
s. 138–139. 
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Ludvig Josephson lyfter här fram problemet med den så kallade gratismus-
iken. Han anser att trädgårds- och cafémusiken var skadlig för både opera 
och konsertväsende eftersom den hade en konkurrerande verkan. Han pekar 
på att ”en del av publiken betraktade all musik som musik”, vilket verkar 
innebära att enlig hans uppfattning gratismusiken inte borde räknas som 
musik på samma villkor som operan och konsertmusiken. För att råda bot på 
detta problem föreslår han en inskränkning av rättigheterna för ”omusika-
liska café-värdar” för att skapa större utvecklingsmöjligheter inom konsert-
väsendet. Han beskriver trädgårds- och cafémusiken som ett ständigt närva-
rande störande inslag i Stockholm. 

Även om en stor del av trädgårds- och cafémusiken var gratis eller hade 
mycket lågt inträdespris var den inte riktad till hela stadens befolkning. Det 
är svårt att fastställa exakt vilka som kom i kontakt med denna musik, men 
några avgränsningar kan göras. Den främsta avgränsningen för de som vista-
des vid dessa evenemang var geografisk. Trädgårdsmusiken förenades i all-
mänhet med promenerande och det gjorde man framförallt i området där 
man bodde. Vad gäller Kungsträdgården och Trädgårdsföreningen handlade 
det således om befolkningen på Norrmalm och Gamla Stan vilken till största 
del bestod av högre medelklass. Det kan ha förekommit att exempelvis tjäns-
tefolk och liknande kom i kontakt med musiken genom att vistas i närheten, 
men de som betalade inträde till trädgårdsmusiken eller besökte caféerna var 
främst de mer välställda. Hans Baude har konstaterat att stadens befolkning 
levde relativt isolerad stor del av året då det inte fanns någon kollektivtrafik 
och att detta därmed påverkat möjligheterna att besöka teatrarna.51 Detta 
borde även ha gällt för konserter och annan underhållning. Samtidigt växte 
nya etablissemang fram i andra stadsdelar som exempelvis Södermalm, vil-
ket också borde ha påverkat deltagandet. Vid Humlegården och på Djurgår-
den är det rimligt att tänka att deltagandet i underhållningen var mer blandat 
eftersom det även lockade befolkningen från de yttre delarna av staden ef-
tersom att de låg utanför den tidens centrum. 

Josephson betonar flera gånger som skribent den skadliga inverkan den 
s.k. gratismusiken hade på operan och konsertväsendet. I Viktiga teaterfrå-
gor för dagen, en kritisk skrift som gavs ut 1888 tar han upp problemet igen. 

Gratismusiken skall till slut icke allenast döda all musikalisk känsla hos den 
stora allmänheten, den skall af Stockholm, kanske med orätt värderadt som 
musikaliskt samhälle, göra det mest omusikaliska, och skall i förening med 
»varitéen» leda till fullkomlig likgiltighet för operamusik, teaterkonst och 
bättre sceniska nöjen i allmänhet. Och denna gratismusikens buse är, trots 

                               
51 Baude, ”Stockholms teatrar och teaterpublik vid 1800-talets slut”, s. 266. 
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skenet af oegennyttig helbregadrörelse, följd af tvenne kollektsamlare: 
Punsch och Cognac.52 

Han anser att den så kallade gratismusiken riskerade att ”döda all musikalisk 
känsla” hos allmänheten i Stockholm och göra den likgiltig för bättre musik 
och scenisk konst. Detta skriver han i ett sammanhang där inte endast träd-
gårds- och cafémusiken var vitt utbredd, utan även varietén började ta över 
underhållningsscenerna. I förening med alkoholkonsumtionen var detta ett 
stort problem enligt Josephson. Den första varietéunderhållningen gavs 1876 
på Alhambra53 på Djurgården och denna underhållningsform fick snabb 
spridning.54 1890 fanns sex stora varietéer – Tivoli, Alhambra, Novilla, 
Djurgårdscirkusens café, Mosebacke och Sveasalen.55 Denna nya underhåll-
ning lockade publik ur en bredare samhällsbas, men den nya delen av publi-
ken var inte lika insatt i den tidigare borgerliga traditionen utan efterfrågade 
något annat.56 I varietéunderhållningen var musiken endast en liten del, det 
var mycket omkring som gjorde det så lockande. Det var underhållning, 
lättsam stämning, och gemenskap, vilket gjorde att musiken inte fick ta en 
alltför stor roll och skulle inte vara i centrum för uppmärksamheten.57 

Det var inte endast Josephson som ansåg att varietén och alkoholkon-
sumtionen var negativt utan även myndigheterna såg en problematik varpå 
det 1895 infördes ett förbud mot sång- och dansuppträdanden i samband med 
alkoholservering.58 

Josephson konstaterar i sina texter att den nya typen av underhållningsmusik 
som växte fram under senare hälften av 1800-talet hade en negativ effekt på 
den det borgerliga musiklivet. I Viktiga teaterfrågor för dagen presenterar 
han en lång utläggning om den skadliga verkan av teater- och cafémusiken. 
Tyngdpunkten i hans kritik ligger i att man har en alltför likgiltig inställning 
till musiken och att den ägnas alltför liten uppmärksamhet.59 Det är inte bara 
det att musiken i sig ägnas för liten uppmärksamhet, han framhåller också att 
den verkar negativt på den bildande konversationen som inte är möjlig på 
dessa etablissemang i och med att de överröstas av den meningslösa musi-
ken. Det han förespråkar är alltså antingen förekomsten av en bildad konver-
sation, eller musikaliska framföranden av hög kvalité. Samtidigt anser han 

                               
52 Ludvig Josephson, Viktiga teaterfrågor för dagen, kritiskt belysta (Stockholm: Nordin och 
Josephson 1888), s. 67. 
53 Alhambra var en teater och restaurang på Djurgården.  
54 Tegen, Musiklivet i Stockholm 1890–1910, s. 136. 
55 Ibid. 
56 Ibid, s. 135–136. 
57 Ibid, s. 137–138. 
58 Vidare om denna diskussion se Tegen, Musiklivet i Stockholm 1890–1910, s. 147. Alkohol-
förbudet i samband med varitéer var gällande i Sverige mellan 1896–1955. ”Varité”, Nat-
ionalencyklopedin online http://www.ne.se/lang/variete (hämtat 2014-01-18). 
59 Josephson, Viktiga teaterfrågor för dagen, s. 67–70. 
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sig inte vara någon egentlig motståndare till ”musikaliska folknöjen”, men 
hävdar att: 

[…] musikens ädla konst aldrig skall missbrukas, brukas till öfverdrift eller 
dragas i smutsen. Ju mindre ofta njutningen af god musik beskäres oss, desto 
mäktigare verkar hon. Och för den lägre musikens kultivering kunde till och 
med vaktparaden vara nog. Den enda publik som har egentlig nytta af gratis-
musiken är den anspråkslösa, obemedlade klass som under sommaren begag-
nar sig af s. k. plankbiljetter utanför konsertlokalerne och som ej har råd att 
njuta af etablissementsegarnes sprituosa.60 

Han talar inte om vad han anser vara goda musikaliska folknöjen. Josephson 
uppmärksammar dock en nytta med musiken så som den såg ut då, vilket var 
att den var tillgänglig även för obemedlade. Jag antar att han anser att någon 
musik är bättre än ingen alls. Det centrala här var dock tanken om att denna 
lättsamma musik konkurrerade med konsertlivet och att den gjorde publiken 
ointresserad av den musiken som enligt honom var mer värdefull. 

Kommunikationen mellan köparna och säljarna inom 
det offentliga musiklivet 
Med kommunikationen mellan köparna och säljarna inom det offentliga 
musiklivet syftar jag på hur konserter annonserades och hur biljettförsälj-
ningen fungerade. Även detta var något som genomgick en institutional-
iseringsprocess under denna period i och med att mer fasta kanaler för an-
nonsering och biljettförsäljning etablerades. Det var dock inte någon själv-
klarhet under denna period och förhållandena kring kommunikationen mel-
lan publik och konsertgivare kritiserades tidvis. 

Principer för biljettförsäljning och annonsering 
I kapitel 2 berörs hur annonseringen av musikframföranden fick en fastare 
plats inom pressen. Detta var centralt i etableringen av annonsering av kon-
serter. Något som kan tilläggas till denna diskussion är att under perioden 
1840–1890 utvidgades annonseringen av musikframföranden i pressen till att 
innefatta en allt vidare repertoar.61 I början av perioden var det huvudsaklig-
en Kungliga Teaterns representationer som annonserades i pressen, men med 
tiden började även utomhuskonserter, cafékonserter och andra typer av mer 
lättsam underhållningsmusik annonseras på samma ställe. Kungliga Teaterns 
representationer presenterades då sida vid sida med nöjesetablissemangens 
underhållning. Det gjordes således ingen åtskillnad av dessa olika underhåll-

                               
60 Josephson, Viktiga teaterfrågor för dagen, s. 70–71. 
61 Detta baseras på mina studier av dagspressen och musiktidningar under denna period. 
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ningsformer i dagspressen. I musikpressen däremot annonserades i princip 
endast konstmusikkonserter. Dock fanns inte samma väletablerade former 
för konsertannonsering inom musiktidningarna. Detta kan ha att göra med att 
musiktidningarna inte var lika attraktiva som annonsblad för konserter i och 
med att de gavs ut så sällan i jämförelse med dagstidningarna. Den typ av 
annonsering som skedde i dagspressen förekom inte i musiktidningarna. I 
dagstidningarna betalade troligen konsertgivarna för införandet av annonser. 
Praxis vid den här tiden var att först annonsera konserten med tid, plats och 
de som framförde och att någon dag innan konserten även annonsera pro-
grammet. Detta kan förklaras genom att kostnaderna steg ju mer utrymme 
som togs i anspråk. När konserter och liknande annonserades i musiktid-
ningarna var det oftast i form av notiser från redaktionens sida, mer som 
information för läsarna och troligen inte införda mot betalning. 

Annonsering av konserter skedde även på andra sätt, som exempelvis ge-
nom anslag av affischer på olika ställen i Stockholm. Kungliga Teaterns 
affischer är ett exempel på detta även om de med säkerhet endast sattes upp 
utanför operahuset. Det är dock rimligt att anta att även andra konserter an-
nonserades på liknande sätt eftersom denna typ av affischer finns bevarade i 
olika samlingar. Dessa är dock för fragmentariska för att redovisa i detta 
arbete och för att kunna dra några entydiga slutsatser av. Det är dock rimligt 
att anta att konserter annonserades på de ställen där de framfördes, som i De 
la Croix’s salong, och där biljetter såldes. 

Det fanns inget enskilt centralt försäljningsställe för konsertbiljetter. 
Kungliga Teatern hade ett biljettkontor i operahuset. Främst såldes biljetter 
till Teaterns egna föreställningar, men även biljetter till konserter med en-
skilda konsertgivare kunde säljas där. Men biljetter till konserter med en-
skilda konsertgivare såldes även av konsertgivarna själva, ofta från deras 
hem. Nedanstående citat är ett exempel på en konsert vid Kungliga Teatern 
med en enskild extern konsertgivare. Till denna konsert såldes biljetterna 
både i teaterns biljettkontor och hos konsertgivaren själv. 

Billietter till vanliga priser, säljes Fredagen, från kl. 10 f. m. till kl. 2 e.m. 
hemma hos Mad:me Fink-Lohr, boende på Drottninggatan, huset N:o 22, en 
trappa upp,  samt Lördagen från kl. 9 f. m. uti Kongl. Theaterns Billiet-
kontor.62 

Den framväxande musikhandeln kom att bli betydelsefull för biljettförsälj-
ningen till konserter genom att musikhandlarna var viktiga distributörer av 
biljetter till konserter.63 Detta exemplifieras i nedanstående citat. 

                               
62 Konsert given av Madame Fink-Lohr på Kungliga Teatern den 3/12 1842. Affisch 3/12 
1842, Kungliga teatrarnas arkiv: Kungl. teatrarnas äldre affischsamling, bunden, L1A vol. 16. 
63 Wiberg, Den svenska musikhandelns historia, s. 160, 168. 
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Biljetter à 1 Rdr 16 β banco äro från  och med onsdagen att tillgå i Herrar 
Hedboms, Hirschs’ och Rylanders boklådor, hos Hof-konditorerna Pohl, Da-
vidsson och De la Croix, hos undertecknad, boende uti huset No 25 vid 
Drottninggatan, 1 tr. upp,  samt vid ingången till Concerten. Dörrarne öppnas  
kl. 6 och början sker kl. 7 e.m.  

    JOH. NAGEL64 

Som framgår av citatet var det inte endast musikhandlarna som fungerade 
som distributörer. Även konditorerna och bokhandlarna deltog i biljetthan-
deln. Biljetter till konserter såldes således på många olika ställen. I en an-
nons till en konsert som hölls av Johan Berwald i Carl Johans Kyrka på 
Skeppsholmen blir spridandet av biljettförsäljning på många olika ställen 
tydlig. 

Biljetter à 1 Rdr banko stycket äro att tillgå 
å Norrmalm: 
Hos Hr Bokhandlaren Caron vid Regeringsgatan; 
Hos Hr Bokhandlaren Rylander uti Bazaren vid Norrbro; 
Hos Hr Conditor Davidsson vid Drottninggatan; 
Hos Hr Conditor de la Croix i Bazaren vid Norrbro; 
i Staden: 
å Stora Sällskapet vid Munkbron; 
å Socitetéen i Petersenska huset; 
hos Hr Musik- och bokhandlaren Hedbom vid Mynttorget; 
Hos Hr Bokhandlaren Fritze i Storkyrkobrinken; 
Hos Hr Bokhandlaren Brundin vid Stadssmedjegatan; 
Å Södermalm: 
å Södra Sällskapet, hörnet af Göth- och Högbergsgatorne; 
hos Hr Konditor Sjögren vid Hornsgatan.65 

Det var långt från alla konserter som hade så många återförsäljare av biljetter 
och det verkar som om systemet renodlades under perioden och musikhand-
larna fick ännu större betydelse som huvudsakliga forum för biljettförsälj-
ning. 

Publiktillströmningen 
Det var inte alltid en självklarhet att konsertgivare lyckades fylla konsertsa-
longerna. Det påtalas på flera ställen i samtida skrifter om musiklivet att 
detta utgjorde ett stort hinder för konsertgivarna. Ett stort kontaktnät var en 
viktig aspekt för att säkra publiktillströmningen. 

Hr. E.[lvers]  är en ibland de få lycklige artister, som förstå den konsten att 
kunna förskaffa sig fulla hus. Hvarje gång hr E. gifver en konsert eller soirée 

                               
64 Annons av en konsert i Riddarhussalen given av Johan Nagel 3/31844. Aftonbladet 29/2 
1844. 
65 Aftonbladet 18/6 1844. 
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är salongen alltid fullsatt : ett bevis att hr E. under sitt mångåriga vistande i 
Stockholm förstått att förskaffa sig många vänner.66 

Peter Elvers kom ursprungligen från Hamburg och var violinist i Hovkapel-
let mellan 1829 och 1867. Han var ledamot i KMA från 1857 och även aktiv 
i Mazerska kvartettsällskapet från 1830.67 I recensionen påpekas hur han 
under sin tid i Sverige lyckats få många ”vänner” som kunde utgöra en 
publik. Kopplingen till Mazerska kvartettsällskapet kan säkert ha bidragit till 
detta kontaktnät. Denna recension är osignerad, men det är inte osannolikt att 
det var Wilhelm Bauck som skrev den eftersom han var recensent vid Afton-
bladet under den tiden. De vänner som åsyftas här var troligen inte några 
personliga vänner, utan de som uppskattade Elvers som artist. Personliga 
kontakter kunde dock vara centralt i detta sammanhang. Bauck påtalade även 
problemet med publiktillströmningen bland annat i en artikel i NTM från 
1853. Här påpekade han vikten av ett stort kontaktnät för att lyckas få ihop 
en tillräcklig publik till sina konserter. 

Publiken har här funnit sig i ett slags belägringstillstånd; man kan knappt 
träffa en bekant, utan att tillika träffas af den lista, hvarmed han är väpnad, 
och om en musikalisk tillställning inträffar, hvartill man händelsevis icke 
blifvit pressad, så låter man tillfället att undslippa ej gå sig ur händerna; och 
en annan följd är att artisten, äfven den utmärktaste, måste anställa samma 
pressgång som den insolventa förmågan, såvida han icke vill se sin konsert 
förvandlad till ett musikaliskt privatissimum. Hela missförståndet vore emel-
lertid afhjelpt  genom en öfverenskommelse inom hofkapellet, att – enskildt 
eller in pleno – endast och allenast biträda de personer, som förmå dokumen-
tera sig såsom verkliga konstnärstalanger, samt åt alla öfriga öfverlemna att 
inom sin egen sfer söka biträde.68 

Han hävdar i denna artikel att biljettförsäljningen till stor del ägde rum ge-
nom personliga kontakter och att den nått en punkt där man knappt kunde 
möta en bekant utan att bli påtvingad biljetter till någon konsert. Detta gjorde 
till slut publiken avogt inställd till att delta i konserter, eftersom det kom att 
bli ett socialt tvång att delta och inte alltid av intresse för själva musiken. 
Bauck framhåller att det rådande förhållandet även tvingade artisterna till att 
driva på detta. Bauck antyder att det bästa vore att Hovkapellet skulle bli 
hårdare i sitt urval av dem de biträdde, så att dessa konserter fick en högre 
konstnärlig prägel. De övriga, vilket måste innebära de mindre framstående 
artisterna och amatörerna, skulle hellre söka biträde inom sin egen sfär. Den 
biljettdistribution som skedde från hand till hand är inte möjlig att få någon 
överblick över, men den kompletterade försäljningen som skedde inom den 
övriga handeln i staden. 

                               
66 ”Musik: hr Elvers’ konsert”, Aftonbladet 18/2 1856:41. 
67 Nyström och Elmqvist, Kungl. Musikaliska akademien: Matrikel 1771-1995, s. 76. 
68 Wilhelm Bauck, ”Konsertsäsongen”, Ny tidning för musik 1853:6. 
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Albert Rubenson för ett liknande resonemang i sin artikel ”Tankar om 
våra Concertförhållanden” i NTM från 1857. Han ställer frågan ”publiken ja 
– hvem är den och hvar finnes den?”69 Han konstaterar att konsertbesöken 
generellt var alldeles för tillfälliga. Detta beroende på att biljettförsäljningen 
till konserter till stor del vid den här tiden skedde inom bekantskapskretsen 
och att konsertgivarna var beroende av denna typ av spridning. 

För de inhemska concertgifvarna är risken visserligen ingen [till skillnad från 
utlänska som inte har någon bekantskapskrets]; ty genom att, medelst utlem-
nandet af biljetter på en mängd enskildta händer, kunna räkna med ett be-
stämt antal bekanta och bekantas bekanta, kan den pekuniära vinsten på för-
hand någorlunda bestämmas.70 

Han framhåller att konsertbesöken blir för tillfälliga eftersom ”den enes be-
kanta äro ju icke den andres” och de som strävar efter att delta vid så många 
konserter som möjligt är proportionellt för få för att kunna bära upp konsert-
livet. Denna slumpmässigt sammansatta grupp, av vilka de flesta är där end-
ast av sociala skäl var inte någon ”verklig concertpublik” i Rubensons ögon. 
Den verkliga publiken var: 

[…] en publik, hvilken vid det jemna besökandet af i ett förnuftigt system 
bragta concerter, genom den fortsatta vexelverkan mellan sig och artisterna, 
lifvar dessa i det den bildar sig sjelf.71 

Det handlade alltså inte endast om att fylla ut stolarna, utan det skull ske ett 
växelspel mellan publik och artister. Detta hävdar Rubenson inte existerade i 
Stockholm. Han anser att alltför ofta störs musikframförandena, oavsett vil-
ken musik det handlade om, av skramlande, folk som går ut och in och går 
runt om i lokalen, folk som pratar, folk hostar och nyser, och folk som läm-
nar lokalen innan framförandena är slut. 

Den bild Rubenson målar upp är troligen konserter som framfördes på 
främst De la Croix’s salong. Anledningen att jag antar detta är först och 
främst att La Croix var en plats som ofta användes för konserter av mer seri-
öst slag, men där även förtäring förekom till skillnad från exempelvis i stora 
börssalen som också var en viktig konsertsalong. Dessutom var detta före 
cafémusikens storhetstid. Det är inte främst mängden besökare som proble-
matiseras, utan det är hos Rubenson här precis som hos Ludvig Josephson en 
fråga om ett fokus på musiken. Rubenson utgår från konsertsammanhanget i 
sin kritik, medan Josephson fokuserar mer på problemet med gratismusiken, 
men båda är del av samma problem. Kärnan i bådas kritik är respekten för 
musiken som konstart. Rubensons kritik kretsar kring bristen på organisation 

                               
69 Albert Rubenson, ”Tankar om våra Concertförhållanden”, Ny tidning för musik 1857:28, s. 
218-219. 
70 Ibid, s. 218. 
71 Ibid, s. 219. 
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inom musiklivet, som i sin tur verkar negativt på den allmänna musikaliska 
bildningen. 

Frågan om ”ett ordnadt konsertväsende” i Stockholm 
Konsertväsendets uppbyggnad var en central fråga i den offentliga diskuss-
ionen kring musiklivet under 1850-talet. Albert Rubenson var en person som 
ofta återkom till detta i sina recensioner, och han skrev även två långa artik-
lar om konsertväsendets organisation och uppbyggnad.72 Det var inte bara 
Rubenson som uttalade sig i fråga, utan det gjorde även flera andra, exem-
pelvis Ludvig Norman och Wilhelm Bauck. 

Albert Rubenson uttalade sig alltså i frågan om konsertlivets organisation 
och uppbyggnad i två långa artiklar. I dessa efterlyste han en större organi-
sation i ännu högre grad och mer konkret än vad exempelvis Norman gjorde. 
I NTM kommenterade han ”musiktillställningarna” (det vill säga konserter-
na), publiken och den offentliga kritiken.73 Liksom hos Norman kretsade 
mycket av diskussionen i denna artikel kring den typ av repertoar som fram-
fördes, men han gick in mycket djupare på den faktiska organisationen. Rub-
enson påpekade att antalet ”offentliga musiknöjen” i Stockholm, i förhål-
lande till befolkningsmängden, varit stora i jämförelse med många andra 
större städer. Han vände sig dock mot att detta skulle visa på någon högre 
musikalisk bildning hos befolkningen eftersom det inte var fråga om musik 
på någon högre nivå, som en följd av att majoriteten av tillställningarna ar-
rangerades av ”nybörjare och dilettanter”. Detta, anser han hade en negativ 
effekt på repertoaren. 

I motsats till alla andra större städer och en stor del mindre, har Stockholm 
intet musiksällskap, ingen sådan förening som genom att, så att säga, bringa 
concertväsendet i system, genom att från början vänja sin publik vid endast 
det goda så i compositions- som executionsväg, öfverallt visat sig vara det 
bästa medlet för spridandet af en allmännare musikalisk bildning.74 

Det var inte första gången Rubenson vände sig mot bristen på det han be-
nämnde allmän musikalisk bildning, som en anledning till bristerna i konser-
trepertoaren. I en korrespondensartikel i NTM skrev Rubenson om de musi-
kaliska förhållanden som rådde i Köpenhamn 1853.75 I artikeln jämfördes 
konsertlivet i Stockholm med det i Köpenhamn, och även här stod repertoa-
ren i fokus. På samma sätt som i många andra artiklar försökte han beskriva 

                               
72 Albert Rubenson, ”Tankar om våra concertförhållanden”, Ny tidning för musik 1857:28; 
Albert Rubenson, ”Är ett ordnadt konsertväsende möjligt i Stockholm?”, Tidning för Theater 
och musik 1859:13. 
73 Rubenson, ”Tankar om våra concertförhållanden”. 
74 Ibid. 
75 Sign. R-n. [Albert Rubenson], ”Köpenhamn”, Ny tidning för musik 1853:22&23. s 7–10. 



 244 

publikens smak och repertoaren genom att förklara konsertlivets uppbygg-
nad och den allmänna bildningen hos folket. Han pekade där direkt på Mu-
sikforeningen i Köpenhamn som något som skiljde städerna åt och som 
gjorde att allmänheten i Köpenhamn hade högre musikalisk bildning än 
stockholmarna. I artikeln ”tankar om våra concertförhållanden” förklarade 
Rubenson bristerna inom konsertlivet, och i förlängningen den dåliga sma-
ken hos publiken, genom frånvaron av ett musiksällskap som kunde bringa 
ordning i konsertväsendet genom att vänja publiken vid god musik.76 Det är 
alltså rimligt att anta att Rubenson inte förespråkade någon övergripande 
organisation för all konsertverksamhet, utan förmodligen ett musiksällskap 
mer likt Musikforeningen i Köpenhamn. Musikforeningen grundades 1836, 
med ändamål att ge ut dansk musik som ”hvis ikke-udgivelse skjønnedes at 
medføre tab for kunsten” samt hålla konserter vilket var den verksamhet som 
ganska snart sattes i centrum.77 Det var ett helt privat sällskap där majoriteten 
av konserterna inte var offentliga. Sällskapets ekonomi grundades på med-
lemsavgifter och ett årligt statsanslag.78 Musikforeningen hade en egen kör 
bestående av amatörer som deltog vid varje konsert och fram till 1849 enga-
gerades Det Konglige Kapel (det danska hovkapellet), samt därefter musiker 
från Tivolis orkester till varje konsert.79 Det var i och med omorganisationen 
1849, då bland andra Gade tillsattes som dirigent, som konsertverksamheten 
tog ordentlig fart.80 Sällskapet kom att förbli Köpenhamns ledande konsert-
givande institution en bra bit in på 1900-talet.81 Under Gades tid som ledare, 
vilket är den tid som är relevant för denna jämförelse, var repertoaren på 
dessa konserter förhållandevis modern. Mendelssohn, Schubert, Schumann 
och Beethoven stod i centrum, men även tonsättare som Berlioz, Liszt och 
Wagner togs upp, om än lite mer sparsamt.82 

Det var förmodligen inte endast Musikforeningen i Köpenhamn som in-
spirerade Rubenson, utan även institutioner som Gewandhauskonserterna 
måste ha varit viktiga i formeringen av hans idéer för Stockholm. Rubenson 
hade själv medverkat i båda konsertverksamheterna under de perioder då han 
vistades i Köpenhamn och Leipzig.83 Detta sammanföll även med Gades 
vistelser och ledarksap inom dessa musikföreningar i både Leipzig och Kö-
penhamn. I fråga om Gewandhaus är det också tydligt vilken betydelse in-
stitutionen då denna konsertverksamhet var i centrum för stadens musikliv 
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på samma sätt som Musikforeningen, även om Gewandhauskonserterna inte 
var lika präglade av helt privat karaktär. 

Även om Musikforeningen och Gewandhausorkestern var olika till sin ka-
raktär bringade de båda företagen en institutionell organisation till konsertli-
vet som möjliggjorde större kontroll över musiken som framfördes. Det var 
inte bara organisationen som sådan som Rubenson förespråkade i sina texter, 
utan även de effekter som detta hade på repertoaren och på publikens smak. 
Frågan om det var möjligt med ett organiserat konsertväsende i Stockholm 
var något som TfTM lade stor vikt vid. I många av recensionerna av konser-
ter påpekades där gång på gång bristerna inom konsertlivet, och i tidskriftens 
sista nummer redogör för och analyserar Rubenson sina iakttagelser mer 
ingående i artikeln ”Är ett ordnadt konsertväsende möjligt i Stockholm?”.84 

Det första problemet han tar upp i denna fråga är den ekonomiska sidan 
av konserterandet. Han hävdar att konsertgivarna alltid var tvungna att an-
passa programmen till publikens smak och på så sätt göra avkall på sin egen 
konstnärlighet för att försäkra sin inkomst då konsertgivandet var förenat 
med höga omkostnader.85 Beroendet av publiken och publikens sammansätt-
ning var problematisk på flera plan hävdar Rubenson. 

[…] vårt konsertväsende [är dock] af den beskaffenhet att en egentlig kon-
sertpublik ej kan anses existera; hvarje konsertgifvare har sin, och den repre-
senterar, som publik betraktad, intet annat än ett visst antal sålda entréebiljet-
ter. Icke såsom skulle Stockholm ej ega ett så stort antal musikbildade, att de 
ju kunna utgöra åtminstone stammen till en publik, som förtjenade detta 
namn; men de sammanträffa blott undantagsvis vid högtidligare tillfällen, i 
det att konsertbesöket hos oss, till följd af det tillfälliga och den olika beskaf-
fenheten af sjelfva konsert-tillställningarne och programmen ej kan, å de mu-
sikbildades sida, vara ett regelmässigt; hvartill kommer, att den ene konsert-
gifvarens vänner och vänners vänner, hvilka af skäl, som hafva intet med 
konsten att skaffa, utgöra hans egentliga publik, ej äro den andres; och de be-
ständiga konsertbesökare, hvilka, Gud må veta hvad skäl, icke försumma nå-
gon musiktillställning, jemte några tidnignsrecensenter, hvilka icke utebliffva 
derföre att de anse sig kunna recensera musiken bättre om de hört på den, ut-
göra ett alltför ringa antal för att förtjena benämningen: publik.86 

Han hävdar att Stockholm saknade en enhetlig konsertpublik, och att alltför 
mycket var beroende på personliga kontakter och nätverk inom musiklivet, 
eftersom publiken delades upp mellan de olika konsertgivarna. Kontaktnätet 
var således avgörande i frågan om lyckade konsertföretag. Eftersom situat-
ionen såg ut som den gjorde, anser Rubenson att ansvaret för ordnandet av 
konsertlivet inte kunde enskilt ligga på vare sig publiken eller de konsertgi-
vande musikerna oavsett om de var professionella eller inte. Den enda möj-

                               
84 Albert Rubenson, ”Är ett ordnadt konsertväsende möjligt i Stockholm?”, TfTM  22/6 
1859:13. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
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ligheten till ordning som han ser det är genom en offentligt verkande musik-
förening. Ett av de största hindren som han ser för att en liknande verksam-
het skulle vara möjlig var Kungliga Teaterns ställning inom musiklivet. 

En av de viktigaste orsakerna till de brister Rubenson såg inom konsertli-
vet var Hovkapellets position som den enda symfoniorkestern i staden och 
teaterns kontroll över Hovkapellet. För honom var alltså frågan om konsert-
lokaler eller liknande inte något problem, utan det första och största proble-
met var de som skulle framföra musiken. 

Den omständighet, att vår stad icke eger en fullständig orkester att tillgå utom 
Kongl. Theaterns, är utan tvifvel det hinder, som hittills varit i vägen för 
bildandet af en offentlig verkande musikförening, och de försök, som blifvit 
gjorda, att åvägabringa en sådan, hafva ej krönts med framgång.87 

Han ser Kungliga Teatern som det hinder som stod i vägen för bildandet av 
en offentlig musikförening som skulle kunna skapa organisation i musiklivet 
i och med att den obefintliga möjligheten att organisera en orkester utan 
Hovkapellet. Han uppmärksammar att KMA grundat en elevorkester, men 
han anser att denna inte hade någon egentlig betydelse för stadens konsertliv 
i något större perspektiv, även om den var nog så bra. 

[…] hvarjemte Akademiens ständigt vexlande elevpersonal torde förorsaka, 
en för offentlig verksamhet, icke gagnelig, omvexlande beskaffenhet hos dess 
orkester.88 

Det var problemet med bristen på kontinuitet bland orkesterns medlemmar 
som han anser gjorde den betydelselös i det stora hela. I och med detta fram-
håller Rubenson att ett ”konsert-institut oberoende av Kungl. teaterns orkes-
ter” skulle ha svårt att etablera sig i staden. Detta visar att tankarna kring 
betydelsen av kontinuitet för institutionaliseringens är central hos Rubenson. 

Bildningens betydelse i det borgerliga musiklivet 

Bildning var ett centralt begrepp i 1800-talets offentliga diskussion, både i 
allmänhet och inom musikdebatten. Habermas konstaterar att den borgerliga 
offentligheten står och faller med principen om allmän tillgänglighet.89 Trots 
detta hävdar han att bildning och egendom var en förutsättning för att delta-
gande i denna offentlighet. 

                               
87 Rubenson, ”Är ett ordnadt konsertväsende möjligt i Stockholm?” 
88 Ibid. 
89 Habermas, Borgerlig offentlighet, s. 87. 
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Begreppet bildning började användas i Sverige kring sekelskiftet 1800 
och var ett låneord från tyskan.90 Nyhumanismen, som var en viktig rörelse 
under denna period, som hade sitt ursprung i Tyskland men spreds sedan i 
Europa. Denna rörelse hade antikens Grekland som förebild för betoningen 
på bildning. Utgångspunkten var att människor hade en naturlig strävan efter 
att utveckla och att varje individ var unik. Bildningens främsta säte var enligt 
nyhumanisterna universiteten och idealet var att lärarna inte endast skulle 
undervisa utan även själva bedriva forskning och studenterna skulle ha en 
större frihet i valet av utbildningens innehåll.  Erik Gustaf Geijer och Esaias 
Tegnér kom att bli centrala figurer i bildningsdiskussionen i Sverige under 
första hälften av 1800-talet. Geijer framhöll att staten inte hade ansvar att 
bilda folket utom i fråga om en grundläggande religiös uppfostran och kun-
skap i läsning och skrivning. Däremot ansåg han att staten hade ansvar att se 
till att ämbetsmännen hade en bred humanistisk bildning. Tegnér byggde 
sina bildningsideal utifrån en stark idealisering av den antika kulturen. Han 
betonade därför betydelsen av studier i klassiska språk. Skolväsendet under 
det tidiga 1800-talet präglades starkt av en klassisk och religiös inriktning, 
med fokus på teologiska ämnen och latin, grekiska och hebreiska. Men detta 
skedde inte på ett bildande sätt, utan var en fråga om formell inlärning och 
inte fråga om något personlighetsutvecklande kunskapssökande som söktes 
av förespråkarna för bildningsidealen under denna tid. Utbildningsväsendet 
var inte anpassat till det nya samhällets krav på bildning. Det som eftersöktes 
var både mer praktiska utbildningar och sådana som skulle fungera som 
medborgerligt bildande. Under 1820- och 1830-talet påbörjades ett omfat-
tande arbete för att reformera utbildningsväsendet i Sverige, där Geijer och 
Tegnér kom att få stor betydelse. Redan på 1810-talet hade frågan om en 
allmän folkskola uppkommit, men trots detta kom det att dröja till 1842 in-
nan den första svenska folkskoleförordningen infördes. Syftet med denna 
folkskola var dock inte i första hand bildning, utan snarare att kontrollera 
underklassen. Att inte bildningen stod i centrum för folkskolan var något 
som kritiserades skarpt redan från 1810- och under hela 1800-talet. Bland 
andra Erik Gustaf Geijer yttrade sig i denna fråga och han framhöll att ”en 
halv, ytlig kunskap endast ger fördomar”. Vid mitten av 1800-talet reforme-
rades även universitetsväsendet och utbildningen vid läroverken. Därtill 
uppkom även undervisningsinstitutioner som riktade sig mot mer speciali-
serade professionsutbildningar. Utbildningsväsendets generella uppdelning i 
en klassiskt inriktad bildning för eliten och en uppfostrande utbildning för 
folket bestod, men under 1800-talet kom initiativ till en allmän folkbildning 
vid sidan av det officiella utbildningssystemet. Detta genomfördes främst 
genom bildningscirklar och sällskapsrörelser runt om i hela Sverige. Dessa 

                               
90 Följande stycke: Anders Burman och Per Sundgren, ”Inledning. Kampen om bildningen”, 
Bildning: texter från Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman, Anders Burman och Per Sundgren 
(red.) (Stockholm: Didalos, 2010), s. 12–18. 



 248 

erbjöd medlemmarna en allmän vetenskaplig, estetisk och samhällelig bild-
ning. Under början 1900-talet kom folkbildningsrörelserna att bli allt star-
kare. 

Utbildningssituationen inom musikområdet har diskuterats tidigare i 
denna undersökning, men det kan betonas igen att detta var en del i en större 
bildningsdiskussion i samhället i stort. Utbildningen inom musikområdet och 
reformerna därinom handlade både om att skapa professionella speciali-
serade utbildningar inom musikområdet, men även att höja bildningsnivån 
hos allmänheten. Musiken var också en viktig del i den allmänna humanist-
iska bildningen och således även en viktig diskussion inom musiklivet i 
stort. 

Carl Dahlhaus framhåller att genom den bildade borgerlighetens ökade 
betydelse inom samhället betonades i allt högre grad musikens bildande och 
uppbyggande funktion.91 

Education – Bildung – meant gaining an inner detachment from the “realm of 
necessity,” as the bourgeoisie regarded their everyday existence, and one of 
the paths to education, in the still untarnished sense of the term used by 
Humbolt and Hegel, was esthetic contemplation, the selfless immersion in a 
type of music held by the romantics to manifest “another world.” Music was 
meant not merely to be “enjoyed” but to be “understood.” And in order to 
fulfill its educative function it forced audiences to listen silently, a mode of 
behavior which only after a long and tedious process gained ascendancy over 
the earlier habit of using music as a stimulus to conversation, at least in those 
moments when the emotions were not being touched.92 

En viktig del av bildningen var det estetiska begrundandet, vilket bidrog till 
tanken om att musiken inte endast var till för njutnings skull, utan det var 
även viktigt att förstå den. Detta estetiska begrundande av musiken var en 
del av det nyhumanistiska bildningsidealets betoning på individuell person-
lighetsutveckling. I och med detta fick musiken ett nytt syfte, vilket kom att 
leda till nya sätt att möta den. En följd av detta var den praxis som växte 
fram att i tystnad med total fokus lyssna på musiken, vilket skiljde sig myck-
et från musikens funktion som bakgrundsutfyllnad vid sociala tillställningar. 

Detta var också en viktig del i delningen av konstmusikgenren och under-
hållningsmusiken, eftersom underhållningsmusiken behöll denna bakgrunds-
funktion. 

Den musikaliska bildningen 
Utbildning och bildning var centrala begrepp i diskussionen om förhållan-
dena inom musiklivet under 1800-talet, särskilt under andra hälften av år-
hundradet. I första numret av Stockholms musiktidning från 1843 klargör 
                               
91 Dahlhaus, Nineteenth century music, s. 50. 
92 Ibid. 
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redaktionen syftet med publikationen, vilket motiveras genom en allmän 
brist på musikalisk bildning. 

Oaktadt de framsteg, åtminstone i en viss riktning, som Tonkonsten i sednare 
tider inom Fäderneslandet onekligen gjort; hör man ändock icke sällan från 
dess sanna vänner den klagan, att vi, i allmänhet, ännu ej hunnit in på den 
verkliga musikaliska bildningens stora och blomsterrika fält.93 

Författaren konstaterar att även om det gjorts framsteg inom musiklivet, har 
allmänheten ännu inte nått den verkliga musikaliska bildningen. En orsak till 
detta förhållande som tas upp här är bristen på ”offentliga organer för utbyte 
af idéeer och åsigter om konsten och dess mångfaldiga föremål” vilket resul-
terat i att man endast nått ytan och inte kärnan i konsten.94 Denna brist för-
klaras genom den språkliga isoleringen, nordbornas tendenser till att hellre ta 
emot än att ge skön konst och ovilja till ansträngning. På grund av rådande 
förhållanden är det ”icke utan fruktan” som denna nya tidning anmäler sig, 
men redaktionen har stora förhoppningar om ”allmänhetens gunst. 

[…] men det är dock en sanning, att hvad en ej förmår, det kan samverkan af 
fleres krafter uträtta. Då man derföre nu för bildandet af en dylik musikalisk 
läsning lyckas vinna några för saken nitälskande personer och utmärkte 
konstdomare hoppas man, att genom dessas benägna biträde och med tillgång 
till de förnämsta utländska journaler och afhandlingar i tonkonsten rörande 
ämnen, kunna göra denna tidskrift så intressant, att den skall motsvara en 
vördnad allmänhets billiga fordringar.95 

Genom samverkan av flera olika krafter hoppas man kunna göra en föränd-
ring i förhållandet. Genom tidningens sakkunniga medarbetare och till-
gången till utländska tidningar och skrifter om musikaliska ämnen hoppas 
redaktionen kunna göra en intressant tidning som motsvarar till de fordringar 
som allmänheten ställer. I detta exempel är det tydligt att den musikaliska 
bildningen sågs som en förutsättning för att tidningens skulle kunna fortleva. 
Samtidigt erbjöd denna publikation möjligheter att sprida intresse och kun-
skap inom musikområdet. 

Den musikaliska bildningen såväl som den allmänna bildningen hade stor 
betydelse för utvecklingen och förhållandena inom musiklivet och var stän-
digt närvarande i debatten kring musiklivet. 

Johan Fröberg var verksam i både Stockholm och Uppsala som musiker, 
musiklärare och musikskriftställare. Med anledning av planerna på en omor-
ganisering av KMA:s läroverk framlade han en längre utläggning om den 
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94 Ibid. 
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musikaliska bildningen i Sverige vid den här tiden.96 I denna skrift vill Frö-
berg presentera ”en sanningsenlig skildring af den allmänna [sic] musik-
bildningens närvarande ståndpunkt inom Sverige” och jemte det ge ”några 
allmänfattliga betraktelser såväl öfver konsten och det sköna i allmänhet, 
som specielt öfver musikens väsende och högre bestämmelse”.97 Genom 
denna skrift hoppas han: 

[…] kunna bidraga till en närmare uppfattning af ett bildningsämne, hvilket 
redan börjar blifva temmeligen allmänt, men som likväl hittills mera haft 
modet än någon förnuftsbestämning att tacka för denna ynnest, och som der-
före, i motsats till ofvannämnde klagan, behandlas med en styfmoderlighet, 
som mera motverkar än öfverdrifver dess odling.98 

Han konstaterar att musiken som bildningsämne spridits allt mer, men att det 
egentligen har mera med modet att göra än något annat och därmed blivit 
missgynnsamt behandlat. Han syftar alltså på intresset för musicerande hos 
allmänheten som blivit allt mer populärt. Fröberg understryker att musiken 
länge varit ett läroämne i de allmänna skolorna, men att det där behandlas 
styvmoderligt av både lärare och elever. Samma förhållande anser han gällde 
även inom den privata musikundervisningen. Utöver detta betonar han att 
den enda offentliga musikaliska bildningsanstalten i Sverige, det vill säga 
KMA:s undervisningsverk, egentligen endast var en elementärskola för or-
ganistelever. 

Även musikens förhållande vid Uppsala universitet lyfts fram av Fröberg. 
Han hävdar att man genom att se hur det ser ut på musikens position vid 
universitet kan få en uppfattning om hur det ser ut i resten av landet. Han 
konstaterar dock att musiken där hade en ganska låg ställning. Även om det 
finns en ganska bra studentkör har studenterna generellt dålig notläsnings-
förmåga och ingen praktisk kunskap i sång, och med instrumentalmusiken är 
det än värre med anser Fröberg. 

I Sverige, anser Fröberg, är förhållandet sådant att den musikaliska bild-
ningen egentligen blivit kvinnans uppdrag. 

[…] med undantag af sången är det likväl egentligen qvinnan som hittills fått 
på sin lott, att här i Sverige bereda den musikaliska bildningen en allmännare 
spridning. Ty af en besynnerlig ödets skickelse – eller kanhända snarare af 
ganska naturliga orsaker – har musiken, oaktadt det mörker som ännu råder i 
uppfattningen af dess väsende och ändmål, likväl lyckas blifva upptagen 
såsom en ganska väsendtlig beståndsdel i flickans bildning, då den deremot 
för gossen och yngligen i allmänhet anses såsom ett underordnadt ämne, 

                               
96 Johan Fröberg, Några ord om de sköna konsternas betydelse med egentligt afseende på 
musiken och dess vård inom fäderneslandet, (Uppsala 1855). 
97 Ibid, s. 5-6. 
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hvaraf han dock tillåtes taga en flyktig kännedom, ifall tid och öfriga om-
ständigheter medgifva.99 

Att kvinnorna fått stå för den allmännare spridningen av musikalisk bildning 
har enligt Fröberg att göra med den betydelse det har i en kvinnas allmänna 
bildning i jämförelse med mannen. Problemet är dock att musiken oftast inte 
behandlas som ett bildningsämne utan som ett sällskapsnöje. Han anser dock 
inte att kvinnornas musikaliska bildning är lägre än männens, utan den är 
likvärdig. På grund av modet är det dock främst antingen musik ur den vir-
tuosa genren, eller enkel dansmusik och galanta stycken som spelas, och när 
de klassiska mästarna förekommer blir de vanligen misshandlade enligt Frö-
berg, något som gäller både dilettanter och professionella musiker. Skillna-
den hävdar han främst ligger i framförandets egenskaper. 

Fröberg berör också musikkritikens roll i allt detta. Han hävdar att den 
stora allmänhetens tanke om vad som behövs för att bedöma konst också 
visar på konstbildningens låga ståndpunkt. Han betonar vidare att musiken 
omöjligen kan vara så lätt att förstå, utan är något mycket mera komplext. 

För att sammanfatta Fröbergs synpunkter: han konstaterar att musikutö-
vandet hade blivit allt mer spritt, särskilt bland kvinnor, vilket antyder att 
han syftar på hemmusicerandet, och att intresset för musik var stort. Trots 
detta hade musikutbildningar i allmänhet en låg ställning och prioriteras inte 
vare sig på skolorna, privat, på KMA eller på universitetet. Repertoaren som 
föredrogs baserades på mode, inte på kvalitet, och när mer kvalitativ musik 
framfördes gjordes det ofta dåligt vilket minskade intresset för den. Han 
framhåller även musikkritikens låga ställning som något negativt för den 
musikaliska bildningen. 

Hans synpunkter kretsar främst kring allmänhetens musikaliska bildning, 
och berör endast undantagsvis professionella musiker. Fröberg var inte en-
sam om dessa synpunkter. Albert Rubenson återkommer i artikel ”Tankar 
om våra Concertförhållanden” i NTM 1857 till dilettantismens betydelse för 
den allmänna musikaliska bildningen. I denna artikel betonas mängden av 
konserter i Stockholm, men han betonar även att en stor del av dessa arran-
geras och utförs av ”nybörjare och dilettanter”.100 Rubenson framhåller att 
eftersom dessa musiker ställer upp konsertprogrammen ”utan smak och ur-
skillning” och dessa konserter fungerar därför menligt på den allmänna mu-
sikaliska bildningen. 

Men att det för nybörjare och dilettanter är möjligt och att våra artister för 
uppehällets skull tvingas dertill, detta är ett icke nog beklagligt förhållande, 
hvilket, så länge det existerar, fortfarande kommer att bibehålla den allmänna 
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musikaliska bildningen på den låga ståndpunkt den för närvarande inne-
har.[…]101 

Det dilettantiska inflytandet syftar här främst på amatörmusiker, men möjli-
gen även på musiker som författaren inte anser håller en tillräckligt hög pro-
fessionell nivå. Kärnpunkten är den, att konsertlivet till alltför hög grad do-
minerades av de dilettantiska krafterna och att det i sin tur hade stark inver-
kan på den allmänna musikaliska bildningen. Problemet var i hans mening 
inte att de dilettantiska krafterna fanns, utan att de fick så stort utrymme att 
påverka, och gjorde det i en negativ riktning. Rubenson hävdar att precis 
som den allmänna musikaliska bildningen påverkas av dilettantismen inom 
konsertväsendet så påverkas även den musikaliska kritiken av detta eftersom 
även kritikerna ”erhållit sin uppfostran af vårt musikväsende”, och därmed 
inte står över det.102 Han anser också att detta i sin tur även kan haft ytterli-
gare negativa följder i och med kritikens betydelse. 

Även Ludvig Norman berör problemet med den allmänna musikaliska 
bildningen och smaken. I sin artikel "Några anmärkningar rörande offentlig 
musik i Stockholm” avslutar han med dessa ord. 

Detta allt skulle äfven inverka på den allmänna musikaliska bildningen och 
smaken, samt småningom utrota den anstrykning af dilettantism, som icke 
sällan vidlåder arrangerandet af  våra offentliga musiktillställningar.103 

Artikeln kretsar främst kring de resurser som saknas inom musiklivet och 
hur dessa skulle kunna utnyttjas för att framföra större verk. Men i bakgrun-
den ligger samma typ av konstaterande som fanns hos både Fröberg och 
Rubenson – att den allmänna musikaliska bildningen var låg och att detta i 
kombination med dilettantismen påverkade det som framfördes på konsert-
scenerna. 

Det är inte bara hos dessa tre debattörer som denna typ av konstateranden 
och kritik återkommer. Det förekom hänvisningar till musikalisk bildning 
bland annat i recensioner om än då i mycket kortare ordalag än de mer speci-
fika bildningsdiskussionerna. I dessa blir det också tydligt att olika musika-
liska genrer ställdes olika högt ur bildningssynpunkt. Detta kan exemplifie-
ras med två recensioner där i den ena stråkkvartettgenren lyfts fram som 
särskilt högstående ur bildningssynpunkt, medan den virtuosa uppvisnings-
musiken hamnade i andra änden av skalan.104 

                               
101 Sign. R-n. [Rubenson], ”Tankar om våra Concerförhållanden”, NTM 1857:28 s. 218. 
102 Ibid. s. 219. 
103 Ludvig Norman, ”Några anmärkningar rörande offentlig musik i Stockholm”, NTM 
1853:1, s. 5. 
104 ”Femte Qvartett-Soiréen”, Ny tidning för musik 1854:20, s. 155. ”Alexander Dreyschocks 
sednaste uppträdanden”, Ny tidning för musik 1856:18, s. 140. 
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I den korrespondensartikel Albert Rubenson skrev från Köpenhamn, och 
som berörts tidigare i denna undersökning tydliggörs kopplingen mellan den 
allmänna bildningen, den musikaliska bildningen och dilettantismen. 

Om vi derföre kunna komma öfverens om, att förkärleken för god musik för-
anledes, icke af den större utbildningen af tonsinnet, men af den intellektuella 
bildningen i allmänhet hos individen, så är detta visst icke mindre fallet hos 
en publik, ett folk. – Det danska folket är, som sagdt, icke musikaliskt i nå-
gon högre grad; men det eger mycken allmän bildning. Här grasserar intet di-
lettantskap, det göres derföre blott litet – men endast god musik. – Att qvanti-
teten är så ringa, har till stor del sin grund i saknaden af en opera.105 

Kopplingen mellan den allmänna bildningen och den musikaliska bildningen 
hos publiken var enligt Rubenson viktigare än musikaliteten. Om den all-
männa bildningen var hög skulle den musikaliska bildningen också bli det. 
Satsningar skulle då göras på rätt musik och den goda musiken skulle där-
med bli mer spridd. Detta går in i tanken om att den virtuosa musiken ur 
bildningssynpunkt var lågt stående i och med dess kommersiella syfte – den 
var inte till för någon djupare kontemplation eller personlighetsutveckling 
utan var endast till för att skapa uppmärksamhet. 

 Kritiken av den allmänna musikaliska bildningen var en ständigt närva-
rande faktor i debatten kring musik och musikliv, särskilt under 1850-talet. 

Skriftställeri och bildningsambitioner 
Den musikaliska fackpressen präglades starkt av bildningsidealen och ett av 
dess viktigaste funktioner var just spridandet av en musikalisk allmänbild-
ning. Därför lades stor fokus i dessa på införandet av artiklar av bildande 
slag vid sidan av de mer rapporterande och diskuterande bidragen. Detta 
syfte är gemensamt för alla de musiktidskrifter som producerades under 
1800-talet. 

Diskussionen om den musikaliska bildningen hos allmänheten fördes 
både inom den musikaliska pressen och i olika typer av särtryck. Det som 
tagits upp här är längre diskussioner kring denna fråga, men det är tydligt att 
bildningstanken var ständigt närvarande inom musikskriftställeriet. Även i 
den litteratur om musik som började uppkomma vid den här tiden och som 
bland annat utgjordes av musikhistoriska översiktsarbeten och liknande 
fanns bakomliggande bildningssyften. Tobias Pettersson har studerat musik-
historieskrivning ur bildningssynpunkt under 1800-talet.106 Under perioden 
1850–1880 blev musikhistoria ett undervisningsämne inom musikutbild-
ningen och flera musikhistoriska litterära verk publicerades. Pettersson redo-
gör för händelseförloppet när musikhistorieämnet etablerades vid KMA:s 

                               
105 Sign. R-n. [Albert Rubenson], ”Köpenhamn”, NTM 1853:22&23. s 8. 
106 Följande stycke: Tobias Pettersson, De bildade männens Beethoven”, s. 113–122. 
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konservatorium. Centrala i denna process var Wilhelm Bauck, Peter Conrad 
Boman och Abraham Mankell. Hos alla tre fanns ambitioner att erbjuda 
undervisning i musikhistoria. En viktig inspirationskälla till denna undervis-
ning var musikkonservatoriet i Leipzig, som på flera sätt stod som förebild. 
En av grundtankarna var att statusen hos de som utbildades vid KMA:s kon-
servatorium skulle höjas genom en högre bildningsgrad. Centralt var även att 
en humanistisk bildning, vilken kunde tillgodoses genom undervisning i 
musikhistoria, var nödvändig för att höja musikerns sociala status. Inrätt-
ningen av ämnet var dock inte en självklarhet och det fanns delade meningar 
om dess betydelse. 

Betoningen på musikhistoriekunskapen som ett bildningsmedel var ge-
mensam för flera musikskriftställare, något som blir tydligt genom denna 
debatt. Bauck, Mankell och Boman var några av de främsta musikskriftstäl-
larna under den här tiden. Betydelsen av musikhistorieämnet vid KMA:s 
undervisningsinstitution kom dock att sjunka med tiden, men ämnet fanns 
kvar så länge Bauck var verksam – trots en del konflikter med inspektorn 
Albert Rubenson. När Rubenson blev inspektor vid KMA:s konservatorium 
1872 började han skära ner på de musikframföranden som skedde inom mu-
sikhistorieundervisningen, och senare genom att ta bort det ur vissa och till 
slut alla examina.107 

Det är intressant att Rubenson var den som motsatte sig ämnets betydelse 
inom utbildningen vid KMA. Rubenson hade under 1850-talet fört en skarp 
kritik över bildningen både hos publiken och hos musikutövarna. Att det 
blev han som tog bort musikhistorieundervisningen från utbildningen vid 
KMA kan därför tyckas motsägelsefullt.108 

Internationellt inflytande 
Den offentliga diskussionen kring den musikaliska bildningen kan bland 
annat förklaras genom inflytanden från den musikidealistiska rörelsen och 
idéer hämtade från Tyskland. 

I denna diskussion görs kopplingar till brist på bildning och en musikalisk 
kommersialism, vilket anknyter till rörelsen som växte fram kring AMZ. 
Användandet av begreppet dilettant i detta sammanhang, vilket återfinns hos 
flera av de framstående musikkritikerna under 1850-talet är också en tydlig 
parallell till denna rörelse. De principer för musiksmaken som lanserats i 
AMZ, med en repertoar som utgick från de klassiska tonsättarna Händel, 
Mozart och Haydn, Beethoven och Weber, men även Mendelssohn och 
Schumann var viktiga.109 

                               
107 Pettersson, De bildade männens Beethoven, s. 132–133. 
108 Det har tyvärr inte varit möjligt att undersöka detta inom ramen för denna undersökning, 
men kommer för framtida forskning att kunna utgöra en intressant fråga. 
109 Weber, ”Wagner, Wagnerism, and musical idealism”, Wagnerism in European Culture 
and Politics, s. 37. 
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I kapitel 4 diskuteras begreppet dilettantism med särskild fokus på Albert 
Rubensons begreppsdiskussion.110 En kärnpunkt hos Rubenson är just kopp-
lingen mellan dilettantismen och bristen på bildning, både musikalisk och 
allmän. Bristen på bildning används som ett argument för att kritisera den 
musikaliska smaken och konsertprogrammens uppställning för att lyfta fram 
en särskild repertoar. Rubenson betonar att det inte främst är de musikaliska 
anlagen som avgör den musikaliska bildningen och därigenom ”odlandet af 
god musik”.111 Han betonar istället att ”den intellektuella bildningen i all-
mänhet” var av större betydelse för skapandet av ”god musik”.112 I sin artikel 
tar Rubenson upp Musikforeningens abonnemangskonserter i Köpenhamn, 
och redogör för programmens sammansättning. 

Tabell 14 Musikforeningens åtta abonnemangskonserter 1853.113 

Konsert 1. 

Haydn – Stråkkvartett 

Schumann – Pianokvintett 

Beethoven – Septett för stråkar och blåsare 

Konsert 5. 

Beethoven – stråkkvartett 

Schubert – Pianotrio i ess 

Spohr – Nonett för stråkar och blåsare 

Konsert 2. 

Schumann – Symfoni nr 1 i B 

Schubert – Hymn för soli, kör och orkester 

Mendelssohn – Violinkonsert i E 

Hartmann – Kör och final till sista satsen i 
”Ravnen” 

Konsert 6. 

Kuhlau – Ouvertyr 

Weyse – Sångarens pris, soli, kör och orkes-
ter 

Mozart – Symfoni 

Gade – Elverskrud, ballad för soli, kör och 
orkester 

Konsert 3. 

Mozart – Stråkkvartett 

Beethoven – Pianotrio 

Gade – Stråkoktett 

Konsert 7. 

Bach -  Suite för orkester i D 

Jomelli – Miserere 

Ensemble för sångstämmor 

Haydn – Symfoni 

Konsert 4. 

Cherubini – Ouvertyr 

Mendelssohn – Hymn för sopransolo, kör 
och orkester 

Mozart – Konsert för violin och viola i E 

Beethoven – Musik till Egmont 

Konsert 8. 

Händel – urval ur Messias 

Schubert – Symfoni i C 

Vintern ur årstiderna 

Rubenson framhåller att det var ovanligt mycket kammarmusik på pro-
grammet, men att det motiverades genom att det inte framförde mycket 
kammarmusik på andra ställen. Han tror dock att intresset för kammarmusi-

                               
110 Se Kapitel 4,  s. 199–203. 
111 Rubenson, “Köpenhamn i November 1853”, Ny tidning för musik1853: 22&23, s. 7. 
112 Ibid, s. 8. 
113 Ibid, s. 9–10 
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ken var så stort att det fortsättningsvis inte skulle behöva införas på bekost-
nad av orkestermusiken.  

För öfrigt utgöres concerternas innehåll, som du ser, uteslutande af erkändt 
god musik, ett förhållande som jag ingenstädes funnit så konsekvent genom-
fördt som just här, i det »omusikaliske Köpenhamn». Måhända göres sådant 
dock möjligt just genom bristen på »musiksinne», hvilken brist  till stor del 
hindrar effekten af den musikaliska klangen allena; hvilken ju, representerad 
af italienska och andra slagdängor, utöfvar ett så stort herravälde öfver de 
musikaliska folken. Dertill kommer äfven publikens i allmänhet bildade 
konstsinne, för hvilken det ovärdiga alltid är motbjudande, äfven om det utta-
lar sig i de mest välklingande toner.114 

Det som är mest intressant är att Rubenson tydligt fastställer att Musikfore-
ningens program uteslutande består av ”god musik”. Han pekar även på mu-
sik som han räknar till motsatsen, vilken representeras av ”italienska och 
andra slagdängor”, det vill säga musik av ett mer populärt slag. Avslutnings-
vis konstaterar han att om publiken är bildad finner den alltid ovärdig musik 
motbjudande, även om den klingar väl. Detta kan kopplas till Hegel och den 
estetiska kontemplationen som en del av det borgerliga bildningsidealet, som 
gick ut på att musiken inte endast var till för att skapa njutning utan också 
skulle förstås av lyssnaren.115 Urskiljningen av en särskild repertoar kret-
sande kring några centrala klassiska tonsättare, var del av en agenda som var 
central hos de idealistiska författarna.116 

Rubenson var dock inte ensam om dessa ståndpunker. Liknande resone-
mang återfinns även i texter av andra författare. Följande citat är taget ur en 
recension av en konsert där pianisten Alexander Dreyschock framträdde. Här 
kritiseras den virtuosa skolans företräde på scenen med hänvisning till den 
musikaliska bildningen. 

I sammanhang härmed böra dessa föredrag bidraga till afskaffandet eller åt-
minstone minskandet af den hos oss temlingen allmänt gängse oseden att 
våga sig på musikstycken, dem man i intet hänseende är vuxen: ett missför-
hållande, som utaf flera bland våra pianolärare blott alltför mycket befordras, 
och hvilket, genom bildandet eller rättare missbildandet af nya lärare, i vä-
sentlig mån gifver näring år den halfbildning och det lycksökeri, som upp-
kommit inom den musikaliska verlden.117 

Här ställs den bildade musikaliska smaken i ett slags motsatsförhållande till 
det virtuosa ”lycksökeriet”. Detta kan ses som en parallell till Geijers utta-
lande om hur ytlig utbildning leder till en halvbildning som endast ger upp-

                               
114 Rubenson, “Köpenhamn i November 1853”, Ny tidning för musik1853: 22&23, s. 10 
115 Dahlhaus, Nineteenth century music, s. 50. 
116 Weber, The great transformation of musical taste, s. 97. 
117 ”Alexander Dreyschocks sednaste uppträdande”, Ny tidning för musik 1856:18, s. 140. 
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hov till fördomar.118 På ett annat ställe lyfts kvartetten fram som en särskilt 
bildad musikstil. 

Att dessa qvartetter nästa saison komma att fortsättas, är en önskan, den vi tro 
delas af alla dem som nitälska spridandet af den högre musikbildningen bland 
hufvudstadens Concertbesökande allmänhet.119 

Detta visar ytterligare exempel på hur viss repertoar, och vissa genrer lyftes 
upp som särskilt högstående. 

Även om konsertlivet var en del av den borgerliga offentligheten, som i 
sin tur byggde på en allmänhetsprincip, fanns inom överklassen och borger-
ligheten en vilja att särskilja sig som en social elit. Bildningen var något som 
fanns inom detta befolkningsskikt och var också något som användes för att 
markera avstånd från lägre skikt. 

Bildning var även något som genomsyrade hela samhället och under 
1800-talet växte folkbildningstankarna allt starkare. Bildningen hos de lägre 
klasserna diskuterades flitigt under 1800-talet, mycket som en följd av liber-
alismens framväxt inom medelklassen.120 Särskilt från 1820-talet betonades 
vikten av att lära ut musik i de lägre klasserna och sången blev det främsta 
medlet för detta.121 Mycket av folkbildningstankarna och verksamheten in-
fluerades av folkbildningsverksamhet i England, särskilt genom bildnings-
cirklarna.122 Den första bildningscirkeln i Sverige grundades i Stockholm 
1845 med syfte att hos ”medlemmar ur hantverks- och fabriksklasserna 
väcka och underhålla håg och sinne för tanke- och sedebildande sysselsätt-
ningar på helgdagsaftnarne – samt bringa ovannämnda samfunds medlem-
mar i förädlande beröring med varandra och med bildade personer ur andra 
samhällsklasser”.123 Medlemmarna kom dock även i hög grad från medel-
klassen och från medelklassen kom initiativen till detta sällskap.124 Musiken 
blev en central verksamhet inom Bildningscirkeln vid sidan av föreläsningar 
och undervisning i en rad olika ämnen. Det bildades inom cirkeln en särskild 
sångförening och just sången blev särskilt viktig inom denna rörelse.125 I 
Stockholm leddes Bildningscirkelns kör av bland andra Johan Peter Cron-
hamn.126 Det uppkom även fler sällskap med liknande agendor och ofta var 
just sången en viktig del av verksamheten. 

                               
118 Se Kapitel 5,  s. 247. 
119 ”Femte Qvartett-Soiréen”, Ny tidning för musik 1854:20, s. 155. 
120 Andersson, Jonsson och Bernskiöld, ”Musik till bildning, frälsning och nöje”, Musiken i 
Sverige III, s. 209. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Kerstin Rydbeck, ”Den svenska folkbildningshistorien från 1800-talets början till 1900-
talets mitt”, Musiken, folket och bildningen, Eva Öhrström (red), s.17. 
124 Greger Andersson, Bildning och nöje: bidrag till studiet av de civila svenska blåsmusikkå-
rerna under 1800-talets senare hälft, (Uppsala: Univ., 1982), s. 22. 
125 Andersson, Bildning och nöje, s. 23. 
126 Ibid. 
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Även om denna bildningsrörelse främst fokuserade på aktivt musicerande 
i bildningssyfte fanns även tankar om att sprida musiken till ett bredare folk-
lager genom offentliga konserter. I viss mån kan körkonserterna som tidigare 
nämnts ses som en del av denna verksamhet då det är tydligt att syftet var att 
ge en bredare del av befolkningen möjlighet att höra musik. Ludvig Norman 
berör detta när han konstaterar att oratoriekonserter bör ges till ett pris av 32 
sk bco för att ”gå en större allmänhets önskan till mötes”.127 Under slutet av 
1800-talet började särskilda konserter att arrangeras med folkbildande syfte. 
Dessa benämndes ofta folkkonserter. Detta begrepp användes i olika sam-
manhang främst från 1890-talet, men med den gemensamma betydelsen att 
det var konserter för folket vilka till skillnad från de högre samhällsskikten 
inte hade samma möjlighet att gå på opera och offentliga konserter.128 

Mellan marknad och bildning 
Musiklivet existerade i samverkan mellan professionella musiker och sång-
are, musikinstitutioner, nöjeslivet, allmänheten, publiken, musiksällskapen 
och amatörmusikerna. Publiken och den musikintresserade allmänheten är 
bland de främsta komponenterna och nödvändiga för musiklivets expansion. 

Det är svårt att avgöra exakt vilka som besökte konserter av olika slag. 
Konserter och föreställningar vid Teatrarna borde ha lockat en bred publik 
bland innerstadens invånare i och med att det fanns biljetter till vitt skilda 
priser. Detta innebar dock inte att folk ur alltför olika samhällspositioner 
blandades utan de olika raderna var skilda från varandra. Publiken vid kon-
serter som gavs av professionella artister på andra scener än teaterscenerna 
var troligen i allmänhet mer homogen i och med att det inte fanns billigare 
platser att tillgå. I förhållande till Teaterns biljettpriser var konsertbiljetterna 
i mellanskiktet av prisskalan, och uteslöt därmed deltagande ur de lägre klas-
serna. Det fanns dock konserter som riktade sig till en bredare publik. Kör-
konserterna hade som regel ett mycket lägre biljettpris och riktade sig där-
med till fler. Detta var möjligt bland annat genom att amatörer utgjorde den 
största mängden deltagare och inte arvoderades. Att dessa konserter hölls i 
kyrkor påverkade säkert också publiksammansättningen då en stor del av 
publiken kunde utgöras av församlingsmedlemmarna. När körer som bildats 
inom exempelvis Bildningscirkeln höll konserter deltog även sångare ur en 
bredare social grupp, vilket också kan ha bidragit till ett intresse från en bre-
dare allmänhet. Det fanns även framföranden som hade direkta ambitioner 
att rikta sig till en bredare publik i bildande syfte. Dessa konserter gavs även 

                               
127 Norman, ”Några anmärkningar rörande offentlig musik i Stockholm”, Ny tidning för musik 
1853:3, s. 4. 
128 Eva Öhrström, ”Stockholms Arbetareinstituts folkkonserter och deras betydelse för kon-
sertlivet”, Musiken, folket och bildningen Öhrström (red)( Linköping : Mimer, Institutionen 
för pedagogik och psykologi, Univ. : cop. 1997), s. 35. 
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ofta i kyrkor som låg utanför Norrmalm, vilket borde ha bidragit till en mer 
blandad publik. 

Musik framfördes inte endast vid konserter och inom teaterinstitutionerna 
utan kom med tiden även att bli ett viktigt inslag i det allmänna nöjes- och 
sällskapslivet i staden. Trädgårds- och cafémusiken blev allt mer central 
inom det Stockholmska nöjeslivet och bidrog även till att allt fler kom i kon-
takt med musik. Även denna typ av musik riktades främst till borgerligheten 
och de lägre skikten uteslöts även därifrån av olika orsaker. 

Det allt mer differentierade musiklivet debatterades friskt, särskilt under 
1850-talet. Den mer lättsamma musiken och den musikmiljö som växte fram 
inom nöjeslivet började kritiseras i och med att den påverkade inställningen 
till musik som konstform på ett negativt sätt. Musiken som uppskattades och 
efterfrågades av en bredare allmänhet kritiserades av många som företrädde 
den konstmusikaliska sidan. 

Två huvudsakliga problem lyfts fram i debatten kring musiklivets ut-
veckling särskilt under 1850-talet: den allmänna musikaliska bildningen och 
dilettantismens övervägande betydelse inom musiklivet. Begreppet kunde 
användas synonymt med amatör eller musikälskare, men även som ett slag-
ord i ivrandet för den framväxande konstmusikaliska repertoaren. Dilettan-
tisk beskriver i detta sammanhang ofta något oreflekterat som inte baseras på 
höga estetiska värderingar utan på en ytlig smak. Detta kopplas till tankar 
om en låg allmän musikalisk bildning främst inom publiken, men även inom 
delar av den professionella sfären. Den låga allmänna musikaliska bildning-
en och dilettantismens företräde hade enligt dessa kritiker till följd att musi-
ken som framfördes och efterfrågades på konserter ur estetisk synpunkt inte 
var tillräckligt bra. Detta kan kopplas till den musikidealistiska rörelse som 
växte fram i Tyskland under första hälften av 1800-talet. Det finns i den 
svenska debatten många paralleller till den som fördes i exempelvis AMZ, 
som var ett av de viktigaste organen för denna rörelse. 
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Kapitel 6 – Den strukturella omvandlingen av 
Stockholms musikliv 

Under de första årtiondena av 1800-talet präglades Stockholms offentliga 
musikliv starkt av kungamakten och det existerade i stort sett inga offentliga 
uttryck för musik utanför den representativa offentligheten. Kungliga Tea-
tern, militären och kyrkan var de anställningsmöjligheter som fanns för mu-
siker och sångare. Hovkapellet var den enda professionella orkestern och 
många musiker importerades från utlandet. Kungliga Musikaliska Akade-
mien hade en musikutbildning, men den var långt ifrån en professionell yr-
kesutbildning. Publiken bestod främst av personer ur överklassen och musik-
intresset odlades även inom denna grupp. 

I slutet av århundradet var situationen annorlunda. De kungliga musikin-
stitutionerna fanns fortfarande kvar och intog en viktig plats, men de var inte 
längre ensamma och kontexten inom vilken de agerade var en helt annan. 
Anställningsmöjligheterna för musiker var större och andelen utländska mu-
siker hade minskat. Professionella utbildningar fanns både inom Kungliga 
musikaliska akademien och Kungliga Teatern. Det fanns flera orkestrar och 
konserter framfördes på många olika platser, helt oberoende av de kungliga 
institutionerna. Det offentliga musiklivet hade en helt annan etablering i 
samhället. Det berörde en större del av befolkningen och var inte längre ut-
tryck inom en representativ offentlighet utan del av en borgerlig offentlighet. 

  Denna studie har omfattat en period på sextio år, under vilket Stock-
holms musikliv genomgick en stor strukturell omvandling. Under denna 
period ägde en successiv uppdelning rum mellan olika offentliga musikgen-
rer. Den mer lättsamma underhållningsmusiken bildade en egen gren i för-
hållande till konstmusiken. I denna undersökning har den konstmusikaliska 
sfären stått i fokus. Konstmusiken var dock inte helt opåverkad av de nya 
genrer som växte fram och andra musikgenrer har berörts i denna studie för 
att placera den konstmusikaliska sfären i en kontext. 

Syftet med denna avhandling är att skildra denna strukturella omvandling 
och att bidra till en ökad förståelse för de processer som denna omvandling 
bestod av. Dessa processer var tätt sammanbundna och beroende av 
varandra. Jag har visat att de påverkades och styrdes av olika strukturer inom 
samhället men att även enskilda aktörer hade betydelse. 
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Borgerlighetens roll i den strukturella omvandlingen 
För den periodiska avgränsningen i denna studie har Eric Hobsbawms be-
skrivning av det långa 1800-talet och främst kapitalets tidsålder utgjort en 
utgångspunkt. Detta var en tid då det samhällets sammansättning förändra-
des, särskilt på grund av industrialismen. De tekniska framstegs som gjordes 
inom denna period kom också att påverka kommunikationerna inom Europa 
vilket bidrog till en ökad spridning av kultur och idéer. Det materiella väl-
ståndet ökade också för en stor del av befolkningen vilket även kom att på-
verka dess konsumtionsmönster. Arbetstider reglerades i allt högre grad i 
och med industrisamhällets nya strukturer och arbetstid separerades allt tyd-
ligare från fritiden. Det var främst inom borgerligheten som denna struktu-
rella förändring blev tydlig, men kom med tiden att prägla allt större del av 
befolkningen. Fritiden innebar att allt fler kunde ägna sig åt kulturell verk-
samhet och efterfrågan på aktiviteter ökade i allt högre grad. Musiklivet blev 
en viktig del av denna kulturutövning vilket förklarar dess utvidgning under 
denna tid. Habermas idéer om den borgerliga offentlighetens framväxt har 
varit en bra utgångspunkt för att förstå hur musiklivet fungerade inom detta 
nya samhälle och förklarar många av de strukturer som kom att påverka mu-
siklivet. Inom den borgerliga offentligheten svarade musiklivet upp mot 
borgerlighetens efterfrågan på underhållning, bildning och sociala mötes-
platser. Jag har i denna studie visat hur musikmarknaden tog form och hur 
borgerlighetens efterfrågan på musikaliska varor påverkade strukturerna 
inom musiklivet. Inom det offentliga musiklivet och musikmarknaden var de 
viktigaste faktorerna de offentliga musikframförandena, publikationsmark-
naden, musikutövarna och publikens sammansättning och intressen. 

En annan sak som studerats i detta arbete är publikens sammansättning. 
Även om det inte är möjligt att måla upp en exakt bild av hur publiksam-
mansättningen såg ut har här visats att det främst rörde sig om folk ur de 
övre samhällsskikten. Detta var dock en tid då de övre samhällsskikten vid-
gades och kom att innefatta en allt större, men fortfarande en förhållandevis 
liten del av befolkningen. Det kunde finnas vissa skillnader mellan musik i 
olika sammanhang, men i stort sett var det fråga om borgerlighetens musik-
liv. 

Borgerligheten tog under 1800-talet successivt över som kulturbärande 
skikt. I och med detta kom de borgerliga bildningsidealen att påverka struk-
turerna inom musiklivet. Musikens bildande och uppbyggande funktion be-
tonades inom det borgerliga samhället, vilket gjorde att intresset både för 
musicerande i hemmen och för konsertbesök blev större. Ett viktigt inslag 
inom de borgerliga bildningsidealen var utvecklingen av individen och där-
med blev det estetiska begrundandet en central tanke. Detta var en bidra-
gande faktor till den uppdelning inom musiklivet som skedde mellan olika 
musikgenrer. Konstmusiken blev till objekt för estetiska begrundanden vilket 
ledde till att ett nytt beteende institutionaliserades inom konsertlivet. 
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De borgerliga bildningsidealen odlades även av dem som var yrkesverk-
samma inom musikområdet eftersom även dessa i allmänhet hörde till bor-
gerligheten. Inom den yrkesverksamma gruppen inom musiklivet betonades 
betydelsen av bildning och utbildning. Under perioden växte det även fram 
föreställningar om en särskild musikalisk bildning. Till stor del grundades 
den musikaliska bildningen i de tankar och idéer som representerades av den 
musikidealistiska rörelsen som växte fram i Leipzig kring AMZ och NZfM 
under första hälften av 1800-talet. Dessa idéer kom successivt att implemen-
teras i bildningsdiskussionen inom Stockholms offentliga konstmusikliv. 
Den musikaliska pressen var förutsättningen för att dessa idéer skulle spri-
das. I de större musikstäderna i Europa hade den musikaliska pressen en 
blomstringstid under 1830- och 1840-talet. I Sverige skedde detta något se-
nare och 1850-talet markerar en höjdpunkt i etableringen av en musikalisk 
fackpress. Musiktidskrifterna under 1850-talet kom i Stockholm att bli sär-
skilt viktiga för att sprida idéer influerade av den musikaliska idealismen. 
Inom detta idékomplex lyftes en särskild repertoar fram som högre stående 
än annan. Denna repertoar kretsade främst kring de klassiska tonsättarna och 
Beethoven hade en särskilt position, men även bland andra Weber, Mendels-
sohn och Schumann lyftes särskilt fram. I musikdebatten framhålls denna 
repertoar som överlägsen den repertoar som man uppfattade som den mer 
ytliga musiken. Detta grundas i betoningen av den estetiska betraktelsen, 
historicitet och en reaktion mot den marknadsmässiga musikproduktionen 
och musikens kommersialisering. Vissa ord kom inom denna debatt att an-
vändas som slagord, särskilt begreppet dilettant, även inom den svenska 
debatten kring musiklivet. Inom denna debatt utmärkte sig Albert Rubenson 
genom sina starka uttalanden. Rubenson ägnade mycket utrymme åt att dis-
kutera dilettantismen i förhållande till den konstnärliga verksamheten inom 
musikområdet. Han såg det som ett stort problem att dilettantismen fått ett 
sådant företräde inom musiklivet i Stockholm. Det som betonas i en stor del 
av den samtida debatten, inte endast av Rubenson, är att dilettantismen ge-
nomsyrade hela musiklivet. Att denna dilettantism inte endast fanns inom 
amatörmusiksfären utan även inom den professionella sfären lyfts ofta fram. 
Både dagspress och musikpress var viktig för musiklivets förankring inom 
den borgerliga offentligheten i och med att de erbjöd ett forum för att offent-
ligt diskutera musiklivet. Den offentliga debatten var en central aspekt av 
den borgerliga offentligheten och också central inom musiklivet. 

Professionalinsering av musiklivet 
Bildningstankarna kan även kopplas till professionaliseringen av musiklivet. 
En central aspekt inom professionaliseringsprocessen var att urskilja musika-
liska yrkesgrupper genom att utesluta icke-professionella. Detta kunde bland 
annat göras genom specialiserad utbildning. Denna specialisering och av-
skiljning var ett led i legitimeringen av yrken. I denna undersökning har det 
visats att 1860-talet kom att bli särskilt viktigt i fråga om utbildningsrefor-
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mer på musikområdet. Detta gällde både inom Kungliga Musikaliska Aka-
demiens konservatorium och inom Kungliga Teaterns elevskola. Att denna 
reformperiod kom vid just denna tidpunkt var inte någon slump. Den hade 
föregåtts av en intensiv offentlig debatt kring musikutbildningen, främst 
kring 1855. Den offentliga musikdebatt som fördes under 1850-talet av en 
rad framstående musikkritiker lade stor vikt vid bildningsfrågor och många 
av dessa berörde utbildningen vid KMA:s läroverk. Diskussionen blossade 
upp i och med att ett reformarbete initierats inom KMA, men även detta 
hade föregåtts av en rad offentliga uttalanden om musikutbildningens till-
stånd i Sverige. Under 1840- och 1850-talet började en rad musiker att resa 
till bland annat Leipzig för att utbilda sig och flera av dessa kom att åter-
vända till Stockholm med starka influenser från sina vistelser där. Även Pa-
ris var ett populärt utbildningsmål. Dessa professionellt utbildade musiker 
kom att bli viktiga inom Stockholms musikliv. Två av dessa var Ludvig 
Norman och Albert Rubenson och båda dessa var viktiga inom 1850-talets 
musikdebatt samt kom senare att nå centrala positioner inom Stockholms 
musikliv. 

Wilhelm Bauck var en framstående musikkritiker inom Stockholms mu-
sikliv som också deltog i debatten kring den musikaliska bildningen och 
musikutbildningen. Bauck var till skillnad från Norman och Rubenson utbil-
dad inom Sverige. Trots detta fanns det även hos honom starka influenser 
från utlandet. Han och Johan Fröberg var särskilt aktiva i den offentliga dis-
kussionen kring KMA:s reformarbete. Bauck var även en stark förespråkare 
för musikhistorieämnets införande inom musikutbildningen vid KMA, i syfte 
att höja bildningen inom yrkesgruppen. Detta kan också kopplas till profess-
ionaliseringen och den starka strävan att höja musikyrkets status. 

En annan anledning till att utbildningsdiskussionen blev allt mer aktuell 
under 1850-talet var att antalet musiker som efterfrågades inom arbetsmark-
naden ökade. Den utbildning som gavs kunde inte tillgodose de behov som 
fanns och import av musiker räckte inte heller till. Det var därför viktigt att 
Stockholm fick en professionell musikutbildning. 

De anställningsmöjligheter som erbjöds för musiker och sångare under 
första delen av 1800-talet var helt kopplade till Kungliga Teatern, kyrkan 
och militärmusiken. Under 1840-talet upplöstes det kungliga teatermonopo-
let och en rad privatteatrar öppnade runt om i Stockholm. Detta bidrog till 
fler anställningsmöjligheter för främst musiker, men även för sångare. Vid 
samma tid utvidgades även nöjeslivet och allt fler nöjesetablissemang öpp-
nade. Musiken kom att ta en viktig plats inom nöjeslivet och vid de flesta av 
dessa etablissemang engagerades musiker och sångare, vilket vidgade ar-
betsmarknaden för dessa yrkesgrupper. 

Det offentliga konsertlivets institutionalisering 
Det offentliga konsertlivet kretsade länge kring Kungliga Teatern i och med 
att Hovkapellet länge var den enda fulltaliga orkestern och det var inom 
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teaterinstitutionen de främsta sångarna fanns. Konsertverksamheten vid 
Kungliga Teatern varierade över tid i både omfattning och sammansättning. 
Denna konsertverksamhet skedde både i teaterns regi och genom enskilda 
entreprenörer som använde teaterns scen för framträdanden. Dessa enskilda 
entreprenörer kunde komma ur teaterns egen personal, men även turnerande 
musiker använde den kungliga scenen för konserter. Repertoaren vid konser-
terna på Kungliga Teatern kom under slutet av 1870-talet att till allt större 
del utgöras av symfonisk repertoar. Under större delen av 1800-talet hade 
blandade program varit standard på de flesta konserter, men i och med 1870-
talet kom den symfoniska repertoaren att få allt mer utrymme. Stråkkvartett-
repertoaren hade redan under mitten av århundradet institutionaliserats inom 
en helt instrumental konsertgenre, men mot slutet av 1800-talet kom alltså 
även den symfoniska musiken att särställas. Även detta kan ses som en följd 
av internationella influenser och Ludvig Norman var en stark förespråkare 
för denna repertoar. Han var den som drev detta projekt inom Kungliga Tea-
tern, men han var inte ensam i Stockholm. Kapellmästaren Hjalmar Meissner 
som arbetade på Berns inledde en konsertserie med huvudsakligen instru-
mental orkesterrepertoar redan innan Norman gjort det vid Kungliga Tea-
tern. Det var dock endast Kungliga Teaterns symfonikonserter som bestod. 

Då konsertverksamheten utvidgades ökade även antalet lokaler som an-
vändes för konsertverksamheten, men det inte förrän 1878 byggdes någon 
särskild konsertsal. Kungliga Musikaliska Akademiens konsertsal var den 
första som byggdes specifikt för detta ändamål. Det kom att dröja ända in på 
1900-talet innan Stockholm fick ett konserthus. Innan dess hade en rad olika 
typer av lokaler använts för konsertändamål. Några var samlingslokaler som 
exempelvis stora börssalen, men även lokaler som De la Croix’s salong, som 
var del av ett schweizeri, kom att bli viktiga för konsertlivet. Användningen 
av denna typ av lokaler, liksom musikens blandning med annan typ av nö-
jesverksamhet var något som kritiserades av flera debattörer under den här 
tiden. 

Under mitten av 1800-talet institutionaliserades ett särskilt beteende vid 
konserter som utgick från de musikaliska bildningsidealen och den estetiska 
betraktelsen. Detta gick ut på att lyssna på musiken i tystnad och lägga allt 
fokus på musiken. Det var alltså ett beteende hos publiken som institutional-
iserades. Brottet med en tidigare praxis där musiken endast utgjorde bak-
grund inom sociala tillställningar var tydligast inom konsertväsendet under 
den här perioden. 

En annan aspekt av konsertlivet som kritiserades i den samtida musikde-
batten var konsertväsendets organisation. Kungliga Teaterns och kanske 
främst Hovkapellets dominans inom musiklivet sågs som ett problem. Detta i 
och med att Hovkapellet var den enda fulltaliga symfoniorkestern. I och med 
att orkestern var knuten till Kungliga Teatern fanns det inte mycket tid för 
annan verksamhet. Men Hovkapellet var länge i princip det enda alternativet 
som fanns. Ett ytterligare problem som uppmärksammas med detta förhål-
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lande var att även repertoaren påverkades. Eftersom Hovkapellet hade så lite 
tid till att öva in nya verk fick konsertgivarna ofta nöja sig med Hovkapellets 
standardrepertoar som inte krävde så många repetitioner. Detta gjorde att 
repertoaren inom konsertlivet enligt vissa musikkritiker blev något enformig. 
Likaså gjorde det att ny repertoar sällan infördes och det stockholmska mu-
siklivet hade svårt att följa de internationella trenderna. Att inte alla internat-
ionella trender följdes såg i och för sig vissa som en positiv sak eftersom det 
minskade risken för införande av modesaker av mer kommersiellt slag. 

Bristen på ett övergripande organ som kunde organisera konsertverksam-
heten uppmärksammades också i den offentliga musikdebatten. Den största 
mängden konserter arrangerades av enskilda entreprenörer och dessa konser-
ter konkurrerade även sinsemellan. Centralt inom denna kritik var den musi-
kaliska repertoaren, vilken genom en gemensam konsertorganisation skulle 
kunna kontrolleras och fokuseras. Viss repertoar lyftes fram som föremål för 
särskild uppmärksamhet och i vissa fall sågs samarbeten som nödvändiga för 
att möjliggöra framföranden av exempelvis oratoriemusik. Albert Rubenson 
gjorde i NTM en jämförelse mellan musiklivet i Stockholm och musiklivet i 
Köpenhamn efter att ha vistats i där under början av 1850-talet. Han konsta-
terade att Musikforeningen i Köpenhamn hade stor betydelse för musiklivet 
där i och med att den tog ett generellt grepp om konsertlivet och kontrolle-
rade repertoaren. Parallellerna till Leipzig och den betydelse Gewandhausor-
kestern hade för musiklivet, där är också tydliga hos Rubenson. I denna dis-
kussion förklarar Rubenson bristerna inom musiklivet i Stockholm med bris-
ter i bildningsnivån inom staden, i såväl allmänbildning som musikalisk 
bildning. Det var inte endast Rubenson som påtalade bildningens betydelse 
för strukturer inom konsertlivet. Även Norman berörde möjligheterna att 
höja bildningsnivån inom musiklivet genom att styra upp konsertlivet, för att 
möjliggöra framföranden av symfonisk musik och oratorier bland annat. 

I samarbeten med professionella var amatörmusiker och -sångare en vik-
tig faktor inom det offentliga musiklivet. Det var främst samarbeten mellan 
musiksällskap och enskilda professionella sångare och musiker, men även 
hela Hovkapellet och stor del av Kungliga Teaterns sångpersonal deltog vid 
många sådana tillfällen. Harmoniska sällskapet, Sångsällskapet, Bilningscir-
kelns kör och Nya Harmoniska sällskapet är exempel på sällskap som sam-
arbetade med professionella musiker och sångare inom den offentliga kon-
sertverksamheten. Ludvig Norman var en stark förespråkare av denna typ av 
samarbeten för att möjliggöra framföranden främst av större vokala och in-
strumentala verk som oratorier. Han uttryckte sig inte endast i debatten kring 
denna fråga utan var även aktiv inom dessa samarbeten. 

Trots att konsertlivet var uppdelat på många olika entreprenörer, trots att 
det inte fanns något särskilt konserthus och inte heller någon övergripande 
konsertorganisation under större delen av 1800-talet utvecklades ändå vissa 
gemensamma kommunikationsvägar mellan musikutövarna och publiken. 
Under perioden institutionaliserades musikannonsering och musikrapporte-
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ring inom dagspressen. Under 1830- och 1840-talet var det i stort sett endast 
Kungliga Teatern som annonsera sin verksamhet i dagspressen. Med tiden 
började även de privata teatrarna och konserter av enskilda entreprenörer att 
annonseras i dagspressen. Likaså började nöjesetablissemangen att annon-
sera musikaliska framföranden i pressen, särskilt från 1860-talet och framåt. 
Även försäljningen av konsertbiljetter blev allt mer formaliserad under peri-
oden särskilt inom musikhandeln, genom att musikhandlarna blev viktiga 
förmedlare av konsertbiljetter. 

Musikpress och internationella kontakter 
Musikhandelns etablering och utvidgning kom också att få stor betydelse för 
musikskriftställeriet. I och med detta ökade möjligheterna för publicering av 
texter som behandlade musik och musiklivet, vilket även bidrog till den of-
fentliga musikdebatten. Att den publicistiska sidan av musiklivet vidgades 
gjorde även att fler kunde ägna större tid åt musikskriftställeriet. En speciali-
sering skedde även inom detta område. 

Även musikkritiken och synen på musikkritiken förändrades över tid. 
Under 1850-talet präglades musikkritiken av synen på musikkritikern som 
överlägsen publiken. Musikkritikernas bildningsnivå betonades och det blev 
allt viktigare att musikkritikerna hade en gedigen musikalisk bildning. Kriti-
kernas utlåtanden var överlägsna både publik och utövare. Under slutet av 
denna period förändrades detta förhållande och publiken började ses i ett mer 
jämställt förhållande med musikkritikerna. 

Musikpressen var inte endast viktig som forum för musikdebatten i Sve-
rige utan bidrog även till kontakten med andra länder. Det var mycket van-
ligt att publicera texter från utländska musiktidningar och musiktidningarna i 
Stockholm ägnade mycket utrymme till rapporter från musiklivet i Europa, 
med notiser från många olika städer. Även detta bidrog till spridningen av de 
idéer kring musik och musikliv som kretsade i Europa under denna period, 
vilket kom att påverka de idéer som lyftes fram i den svenska musikdebatten. 

Kontakten med andra länder skedde även genom svenska artister som 
reste utomlands för utbildning eller framföranden samt utländska artister 
som besökte Stockholm under turnéer i Europa. Kontakterna mellan de nor-
diska länderna var särskilt viktiga genom de många utbyten som skedde, 
särskilt mellan huvudstäderna. Helsingfors och Oslo var viktiga mål för re-
sande teatersällskap från Stockholm och medförde att den svenska teaterre-
pertoaren spreds dit. Även de många artister som besökte Sverige bidrog till 
spridning av repertoar, men då med betoning på virtuos musik i och med att 
många av de som reste var just virtuoser. 

Det var inte endast genom musikaliska influenser som kontakten med 
andra länder var viktig. Allmänna strukturella förändringar inom samhället 
var också rådande i stora delar av Europa och Sverige var även en del av 
detta vilket i sin tur kom att påverka musiklivet. 
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Aktör kontra struktur 
Denna studie utgår från Habermas idéer om en borgerlig offentlighet, som 
bidrar till att förklara vissa grundläggande strukturförändringar inom musik-
livet. Dessa grundläggande strukturförändringar utgår till stor del från det 
borgerliga samhällets etablering. Politiska reformer, industrialiseringen och 
urbaniseringen är exempel på några processer som förändrade samhällsstruk-
turerna under 1800-talet. I och med att samhällstrukturerna förändrades upp-
kom en ny kontext för musiklivet. Borgerlighetens övertagande som kultur-
bärande skikt var avgörande för musiklivets strukturomvandling. Borgerlig-
heten utgjorde alltså den främsta förutsättningen för det offentliga musikli-
vet. Det är samtidigt viktigt att betona enskilda aktörers betydelse för de 
processer som ägde rum inom denna strukturomvandling. Stockholm var en 
ganska begränsad social miljö och det offentliga konstmusiklivet var ännu 
mindre jämfört med musiklivet i större städer som exempelvis Paris och 
London. Det är tydligt att vissa aktörer inom denna miljö hade möjlighet att 
påverka strukturerna i ganska stor utsträckning. Handlingsutrymmena för 
aktörer av olika slag var mycket olika. Centrala institutioner som Kungliga 
Teatern och Kungliga Musikaliska Akademien kontrollerade stora delar av 
de resurser som fanns inom musiklivet och hade därför ett stort handlingsut-
rymme. Men även individer, särskilt de som hade höga positioner inom 
dessa institutioner, hade också stora handlingsutrymmen. 

Inom Kungliga Teatern fanns flera viktiga positioner. Teaterdirektören 
hade stor betydelse inom teaterinstitutionen och även en viktig position inom 
musiklivet. För musiklivet hade dock hovkapellmästaren den främsta posit-
ionen, eftersom hovkapellmästaren var ansvarig för musiken. Det var inte 
endast hovkapellmästaren som var viktig inom denna institution, utan där 
fanns även flera andra betydelsefulla poster. Det är intressant att notera att i 
flera fall kombinerades även anställningar inom olika institutioner, vilket 
skapade ytterligare handlingsutrymmen. Norman är återigen ett särskilt ut-
märkande exempel, genom att han hade viktiga tjänster inom flera institut-
ioner. 

Det var inte endast positionerna i sig som kunde erbjuda handlingsut-
rymmen, utan kontaktnät var också en viktig faktor. Genom att aktörerna 
verkade inom flera olika sammanhang kunde kontaktnätet vidgas och detta 
kunde sedan utnyttjas för handlingar. Det var vanligt att musiker verkade 
både inom professionella grupper och inom grupper till större delen bestå-
ende av amatörer. Harmoniska sällskapet och Mazerska kvartettsällskapet är 
exempel på sammanhang där amatörer och professionella musiker verkade 
tillsammans. En förklaring till att flera framstående musiker även deltog i 
amatörverksamhet kan således ha varit att det bidrog till ett ökat kontaktnät 
vilket i sin tur kunde påverka handlingsutrymmet inom musiklivet. De struk-
turer som omvandlas under den här perioden var således beroende av inver-
kan från enskilda och kollektiva aktörer. Detta gör att den offentliga musik-
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debatten, diskussioner och ställningstaganden inom offentliga institutioner 
och enskilda individers verksamhet kan undersökas för att hjälpa till att för-
klara de processer som pågick under denna strukturella omvandling. En-
skilda uttalanden blir därför mycket intressanta i detta sammanhang då de 
kan härledas till olika syften och ambitioner hos aktörer inom musiklivet 
som i sin tur kom att få betydelse för de processer som utgjorde den struktu-
rella omvandlingen. 

Förspel till en kulturpolitik 
En viktig fråga inom den offentliga debatten, som även berör institutionernas 
faktiska organisation är vem som skulle bekosta musikverksamheten. De 
kungliga institutionerna hade från början fått ekonomiskt stöd från kungen, 
vilket inom den representativa offentligheten var en självklarhet i och med 
att det tjänade kungahusets representativa syften. Men när musiklivet suc-
cessivt övergick till en verksamhet inom den borgerliga offentligheten var 
detta inte lika självklart. Kungliga Teatern, och därmed även Hovkapellet, 
fick understöd från kungen i stort sett ända fram till 1880-talet, med några få 
undantag. Trots detta fortsatte kungamakten att ge ekonomiskt stöd. Under 
några kortare perioder lades Kungliga Teatern ut på entreprenad, men denna 
verksamhet visade sig inte fungera utan extra understöd. Att exempelvis 
operaverksamheten inte fungerade utan understöd från kungamakten eller 
staten, till skillnad från underhållnings- eller populärmusiken, var inte unikt 
för Sverige utan ett förhållande som var mer eller mindre allmänt i Europa. I 
och med att det svenska samhället övergick till ett mer demokratiskt styrel-
sesätt och de kungliga institutionerna fick nya funktioner inom det borger-
liga samhället uppstod istället fråga om staten skulle stå för detta understöd. 
I den samtida debatten efterlystes ett slags kulturpolitik som skulle hjälpa till 
att upprätthålla konstmusiklivet. Detta var inget som kom till stånd under 
1800-talet, men statens inblandning ökade i och med att ekonomiskt under-
stöd till musiklivet i olika former i allt högre grad utgick därifrån. 

Institutionalinsering som analytisk kategori 
Institutionaliseringen av musiklivet lyftes fram som centralt i början av 
denna undersökning. Jag har visat att vissa institutioner förändrades under 
den här perioden för att svara på det nya samhällets efterfrågningar. Det 
skedde även institutionalisering av olika områden inom musiklivet under den 
här tiden som var en del av den strukturella omvandlingen. I början av av-
handlingen presenterades två olika former av institutionalisering. Den ena 
typen är organisatorisk och materiellt baserad medan den andra typen är en 
social konstruktion. Institutionaliseringen av organisatoriskt och materiellt 
slag var en process som påverkade flera olika områden inom musiklivet men 
utgick till stor del från de gamla institutionerna. Den sociala institutional-
iseringen är egentligen mest framträdande inom denna strukturomvandling i 
och med att denna ligger till grund för senare materiell institutionalisering. 
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Detta kan exemplifieras genom konserter då det som egentligen institutional-
iseras först är konsertväsendet i sig, det vill säga praxis kring konsertfeno-
menet. Denna praxis utgjordes exempelvis av ett särskilt beteende, särskilda 
platser som blev vanliga för denna typ av verksamhet, samt kommunikation-
er mellan utövare och publik. Konsertverksamheten institutionaliserades 
även i organisatorisk och materiell form under den här tiden inom Kungliga 
Teatern och Hovkapellet, men det kom att dröja till efter sekelskiftet innan 
denna typ av institutionalisering existerade fristående från Kungliga Teatern. 
Appliceringen av ett institutionaliseringsperspektiv på detta material har 
visat sig fruktbart, men även problematiskt i och med att det skedde på olika 
sätt. Det går alltså inte att säga att musiklivet genomgick en institutional-
iseringsprocess. Det är snarare fråga om en rad olika institutionaliserings-
processer tillsammans med förändringar inom gamla institutioner. 

I inledningskapitlet ställdes, med hänvisning till Sven-Erik Liedman, 
några utmärkande egenskaper för institutioner upp. Institutioner måste enligt 
Liedman ha en viss varaktighet, vara inrättade för ett specifikt ändamål, ha 
en lång obruten tradition, ha en inneboende tröghet, vara resistenta, vara 
föränderliga, ha en ordningsbevarande funktion samt ha kontinuitet. Jag har i 
min framställning särskilt fokuserat på kontinuiteten eftersom jag bedömer 
det som en av de viktigaste egenskaperna i fråga om betydelsen för struktur-
omvandlingen inom musiklivet. Kontinuiteten innefattar också varaktighet 
och tradition. Även resistens är en del an detta i och med att det krävs re-
sistens för att uppnå kontinuitet. Som redan visats hade exempelvis Kungliga 
Teatern alla dessa egenskaper. Kontinuiteten och ändamålet var tydlig inom 
denna institution. Organisationen hade en inneboende tröghet, men som vi-
sats var den också föränderlig. Samma förhållande gäller även för Kungliga 
Musikaliska akademien. Det går dock inte att göra samma typ av kategorise-
ring inom någon annan enskild organisation inom musiklivet i Stockholm 
under denna period. Den sociala institutionaliseringen bidrog dock till att 
skapa en grund för senare organisatorisk institutionalisering inom musiklivet 
i Stockholm under 1900-talet. 

Den samtida musikaliska debatt som efterfrågade en organisation inom 
konsertlivet sökte just de egenskaper som finns inom institutionerna. Det 
som lyfts fram är just kontinuitet, specifika ändamål, och särskilt ordnings-
bevarande egenskaper. Institutionaliseringen av musiklivet var således inte 
endast något som skedde som en strukturförändring utan fanns även som ett 
motiv hos vissa aktörer. De musikkritiker som efterfrågade detta kunde inte 
åstadkomma det själva, vilket de måste varit medvetna om, och använde 
därför musikpressen som ett forum för att sprida dessa idéer inom musikli-
vet. 
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Slutligen 
Den strukturella omvandlingen av Stockholms musikliv under perioden 1840 
till 1890 utgjorde grunden för det konstmusikliv som finns idag. Större delen 
av det konstmusikaliska konsertliv som existerar i Stockholm idag har sina 
rötter i det som växte fram under senare delen av 1800-talet, både genom 
formerna för konserter och genom den repertoar som fortfarande till stora 
delar fyller konsertprogrammen. Idag har det konstmusikaliska konsertlivet 
blivit en naturlig och självklar del av musiklivet, men fortfarande är många 
frågor som uppkom under 1800-talet aktuella: hur denna repertoar och detta 
konsertliv ska finansieras, vem som ska ha ansvar för organisationen, och 
hur musiken borde värderas. Frågorna var aktuella under stora delar av år-
hundradet, inte minst under den livliga musikdebatten under 1850-talet, men 
kan således fortfarande ses som aktuella och närvarande i konsertlivet idag. 
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English Summary 

Chapter 1–Introduction 
This thesis deals with the structural transformation of public musical life in 
Stockholm, 1840–1890. This period saw the transition of concert life from 
representational culture to the bourgeois public sphere, as well as the gradual 
division between ‘classical’ and ‘popular’ musical spheres. This study fo-
cuses primarily on the classical musical sphere. Previous research has con-
sidered a number of issues in nineteenth-century musical life. However, the 
only previous large-scale study of Stockholm musical life is Martin Tegen’s 
thesis Musiklivet i Stockholm, 1890–1910 [Musical Life in Stockholm, 1890–
1910] (1955), which examines a later period. 

My study is based on qualitative and quantitative analysis of a number of 
different sources such as newspapers, music magazines, offprints, and other 
archival material. Using Jürgen Habermas’s theory of the structural trans-
formation of the public sphere as a starting point, my thesis aims to elucidate 
the processes within the structural transformations of Stockholm’s public 
musical life. In particular, the thesis examines processes of institutionalisa-
tion and professionalisation within four main areas of public musical life: the 
music press market, concert life, the performers, and the audiences. I also 
argue that the actions of individuals and institutions  affected the structural 
transformation of musical life. Hence, this thesis studies the actions of indi-
viduals and institutions to highlight the priorities and proclivities underlying 
the changes to public musical life. 

The thesis is divided into six chapters, of which chapters 2–5 treat the 
four main areas of inquiry: chapter 2 discusses development of a public mu-
sic press, chapter 3 public concert life, chapter 4 examines the professionali-
sation of Stockholm’s body of musicians, and chapter 5 discusses the audi-
ence in relation to the new musical milieus. Chapter 1 is the introduction, 
and the final discussion is found in chapter 6. 

Chapter 2–Arenas for Public Debate about Music. The Role 
of the Press Market in the Structural Transformation of Mu-
sical Life 
The processes of institutionalisation and professionalisation undergone by 
the press, the press market, and the music trade during the period 1840–1890 
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was an important part of the structural transformation of Stockholm’s public 
musical life. This chapter discusses the new arenas for public debate about 
music created by the expanding press market, and their significance in the 
structural transformation of musical life. The first part of the chapter exam-
ines how musical life became a feature of the daily press, and the develop-
ment of a professional music press between 1840 and 1890. The second part 
discusses changes to music journalism as a profession, and attitudes towards 
music criticism during the same period. 

The daily press flourished from the 1830s onwards. Music entered the 
newspapers primarily through concert reviews and advertisements, but also 
through announcements by the Royal Swedish Academy of Music, and ad-
vertisements for music books, instruments, and music tuition. Occasionally, 
commentaries on the structures of musical life also appeared. Form the 
1850s the number of concert ads rose, which suggests an increase in public 
concerts at this time. 

Before 1850 music journals tended to be one-man ventures and titles rare-
ly survived for long. With the foundation of Stockholms musiktidning 
[Stockholm’s Music Journal] in the 1840s the music press began to recruit 
more staff and publish more original material. Throughout the nineteenth 
century, Stockholm’s music journals came to follow the model set by the 
German music journal Allgemeine musikalische Zeitung, published in Leip-
zig 1798–1848. Their material consisted of essays, biographical information 
about composers and performers, reviews, and advertisements. During the 
1850s the thriving music press was dominated by the successor of Stock-
holms musiktidning, Ny tidning för musik [The New Journal for Music] 
(1853–57), with Tidning för theater och musik [The Journal for Theatre and 
Music] hot on its heels. These two journals cover most of the 1850s and offer 
unique insight into the period. They are characterised by critical debate 
about music life conducted by a number of writers who would later gain 
prominent positions within public musical life. The full institutionalisation 
of the Swedish music press was brought about in 1880, with the foundation 
of Sweden’s first long-term music journal, Svensk musiktidning [The Swe-
dish Music Journal]. The establishment of a professional music press had 
been a lengthy process. Nevertheless, the many attempts show the determi-
nation among publishers and writers to overcome the difficulties they were 
facing in creating a strong music press. 

The development of the music press in Stockholm coincided with the ex-
pansion of the music trade. The establishment of a prosperous music trade, 
including music publishing houses, created new opportunities for the small 
music journals that had previously struggled to achieve continuity. The capi-
tal and organisational stability of the music trade enabled music journals to 
expand on the bigger market created by the competition between different 
traders and publishers. The wider market and greater chances for writers to 
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get their work published also led to increased specialisation among music 
journalists 

The institutionalisation of music criticism was also characterised by the 
development of specific forms of writing, and music criticism being assigned 
particular places in newspapers and music journals. Simultaneously, an in-
creasing number of critics had been formally educated in music, which led to 
further professionalisation of music criticism. Public debate about the state 
of music criticism during the second half of the nineteenth century suggests 
that critics and publishers were consciously trying to professionalise the 
field. During the 1850s the aim of the music press was to educate the general 
public in musical matters. In order to educate, music critics themselves 
needed a solid education in music theory and history, as well as a talent for 
music. The notion that the views of music critics were superior to those of 
the audience or musicians changed in the mid-1870s in favour of more dem-
ocratic tendencies.  

The development of the music press created a new forum for public de-
bate about music. Public music criticism highlighted, discussed, praised, and 
criticised musical performances and thereby created a space for music within 
the public sphere. Together with public concert life, the press, press market 
and music trade was part of the base for the structural transformation of 
Stockholm’s musical life. 

Chapter 3–Arenas and Prerequisites for Music in the Public 
Sphere. Institutionalisation and Changes within Old Institu-
tions in Stockholm’s Concert Life, c.1840–1890 
Chapter 3 deals with the prerequisites for music in the public sphere. It dis-
cusses the different arenas for public musical life, processes of institutionali-
sation and changes within old institutions in Stockholm’s concert life 1840–
1890. During this period a number of different public musical performances 
began in Stockholm. At the same time, classical music concerts were in-
creasingly separated from lighter musical entertainments. 

Among the old institutions Kungliga Teatern [The Royal Theatre] occu-
pied a central position in Stockholm’s concert life. In addition to regular 
opera and theatre performances, the Royal stage featured concerts which 
were an important part of the city’s concert life. Kungliga Teatern was also 
the chief employer of singers and instrumentalists in Stockholm. The theatre 
orchestra Hovkapellet [The Royal Court Orchestra in Stockholm] was the 
city’s only full-size symphony orchestra and thus determined the number 
and nature of orchestral concerts. The orchestra was bound to the theatre, 
which inhibited its participation in concerts outside the regular theatre pro-
gramme. Kungliga Teatern’s function as a music institution was developed 
within the already existing theatre organisation; in addition to financial sup-
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port from the king, and later from the Swedish state, this created sense of 
continuity within the theatre which also lent stability to the concert life. Oth-
er theatres would later become important players on the public musical arena 
through offering employment for professional singers and musicians. 

In addition to its own productions, Kungliga Teatern also hired its stage 
to independent musical entrepreneurs. In order to maintain its reputation the 
theatre retained some measure of control over performances on the royal 
stage. Nevertheless, this shows how the old royal institution adapted its prac-
tices to suit the new music market which was developing during the second 
half of the nineteenth century. The Church underwent similar processes of 
adaptation, as it became a musical arena increasingly separated from Chris-
tian ritual. Kungliga Musikaliska Akademien [The Royal Swedish Academy 
of Music] also launched itself into public musical life through putting on 
student concerts, through participating on collaborative music projects, and 
through using their premises as a concert venue. Previously performances at 
these old institutions had belonged to representational culture, but through 
admitting external and commercial performances on to their stages, and 
adapting their own productions to the new market, they emerged into the 
bourgeois public sphere. 

In addition to the changes within the old institutions, new ones emerged 
to meet the demands of the developing music market. The expansion of the 
music market was intimately connected with structural changes in society as 
a whole. The development of a bourgeois society increased the demand for 
various kind of entertainment, such as restaurants, cafés, and music. A num-
ber of new venues such as Hotel de la Croix and Berns salonger [Bern’s 
Salon] sprang from this new demand. Although these venues were common-
ly associated with light music entertainments, they were occasionally used 
for classical music performances. Old spaces such as assembly halls were 
also taken up as new spaces for public musical life to meet the increasing 
demand for concerts. 

Concert programmes and repertoires from the second half of the nine-
teenth century shows that the gradual division of musical life into a classical 
music sphere and a music entertainment sphere was a central process in the 
structural transformation of musical life. During the period 1840–1890 a 
classical musical canon was established as the foundation of the classical 
sphere of concert life. The canon primarily contained music by composers 
active in the late eighteenth and early nineteenth century. This repertoire was 
not unique to Sweden or Stockholm, but was current in the whole of Europe 
during the middle and latter half of the nineteenth century. As with the pur-
pose and shape of music criticism, the repertoire and management of public 
concert life was a current theme in contemporary music debate. The debate 
was an important part of the structural transformation of musical life, where 
new visions of a public concert life were created. Many critics would later 
reach prominent musical positions, and thus had the opportunity to shape 
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musical structures through their professional engagement with the public 
musical life. 

Chapter 4–The Music Performers. Professionalisation and 
the Relationship between Professionals and Amateurs in 
Musical Life 
This chapter discusses the performers in Stockholm’s musical life, both ama-
teurs and professionals. The chapter is divided into four sections which treats 
respectively the professional performers, the significance of music education 
in the processes of professionalisation, the role of amateur performers in 
public musical life, and the professional status of composers. 

During the nineteenth century public concerts were played by a mix of 
amateur and professional performers. Simultaneously, musicianship was 
subject to ongoing processes of professionalisation throughout the century. 
The professionalisation of musicianship was part of the structural transfor-
mation of musical life. This was connected to the institutionalisation and 
changes within the old music institutions 1840–1890 discussed in the previ-
ous chapter. Despite the increasing professionalisation the collaboration 
between professional and amateur musicians remained vital throughout the 
period, and remains so in some areas of music life today. 

The expansion of musical life 1840–1890 widened the job market for mu-
sical performers. The established music professions during the period were 
orchestral musician, singer, military musician, church musician, and music 
teacher. The professionalisation process brought greater specialisation 
among performers, which led to the development of new music professions 
during the course of the period. In particular, professional singers were in-
creasingly separated from professional actors; in 1860 Kungliga Teatern 
separated its operatic and dramatic stages, whilst the theatre’s school began 
to offer specialised singing educations which steered pupils towards an oper-
atic career. The increasing specialisation is apparent also within the orches-
tral sphere, where the task of the conductor was separated from the musi-
cians. As a result, orchestras were led by specially educated conductors both 
in performance and in their long-term artistic development. 

The expansion and increasing specialisation of the music market also led 
to changes in music education. From the end of the 1840s a large number of 
Swedish musicians went abroad in search for a specialised professional mu-
sic education. This practice brought foreign influences to Stockholm’s musi-
cal life. People educated abroad, in particular in Leipzig, later reached im-
portant positions in musical life and attempted to raise the quality of Stock-
holm’s musical life to continental levels. 

The period also brought demands for better music education at home. 
Such calls were heard both from those educated abroad, and from institu-
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tions in Stockholm. The expanding music market required more competent 
musicians, which drew attention to the deficiencies of Swedish music educa-
tion. The school of Kungliga Musikaliska Akademien was Sweden’s chief 
institution for musical education, but had long only examined church musi-
cians and music teachers. To meet the need for specialised musicians it was 
turned into a conservatoire, offering specialised education for church musi-
cians and music teachers as before, but also for orchestral musicians, solo-
ists, conductors, and composers. 

Composition was another area of activity that changed during this period. 
Composition was not a full-time job for anyone, but the increasing speciali-
sation in musical life enabled composers to devote more time to developing 
their compositional talents. Contemporary music debate criticise the preva-
lence of dilettantism in Swedish musical life and composition, which sug-
gests an increasing awareness about the potential artistic value of musical 
composition. Despite this, many composers worked within a distinctly clas-
sicistic framework, which implies that they were either untrained in modern 
compositional styles or were adapting their output to the music market; the 
division between classic and popular forms of music were apparent within 
the area of composition as well as in other parts of musical life. 

Chapter 5–The Audience, Musical Environments, and Mu-
sical Bildung 
Chapter 5 discusses the audience, Stockholm’s musical environments, and 
the musical bildung of the public. The chapter primarily focuses on the audi-
ence’s views, but also considers the situation and opinions of professional 
musicians. Through examining the demographic of the music audience this 
chapter illustrates the vital role of the bourgeoisie in public musical life. The 
concept of bildung was central to bourgeois culture, and its significance for 
the development of a public musical life is a main theme of this chapter. The 
chapter also discusses the division between classical and popular spheres of 
music, and its effect on audiences and professional musicians. Finally, the 
chapter treats the general organisation of musical life, and the communica-
tion between the audience and professional musicians. 

Public music life was a web of collaborations between professional musi-
cians and singers, music institutions, the entertainment industry, the public, 
music societies, and amateur musicians. The musically inclined public was 
the chief component necessary for the expansion of public musical life. It is 
difficult to determine exactly who attended concerts. The theatres offered 
tickets for concerts and dramatic performances at a wide range of prices, 
which may have attracted a wider audience. Unlike the theatre, cheap tickets 
were not available for concerts by professional players at other stages. These 
events probably attracted a more homogenous audience than performances at 
the theatres. Some concerts were, however, aimed at a wider audience. Cho-
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ral concerts were typically put on partly by unpaid amateur choirs and thus 
cost less to attend, which made them accessible to a wider range of people. 
Choral concerts were often held in churches which meant that their audienc-
es could be made up by members of the congregation. Concerts given by 
choirs founded as part of the nineteenth-century initiatives to educate the 
working classes also drew performers from a greater range of social back-
grounds, and may in turn have inspired interest among the wider public. 
Some concerts were deliberately aimed at a wider audience in order to edu-
cate the public. Such concerts were often given in churches at Norrmalm 
[currently in central Stockholm] where the audience was supposedly more 
heterogeneous. 

In addition to concerts and theatre performances, music became a regular 
feature of the city’s general leisure activities. Musical performances at gar-
dens and cafés ensured that more people came into contact with music. 
However, these activities were primarily aimed at the bourgeoisie and the 
lower classes were still excluded for various reasons. 

The divisions in musical life were the subject of lively debate during the 
1850s. Light music and its environments in the growing entertainment indus-
try were criticised for its low musical quality and for undermining the no-
tions of music as art advocated by the music intelligentsia. The prevalence of 
dilettantism in musical life was a particular concern for mid-nineteenth-
century debaters. The term “dilettante” was commonly used as a synonym 
for “amateur” or “music-lover”, but increasingly became a byword for uned-
ucated music-making based on shallow taste instead of high aesthetic values. 
Critics argued that the wide-spread musical dilettantism was due to the poor 
music education among the public in particular, but also in certain profes-
sional circles. Consequently, the music in demand was aesthetically inferior. 
Such notions are connected with the musical idealism which emerged in 
early nineteenth-century Germany. The Swedish discourse has many paral-
lels with the debates published in for instance the Allgemeine musikalische 
Zeitung, which was one of the most important publications of the musical-
idealist movement.  

Chapter 6–The Structural Transformation of Stockholm’s 
Musical Life 
Chapter six offers a conclusive discussion and describes the most important 
structural changes to Stockholm’s musical life 1840–1890. This chapter con-
cludes that public musical life emerged within the bourgeois public sphere, 
and further discusses the significance of bourgeois ideas of musical bildung 
in the development of a public musical life. Such notions of musical bildung 
are connected with the increasing professionalisation, and elucidate the pri-
orities and proclivities underlying this process. This educational ideal is fur-
thermore related to influences from early nineteenth-century musical ideal-
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ism. This movement was particularly prominent in Leipzig, were a number 
of Swedish music profiles had studied, and frequently used terms such as 
dilettantism to describe problematic aspects of contemporary musical life. 
The use of the term dilettantism in Swedish mid-century debates about musi-
cal repertoire explains the critical demand for a special classical music reper-
toire for Stockholm’s public musical life. 

This chapter also discusses the changes to the music job market during 
this period. The expansion of the music job market was part of the expansion 
of musical life in general, and classical music in particular, which followed 
from the division of musical life into a classical music and a popular music 
sphere. This expansion led to the institutionalisation of concerts forms, con-
cert venues, and certain repertoires and behaviours, which are also discussed 
in this chapter. 

Finally, this chapter discusses the relationship between the changing insti-
tutions and their impact on the structural transformation of musical life. The 
old Royal institutions were adapted to the new bourgeois society. Organisa-
tional and social institutionalisation of hitherto informal practices was anoth-
er important part of the structural transformation. Certain positions in musi-
cal life brought power to reform, and were occupied by a small group of 
people whose wide networks increased their influence on the developments 
in public musical life. These people played key roles in the structural trans-
formation of Stockholm’s musical life. To conclude, the public musical life 
that developed in Stockholm 1840–1890 became the foundation of the city’s 
classical music scene today. 

 
Translation Ester Lebedinski 
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Biografiskt register 

I detta biografiska register presenteras ett urval av några framstående perso-
ner inom musiklivet i Stockholm. Det har inte varit möjligt att göra en hel-
täckande redovisning över alla verksamma inom detta område. Här presente-
ras personer som ofta citeras och omnämns i texten, samt några som kanske 
inte omnämns så ofta men som var särskilt framstående inom sitt yrke. In-
formationen har till största del hämtats ur lexikon och är endast ämnade att 
ge en snabb överblick över personernas verksamhet. 

Ahlström, Jacob Niclas (1805–1857) 

Ahlström föddes i Visby och studerade senare vid Uppsala universitet där 
han fick en kameralexamen. Han fick även en musikalisk utbildning under 
sin övriga studietid. Han utnämndes till musikdirektör vid KMAs läroverk 
utan att ha studerat där och arbetade sedan. 1832–1842 var han musiklärare 
och domkyrkoorganist i Västerås. Han kom sedan till Stockholm och anställ-
des som orkesteranförare vid Mindre Teatern 1842–1854. 1845 följde han 
med Jenny Lind på en konsertturné i Tyskland. Han var musikdirektör vid 
andra livgardet 1847–1848. Han var orkesteranförare i Humlegårdsteatern 
1854–1856 och i Ladugårdsteatern från 1856 och organist i Hedvig Eleonora 
ka. Han verkade även som lärare och sånganförare. Ahlström valdes in i 
KMA 1857 strax innan han dog. B. Anrep-Nordin, SBL band 1 (Stockholm 
1918) s. 323–326. 

Andrée, Fredrika [gift Stenhammar] (1836–1880) 

Föddes i Visby och undervisades tidigt i musik av sin far som såg henne som 
ett underbarn. Mellan 1851 och 1853 studerade hon sång, piano, harmonilära 
och komposition vid musikkonservatoriet i Leipzig. Hon fortsatte även sång-
studierna i madame Schäfers operaskola i Leipzig 1854. Mellan 1854 och 
1855 var hon engagerade vid teatern i Dessau och gjorde även gästspel i 
Kassel och Leipzig. 1855–1857 var hon anställd vid KT. Senare studerade 
hon även sång i Paris och engagerade igen vid KT fram till sin död. 1864 
valdes hon in som ledamot i KMA. 1866 gifte hon sig med sångaren Fredrik 
Stenhammar. Eva Öhrström, ”Stenhammar, Fredrika”, SBL band 33 (Stock-
holm 2007–2011), s. 314–317. 
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Arnoldson, Oscar (1830–1881) 

Föddes i Stockholm och studerade senare vid Uppsala universitet där han av-
lade kameralexamen 1854. Han arbetade först som ämbetsman men debute-
rade som sångare vid Mindre Teatern 1855 och anställdes sedan som aktör 
och sångare vid KT 1858. Patrik Vretblad, ”Carl Oscar Arnoldson”, SBL 
band 2 (Stockholm 1920), s. 253–255. 

Arlberg, Fritz (1830–1896) 

Var från början tjänsteman men debuterade 1854 som operasångare vid KT, 
verkade även där som regissör. Reste senare med Ludvig Josephsons teater-
sällskap till Kristiania, samt uppträdde vid flera mindre teatrar i Stockholm 
och verkade även som sånglärare både i Stockholm och utomlands. Patrik 
Vretblad, ”Arlberg, Georg Efraim Fritz”, SBL band 2 (Stockholm 1920), s. 
185–186. 

Bauck, Wilhelm (1808–1877) 

Föddes i Göteborg och kom till Stockholm 1830 där han studerade musikte-
ori för E. Passy samtidigt som han livnärde sig på pianoundervisning.  Han 
valdes in i KMA 1845. 1858 utnämndes Bauck till lärare i musikens historia 
och estetik vid KMAs läroverk. Från 1860 blev han också bibliotekarie vid 
KMAs bibliotek. Han publicerade även en rad hand- och läroböcker i musik-
teori och musikhistoria. Han var en viktig musikkritiker/musikskribent både 
inom både den musikaliska fackpressen och i dagstidningar som Aftonbladet 
1842-1859 (under signaturen -u-), Nya Dagligt Allehanda 1860–1871 och 
Dagens Nyheter från 1871. Anne Reese, ”Wilhelm Bauck”, Levande mu-
sikarv: Tonsättare på http://levandemusikarv.se/tonsattare/bauck-wilhelm/ 
(hämtat 2013-11-28). 

Berwald, Johan Fredrik (1787–1861) 

Mellan 1795 och 1814 tillsammans med sin far i Europa, även bodde även 
mellan 1803 och 1812 i Ryssland där han bland annat var solist i det kejser-
liga kapellet i St Petersburg. Under resorna höll han konserter där han be-
nämndes som underbarn. Violin var hans huvudinstrument. Studerade även 
under resorna och rysslandstiden. 1814 fick han en tjänst som violinist i 
Hovkapellet i Stockholm, där han avancerade till konsertmästare och slutlig-
en hovkapellmästare 1822. 1818 valdes Berwald in till ledamot i KMA. Han 
verkade även om dirigent i Harmoniska sällskapet 1822–1848. Han ordnade 
även kvartettsoiréer under tiden som konsertmästare. 1849 lämnade han 
tjänsten som hovkapellmästare. Verkade även som tonsättare. Julius Rabe, 
”Johan Fredrik Berwald”, SBL band 4 (Stockholm 1924), s. 27–30, Nord-
ström, Kungl. Musikaliska akademiens matrikel, s. 58. 

Biörklund, Hilda, se Sandels. 
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Boman, Petter (Pehr) Conrad (1804–1861) 

Han verkade som tulltjänsteman 1822–1845. Studerade musikteori för Pehr 
Frigel och ägnade sig även åt komposition. Ägnade sig åt musikkritik i både 
dagspress i Post- och inrikes tidningar (sign B-n) och i musiktidskriften Ny 
tidning för musik (signatur Bmn). Boman valdes in som ledamot i KMA 
1849. Han höll även föreläsningar i musikhistoria i KMA:s regi 1852–1853 
och fungerade som katalogisatör vid KMAs bibliotek under 1850-talet. Folke 
Törnblom, ”Petter Conrad Boman”, Sohlmans musiklexikon nr 1 (Stockholm 
1975), Leonart Höijer, Musik-Lexikon (Stockholm 1864). Nordström, Kungl. 
Musikaliska akademiens matrikel, s. 71. 

Bäckström, Edvard (1841–1886) 

Föddes i Stockholm och avlade 1861 kanslistexamen vid Uppsala universitet 
1863. Han arbetade som amanuens vid riksarkivet och vid Kungliga biblio-
teket från 1863. Mellan 1863 och 1873 var han även medarbetare i Litogra-
fiskt allehanda och Illustrerad tidning, samt musikrecensent i Aftonbladet. 
Bäckström var även redaktör för tidskrifterna Tidning för teater och musik 
1876, Nu 1877 och Post- och inrikes tidningar från 1878. Hans främsta verk-
samhet var som diktare och många av hans vislyriska kväden uppmärksam-
mandes av tidens främsta tonsättare. B.N. Söderberg, ”Per Johan Edvard 
Bäckström”, SBL band 7 (Stockholm 1927), s. 105–109. 

Cronhamn, Johan Peter(1803–1875) 

Johan Peter Cronhamn föddes i Östra Karup i Halland arbetade bla som skol-
lärare. Kom till Stockholm och 1825 studerade vid KMA. Avlade kameralex-
amen i Uppsala 1833. Arbetade som kammarskrivare. Vid sidan av sin tjäns-
temannakarriär verkade han som organist, föreståndare vid sitt sånginstitut 
1835–1843, grundade och ledde Sångföreningen 1840–1843. Valdes in som 
ledamot i KMA 1843, blev lärare i elementar- och koralsång där 1842–1875 
och i körsång 1859–1875, deltog i kommitté för KMAs förnyade stadgar, 
verkade som sekreterare i KMA från 1860 och som redaktör för Kungliga 
musikaliska akademiens handlingar (1865–1873). Verkade som musikkriti-
ker i flera musiktidningar och i Dagens Nyheter 1864–1871. Han kompone-
rade även egen musik främst inom manskör och solosång, men inte på pro-
fessionell nivå. Tobias Norlind, ”Jöns (Johan) Peter Cronhamn”, SBL band 9 
(Stockholm 1931), s. 158–164. 

Elvers, Peter (1803–1867) 

Peter Christian Egert Elvers föddes i Steinbach och kom till Sverige 1829 då 
han också anställdes som violinist i Hovkapellet där han kom att verka fram 
till sin död 1867. Han var medlem i Mazerska kvartettsällskapet och valdes in 
som ledamot i KMA 1857. Nyström och Elmqvist, Kungl. Musikaliska aka-
demiens matrikel, s. 76. 

Ficker, Mathilda [gift Gelhaar] 
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Foroni, Jacopo (1825–1858) 

Jacopo Giovanni Battista Foroni föddes i Verona i Italien. Han kom från en 
musikerfamilj men inledde under sina utbildningsår en tjänstemannabana, 
samtidigt som han studerade musik. I tjugoårsåldern hade han övergett tjäns-
temannabanan och inlett sin musikkarriär. Han var kapellmästare i ett resande 
operasällskap som turnerade i Europa. I Italien blev han mycket känd för två 
operor. 1848 kom han med sitt operasällskap till Stockholm där de fram-
trädde på Mindre Teatern och han gjorde sig även känd i Stockholm. Samma 
år tillträdde han tjänsten som kapellmästare vid Kungliga Teatern. Han fort-
satte att komponera opera och orkestermusik. Foronis tid i Hovkapellet inne-
bar en ökad aktivitet och uppryckning inom orkestern. Han valdes in som le-
damot i KMA 1849. 1858 avled Foroni endast 33 år gammal. Åke Brandel, 
”Foroni, Jacopo Giovanni Battista”, SBL band 16 (Stockholm 1964–1966), s. 
291–292, Adolf Lindgren, ”Galleri af svenske kapellmästare”, Svensk musik-
tidning 1882:15 och 16,s. 117 och 121–122. 

Frigel, Pehr (1750–1842) 

Pehr Frigel var son till en prost i Kalmar som tidigt fick musikundervisning i 
kyrkan. Utbildad i Uppsala, arbetade senare som ämbetsman i Stockholm. 
Blev god vän med många yrkesmusiker i staden, var medlem i Utile Dulci. 
Invald i KMA 1778, sekreterare och bibliotekarie där 1797–1842. Inspektör 
vid undervisningsverket 1811–1834. Se Stellan Mörner, ”Frigel (urspr. Fri-
gelius), Pehr (Petrus)”, SBL band 16 (Stockholm 1964–1966), s 563–566, 
och Pia Nyström och Anne-Marie Elmquist, Kungl. Musikaliska akademiens 
matrikel 1771–1995, s. 38. 

Fröberg, Johan (1812–1884) 

Carl Johan Fröberg var cellist i Hovkapellet 1835–1838 och i Mindre Tea-
terns orkester 1842–1846. Arbetade som musiklärare både i Uppsala och i pi-
ano vik Kungliga Teatern i Stockholm. Grundade även en privat musikskola i 
Stockholm 1864 som han drev till 1868. Drev också Nya Teater- elevskolan 
1868–1870 och ledde senare ett teatersällskap som turnerade i Finland. Äg-
nade mycket tid åt författandet av musikteoretiska texter. Se Stig Walin, 
”Fröberg, Carl Johan”, SBL band 16 (Stockholm 1964–1966), s. 607-608.  

Gelhaar, Mathilda, se Ficker. 

Goldschmidt, Jennu Lind-, se Lind. 

Günther, Julius (1818–1904) 

Julius Günther föddes i Göteborg och utbildades av sin far som var sångpe-
dagog och organist. 1838 debuterade han på Kungliga Teatern och verkade 
där som sångare fram till 1856. 1845 gästspelade han i Köpenhamn varefter 
han reste till Paris och studerade för Manuel Garcia 1846–1847. Han visade 
sig flitigt på konsertscenen i Stockholm både som solist och konsertgivare. 
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Han gjorde även turnéer i landet, bland annat tillsammans med Jenny Lind, 
och även utomlands. Från 1850 verkaed han som sångpedagog. 1850–1862 
som sångmästare på Kungliga Teatern, 1858–1901 som lärare i solosång vid 
KMAs konservatorium och 1901–1902 som lärare i solosång vid operasko-
lan. Mellan 1860 och 1878 ledde han även Nya harmoniska sällskapet. 1854 
valdes han in som ledamot i KMA. Bertil Hagman, ”Günther, Julius Caesar”, 
SBL band 17 (Stockholm 1967-1969), s. 648–649. 

Hallström, Ivar (1826–1901), 

Ivar Hallström studerade piano för bla Passy men hade aldrig någon profess-
ionell musikerkarriär. Studerade juridik vid Uppsala universitet och fick där 
kontakt med prinsarna Gustaf och Carl. 1853 anställdes han som bibliotekarie 
hos prins Oscar, och han blev även ansvarig för att ordna hovets musikaftnar. 
Reste även utomlands inom hovtjänsten. Vid sidan av hovtjänstgöringen ver-
kade han även som repetitör vid KT och 1861–1872 drev han Adolf Fredrik 
Lindblads musikskola. Han ägnade sig även en del åt komposition, främst 
vokalmusik, och var inom detta område självlärd. Axel Helmer, ”Hallström, 
Ivar Christian”, SBL band 18 (Stockholm 1969–1971), s. 62–64. 

Hedberg, Frans (1828–1908) 

Frans Hedberg växte upp på Frimurarbarnhuset. Efter en kortare utbildning 
började han arbeta bland annat som perukmakare varigenom han kom i kon-
takt med teatern och började intressera sig för att skriva. Han debuterade både 
som skådespelare och teaterförfattare utanför Stockholm då han turnerade på 
landsbygden från 1849. 1853–1854 var han engagerad vid Mindre Teatern, 
men han lämnade sedan skådespelarbanan och hade därefter sin främsta verk-
samhet som ledare och författaer. 1862–1881 var han litteratör och lärare i 
deklamation vid Kungliga Teatern. 1868–1874 var han föreståndare vid 
Kungliga Teaterns elevskola, samt 1871–1881 även intendent vid Kungliga 
Teatern. Hedberg valdes in som ledamot i KMA 1870. Han blev väldigt känd 
som teaterförfattare. RagnarAmenius, ”Hedberg, Frans Theodor”, SBL band 
18 (Stockholm 1969–1871), s. 394–396. 

Hildebrandsson, Hildebrand (1791–1858) 

Hildebrand Hildebrandsson var kapten vid Värmlands regemente, senare ad-
jutant åt kronprinsen (senare kung) Oscar I. Skicklig pianist och musikskrift-
ställare. Se Leonard Höijer ”Hildebrandsson, Hildebrand”, Musik-lexikon 
(Stockholm: Abr. Lundqvist, 1864), s. 193. 

Hirsch, Abraham (1815–1900) 

Abraham Hirsch arbetade i Östergrenska musikhandeln 1830–37 varpå han 
1837 tog över som dess ägare. 1842 bytte han namn på firman till Abr. 
Hirschs musikhandel. Blev den främsta musikhandlaren och musikförlägga-
ren i Sverige. Deltog i grundandet av Svenska förlagsföreningen och Bok- 
och musikhandlarnas pensions- och understödsförening. Han gav ut två mu-
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siktidskrifter (Stockholms musiktidning och NTM). Var även med i Musika-
liska konstföreningen samt var även viktig förläggare för många inhemska 
tonsättare. Valdes in som ledamot i KMA 1863. Olle Franzen, ”Hirsch, Ab-
raham”; SBL band 19 (Stockholm 1971–1973), s. 86–88. Nyström och El-
mqvist, Kungl. Musikaliska akademiens matrikel 1771–1995, s. 82. 

Höijer, Leonard (1815–1884) 

Leonard Höijer gav musiklektioner, arbetade som organist, var delaktig i 
ordnandet av KMA:s bibliotek, verkade som musikkritiker i Dagligt Alle-
handa, Bore och Svenska tidningen. Gav 1864 ut ett Musik-lexikon. se Axel 
Helmer, ” Höijer, Johan Leonard”, SBL band 19 (Stockholm 1971–1973), s. 
689-491. 

Josephson, Jacob Axel (1818–1880) 

Jacob Axel Josephson föddes i Stockholm men var yrkesverksam främst i 
Uppsala. Hade goda kontakter i Uppsalas salongsliv och med centrala figurer 
i Stockholm som Jenny Lind och Julius Günther. Studerade med ekonomiskt 
stöd av Lind och Günther i Leipzig och Rom under 1840-talet. Ledde Har-
moniska sällskapet i Stockholm 1847-1849. Blev director musices 1849. 
Folke Bohlin och Anna Johnsson, ”Josephson, Jacob Axel”, SBL band 20 
(Stockholm 1973–1975), s. 418–423. 

Josephson, Ludvig (1832–1899) 

Ludvig Josephson var barndomsvän med Ludvig Norman. Josephson utbil-
dades först inom bokhandelsbranschen och drev sedan en egen bokhandel i 
Stockholm 1855–1858 men inledde sedan en karriär som skådespelare. Han 
debuterade vid Mindre Teatern 1858 där han sedan var anställd till 1861 var-
efter han debuterade vid Kungliga Teatern och verkade inom organisationen 
fram till 1868, som skådespelare, regissör och styresman för dramatiska tea-
tern. Verkade sedan bland annat i Göteborg och Kristiania som ledare för tea-
ter mellan 1869 och 1879 då han återvände till Stockholm och Kungliga Tea-
tern. Hade det svårt mot slutet av sitt liv på grund av sjukdom. Verkade även 
som skribent. Gösta M. Bergman, ”Josephson, Ludvig Oscar”, SBL band 20 
(Stockholm 1973–1975), s. 423–427. 

Lachner, Ignaz (1807–1895) 

Ignaz Lachner kom ursprungligen från Bayern. Verkade bland annat som di-
rigent vid Wienoperan 1825, Stuttgartoperan 1831–1842, i München 1842–
1843, i Hamburg 1853–1858, Kungliga Teatern i Stockholm 1859–1861 samt 
i Frankfurt 1861–1875. Lachner valdes in som ledamot i KMA 1858. Han var 
även verksam som tonsättare. Nyström och Elmqvist, Kungl. musikaliska 
akademiens matrikel 1771–1995, s. 78. 
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Lind, Jenny [gift Goldschmidt](1820–1887) 

Jenny Lind föddes i Stockholm och började Kungliga Teaterns elevskola 
1830. Hon gjorde debut på den kungliga scenen 1838 och var där anställd 
som aktris och sångerska mellan 1838 och 1844. Hon utnämndes till hov-
sångerska 1840. Mellan 1841 och 1842 studerade hon för Manuel Garcia i 
Paris. 1844 slutade hon vid Kungliga Teatern för att inleda en internationell 
operakarriär i Europa som kom att vara till 1849. Hon återvände till den 
svenska kungliga scenen under 1847–1848 samt även en kortare period 1850. 
Efter 1849 turnerade hon som konsertsångerska i Europa och Amerika. Hon 
gifte sig med pianisten Otto Goldschmidt i USA. När de återvände till Europa 
levde de ett litet tag i Tyskland och flyttade sedan till England där hon blev 
kvar resten av sitt liv. Hon bidrog med ekonomiskt stöd till lovande unga mu-
siker i Sverige och donerade medel till en stipendiefond vid KMA 1876. 
Jenny Lind valdes in i hedersklassen i KMA 1857 och blev senare upptagen 
som svensk ledamot 1863. Nils-Olov Franzén, ”Lind, Johanna (Jenny) Ma-
ria”, SBL band 23 (Stockholm 1980–1981), s. 176–182, Nyström och El-
mqvist, Kungl. Musikaliska akademiens matrikel 1771–1995, s. 66 och 175. 

Lindblad, Adolf Fredrik (1801–1878) 

Lindblad växte upp växelvis i Stockholm och Norrköping. Han skrevs in som 
student vid Uppsala universitet 1823. Mellan 1823 och 1824 vikarierade han 
som Director musices vid UU. Från 1822 hade Lindblad kontakt med P.D.A. 
Atterbom och umgicks i kretsen kring Malla Silfverstolpe och Geijer. Det var 
med hjälp av M. Silfverstolpe som Lindblad kunde resa utomlands 1825–
1826 för att studera komposition och piano i Berlin. När han återvände till 
Sverige startade han en pianoskola i Stockholm och fick bland annat flera ur 
kungafamiljen som elever. Även flera som senare kom att bli kända musiker 
studerade vid Lindblads musikskola, bland annat Hilda Thegerström och Ivar 
Hallström. Han arbetade även som musiklärare vid Nya Elementärskolan 
1828–1833 och valdes in som ledamot i KMA 1841. Som tonsättare gjorde 
sig Lindblad särskilt känd genom sina många sånger, men han skrev även två 
symfonier och en opera. Kerstin Linder, ”Lindblad, Adolf Fredrik”, SBL band 
23 (Stockholm 1980–1981) s, 262–267. 

Lindegren, Johan (1842–1908) 

Föddes i Halland och kom till Stockholm 1860 för att studera vid KMAs 
läroverk. Fick organist- och skolkantorsexamen där 1865. Från 1861 verkade 
han som korist vid KT och från 1874 som repetitör där. Arbetade en kort pe-
riod som teorilärare vid KMA:s konservatorium. Arbetade som musikteorilä-
rare och hade många privatelever som senare blev välkända tonsättare. Ver-
kade som musiklärare vid Jakobs lägre allmänna läroverk från 1881 och som 
kantor i Storkyrkan från 1884. Lindegren var även aktiv som musikkritiker 
och var delaktig i grundandet av Necken som senare kom att bli SM. Gav 
även ut en kyrkomusikalisk tidskrift och var aktiv i koraldebatten. Ola Eriks-
son, ”Lindegren, Johannes (Johan)”, SBL band 23 (Stockholm 1980–1981), s. 
357–359. 
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Lindgren, Adolf (1846–1905) 

Adolf Lindgren studerade filosofi, estetik och musikteori vid Uppsala univer-
sitet och tog kameralexamen där 1864. Började 1874 som musikkritiker på 
Aftonbladet och var med och grundade Svensk musiktidning 1880. Lennart 
Stenqvist, ”Lindgren, Karl Adolf”, SBL band 23 (Stockholm, 1980–1981), s. 
426–429. 

Lundqvist, Abraham (1817–1892) 

Lundqvist anställdes 1830 vid Östergrenska musikhandeln, när Hirsch tog 
över musikhandeln sade Lundqvist upp sig och startade en egen musikhandel 
1838 tillsammans med Ninian Caron. Firman hade en ganska omfattande mu-
sikförlagsrörelse och gav ut både musik och periodiska musiktryck. 1858 
började Lundqvist ge ut TfTM med Norman, Rubenson och Hedberg som 
skribenter. 1865 blev Lundqvist utnämnd till hovmusikhandel och 1871 fick 
firman även ett musiktryckeri. Lundqvist drev sin firma ända fram till sin 
död. Wiberg, Den svenska musikhandelns historia, s. 216–228. 

Lundqvist, Fredrik ”Lunkan” (1841–1920) 

Lundqvist växte upp i Halland men studerade vid Uppsala universitet 1860–
1862 och fick en kameralexamen. Han arbetade bland annat kom kanslist och 
kammarskrivare. 1863 var han sekreterare i Skarpskytteföreningen och med-
verkade i föreningens kör som leddes av A. Söderman vilken fick honom att 
medverka i kören vid uppförandet av Wagners Rienzi på KT. Han fick sång-
undervisning av F. Arlberg och Anders Willman. 1869 lämnade han sin 
ämbetsmannakarriär och anställdes vid KT där han kom att fortsätta till 1904. 
Martin Tegen, ”Lundqvist, Carl Fredrik”, SBL band 24 (Stockholm 1982–
1984), s. 364–365. 

Mankell, Abraham (1802–1868) 

Abraham Mankell föddes i Danmark men var verksam i Sverige från 1823. 
Studerade vid KMA och fick 1826 sånglärar- och kyrksångarexamen däri-
från. Arbetade bland annat som kantor och organist i Tyska kyrkan och Klara 
kyrka, musikdirektör vid Stockholms gymnasium, sånglärare vid Nya ele-
mentarskolan och lärare i elementär- och kyrkosång vid KMA. Han verkade 
även som musikkritiker på Svenska tidningen, som musikskriftställare och 
tonsättare, med mera. Lennart Hedwall, ” Mankell, Carl Abraham”, SBL band 
25 (Stockholm, 1985–1987), s. 57–61. 

Mankell, Gustav (1812–1880) 

Bror till Abraham Mankell, också född i Danmark. Verkade som pianolärare 
från 1833 i Stockholm. Tog organistexamen vid KMA:s läroverk 1835. Ver-
kade främst som organist, men även som orgellärare vid KMA:s läroverk. 
Valdes in som ledamot i KMA 1841.  Ägnade sig även åt komposition. 
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Lennart Hedwall, ”Mankell, Gustaf”, SBL band 25 (Stockholm 1985–1987), 
s. 61–64. 

Michal, Louise [gift Michaëli] (1830–1875) 

Hennes far var kantor i Jakobs ka och korsångare vid KT. Hon antogs som 
elev vid KT:s elevskola 1849 och var senare anställd som aktris vid KT 
1852–1859. 1854 studerade hon för Garcia som då var verksam i London. 
Samma år utnämndes hon till hovsångerska och valdes in som ledamot i 
KMA. 1855–1856 turnerade hon även i Danmark och Tyskland. 1859 enga-
gerades hon vid Her Majesty’s Theater i London. Mellan 1860 och 1863 
gjorde hon konsertturnéer i England, Tyskland, Nederländerna, Danmark, 
och Norge. 1862–1864 engagerades hon igen vid Kungliga Teatern. Nils-
Olof Franzén, ”Michaëli (Michaeli), Lovisa (Louise) Charlotta Helena”, SBL 
band 25 (Stockholm 1985–1987), s. 483–485. 

Nordqvist, Conrad (1840–1920) 

Conrad Nordqvist studerade först inom militärmusiken och blev utnämnd 
hautboist, studerade senare vid KMA till organist, musiklärare och militär-
musikdirektör (studerade där ca 10 år och fick en ovanligt bred utbildning). 
Studerade även komposition för Norman och Berwald. Han verkade som pro-
fessionell musiker som kvartettspelare, i teaterorkestrar, och i Hovkapellet 
där han till slut blev kapellmästare tillsammans med Norman och efterträdde 
honom som hovkapellmästare. Han arbetade också som organist och musiklä-
rare, bland annat som lärare i harmonilära på KMA. Drev KT på entreprenad 
och var dess direktör en tid samt mycket mer. Han hade en väldigt bred och 
lång karriär som professionell inom musikområdet. Alexander Husebye, 
”Nordqvist, Johan Conrad”, SBL band 27 (Stockholm 1990–1991), s. 426–
429. 

Norman, Ludvig (1831–1885) 

Ludvig Norman började spela piano för Rebecka Wilhelmina Josephson (sys-
ter till J.A. och Ludvig Josephson) och senare även Jan van Boom samt har-
monilära för Adolf Fredrik Lindblad under 1840-talet. 1848–1850 studerade 
han komposition, kontrapunkt och pianospel vid Musikkonservatoriet i Leip-
zig, och fortsatte sedan med privatstudier där fram till 1852. Under 1850-talet 
verkade han som pianolärare och blev 1858 även lärare vid KMA. Grundade 
bland annat Nya Harmoniska sällskapet och utnämndes till Hovkapellmästare 
1861. Var en av de viktigaste professionella tonsättarna under hans tid. Peeter 
Mark, ”Norman, Fredrik Vilhlem Ludvig”, SBL band 27, (Stockholm 1990–
1991), s. 580–582 

Randel, Andreas (1806-1864) 

Randel föddes i Ramdala socken i Blekinge. Han kom först i kontakt med vi-
olinspelet inom allmogekulturen. När han Flyttade till Karlskrona 1818 upp-
märsammades han för sin musikaliska talang av friherren Gerhard de Geer 



 288 

som bekostade hans utbildning. 1821-1828 fick Randel möjlighet att studera 
violin för Baillot och komposition för Cherubini i Paris med ekonomiskt stöd 
från kronprins Oscar. När han återvände till Sverige engagerades som direkt 
violinist i Hovkspellet. 1838 blev han andre konsertmästare och 1861 förste 
konsertmästare. Han valdes in som ledamot i KMA 1837 och från 1844 var 
han även lärare i violin vid KMA:s läroverk. 1853-1862 var han ledare för 
Par Bricols sångkör. Han verkade även flera år som musikdirektör vid Andra 
lifgrenadjärregementet. Randel var även verksam som kompositör. Han skrev 
och arrangerade mycket musik för teatern, bland annat musik till omkring 20 
pjäser, men även en rad orkester- och kammarmusikverk. Adolf Lindgren, 
"Randel, Andreas", Westrin (Red) Nordisk familjebok band 22 (Stockholm: 
Nordisk familjebok,1915), s. 993-994. 

Rubenson, Albert (1826–1901) 

Albert Rubenson studerade först violin för Peter Elvers i Stockholm och se-
nare komposition i Leipzig 1844-1848 och följde sedan Gade till Köpenhamn 
för att fortsätta studierna för honom fram till 1850. 1850–1851 var han an-
ställd som altviolinist i Hovkapellet. Rubenson var ekonomiskt oberoende 
och kunde således resa på kontinenten. 1872 blev han inspektor (senare kal-
lad direktör) vid KMAs konservatorium där han stannade fram till sin död. 
Han gjorde sig känd som musikkritiker och ägnade sig även åt tonsättning. 
Carl Henrik Carlsson, ”Rubenson, släkt”, SBL band 30 (Stockholm 1998–
2000), s. 606–607 

Sandels, Hilda [gift Biörklund] (1830–1921) 

Hilda Sandels föddes och växte upp i Stockholm. Hon studerade sång först 
för Julius Günther i Stockholm och senare studerade även i Leipzig samt gav 
konserter i Berlin, Christiania och Köpenhamn. Hon medverkade ofta som 
sångerska vid konserter i Stockholm särskilt under 1850-talet, men lade sin 
professionella karriär på hyllan när hon gifte sig 1857 och flyttade till Göte-
borg. ”Hilda Sandels”, P. G. Berg och Wilhelmina Ståhlberg (utg) Anteck-
ningar om svenska kvinnor (Stockholm 1864), s. 324, Carlsson, ”Handel och 
Bacchus eller Händel och Bach”, s. 161, 164–165. 

Sjögren, Emil (1853–1918) 

Emil Sjögren studerade vid KMA 1869–1874 och därefter kontrapunkt och 
orgel i Berlin 1879–1880. Gjorde även senare längre studieresor i Europa. 
Verkade som tonsättare, musiker, musiklärare och musikkritiker. Se vidare 
Anders Edling, Emil Sjögren (Stockholm: Atlantis, 2009). 

Stenhammar, Fredrika, se Andrée. 

Stjernström, Edvard  

Edvard Stjernström var utbildad vid Kungliga teaterns elevskola och senare 
skådespelare där. Från 1864 var han knuten till Mindre Teatern, där han tog 
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över ledarskapet 1855–1863. Dag Nordmark, ”Stjernström (tidigare Blom-
berg), Carl Edvard”, SBL band 33, (Stockholm, 2007–2011), s. 523–527. 

Strandberg, Olof (1816–1882) 

Studerade i Uppsala och Lund där han bland annat sjöng i Lunds student-
sångförening. Studerade senare sång för Isak Berg. 1841 debuterade han vid 
KT och knöts till teatern fram till 1867. Valdes in som ledamot i KMA 1855. 
Framträdde ofta på konserter. 1868 började han istället arbeta i redaktionen 
för Post- och inrikes tidningar. Åsa Karlsson och Lena Milton, “Strandberg, 
släkt”, SBL band 33 (Stockholm 2007–2011), s. 626–628. 

Svedbom, Vilhelm (1843–1904) 

Vilhelm Svedbom var utbildades i litteratur och estetik vid Uppsala universi-
tet, valdes in och blev sekreterare i KMA 1876, lärare i musikhistoria vid 
KMAs konservatorium 1877, direktör där 1901–1905. Var även sekreterare i 
musikaliska konstföreningen från 1878 och ordförande i Musikföreningen i 
Stockholm från 1881. Ägnade sig även åt tonsättning. Pia Nykvist och Anne-
Marie Elmqvist, Kungl. Musikaliska akademiens matrikel: 1771–1995, 
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