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Harmoniska sällskapet får inte slöa till, fortsatte 
Åbom ivrigt, utan se att behålla ledningen inom 
musiklivet i vår stad. – Vi måste hedra vår höge 
beskyddare kronprins Oscar, tillfogade han och 
försökte sträcka på sin obefintliga hals, och inte låta 
vår ledarplats övertas av Sällskapet för sång- 
övningar. Men det vore väl också pocker om så 
olyckligt skulle ske!

 
Alice Lyttkens, Nya stjärnor tändas, 1999 [1945].
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Inledning
I den liberala tidningen Argus kunde läsarna den 19 maj 1824 läsa om en 
musikalisk tilldragelse utöver det vanliga. Skribenten – troligen utgivaren 
Johan Johansson själv – menade till och med att 

[v]ar och en vän av musikalisk Konst, som hade tillfälle att vara 
närvarande vid denna konsert, utan att utrikes ha blivit vand vid 
dylika praktuppträdanden, måste ofelbart anse sistlidna lördag för 
den i musikaliskt hänseende mest intressanta i sin levnad.1

På programmet stod Joseph Haydns oratorium Skapelsen, och de samlade 
styrkorna uppgavs till 300 personer, med nära 3000 åhörare i publiken.2 
Johansson hyllade särskilt det samlade engagemanget hos Stockholms 
professionella utövare och amatörer, som gjort detta möjligt.

Amatörerna ifråga utgjordes av det relativt nybildade Harmoniska 
sällskapet, som här för första gången framträdde offentligt. Sällskapet 
hade grundats fyra år tidigare, i maj 1820, av tio herrar som kan sägas vara 
hämtade från ett borgerlighetens mellanskikt av stadsborgerskap, ämbets- 
och tjänstemän. Den som av eftervärlden har framhållits som drivande 
var dåvarande auditören vid Svea Livgarde, Johan Anders Biörck, som 
senare i livet skulle avancera till rådman och borgmästare.3 De övriga nio 
var grosshandlaren Gustaf Lindquister, handelsbokhållarna A. Hjerton, 
Abraham Forsslöf och P. J. S. Grubb, sekreterarna Gustaf Fr. Blom och  
 
 
 

1 Argus, n:o 40 1824. Citatens stavning har moderniserats. Denna essä är en   
 omarbetad version av artikeln ”’…bland sina harmoniska vänner var han människa’.  
 Harmoniska sällskapet i Stockholm 1820—1865”, Historisk tidskrift, vol. 139:4, 2019
2 Uppgiften om antalet utövande är hämtad från kapellmästarens, Johan Fredrik  
 Berwald, egen uppskattning, återgiven i Svensk Musiktidning, n:o 14 1882.
3 Ny tidning för musik, n:o 48 1856 (Biörcks dödsruna).
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Axel Bergström, kamreren i Kungliga Statskontoret S. P. Westerlund, 
revisorn i Kammarrätten P. C. Spak, samt kommissarien Berg.4 

I november samma år börjar annonser dyka upp i dagspressen, där 
medlemmarna kallas till repetitioner.5

Harmoniska sällskapet byggdes redan från början upp med såväl 
instrumentalister som kör, och ambitionen tycks ha varit att i första hand 
uppföra större körverk med orkester. 

För att fullt ut förstå Argus förtjusning över konserten 1824 bör 
man inse hur begränsat utbudet av offentliga konserter med så kallad 
konstmusik var under 1820-talet. Rikets enda helt professionella orkester 
och kör återfanns vid Kungliga teatern – eller Operan – vars musiker 
och sångare delvis avlönades genom så kallade recett-föreställningar (för 
sångarna) respektive beneficie-konserter (för musikerna). Dessa, som 
arrangerades antingen av enskilda musiker eller kanske av Hovkapellets 
pensionskassa, hade alltså en given förmånstagare, som inkasserade 
behållningen. Utanför Kungliga teatern fanns inga musikaliska 
institutioner som arrangerade konserter. I Stockholm rådde också brist 
på dedicerade konsertlokaler, och inte förrän 1877 skulle Kungliga 
musikaliska akademien få en egen byggnad, som delvis kunde råda bot 
på situationen. Huvudstadens offentliga musikliv (för så kallad seriös 
musik) var alltså helt beroende av tillgängligheten av Hovkapellets 
musiker.6

4 Harmoniska sällskapet, medlemsmatrikel 1820–1832 (UUB); Melander 1947, s. 5. Det  
 har inte alltid varit möjligt att utifrån det sparsamma källmaterialet klarlägga  
 samtligas fullständiga namn.
5 Dagligt allehanda 2/11 1820.
6 Tegen 1955; Hallgren 2010 och 2016; Reese Willén 2014. En god bild av huvudstadens  
 musikliv vid denna tid finns i det enda numret som utkom av tidskriften Euterpe  
 1823, där utgivaren Fabian Holmgren gör en exposé över konsertutbudet.
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Om musikaliska sällskap, det tidiga 1800-talets borgerliga 
associationer och den borgerliga fristaden
Vid denna tid spelade musikaliska – och andra kulturella – sällskap 
en viktig roll. De utgjorde en länk mellan det privata hemmet, den 
halvprivata salongen och offentligheten, inom främst aristokratin och 
borgerligheten. Gränsdragningen mellan dessa arenor kunde vara 
flytande, och här utvecklades under 1700-talet och det tidiga 1800-talet 
en amatöristisk kultur – en dilettantkultur – där musikalisk utbildning 
och musicerande blev ett viktigt inslag. Denna kultur upphöjde ofta 
dilettantens förment äkta kärlek till konsten, på bekostnad av verklig 
professionalitet som ibland betraktades med viss misstänksamhet.7

Dock kom de musikaliska sällskapen ofta att utgöra en mötesplats 
just för amatörer och professionella, inte minst på mindre orter, där en 
gästspelande solist ofta var beroende av ackompanjemang från traktens 
amatörer om något konserterande skulle bli möjligt. Harmoniska 
sällskapet i Stockholm var långt ifrån ensamt i Sverige eller Norden, där 
flera liknande sällskap hade bildats redan tidigare. Först var troligen Det 
harmoniske selskab i Bergen, som grundades 1765, följt av Musikaliska 
sällskapet i Åbo 1790. I Göteborg grundades Harmoniska sällskapet 
1808, Musikaliska sällskapet i Visby 1815 och det Harmoniska sällskapet 
i Värmland 1816.8

Begreppet harmonisk i samband med dessa musikaliska sällskap 
behöver inte bara ses som uttryck för just den musikaliska ambitionen – 
det vill säga som en musikalisk term – utan lika mycket som en ambition 
att skapa harmoni människor, och grupper, emellan. Det ”harmoniska” 
sällskapet skulle representera det allmänmänskliga; en plats där 
medlemmarna kunde frånträda klass, stånd eller annan position i 

7 Dahlhaus 1968, s. 157–161; Schulz 1996, s. 42–43; Andersson 2006, s. 227–228; Selvik  
 2011, s. 187–188.
8 Selvik 2011; Andersson 1940; Carlsson 1996 & Simonsen 2001; Lindberg 2016; Ågren  
 1911 & Lindberg 2015 respektive. Med flera, se Lindberg 2016.
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samhället, och umgås utanför samhällets, marknadens eller politikens 
krav. Idealiskt skulle ett harmoniskt sällskap präglas av jämlikhet och 
utjämnade ståndsskillnader. Med den tyske musikvetaren Hanns-Werner 
Heisters ord, skulle ett sådant sällskap utgöra en ”borgerlig fristad”.9

De kulturella sällskapen var en viktig del av den vidare flora av 
associationer som utgjorde grunden för mycket av det civila samhället 
under framför allt 1800-talets tidigare halva. Historikern Torkel Jansson 
ser associationerna som det främsta uttrycket för hur en progressiv 
borgerlighet försökte forma ett nytt samhälle, i kölvattnet av den franska 
revolutionen, och i insikten om att det korporativistiska ståndssamhället 
hade blivit alltmer obsolet och dysfunktionellt. Associationerna, eller de 
frivilliga sällskapen, skulle sträva mot samarbete över ståndsgränserna 
och till att ena nationen.10

Som även internationell forskning visat, tenderade dock även 
dessa förment ståndsöverskridande sällskap att domineras av de 
lokala eliterna, i alla händelser när direktioner och styrelseledamöter 
skulle utses.11 När man betraktar de musikaliska sällskapen runt om 
i Sverige i början av 1800-talet kan man också se hur de ofta hade en 
tydlig anknytning till lokala elitgrupper. Det musikaliska sällskapet i 
Åbo var tätt knutet till stadens akademi, medan Harmoniska sällskapet 
i handelsstaden Göteborg i stället såg det handlande borgerskapet som 
mest framträdande. Harmoniska sällskapet i Värmland grundades, i 
en mer lantlig miljö, av den lokala aristokratin.12 I det sammanhanget 
är det signifikativt att Harmoniska sällskapet i Stockholm grundades 
av en samling män som representerade en blandning av handeln och 
ämbetsmannavärlden. Dock skulle, som vi ska se, sällskapets sociala 
profil med tiden komma att ändras.

9  Heister 1983, s. 121-126, citatet på s. 123.
10  Jansson 1985, s. 238–243.
11  Morris 1983, s. 101, 109–110.
12  Samma ref. som ovan om dessa städers musikaliska sällskap.
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Om källorna
De övergripande dragen i Harmoniska sällskapets historia finns återgivna 
på flera ställen, i såväl musikaliska tidskrifter som uppslagsverk från det 
senare 1800-talet och 1900-talets början. Texten från Svensk uppslagsbok 
(1949) kan i stort stå som modell. Där framgår att sällskapet bildades 
för framförandet av större körverk med orkester, att dess egentliga 
verksamhetstid var fram till och med 1847, att det leddes av framstående 
representanter för tidens musikliv, och att sällskapets arbete ”haft 
utomordentlig betydelse för huvudstadens musikliv och kring sig samlat 
en rad svenska tonsättarbegåvningar”.13 Ungefär samma uppgifter 
återfinns i Ny tidning för musik (1857), Nordisk familjebok (1883 och 1909), 
Svensk musiktidning (1896), i Claës Lundins Nya Stockholm (1890), samt 
hos Tobias Norlinds och Emil Trobäcks historik över Hovkapellet 
(1926).14 Något, men bara litet, utförligare var J. P. Cronhamn, tidigare 
ledamot av sällskapet och sekreterare i Kungliga musikaliska akademien, 
när han 1866 kort sammanfattade Harmoniska sällskapets historia. Han 
uppskattade dess numerär till 120 personer i kören och runt 40 i orkestern. 
Han tillade att

[t]ill dessa, troligen det största och förnämsta musiksällskap som 
funnits i Sverige, slöto sig småningom huvudstadens utmärktaste 
talenter; och de utländska artister, som besökte Stockholm, ansågo 
för en ära att få låta sig höra i denna musikförening.15

Endast ett litet mer omfattande försök har gjorts att skriva Harmoniska 
sällskapets historia. Detta i en musikhistorisk kandidatuppsats från 1947, 

13 Svensk uppslagsbok, 2:a uppl. 1949.
14 Ny tidning för musik, n:o 47–48 1857; Nordisk familjebok 1883 & 1909; Lundin 1890, 
 s. 307–308; Svensk musiktidning, n:o 15 1896; Norlind och Trobäck 1926, s. 161–162. 
15  Cronhamn 1866, s. 75–76. I modern tid har Harmoniska sällskapet kommenterats av  
 musikvetarna Karin Hallgren (2010 och 2016) samt Anne Reese Willén (2014), utifrån  
 källorna ovan.
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Harmoniska sällskapets inbjudan till Jenny Lind, 1838. Musik- och teaterbiblioteket.
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av Axel Melander.16 Den är dock ibland svår att följa i spåren på grund 
av ett bristfälligt referenssystem, men är rik på biografiska uppgifter om 
sällskapets medlemmar.

Det huvudsakliga problemet är att Harmoniska sällskapets eget arkiv 
– som troligen en gång har funnits – tycks vara helt försvunnet. Endast 
två källor har kunnat spåras: en inbjudan från direktionen till sångerskan 
Jenny Lind, från 1838, och en avskrift av sällskapets medlemsmatrikel 
för åren 1820–1832. Den senare – som också inleds med en kortfattad 
(maskinskriven) historik över sällskapet – ska enligt Melander vara 
en avskrift från 1930-talet, då Kungliga musikaliska akademien av 
kostnadsskäl tvingades tacka nej till ett erbjudande om att få köpa in den. 
En Gösta Morin lät då göra avskriften, som nu finns bevarad i Uppsala 
universitetsbibliotek.17 Originalets hemvist är okänd.

Detta innebär att vi idag är hänvisade till andra källor. Jag har här 
i huvudsak använt mig av samtida dagspress, främst Dagligt Allehanda 
och Aftonbladet, och tidskrifter, samt den publicerade brevväxlingen 
mellan två av Harmoniska sällskapets mest prominenta ledamöter, 
Bernhard von Beskow, sällskapets ordförande från 1831, och publicisten 
och språkvetaren Johan Erik Rydqvist, bland annat ordningsman för 
vokalavdelningen.18 Till detta kommer enstaka utsagor från andra källor.

Källäget gör givetvis att återgivningen har luckor och skevheter. 
Till exempel är det framför allt under 1830-talet som diskussioner om 
sällskapet återfinns i von Beskows och Rydqvists brevväxling, medan 
herrarna inte består ämnet med någon som helst information under 
hela 1840-talet. Dagligt Allehanda – Stockholms ledande annonsorgan, i 
alla händelser innan Aftonbladet sjösätts 1831 – upphör efter 1848 att ha  
 
 
16 Melander 1947.
17 Melander 1947, s. 4.
18  B. v. Beskows och J. E. Rydqvists brevväxling (utg. Torgny Höjer), ur Svenska   
 Akademiens Arkiv. Bd. I–VI, 1947–1958.
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några notiser eller annonser för Harmoniska sällskapet, då Aftonbladet 
får ta över som huvudkälla. Tyvärr medför detta att framställningen  
blir mindre varierad för den senare perioden, då tidningarna utgör hela 
källmaterialet.

Harmoniska sällskapets organisation och stadgar
När det gäller Harmoniska sällskapets organisation och inre verksamhet 
är jag här i stort hänvisad till de referat av sällskapets stadgar som enligt 
uppgift ska ha tryckts upp 1831, men som inte kunnat spåras. Referat 
av delar av stadgarna återfinns i Svensk musiktidning från 1896, och i 
Axel Melanders uppsats från 1947.19 Melander menar att det faktum att 
stadgarna trycktes upp först 1831, samtidigt som Bernhard von Beskow 
tillträdde som ordförande, tyder på att sällskapet innan dess var löst 
organiserat, och att ordföranden J. A. Biörck troligen skötte det mesta 
på egen hand.20 Detta kan ifrågasättas, då uppgifter om en fungerande 
”direktion” finns redan från 1821.21

Sällskapet var indelat i en vokalavdelning (kören), ledd av en 
”sånglärare”, och en instrumentalavdelning (orkestern), ledd av en 
”anförare”. Den sistnämnda fungerade vid gemensamma framträdanden 
som kapellmästare. Dessa tillsammans utgjorde sällskapets ”biträdande” 
– alltså aktivt musicerande – ledamöter. Vid sidan av dessa fanns 
”åhörande” ledamöter, som i regel endast fick närvara vid de gemensamma 
sammankomsterna, de konserter som gavs några gånger per säsong 
(säsongen varade i regel oktober till maj). Säsongen avslutades i maj 
med en ”högtidskonsert”, till minne av instiftandet. De gemensamma 
sammankomsterna var i princip slutna, men av allt att döma fanns här 
även utrymme för anhöriga och särskilt inbjuda gäster.

19 Svensk musiktidning, n:o 15 1896; Melander 1947, s. 18–19. Samtliga uppgifter utifrån  
 stadgarna är hämtade från dessa andrahandskällor.
20 Melander 1947, s. 17.
21 Se nedan, om sångskolan.
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Varje avdelning hade sin ”styresman”, en bibliotekarie samt en 
ordningsman. Dessa ingick också i den gemensamma direktionen, som 
vidare bestod av ordföranden, en sekreterare, två gifta damer [sic], samt 
tre ”å sällskapets vägnar” utsedda deputerade. Den samlade direktionen 
skulle alltså bestå av inte mindre än 13 personer.

På hösten förrättades val av ny direktion, samt inval av nya ledamöter. 
Inom forskningen om frivilliga associationer under det tidigare 1800-talet 
brukar framför allt anglosaxisk forskning ställa upp den så kallade 
subscriber democracy som ett ideal. En öppen sammanslutningsform där 
vem som helst som accepterade sällskapets mål och syften, och betalade 
sin avgift, var välkommen.22 I den meningen var Harmoniska sällskapet 
knappast särskilt öppet. För inträde krävdes till att börja med nominering 
från minst två ledamöter, och sedan två tredjedels majoritet vid en 
åtföljande ballotering. 

Inträdesavgiften för manliga ledamöter var tio riksdaler, medan 
kvinnor var avgiftsbefriade om de var ”biträdande” (annars fem 
riksdaler). Möjlighet fanns också för direktionen att själv initiera inval av 
särskilt förtjänta personer, framför allt musiker, som då också ofta valdes 
in som avgiftsbefriade hedersledamöter.

Ordningsmännen till trots litade sällskapet i stort på att ledamöterna 
skulle sköta sig och inte utebli eller komma för sent till repetitioner och 
sammankomster. 

Som man förmodar att en förening, bildad av vänskapen och 
förtroendet och ägnad åt utövningen av en bland de sköna konsterna, 
skall, genom dessa grunder för sin bestämmelse, äga tillräcklig 
sammanhållning, har man inte ansett lämpligt att föreskriva viten för 
uteblivande av den för sammankomsternas början utsatta tid. Man 
överlämnar endast till ledamöterna själva att inse, det sällskapets 

22  Morris 1983.
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ändamål ej kan ernås, utan genom ett gemensamt vidmakthållande av 
ordning vid sammankomsterna, och man förväntar av ledamöterna 
det nit, som säkrast kan bereda denna ordning.23

Sällskapets bägge avdelningar repeterade oftast var för sig. Kören höll 
till i Tullhuset vid Österlånggatan, medan orkestern länge huserade i 
en lokal på S:t Paulsgatan, tillhörande ett sällskapet W & W (Wänskap 
och Wälgörenhet).24 I denna sistnämnda lokal ägde även de allmänna 
sammankomsterna rum. Möjligt är att Harmoniska sällskapet i praktiken 
hade övertagit lokalen. Redan under sent 1820-tal annonseras repetitioner 
och sammankomster i ”Harmoniska sällskapets lokal” eller ”sällskapet 
W & W:s f.d. hus”.25 För de allmänna sammankomsterna skulle sällskapet 
1831 komma att byta upp sig, till stora Börssalen, en av det tidigare 
1800-talets populärare konsertlokaler i Stockholm.26

Sällskapets vanliga repetitioner annonserades även de i dagspressen, 
inte sällan med endast någon dags varsel, eller till och med samma dag. 
Om vi till exempel följer dem under en dryg månad våren 1824, strax 
innan debutkonserten, träffades kören den 30 mars och den 28 april, 
orkestern den 22 mars, den 1 april och den 14 april. Bägge avdelningarna 
repeterade sedan tillsammans den 9 april och den 30 april.27 

Hur den vardagliga verksamheten i praktiken såg ut dessa första 
år är inte lätt att få grepp om, med ett så sparsamt källmaterial, men 
ser man till hela detta år (alltså vårsäsongen januari till maj, samt 
höstsäsongen oktober till december) återfinns i Dagligt allehanda kallelser  
 
 
23 Svensk musiktidning, n:o 15 1896, s. 114–115.
24 Namnet på sällskapets W & W uppges av Torgny Höjer, redaktör av B. von Beskows  
 och J. E. Rydqvists brevväxlingar, som kommentar till ett brev från Rydqvist till von  
 Beskow den 4/9 1832 (Brevväxling, Bd. I, 1947).
25 Dagligt allehanda 21/3 1828; 25/9, 22/12 1830.
26 Aftonbladet 29/10 1831.
27 Dagligt allehanda 22/3, 29/3, 30/3, 1/4, 8/4, 14/4, 27/4, 29/4 och 30/4 1824.
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till 17 repetitioner, fördelade på de bägge avdelningarna och några 
gemensamma. Dock ingår här inga annonser om de gemensamma  
konserterna, som torde ha uppgått till tre, fyra stycken per säsong, såvida 
inte dessa döljs under det neutrala ordet sammankomst.

Harmoniska sällskapets sångskola
I oktober 1821, mindre än ett år efter att Harmoniska sällskapet påbörjat 
sin löpande verksamhet, återfinns följande annons i Dagligt allehanda.

Uti en av Harmoniska sällskapet inrättad Sång-Skola, varest 
Elementar-undervisning i Sångkonsten meddelas av en skicklig 
lärare, emottagas Elever av bägge könen, om de, åtföljda av någon 
utav deras Anhöriga, anmäla sig hos Sällskapets Direktion uti 
Tullhuset vid Österlånggatan och nedre Våningen, den 20 i denna 
månad.28

Någon närmare information om hur verksamheten i sångskolan såg ut 
har inte gått att få fram, men av de återkommande – om än sporadiska – 
annonserna framgår att den ändå hölls vid liv under ett antal år. Den sista 
annonsen som står att finna är från januari 1825.29 Harmoniska sällskapets 
stadgar, såsom de återgivits ovan, innehåller ingen programförklaring 
eller dylikt, utan endast hänvisningen till ”vänskapen och förtroendet” 
samt de sköna konsterna, men tidigare forskning om musikaliska sällskap 
visar att musikalisk utbildning av unga var en vanlig utåtriktad uppgift 
sällskapen åtog sig.30 Det står alltså klart att även Harmoniska sällskapet 
i Stockholm under en period såg som sin uppgift att verka utåt, för att 
sprida den musikaliska bildningen till yngre generationer.

28  Dagligt allehanda 18/10 1821.
29  Se Dagligt allehanda 5/3, 15/4, 7/10 1823; 6/2, 26/10, 16/11 1824; 17/1 1825.
30  Lindberg 2015, s. 211–212 & 2016, s. 95.
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”Professionalisering”
Fram till 1822 leddes orkestern av grosshandlaren Gustaf Lindquister. 
Men snart måste tanken på att ett så ambitiöst projekt behövde en mer 
kompetent ledning ha infunnit sig, och detta år anlitades konsertmästaren 
vid Hovkapellet, Johan Fredrik Berwald – kusin till tonsättaren Franz 
Berwald – som ny anförare av instrumentalavdelningen.31 Tillsammans 
med honom anslöt även hans hustru, hovsångerskan Mathilda Berwald.32 
Berwald skulle redan året därefter avancera till kapellmästare för 
Hovkapellet, och blev därmed den naturliga kontaktpunkten mellan 
Harmoniska sällskapet och Sveriges enda helt professionella orkester.33

Från denna tid är det också tydligt att Harmoniska sällskapet börjar 
attrahera även professionella musiker, även om dessa alltid skulle utgöra 
en mindre del av ledamöterna. Samma år som Berwald tillträdde kom 
från Operan även violinisten Johann Adolph Beer och sångmästaren Carl 
Magnus Craelius.34 År 1824 – samma år som debutkonserten – anslöt 
flera av Hovkapellets mer framstående musiker, som klarinettisten och 
tonsättaren Berndt Henric Crusell, fagottisten Frans Carl Preumayr, 
hornisten Johann M. F. Hirschfeldt och oboisten och kompositören 
Carl A. P. Braun.35 Det är sannolikt ingen tillfällighet att dessa var 
blåsare. Violin, piano och gitarr var de vanligaste instrumenten bland 
amatörmusiker, mer sällan blåsinstrument. I mindre städer fick ofta de 
lokala militärmusikerna rycka in för att fylla upp amatörsällskapens 

31 I Svensk musiktidning (n:o 14 1882) finns ett utdrag ur Berwalds (aldrig publicerade)  
 självbiografi, där han nämner att han engagerades av Harmoniska sällskapet. Men  
 han bidrar tyvärr inte med så mycket mer information om hur detta gick till.
32 Melander 1947, s. 8.
33 J Fredrik Berwald, urn:sbl:18119, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-08-13.
34 Melander 1947, s. 8; Levande musikarv, http://www.levandemusikarv.se/  
 tonsattare/beer-johann-adolph/ hämtad 2019-08-13; Carl Magnus Crælius,   
 urn:sbl:15641, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-08-13.
35 Melander 1947, s. 11–12; B (Berndt) H Crusell, urn:sbl:15721, Svenskt biografiskt  
 lexikon, hämtad 2019-08-13; Levande musikarv, http://www.levandemusikarv.se/ 
 tonsattare/preumayr-frans-carl/ hämtad 2019-08-13; Carl Anton Philipp Braun,  
 urn:sbl:16888, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-08-13.
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blåssektioner, men i huvudstaden fanns som sagt andra krafter 
tillgängliga.36 Väl att märka enrollerades dessa professionella musiker i 
regel som icke betalande hedersledamöter.

Även professionella sångare och sångerskor anslöt. Förutom Craelius 
och Mathilda Berwald, ovan, blev 1823 en av stadens mest uppburna 
konsertsångerskor, den adliga Brita Catharina Lidbeck, ledamot av 
sällskapet.37

Det är i ljuset av dessa tätare kontakter mellan Harmoniska sällskapet 
och framför allt Hovkapellet vi ska se det för tiden storskaliga projekt 
som debutkonserten i maj 1824 utgjorde.

Exkurs – Harmoniska gillet
Somrarna var lågsäsong. De som kunde flyttade ut till malmgårdar och 
lantställen, och stadens mer bemärkta musiker försvann ofta på turnéer 
till mindre städer.38 Redan i juni tunnade evenemangen ut, och under 
juli och augusti hölls sällan några konserter eller teaterföreställningar. 
Sommaren 1824, inte långt efter att Harmoniska sällskapet begått sin 
offentliga debut, dyker i Dagligt allehanda upp notiser om något som 
kallas Harmoniska gillet. De sista dagarna i juni sammanträder gillet till 
bal vid Djurgårds hälsobrunn, dit även familjer och vänner är välkomna.39 
Ytterligare en bal anordnas ett par veckor senare, och ett par dagar senare 
kallas Harmoniska gillet till val av ny direktion.40 Efter ännu en vecka 
anordnas så i gillets regi en ”vokal- och instrumentalkonsert”, till förmån 
för pauvres honteux, ”som av Gillet vid Brunnen årligen fritt underhållas”.41 

36 Lindberg 2015, s. 204.
37 Melander 1947, s. 9; Munck af Rosenschöld, släkt, urn:sbl:9553, Svenskt biografiskt 
 lexikon, hämtad 2019-08-13.
38 Lindberg 2015, s. 204–205.
39 Dagligt allehanda 29/6, 30/6 1824.
40 Dagligt allehanda 16/7, 17/7, 21/7 1824.
41 Dagligt allehanda 28/7 1824. Pauvres honteux – eg. ”blygsamma fattiga” – var   
 benämningen på personer ur borgar- eller överklassen som hamnat på obestånd.
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Den 11 augusti var det så åter dags för en bal vid Djurgårdsbrunn.42 
Därefter upphör rapporteringen om Harmoniska gillet.

Frågan är om detta plötsligt uppdykande, och lika plötsliga 
försvinnande, Harmoniska gille har någonting med Harmoniska 
sällskapet att göra. Jag har inte kunnat finna några vidare spår i 
dagspressen, vare sig före eller efter denna sommar 1824, och inte heller 
i någon samtida eller senare litteratur. I samma stund som Harmoniska 
sällskapet lägger ned taktpinnen för sommaren påbörjar gillet sina 
festligheter, för att sedan tystna så snart höstsäsongen närmar sig. Dock 
finns i dessa korta notiser information som tyder på att Gillet inte var 
någon dagslända, då de dels samlas för att välja om sin direktion, dels 
årligen uppges underhålla pauvres honteux, för att dessa under sommaren 
ska få njuta litet brunnsliv. Detta sistnämnda framhåller musikvetaren 
Boel Lindberg som en vanlig form av välgörenhet bland musikaliska 
sällskap runt om i Sverige.43

Att inga tidigare eller senare uppgifter om Harmoniska gillet tycks 
gå att uppbringa kan tillskrivas källornas nyckfullhet, eller så rör det 
sig om en kortlivad verksamhet, även om det är uppenbart att gillet 
existerat redan före sommaren 1824. Huruvida det hade någon mer 
direkt koppling till Harmoniska sällskapet är dock omöjligt att slå 
fast med någon säkerhet. Det kan röra sig om en sidogren som fyllde 
sommarmånaderna med litet lättare musikalisk samvaro parad med 
välgörenhet. Liksom sångskolan under dessa tidigare år skulle det kunna 
indikera att Harmoniska sällskapet inledningsvis hade vidare ambitioner 
som association, än bara det inbördes musicerandet. Att gillet bestod sig 
med en egen direktion, liksom det avvikande namnet, pekar dock mot att 
det troligen rör sig om en separat sammanslutning, där övriga likheter 
är en tillfällighet. I skrivande stund är eventuella samband omöjliga att 
fullt reda ut.
42  Dagligt allehanda 10/8, 11/8 1824.
43  Lindberg 2016, s. 94.
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Greklandshjälpen och frågan om välgörenhet
Avskriften av Harmoniska sällskapets matrikel inleds med en kort 
historik (som saknar upphovsman, men i stora drag återger de gängse 
uppgifterna som återfinns hos Cronhamn och senare uppslagsverk). Där 
hävdas att flera av sällskapets konserter gavs för välgörande ändamål.44 
Detta är en sanning med modifikation. Om en konsert utannonserades 
”till förmån” för någon eller något kunder detta betyda två saker. 
Antingen rör det sig om verklig välgörenhet, där behållningen skänktes 
till ett bestämt ändamål. Eller – och vanligare – betydde det bara att 
behållningen gick till konsertgivaren, alltså arrangören själv. Detta 
var fallet med Harmoniska sällskapets debutkonsert 1824 som, liksom 
med flera följande, hölls till förmån för sällskapets egen kapellmästare, 
J.F. Berwald. Formuleringen i sig indikerar alltså inte nödvändigtvis 
välgörenhet.

Ett undantag var dock konserten till förmån för Greklands 
självständighet, som hölls i juni 1826.45 Den så kallade filhellenismen 
spreds i Europa från 1821, då det grekiska upproret mot det ottomanska 
väldet bröt ut. I Sverige skulle det dock dröja till maj 1826 innan ett upprop 
i stockholmspressen manade till kamp för Greklands sak. Efter initiativ 
från militären och sedermera riksdagsmannen Otto August Cronhielm 
bildades ett filhellenskt sällskap och en insamling påbörjades.46 

Den 17 maj innehöll tidskriften Kometen en maning till stadens 
kulturliv att bidra till saken, med hänvisning till att det i många länder 
hållits konserter och skådespel till förmån för Greklands folk.

 

44 Uppgiften upprepas i Melander 1947, s. 25.
45 Axel Melander (1947, s. 13) nämner denna i sin kandidatuppsats, men blandar  
 samman den med en annan offentlig konsert som sällskapet höll i Katarina kyrka i  
 maj samma år (till förmån för kapellmästaren J.F. Berwald). Dagligt allehanda 
 24/5–27/5 1826.
46 Wikén 1941, s. 347–348; Otto August Cronhielm, urn:sbl:15679, Svenskt biografiskt  
 lexikon, hämtad 2019-09-05. Uppropet återfinns t.ex. i DA och Argus, den 3 maj 1826.
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Stockholm har förut åstadkommit praktfulla konserter till enskildas 
fördel; skulle då ej en mänsklighetens och kristenhetens sak kunna 
giva anledning till sådana? Och troligen ville ej vår aktningsvärda 
teater personal neka sitt kostnadsfria biträde till ett så ädelt ändamål, 
i fall det tillåts dem att följa sin böjelse! Obekanta med teaterns 
organisation, våga vi ej yttra oss, huruvida ett sådant förslag låter 
verkställa sig eller icke.47

Några veckor senare började Dagligt allehanda annonsera för en kommande 
”fullstämmig vokal- och instrumentalkonsert” i Ladugårdslandskyrkan 
den 17 juni, framförd av ”härvarande musikälskare och musikälskarinnor 
i förening med Kungl. Hovkapellet”, under ledning av hovkapellmästare 
Johan Berwald.48 Entrépriset var satt till två riksdaler, vilket var dubbelt 
så mycket som det vanliga. Programmet bestod av en blandning av 
orkester- och körstycken, varav två var skrivna för tillfället: en Hymn 
med recitativ för Greklands befrielse, av kompositören och klarinettisten 
vid Hovkapellet Berndt Henrik Crusell, samt en kantat – Svea till Hellas 
söner – med text av Bernhard von Beskow. I Stockholms Postens anmälan 
av konserten noterades att musiken till den sistnämnda hade skrivits av 
”en ung dilettant, nu för första gången, så vitt vi veta, framträdande i 
egenskap av kompositör, Prinsen av Moskva, Löjtnant vid Kongl. Svea 
Artilleri”.49

I annonserna till konserten nämns inte uttryckligen Harmoniska 
sällskapet, men det är rimligt att formuleringen ”musikälskare  
och musikälskarinnor” (= amatörer) alluderade på just Harmoniska 
sällskapet, vilket också Stockholms Posten noterade i sin anmälan. Crusell  
var ju sedan ett par år ledamot av sällskapet och von Beskow skulle  
 
47 Kometen, n:o 39, 17/5 1826.
48 Dagligt allehanda 8/6 1826.
49 Stockholms Posten, n:o 140, 20/6 1826. Vem som dolde sig bakom epitetet ”Prinsen av  
 Moskva” har jag inte kunnat utröna.
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ansluta litet senare. Även J. E. Rydqvist skulle ett par år senare, i sin 
egen tidskrift Heimdall, betona att ”Harmoniska sällskapet ju ställde 
upp till förmån för Grekland”.50 Det tycks alltså knappast råda något 
tvivel om att sällskapet var en av de drivande krafterna bakom denna 
välgörenhetskonsert.

Bernhard von Beskow och nyorientering
Under drygt tio år hade J. A. Biörck fortsatt att fungera som Harmoniska 
sällskapets ordförande. Det finns sparsamma uppgifter om Biörck, som 
avancerade inom staden från sin post som auditör vid livgardet, till att bli 
rådman och borgmästare i Stockholm. Han var också amatörtonsättare 
(av sånger).51 År 1831 valdes alltså för första gången en ny ordförande, 
och valet föll denna gång på ett verkligt kulturellt högdjur i Stockholm, 
Bernhard von Beskow. von Beskow var grosshandlarson som snabbt 
avancerade på en kombinerad bana av ämbetsman och kulturutövare 
som alls inte var ovanlig för tidens män av värld. Hans vän och kollega i 
Harmoniska sällskapet, publicisten Johan Magnus Rosén, sammanfattade 
litet ironiskt von Beskows karriär sålunda:

Hade von Beskows levnadsställning varit sådan att han, liksom 
mången annan, nödgats ”gå i förskott för staten” för att komma 
framåt, så är sannolikt, ja tämligen säkert, att han varken blivit ledamot 
av svenska akademien, eller handsekreterare hos kronprinsen, eller 
adlad och baroniserad, hovmarskalk och kommendör, eller kunglig 
teaterdirektör, eller kommit att göra resa till Italien och knyta intim 
vänskap med Oehlenschläger. Hans ärvda förmögenhet förklarar allt 
detta.52

50 Heimdall, n:o 47 1829.
51 Levande musikarv, http://www.levandemusikarv.se/tonsattare/biorck-johan- 
 anders/ hämtad 2019-08-14; Ny tidning för musik, n:o 48 1856; n:o 47–48 1857.
52 Rosén 1877, andra avdelningen, s. 39. von Beskow adlades redan 1826, men blev  
 ytterligare upphöjd då han 1843 blev friherre.
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von Beskows karriär som chef för Kungliga operan blev kort (1831–1832) 
och inte helt lyckosam, men han skulle senare (från 1834) bli Svenska 
akademiens ständige sekreterare, och han var också en mycket produktiv 
författare av dramatik, litteraturvetenskap, levnadsteckningar med mera. 
Han profilerade sig också som kungatrogen journalist, i polemik mot 
huvudstadens liberala press, i tidningen Svenska biet (utgavs 1839–1844).53

von Beskows upphöjelse till ordförande hängde samman med ett 
tydligt skifte i Harmoniska sällskapets inriktning och sociala ambitioner. 
Detta tycks också återspeglas i medlemsrullan, som ändrar karaktär för 
de sista två redovisade åren. Dels ökar antalet bokförda nya medlemmar 
drastiskt (371 nyregistrerade för åren 1831–1832, vilket motsvarar 47 % 
av samtliga som finns nedtecknade för hela perioden 1820–1832). Dels 
syns en tydlig ökning av personer från adeln, hovet, diplomatkåren och 
militären.54 Axel Melanders tolkning är att det i grunden handlar om 
att rullan nu även inkluderar de ”åhörande” ledamöterna och inte bara 
de aktiva, ”biträdande”. Detta är i och för sig en fullt rimlig tolkning, 
som i alla händelser förklarar den rent numerära ökningen. Men det 
finns också indikationer på att det rör sig om en faktisk omorientering 
av sällskapets sociala sammansättning, och målsättning. Till att börja 
med profiterade Harmoniska sällskapet på söndring inom ett annat 
musikaliskt sällskap, Sällskapet för sångövningar, som grundats 1826 av 
militären Ulrik Koskull. Detta sällskap hade en delvis annan inriktning än 
Harmoniska sällskapet, men framför allt en tydligare aristokratisk profil, 
och ansågs stå hovet nära. Sällskapet ska enligt den officiella historien 
ha existerat åtminstone till 1838, men i en notering från hösten 1832 
skriver Johan Erik Rydqvist att ”Sång-övningarna” troligen inte kommer  
 
 

53 Bernhard Beskow, von, urn:sbl:18136, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 
 2019-08-14.
54 Harmoniska sällskapet, medlemsmatrikel 1820–1832 (UUB).
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igång till vintern, och att Harmoniska sällskapet därför kan påräkna en 
stor medlemstillströmning därifrån.55 Även Rosén skriver om slitningar 
inom Sällskapet för sångövningar, där en ”från Italien återkommande 
sånglärare” ska ha intrigerat bort Koskull från hans post.56 Även om vissa 
uppgifter här går isär är det fullt möjligt att tillströmningen av många 
nya medlemmar från den högre societeten ändå hade visst samband med 
slitningarna inom det konkurrerande sällskapet. Dock ska man samtidigt 
vara försiktig med ord som konkurrerande. Många av de personer som 
nämns här var med i flera musikaliska sällskap, och det tycks som om 
såväl Rosén som von Beskow, till exempel, var med även i Sällskapet för 
sångövningar.

Men bakom valet av von Beskow tycks Harmoniska sällskapet också 
aktivt ha försökt närma sig hovet och den förnämare offentligheten 
i Stockholm. När Rydqvist i ett brev erinrar von Beskow om att han 
förväntas vara en mer närvarande och aktiv ordförande, replikerar von 
Beskow med att han egentligen aldrig aspirerat på att få bli ordförande, 
men att det var tydligt att sällskapet

vore betjänt med en mannequin i ordförande stolen [---] en person 
för att bjuda och mottaga de Kungliga [---]. Hela frågan var, att få 
någon, som kunde – såsom det hette – representera – det vill säga, gå 
omkring med presenter-tallriken, sedan allt var färdigt.57

Som nämndes ovan sammanföll von Beskows tillträde med sällskapets 
flytt från S:t Paulsgatan på Södermalm till Börshuset för de allmänna 
sammankomsterna. Aftonbladet rapporterade i oktober 1831 om vad som 
var den första sammankomsten i den nya lokalen. Till att börja med hade  
 
55 Levande musikarv http://www.levandemusikarv.se/tonsattare/koskull-claes- 
 ulrik/ hämtad 2019-08-14; JER till BvB 4/9 1832 (Brevväxling, Bd.I, 1947).
56 Rosén 1877, andra avdelningen, s. 16.
57 BvB till JER, odaterat, troligen 1833 (Brevväxling, Bd.I, 1947).
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den större lokalen nu medgett ett ökat antal medlemmar, ”och undanröjt 
ett och annat hinder som förut mötte för inträdes vinnande […] och 
antalet av dem som i höst anmält sig till inträde lär ej vara obetydligt, 
att döma av den talrika och eleganta samling som igår infunnit sig”. 
Närvarande var också drottningen med flera ur hovet, ”och täcktes 
mellan avdelningarna göra en tour kring rummet, varvid De samtalade 
med en stor del av sällskapets medlemmar”.58

Den publikation som vid sidan av dagspressens notiser kan säga 
oss mest om Harmoniska sällskapets verksamhet för denna period är 
tidskriften Heimdall (som gavs ut mellan 1828 och 1832), vars utgivare 
var ingen mindre än Johan Erik Rydqvist, själv ledamot av Harmoniska 
sällskapet, och tillika vän till just von Beskow, som i sin tur var regelbunden 
medarbetare i Heimdall. Denna närhet till trots, innehåller Heimdall de 
första åren bara knapphändig information om Harmoniska sällskapet. 
Från 1831 innehåller tidskriften dock återkommande notiser och referat 
framför allt från de sammankomster som bevistades av drottningen och 
kronprinsparet. Detta var i och för sig inte unikt för just Harmoniska 
sällskapet. Kronprinsens – den blivande Oskar I – musikintresse var 
känt och omvittnat, och även Sällskapet för sångövningar och Par 
Bricole besöktes regelbundet av kungligheter.59 Utmärkande är dock att 
Heimdall inte innehåller några sådana uppgifter före 1831. Det synes 
alltså som om sällskapets nya strategi bar frukt, och att det på flera plan 
nu började frottera sig med den fina världen, i ett tydligt steg bort ifrån 
dess mer medelklassbaserade ursprung. Harmoniska sällskapet började 
på 1830-talet på allvar bli en del av Stockholms kulturella offentlighet.

58 Aftonbladet 29/10 1831.
59 Se t.ex. Heimdall n:o 7, n:o 44, n:o 48, n:o 51 1831; om kronprinsens musikintresse och  
 engagemang i stadens musikliv, se Hallgren 2010.
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Rydqvist, Rosén med flera bemärkta ledamöter
Johan Erik Rydqvist var vid tiden för Heimdalls start (i princip oavlönad) 
amanuens vid Kungliga biblioteket, men utgivningen av Heimdall 
gjorde honom känd i Stockholms kulturvärld, och han började få viss 
uppmärksamhet som författare. Dock var det först senare i livet som hans 
karriär skulle ta fart på allvar då han under 1840-talet började göra sig ett 
namn som språkvetare. Han blev 1849 invald i Svenska akademien och 
så småningom också Kunglig bibliotekarie.60 I den korta självbiografi han 
skrev 1871 (publicerad 1886) nämner han dock Harmoniska sällskapet 
endast i en enda kort mening – att han valdes in 1826, och verkade i 
många år i styrelsen och som körens ordningsman.61

Johan Magnus Rosén, som också återkommande nämns här, var 
publicist och musiker, och utgivare av en av de första musikaliska 
tidskrifterna i Sverige – Tidning för teater och musik, som utkom säsongen 
1835–1836.62 Han återkom i genren 1846 med tidskriften Helios. Tidning 
för litteratur och skön konst (lika kortlivad), där han personligen – och inte 
sällan rätt elakt – bevakade Stockholms konsertliv. Han utgav också 1833 
pjäsen Musikkännarne. Komedi i en akt. Harmoniska sällskapet vördnadsfullt 
tillägnad, där en förmodad motsättning mellan dem som hyllar det 
”klassiska” och dem som föredrar modern musik får utgöra fond för en 
rätt enkel förväxlingskomedi. Hans ”minnesblad” från 1877 innehåller 
betraktelser över bland andra Bernhard von Beskow, och hans tid som 
ordförande för Harmoniska sällskapet.63

I sällskapets eftermäle framhålls ofta att det utgjorde en 
samlingsplats för tidens kulturelit, och sant är att flera kända namn 
ur det svenska kulturlivet för tiden återfinns i medlemsmatrikeln, ofta 

60  Johan Erik Rydqvist, urn:sbl:6285, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-08-14.
61  Johan Erik Rydqvists självbiografi 1936 (1886), s. 137.
62 Åke Davidsson menar att Tidning för teater och musik bör betraktas som Sveriges  
 första egentliga facktidskrift för musik (även om den också innefattade scenkonst).  
 Davidsson 1945, s. 102.
63 Rosén 1877.
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som hedersledamöter. Förutom kända namn ur tidens musikliv, som 
kompositörerna Bernhard Romberg (1826) och Adolf Fredrik Lindblad 
(1827), hittar vi även biskopen Johan Olof Wallin (1826, sedermera 
ärkebiskop), Erik Gustaf Geijer (1826) och Carl Johan Love Almqvist 
(1831, titulerad rektor). Andra viktiga tillskott på musikerfronten var 
violinisterna från hovkapellet Andreas Randel och den tyskfödde 
Fredrik Pacius (bägge 1828; Pacius skulle på 1830-talet bli drivande i 
uppbyggandet av konstmusiklivet i Helsingfors).64

Även om Harmoniska sällskapets senare krönikörer har varit noga  
med att framhålla sällskapets amatöristiska grund, pekar medlems- 
matrikeln på att tillskottet av professionella musiker och etablerade 
tonsättare ändå efter några år hade blivit substantiellt, även om de relativt 
sett alltid skulle utgöra en mindre skara. Biskop Wallin framhöll – i sitt 
begravningstal över ledamoten, tonsättaren och organisten (med mera) 
Jacob B. Struwe 1826 – det viktiga samspelet mellan amatörerna och den 
professionella musikvärlden.

Jag lyckönskar vår tid och, jag må säga, vår stad till tonkonstens allt 
mer utbredda välde. Den är vida mer än ett blott tidsfördriv. [---] 
Men då samfundet är så inrättat, att de flesta av dess medlemmar 
måste åt den mer handgripliga nyttan ägna sin mesta kraft och tid, 
skulle fortgången av dessa, såsom all annan okroppsligare förkovran, 
snart mattas och avbrytas, i brist av ledning, liv och sammanhållning, 
därest icke även de funnos, vilka helt och oavlåtligt tillhörde konstlivet 
[…].65

64 Harmoniska sällskapet, medlemsmatrikel 1820–1832 (UUB); om Pacius, se   
 Andersson 1907, s. 65–68.
65 Tal vid Jacob B. Struwes begrafning (…) D. 9 Aug, 1826, af Biskop Wallin.



29

Titelbladet till Johan Magnus Roséns Musik-kännarne – en komedi i en akt. Kungliga Biblioteket.



30

1830-talets ”storhetstid”
Sällskapet hade i allt väsentligt varit osynligt för en större allmänhet 
sedan konserten för Grekland i juni 1826. Men till våren 1831 var 
det åter dags för en storskalig offentlig konsert. Denna ägde rum i 
Ladugårdslandskyrkan, den 17 maj, ånyo med biträde av Hovkapellet, 
och på programmet stod denna gång Händels oratorium Messias. Inför 
denna fanns i Heimdall redan den 30 april en lång artikel, i stort en 
panegyrisk reklamtext för Harmoniska sällskapet och den stundande 
konserten. Här framförs synpunkten att det stockholmska sällskapet 
även i en internationell jämförelse var ovanligt, i det att här fanns både 
en kör och orkester. Skribenten vill gärna framhålla det högre syfte en 
sådan konsert har, inte minst för sällskapet självt. 

[U]nder det Harmoniska Sällskapet genom en offentlig konsert blir 
i tillfälle, att i högre mått befrämja sina närmaste eller musikaliska 
syften, och, med den oegennytta, som måste vara ett drag hos den 
icke-professionerade musik-idkaren, använda den enskilda talangen 
för befordrandet av någonting allmänt – konstens värv –, gör det sig 
konstvännen i dubbelt avseende förbunden, då det införer honom 
till bekantskap med ett av dessa oförgängliga mästerverk, vilkas 
bekantgörande för en större publik bör vara ett bland en musikalisk 
förenings käraste och dyrbaraste föremål.66

Till artikeln hörde en fotnot där det poängterades, att Ladugårds- 
landskyrkan länge hade varit stängd för konserter, men att ett undantag 
fick göras, förutsatt att inga applåder förekom. Detta dels av det förståeliga 
skälet att det rörde sig som ett verk av religiös karaktär, dels också på 

66 Heimdall n:o 18 1831. Även om texten antyder detta, var det alls inte första gången  
 Messias uppfördes i Stockholm. Heimdall anger f.ö. felaktigt att konserten skulle vara  
 den 14 maj, men detta motsägs av såväl annonser (Dagligt allehanda 14/5 1831) som  
 påföljande anmälan, i Heimdall n:o 21–22 1831.
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grund av att ”konsertgivarna utgöra ett Sällskap av Amatörer”. Amatörer 
hade inte självklart samma rätt som ”artister” att påräkna publikens 
uppskattning, och frågan om applåder eller ej vid amatörframträdanden 
förefaller ha delat tidens publik.67

Skribenten, som ju troligen var Rydqvist själv, kan här sägas 
formulera ett slags program för ett musikaliskt eller kulturellt sällskap 
för tiden. Att oegennyttigt ställa sin egen talang och kärlek till musiken 
i tjänst hos den större publiken. Intressant är att texten här anknyter till 
dilettantkulturens betoning av just det oegennyttiga konstutövandet, 
detta i implicit motsatsställning till dem som utövade konst för sitt 
levebröd.

Även om informationen ibland är fragmentarisk, förefaller 1830-talet 
ha varit ett slags storhetstid för Harmoniska sällskapet, sett till dess 
roll för Stockholms musikliv. I den meningen verkar satsningen på von 
Beskow ha burit frukt. 

Av spridda kommentarer framgår också att sällskapet tycks ha 
vidgat sin repertoar. Utöver det ursprungliga målet att öva in större verk 
för kör och orkester, främst kyrkliga oratorier, nämns nu operakörer 
och även Beethoven-symfonier.68 von Beskow skriver uppmuntrande 
till Rydqvist i november 1836 att ”Harm. Sällskapet har börjat under 
särdeles gynnande järtecken och tilloppet av åhörare är så stort, att vi 
ej kunna mottaga flera”.69 Påföljande sommar gav sällskapet även en ny 
helt offentlig konsert, denna gång uttalat för välgörande ändamål, om 
än av litet mer exklusivt slag – för en insamling av medel till ett Mozart-
monument i Salzburg. Konserten, återigen i Ladugårdslandskyrkan, 
utannonserades som en ”fullstämmig vokal- och instrumentalkonsert” 
(vilket var tidens gängse formulering för konstmusikaliska konserter,  
 
67 Se t.ex. Nya Extra Posten, n:o 49 1820, där frågan diskuteras i samband med en serie  
 abonnemangskonserter där såväl amatörer som professionella musiker framträdde.
68  BvB till JER, 29/11 1836 (Brevväxling, Bd. II, 1949–1950).
69  BvB till JER, 29/11 1836 (Brevväxling, Bd. II, 1949–1950).
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vid sidan av den mer anspråkslösa soarén), och programmet bestod helt 
och hållet av Mozart-verk, såväl instrumentala som med kör. Sällskapet 
understöddes som vanligt av hovkapellet under Berwald samt kör och 
”artister” från Kungliga operan.70 von Beskow skriver i slutet av juni till 
Rydqvist (som uppenbarligen varit frånvarande) att 

 
”Harm. Sällskapet har haft en lysande säsong. Sedan vi slutat våra 
egna konserter med Wilh. Tell, gåvo vi, till insamling för Mozart-
Monumentet i Salzburg, Requiem och en del av Idomeneo […]. 
Konserten lyckades förträffligt i musikaliskt hänse[e]nde, men 
inkomsten blev vida under vad vi förmodat”.71

Även året efter – det så kallade Barkbrödsåret 1838, då delar av landet led 
av missväxt – hölls i Börshuset en konsert för ”de nödlidande i Dalarna”, 
som dock avsatt mycket litet i form av annonsering eller recensioner.72 År 
1839, slutligen, avslutades säsongen åter med ett storskaligt oratorium 
– denna gång Mendelssohns Paulus – i Ladugårdslandskyrkan, med J. 
F. Berwald som konsertgivare och förmånstagare. Hovkapellet biträdde 
som vanligt, men i övrigt tycks styrkorna, även solisterna, denna gång ha 
varit inskränkta till sällskapets egna ledamöter.73

Under 1830-talet ser vi alltså ett harmoniskt sällskap som så att 
säga tar plats i stadens offentliga musikliv. De offentliga konserterna 
är mer återkommande och tack vare den ökade ”media-täckningen” i 
framför allt dagspressen i samband med de av kungligheterna besökta 
sammankomsterna antar även den inre verksamheten en semi-offentlig 
karaktär.

70  Dagligt allehanda 8/6 1837.
71  BvB till JER 30/6 1837 (Brevväxling, Bd. II, 1949–1950).
72  Dagligt allehanda 30/5, 31/5 1838.
73  Dagligt allehanda 6/6 1839.
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En sista uppgift av intresse. I oktober 1839 annonserade en C. 
Sandborg på Södermalm efter elever till sitt sånginstitut. Han tar sig  
nybörjare såväl som mer erfarna, ”som önska grundlig utbildning och 
inträde i Harmoniska sällskapet”.74 Sällskapet ifråga tycks alltså vid 
denna tid onekligen ha nått en position som något eftertraktansvärt 
bland musikintresserade i Stockholm,

Slitningar och begynnande upplösning
Dessa förmenta framgångar hade dock sitt pris, och 1841 syns de första 
signalerna i pressen på att allting inte är som det ska. Med anledning 
av en välgörenhetssoaré på Börshuset denna vår beklagar en skribent 
i Dagligt allehanda, att Harmoniska sällskapet, vars medlemmar borde 
ha förgyllt tillställningen, hade beslutat ställa in sin sammankomster 
den gånga vintern.75 I själva verket hade vissa orosmoln börjar visa sig 
snart efter von Beskows tillträde som ordförande, då sällskapet tog ut 
riktningen mot de finare salongerna. Redan 1832 skriver Rydqvist att 

[d]et har väckt litet ont blod, att icke höga vederbörande på något vis 
ådagalagt sin erkänsla för vår artighet och de stora kostnader, deras 
närvaro förorsakat; man hade åtminstone väntat sig några kontra-
bjudningar […]. Flera andra, gamla och förtjänta ledamöter bland 
Direktionen och solo-sångare hava röjt ett desappointement i detta 
hänseende. Jag fruktar, att nitet hos åtskilliga kommer att svalna, 
därest det ej underhålles med en dylik uppmuntran.76

Rydqvists förhoppning är att von Beskow ska använda sitt inflytande för 
att se till att flera medlemmar av Harmoniska sällskapet blir inbjudna 
till hovets tillställningar, åtminstone i paritet med ”många skräddare 

74  Dagligt allehanda 5/10 1839.
75  Dagligt allehanda 8/3 1841.
76  JER till BvB 4/9 1832 (Brevväxling, Bd. I, 1947).
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och skomakare”. Överlag verkar ju sällskapet ha fungerat väl under de 
kommande åren, men uppenbarligen fortsatte vissa interna relationer att 
skava, och 1839 är herrarna involverade i en inte alltid lättolkad diskussion 
om hur Harmoniska sällskapets bägge avdelningar ska förmås att hålla 
sams. Förutom det missnöje som Rydqvist luftade redan 1832 – att de 
kungliga var snåla med sin ynnest trots höga kostnader för sällskapets 
inbjudningar – synes också orkestern och Berwald ha känt sig åsidosatta 
då kungligheternas intresse endast riktades mot kören.77 

Den sista juni 1839 avled ärkebiskop Johan Olof Wallin, som sedan 
1826 var hedersledamot av Harmoniska sällskapet. Frågan väcktes om 
inte sällskapet borde sjunga vid biskopens begravning, och detta upptar 
mycket av Rydqvists och von Beskows utväxling av brev och biljetter de 
påföljande veckorna. Svårigheterna att samla styrkorna – som redan var 
utspridda till lantställen, eller vars adresser tycktes vara okända – visade 
sig dock övermäktiga, liksom kostnaden för att i Storkyrkan för tillfället 
resa en körläktare (500 Rdr B:o) bedömdes som för hög.78 

Efter detta misslyckade försök att hedra en upphöjd ledamot gav sig 
von Beskow och Rydqvist under resten av sommaren och hösten in på 
ett längre resonemang om sällskapets framtid. Valet tycktes i huvudsak 
stå mellan att lägga ned hela verksamheten eller fortsätta som endast 
kör. Rydqvist beskriver i september 1839 relationen mellan de bägge 
avdelningarna som ett dåligt äktenskap:

[D]å jag såsom Styresman för Sång Avdelningen ägde rätt att vara 
bland Sälls representanter utom Börssalen, utan tvärtom utgjort vid 
mer än ett tillfälle den medlande principen mellan Sång-Avdelningen 
och Berwald; så har jag likväl föga hopp, att någon sammanhållning 

77 JER till BvB, odaterat, troligen sent 1830-tal. (Brevväxling, Bd. VI, 1958).
78 BvB till JER odaterat juli 1839, JER till BvB 9/7 1839, JER till BvB 10/7 1839, BvB till  
 JER troligen 11/7 1839, BvB till JER 12/7, 14/7 & 17/7 1839 (samtliga i Brevväxling,  
 Bd. II, 1949–1950).
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av båda avdelningarna för ögonblicket låter sig göra. De sista åren har 
vår existens varit på konst, mindre för de materiella svårigheterna,  
än för den länge närda oenigheten mellan de båda makarna 
(avdelningarna). Möjligen skulle de, för en tid skilda till säng och 
säte, ömsesidigt känna sig behöva varandra, och genom eftergifter 
nalkas småningom.79

Det är inte helt lätt att ur brevväxlingen dra någon slutsats om grunden 
för dessa motsättningar, men förutom det ovan sagda förekommer 
också sporadiska hänvisningar till det ekonomiska. I ett brev antyds att 
kapellmästare Berwald ska fås mer välvillig genom såväl ökat inflytande 
som ett högre arvode.80 Och von Beskow ska på hösten 1840 ha framställt 
sällskapets problem som i huvudsak ekonomiska.81 Dock blev någon 
regelrätt nedläggning inte av, och av allt att döma fortfar verksamheten, 
om än på sparlåga, under säsongen 1839 – 1840. von Beskow uttrycker 
det som att ”[a]v många skäl, som det nu vore vidlyftigt att utveckla, 
borde Sällskapet hållas vid någon verksamhet, vore det ock tills vidare 
blott ett sken-liv”.82

Vår vän Johan Magnus Rosén sammanfattar till en del de splittrings- 
tendenser som satte in efter 1831 i sitt porträtt av von Beskow.

Flera av gamla Harmoniska sällskapets ledamöter, däribland 
Falkenholm, kunde icke förmås att deltaga såsom medverkande i det 
nya, eller sedan lokalen för sällskapets övningar blivit förändrad från 
”W. & W:s” hus på Söder till Börsen och tonen därigenom börjat bli, 
efter deras tycke, allt för förnäm. De kunde väl hava rätt, och det 

79 JER till BvB 19/9 1839 (Brevväxling, Bd. II, 1949–1950).
80 JER till BvB 21/9 1839 (Brevväxling, Bd. II, 1949–1950).
81 Detta enligt en not från utgivaren T. Höjer – med hänvisning till av von Beskow  
 författat yttrande till ett av sällskapets (försvunna) protokoll, från oktober 1840. Not  
 till brev BvB till JER 3/10 1840 (Brevväxling, Bd. II, 1949–1950).
82 BvB till JER 30/9 1840 (Brevväxling, Bd. II, 1949–1950).
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visade sig också i tidens längd, att den glans, sällskapet fick under 
ledningen av en hovman och de kungligas närvaro vid konserterna 
ej ersatte den gedigenhet och brinnande konstentusiasm, som 
följde dess övningar i den anspråkslösare lokalen. Den obundna 
sällskapsglädjen måste efter hand vika för den förnäma stelheten; 
det var ej mer den lustige skeppsklareraren Flygarson, som i 
skjortärmarna dansade på bordet mellan toddyglasen efter slutad  
repetition, utan den eleganta hovmarskalken, som uppmuntrade de 
arbetande ledamöterna med en eller annan splendid supé i en mindre  
splendid, men av dem omtyckt lokal, och man skulle väl tro, att han 
vid dessa supéer fann sig själv road.83

1840-talet och nya tider
Efter ett decennium som – utifrån sett – medfört framgångar för 
Harmoniska sällskapet, som nu på allvar tagit plats i stadens offentliga 
musikliv, gick sällskapet alltså in i 1840-talet med inre motsättningar 
i bagaget. Men även den offentliga musikscenen omkring började 
förändras. När sällskapet bildades tjugo år tidigare fanns relativt 
litet av organiserat konstmusikliv utanför Kungliga teatern. In på 
1840-talet kommer dock mycket att förändras. Ungefär vid denna tid 
startade en av Harmoniska sällskapets egna ledamöter, Johan Peter 
Cronhamn, ett eget musikaliskt sällskap – Sångföreningen. Cronhamn 
hade sedan 1835 drivit ett sånginstitut, och satte c:a 1839 upp en egen 
kör. Cronhamn var en typisk dilettant för tiden, en tulltjänsteman som 
också verkade som kyrkoorganist och skrev stycken för manskör med  
 
 
 
 

83 Rosén 1877, 2:a avd., s. 40f (kursivering i original).
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mera. År 1860 blev han sekreterare i KMA.84 En annan av sällskapets  
ledamöter – musikpedagogen och musikhistorikern Abraham Mankell 
– hade även han startat egna körer, av vilken en – Concordia – dock 
synes ha inkorporerats i Harmoniska sällskapet.85 1840-talet var också 
en period då manskören växte i popularitet, inte minst som en följd av 
bildningssträvandena inom den gryende arbetarrörelsen. Stockholms 
bildningscirkel, Typografiska föreningen med flera startade vid mitten  
av 1840-talet egna manskörer.86 De första musiktidskrifterna hade 
sett dagens ljus, även om de – som Roséns Tidning för teater och musik 
– i regel blev kortlivade. Musikhandlaren Abraham Hirsch utgav 
1843–1844 Stockholms musiktidning, under redaktörskap av Wilhelm 
Bauck, med tiden en av landets ledande musikkritiker och professor vid 
Musikaliska akademin.87 Runt 1840 upplöstes också det tidigare kungliga 
teatermonopolet som gett Operan dess – nästintill – monopolställning, 
och snart hade flera privatteatrar öppnats som även de bjöd på musikalisk 
underhållning.88 Huvudstadens offentliga musikliv såväl breddades 
som professionaliserades.89 I denna förändringsprocess kunde ett 
amatöristiskt musikaliskt sällskap inte längre självklart påräkna samma 
position som ett par decennier tidigare.

Men bilden av hur det faktiskt stod till med Harmoniska sällskapet 
är splittrad. Vid Jenny Linds så kallade avskedskonsert i juni 1841, innan 
hon avreste till Paris för att fullborda sina sångstudier, medverkade 

84 Jöns (Johan) Peter Cronhamn, urn:sbl:15673, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad  
 2019-08-30; Levande musikarv, http://www.levandemusikarv.se/tonsattare/  
 cronhamn-johan-peter/ hämtad 2019-09-04; Norlind skriver i sin biografi i SBL att  
 Cronhamns sångförening verkade mellan 1840 och 1843, men Rydqvist nämner  
 ”Cronhamns sällskap” redan i ett brev sommaren 1839, så sällskapet tycks ha varit  
 aktivt redan då. JER till BvB, 10/7 1839 (Brevväxling, Bd. II, 1949–1950).
85 Carl Abraham Mankell, urn:sbl:9019, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-09-03;  
 Dagligt allehanda 26/10, 7/11 1842.
86 Cronhamn 1866, s. 77–79.
87 C Wilhelm Bauck, urn:sbl:19086, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-09-05
88 Stribolt 1982; Hallgren 2000.
89 Tegen 1955; Reese Willén 2014.
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sällskapet, men redan i december samma år påpekar tidningen Freja 
att Harmoniska sällskapet var upplöst, och att ”dess sångare och 
sångerskor hava skingrat sig åt olika håll”.90 Påföljande höst, 1842, kan 
dock Dagligt allehanda meddela den glada nyheten att åtminstone kören 
är återsamlad under ledning av hovsångaren Isak Berg. Det tycks dock 
ha varit svårare att återsamla instrumentalavdelningen, och samma 
tidning ironiserar samma höst litet över hur sällskapet ”frikostigt” ännu 
kallar sig Harmoniska, trots att de numera bara ackompanjerades av 
piano och ”några basfioler”. Ännu bevistades dock sällskapets större 
sammankomster av hovet.91

Vid ungefär denna tid tycks också sällskapets framträdanden ha 
ändrat karaktär. På vintern 1843 uppträder Harmoniska sällskapet – 
troligtvis endast kören – som musikunderhållning vid en bal i Börssalen, 
i närvaro av kungaparet.92 Sällskapet hörs också som musikinslag vid 
diverse begravningar.93 I november 1843 dyker kallelser upp i pressen 
till sällskapets herrar, för att träna in ”karl-körer”, och senare skulle 
notiser om hur just Harmoniska sällskapets ”herrar” biträdde i olika 
sammanhang bli vanligare.94 Överhuvudtaget blir det vanligare att just 
”ledamöter” av Harmoniska sällskapet uppträder i olika sammanhang. 
De syns på borgerskapets bal, på en fest hållen för Jenny Lind, och på 
en konsert i regi av sångaren Julius Günther.95 Men borta är de stora 
oratorierna.

Men bilden är som sagt splittrad. Under 1845 tycks verksamheten 
åter ha fortgått som under 1830-talet. Tidningarna kan rapportera att ett 
nytt storskaligt projekt – Mozarts opera Idomeneo – har påbörjats, och  
 

90 Dagligt allehanda 18/6 1841; Freja n:o 104, 31/12 1841.
91 Dagligt allehanda 26/10, 7/11, 19/12 (citatet) 1842.
92 Dagligt allehanda 8/2 1843.
93 Dagligt allehanda 7/12 1842, 26/9 1844.
94 Dagligt allehanda 6/4, 10/4, 20/11 1843; 16/10, 28/10 1844; 15/8, 6/10, 12/11 1846.
95 Dagligt allehanda 28/10 1844; 2/6 1845; 7/10 1845.
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orkestern har av allt att döma åter anslutit.96 Men åter verkar situationen 
ha förändrats, och i december 1845 återkommer beklagandena över att 
Harmoniska sällskapet åter är reducerat till en kör.97 Under 1846 fortsatte 
verksamheten för kören ungefär som tidigare, men 1847 börjar notiserna 
och annonserna tunna ut betänkligt. Dock uppträdde en av Stockholms 
ledande tonsättar-dilettanter, Edvard Gille, med en ambitiös konsert i 
Storkyrkan i oktober 1847, med biträde av ”[l]edamöter av Harmoniska 
Sällskapets Instrumental- och Sångavdelning”; en annons som antyder 
att även om sällskapet kanske inte längre framträdde offentligt under 
eget namn, var begreppet Harmoniska sällskapet ännu högst levande.98 
     Axel Melandet framställer i sin uppsats åren 1847–1848 som en 
nytändning för Harmoniska sällskapet, där J. F. Berwald åter engagerades 
som anförare, och Jacob Axel Josephson – sedermera musikdirektör i 
Uppsala – som ledare för vokalavdelningen.99 En närmare påsyn avslöjar 
dock att detta bara delvis stämmer. I själva verket ser vi under 1840-talets 
sista år en uppsplittring på flera sammanslutningar som går ut och in i 
varandra utan tydliga gränslinjer. Det är rimligt att anta att medlemmar 
av Harmoniska sällskapet här utgjorde en kärna, men troligen blandar 
Melander samman detta sällskap med det ”filharmoniska” sällskap som 
blir synligt under 1848. I Aftonbladet fanns i mars 1848 en artikel om 
tillståndet i Stockholms musikliv, där man kunde läsa att

[d]en musikaliska förening som under benämning av ”Sällskapet för 
filharmoniska konserter” bildat sig i Stockholm har redan länge hållit 
sina repetitioner och kommer förmodligen snart att träda i offentlig 
verksamhet. Sedan harmoniska sällskapet upphörde, har man, till  

96 Dagligt allehanda 10/12 1844; 4/2 1845.
97 Dagligt allehanda 20/12 1845.
98  Aftonbladet 23/10 1847.
99 Melander 1947, s. 27; Jacob Axel Josephson, urn:sbl:12217, Svenskt biografiskt   
 lexikon, hämtad 2019-09-03. Höijer (1864) anger dock Josephson som ”chefsdirigent”  
 för Harmoniska sällskapet.
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föga fromma för den musikaliska kulturen, försport en nästan 
fullkomlig tystnad inom den större andliga vokalmusikens område, 
och vad större instrumentalmusik vidkommer, så hava visserligen 
enskilda konsertgivare sökt bibehålla den vid liv, men endast sällan 
vågat giva en sinfoni, såsom dig bör, i oavbruten följd, och dessutom 
merendels ej kunnat åstadkomma mera än en enda repetition för 
arbeten, vars storartade anläggning och komplicerade konstruktion 
erfordra så mycket omtanke och noggrannhet i utförandet. Den brist, 
som dessa omständigheter föranled [sic], är inom vår musikaliska värld 
alltför kännbar, för att icke påkalla ett allmännare deltagande för det 
försök att fylla densamma, vilket utgör målet för nämnda förenings 
verksamhet. Man har anledning att vänta ett sorgfälligt val, ävensom 
en vårdad exekution, och även den måttliga abonnemangsavgiften 
bör i sin mån bidraga till att bereda företaget popularitet.100

Under våren 1848 återfinns flera notiser som pekar på att verksamheten 
i stort följde samma väg som det tidigare Harmoniska sällskapet. Dock 
med en viktig skillnad. Här talas om abonnemangsavgift, ett allmännare 
deltagande och förväntad popularitet. Det Filharmoniska sällskapet 
tycks mer ha varit inriktat på en offentlig konsertserie, riktad mot en 
subskriberande allmänhet, än det mer slutna Harmoniska sällskapet. 
Berättelsen tar sig dock snabbt nya vägar. Redan på hösten 1849 införde 
Aftonbladet följande annons.

Det nya Harmoniska Sällskapet 
inbjuder härmedelst den Musikaliska Allmänheten att såsom åhörare 
bevista Sällskapets offentliga sammankomster, som, till antalet 
trenne (3:ne), äro ämnade att hålls under innevarande vintertermin. 

100 Aftonbladet 2/3 1848. Efter 1848 upphör Dagligt allehanda av okänd anledning att  
 förse oss med så mycket information om dessa sällskap. I stället är det Aftonbladet  
 som får stå som huvudkälla för den fortsatta historien.



41

Sällskapets verksamhet har fortfarande [sic] till syfte att åstadkomma 
uppförandet av sådana äldre och nyare Musikverk, vare sig för Sång 
eller Orkester, vilka ej utan större medverkande personal kunna på 
värdigt sätt utföras. [---]
   Abonnemangs-avgiften för varje särskild sammankomst är 1 Rds 
16 Sk., och, för alla tre, 3 Rdr banko. Några lösa biljetter komma icke 
att säljas. Anteckningar kunna ske, dels genom Ledamöterna, dels 
å listor, som för detta ändamål äro inlämnade hos Herrar Hirsch, 
Rylander, Bonnier och Bagge. Stockholm i Nov. 1849.
   Direktionen.101

Och bara några dagar senare kunde man i samma tidning läsa

Det nya Harmoniska sällskapet, som utom de tvenne anförare, h:rr 
Dannström och Berwald, består av en sekreterare, en skattmästare 
och tvenne direktriser och som disponerar en kör av 150 röster, 
vilket antal redan överstiger det förra Harmoniska sällskapets, lärer 
hava sin första sammankomst i början av nästa månad, vid vilket 
tillfälle man har att vänta, utom symfonin i a dur av Beethoven, 
även introduktion med körer och melodram ur Göthes Faust av furst 
Radzvill, samt kör ur Judas Maccabeus av Händel etc. etc. varjämte 
man, vid nästa sammankomst torde få göra bekantskap med ”Elias”, 
ett av Mendelssohns senare arbeten, utmärkt för sin gedigna skönhet. 
Abonnemangs-priset är billigt; abonn. som till stor del redan lär vara 
tecknade, fortfara hos h:rr Hirsch, Rylander, Bonnier och Bagge.102

Sångaren och pedagogen Isidor Dannström hade nu gått in som 
ledare för vokalavdelningen i stället för de tidigare Isak Berg och J. A.  
 
101 Aftonbladet 8/11 1849.
102 Aftonbladet 13/11 1849.
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Josephson, men i övrigt framstår det mesta som sig likt i beskrivningen 
av sällskapet.103 Men liksom det Filharmoniska sällskapet hade man 
uppenbarligen vidgat sitt uppdrag. Borta är 1830-talets högre societets-
sällskap och som publik ser sällskapet den ”musikaliska allmänheten”, 
som nu kan subskribera på sällskapets sammankomster, utan krav 
på medlemskap. Verksamheten kom också snabbt igång, och redan 
i december 1849 kunde Aftonbladet rapportera från Nya Harmoniska  
sällskapets första offentliga sammankomst, i Börssalen. Till denna hade 
även solister från Kungliga teatern engagerats, och tidningen kallade 
konserten för ett av de mer betydande musikevenemangen i Stockholm 
på lång tid. Möjligen var stråksektionen litet underbemannad, då flera av 
stadens ”utmärktare dilettanter” saknades, och

låtom oss hoppas vid nästa konsert få nöjet se de åter intaga sina 
värdiga platser bland kapellets ledamöter och därigenom förskaffa 
sällskapets orkester en fullständighet, svarande emot den kolossala 
och imposanta kör, på vilken det redan har att bjuda, och i vilken 
man med tillfredsställelse bemärkte flera av det gamla harmoniska 
sällskapets medlemmar.104

Det förefaller onekligen som om styrkorna åter var samlade. Ytterligare 
ett år senare – hösten 1850 – ser vi så ett ambitiöst försök att förena och 
konsolidera stadens musikaliska amatörkrafter. En kallelse gick då ut till 
samtliga ”herrar [sic] Ledamöter” av såväl Nya harmoniska sällskapet, 
det äldre Harmoniska sällskapet samt Filharmoniska sällskapet, med  
 
103 Som vanligt går uppgifterna något isär. Enligt Svenskt biografiskt lexikon var det 1847  
 som Dannström blev ledare för kören, en uppgift som alltså motsägs av tidigare  
 uppgifter om att det då var Josephson tog över. Dannströms egna Minnesanteckningar  
 (1896) är fattiga på uppgifter om Harmoniska sällskapet. J. Isidor Dannström,  
 urn:sbl:17273, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-09-03. 
104 Aftonbladet 27/12 1849; äv. 19/12, där det också noteras att kungafamiljen var  
 närvarande.



43

målet att samla alla i ett nytt sällskap, för ”förenade bemödanden i 
det gemensamma syfte, som varit meningen med dessa 3:ne Sällskaps 
tillvaro”.105 

Av texten framgår att det antogs att många kunde varit ledamöter 
av flera av dessa sällskap, men även att de ändå sågs som tre skilda 
associationer, och inte bara som olika inkarnationer av det gamla 
Harmoniska sällskapet (även om såväl samtiden – till exempel Isidor 
Dannström själv – som eftervärlden verkar ha haft svårt att hålla isär 
dem). Projektet kom dock av sig nästan omedelbart, och efter bara ett 
par veckor meddelade direktionen för det Nya harmoniska sällskapet att 
den för ändamålet tillsatta kommittén inte hade kunnat enas om något  
förslag. Av denna och andra, ej specificerade, anledningar meddelar så 
direktionen att även Nya harmoniska sällskapet ställer in sina övningar 
under den kommande vintern.106 

Och med detta blir det tyst. Nästan ingen ytterligare information om 
Harmoniska sällskapet – gammalt som nytt – återfinns i tidningsmaterialet 
eller några andra källor.

Nedläggning
Under 1850-talet pågick av allt att döma en diskussion om sällskapets 
framtid och verksamhet, men källmaterialet är nästan icke-existerande. 
I den publicerade brevväxlingen mellan Rydqvist och von Beskow är 
det helt tyst fram till hösten 1858, då de bägge utbyter tankar kring en 
förestående flytt av sällskapets musikaliesamling till Prins Oskars palats 
(Arvfurstens palats vid Gustav Adolfs torg). Detta var då hemvist för 
Kungliga Musikaliska Akademien, vars sekreterare J. P. Cronhamn 
(samme som grundat Sångföreningen 1839) tydligen var pådrivande 
i denna flytt. Av någon anledning menar Rydqvist att detta är ett  
 
105 Aftonbladet 25/10 1850.
106  Aftonbladet 5/11 1850.



44

Porträtt av Oscar I. Okänd konstnär. Stadsmuseet i Stockholm. SSM28710.
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lämpligt tillfälle att bjuda in prins Oskar som hedersledamot, och att 
han har de flesta i styrelsen med sig. von Beskow menar å andra sidan 
att kungligheter inte ”bjuds in” som vilka personer som helst, utan att 
han redan personligen har tillfrågat prinsen som också tackat ja. Någon 
formell inbjudan behövs alltså inte. Dock pekar denna korta brevväxling 
på att såväl Rydqvist som von Beskow i någon mening såg Harmoniska 
sällskapet som levande. Den tidigare kronprins Oskar – sällskapets förste 
beskyddare – var nu (i knappt ytterligare ett år) kung, och tydligen såg 
herrarna så tiden an, att det var dags att uppdatera beskyddarskapet 
med näste Oskar. Men samtidigt stod man alltså i beredskap att lägga 
sällskapets kvarlåtenskap i händerna på musikaliska akademin. 
Men dessa två udda brev synes plockade ur sitt sammanhang, och en 
underliggande konflikt med Cronhamn får inte någon tydlig förklaring.107

Det skulle dröja ända till 1865 innan von Beskow lade ned 
ordförandeklubban för gott. Aftonbladet rapporterade utförligt från 
sällskapets sista sammankomst, då von Beskow också höll ett avskedstal.

Harmoniska sällskapet. Detta år 1820 stiftade sällskap, som efter 
en 26-årig oavbruten verksamhet, inträdde i en vila, vilken i början 
ansågs tillfällig, men sedan genom flera verksamma ledamöters 
avgång och andra omständigheter förblivit fortfarande, hade 
i onsdags eftermiddag sammankomst å mindre börssalen, till 
överläggning om de åtgärder, som borde vidtagas för att bereda 
en fortvarande säker vård om sällskapets tillhörigheter, varibland 
i främsta rummet det av framlidne doktor Struve till sällskapet 
förärade kapital, samt sällskapets musikbibliotek, vars rika 
tillgångar icke borde förbliva obegagnade för framtiden. Efter någon 
överläggning stannade sällskapet i det beslut, att överlämna dessa 
tillhörigheter i musikaliska akademiens vård, under iakttagande av 

107  JER till BvB 29/10 1858, BvB till JER 30/10 1858 (Brevväxling Bd. V, 1954).
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de utav d:r Struve för deras användande stadgade villkor. Frih. von 
Beskow, som valts till detta sällskaps ordförande år 1831, nedlade sin 
befattning med ett tal, vari han skildrade ifrågavarande samfunds 
utveckling och inflytande på den inhemska tonkonsten, erinrande 
huru en Romberg, en Catalani och andra bland Europas berömdaste 
tonkonstidkare förklarat sig ingenstädes funnit ett amatörsällskap 
av högre utbildning. Talaren ägnade därefter en minnesgärd åt 
sällskapets stiftare: Björk, Lindqvister, Westerstrand, Axel Bergström, 
Hjerton, Grubb, och tolkade sällskapets erkänsla för dess utmärkte 
sånganförare, förste hovsångaren Berg, samt dess ledamöter i vokal-  
och instrumentalavdelningarna, av vilka flera bland de utmärktaste 
voro närvarande. (P.T.)108

Avslutande ord
Det går att peka på flera skäl till varför Harmoniska sällskapet efter 
ett par framgångsrika decennier fick allt svårare att hålla samman från 
1840-talet. Det är kanske en naturlig – ”organisk” – livscykel för de flesta 
sammanslutningar, av uppbyggnad, mognad, nedgång och avveckling. 
Men det går också att peka på den överraskande kontinuitet som präglade 
sällskapet, där många medlemmar var aktiva i decennier, om än med 
tillfälliga avbrott. von Beskow själv bibehöll positionen som ordförande 
i över 30 år, Rydqvist hade varit medlem sedan 1826, och Berwald 
fungerade som kapellmästare, återigen med vissa avbrott, från 1822. Det 
är också uppenbart att Harmoniska sällskapet under lång tid utgjorde 
en referenspunkt i huvudstadens musikliv, vare sig man lovordade dess 
framträdanden, beklagade dess frånvaro eller blickade tillbaka mot dess 
storhetstid. 

Det går dock att ta fasta på flera faktorer – flera redan nämnda tidigare 
i texten – som bidrog till svårigheterna att hålla samman sällskapet. 

108  Aftonbladet 8/4 1865.
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De inre slitningarna som dess sociala omorientering från 1831 bidrog 
till kunde i sig varit nog, liksom eventuella ekonomiska bekymmer. 
Men Harmoniska sällskapet bildades också i en tid då en progressiv 
borgerlighet med liberala ambitioner såg som en av sina uppgifter att 
sprida god kultur till de bredare folklagren, men då också gynnades av 
att det offentliga musiklivet var sparsamt utvecklat. Förutom att det nu 
med jämna mellanrum grundades andra, liknande musikaliska sällskap, 
ökade också populariteten för manskör och körsång av mer ”folkligt” slag, 
liksom de nya privatteatrarna, från 1840-talet, breddade utbudet för dem 
som ville ha musikalisk underhållning av lättare slag än operakörer och 
oratorier. Även på den professionella scenen expanderade marknaden, 
då järnvägen på 1850-talet satte fart på musikers turnerande, vilket 
märkbart ökade uppburna solisters gästspel i staden.109 

År 1860, alltså redan fem år innan Harmoniska sällskapet officiellt 
lade ned verksamheten, grundades ett annat sällskap med samma namn. 
Men denna gång inte av några amatörer ur Stockholms borgerlighet, utan 
av män ur landets etablerade musikaliska elit: tonsättaren och dirigenten 
Ludvig Norman och operasångaren Julius Günther.110 En liknande 
utveckling kan ses i flera svenska städer, där professionella krafter 
under 1800-talets gång alltmer kom att ersätta de tidigare amatörerna i 
grundandet av körer och musikaliska föreningar.111

När vi går in i andra halvan av 1800-talet börjar det bli tydligt att den 
borgerliga amatörens tid led mot sitt slut.

109  Tegen 1955, s. 126–127; Reese Willén 2014, s. 110.
110  Höijer 1864, s. 179–180.
111  Lindberg 2016, s. 92.
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