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Engelsk titel 

Elsa Stenhammar – A woman’s life and music in Gothenburg between 1897 - 1936 

Abstrakt 

Den här kandidatuppsatsen behandlar Elsa Stenhammars (1860–1966) liv ur ett 

biografiskt och musikaliskt perspektiv. Vem var hon? Varför är det så svårt att hitta 

information om henne och hennes musikaliska bidrag till Göteborgs musikliv? 

Elsa Stenhammar gjorde många saker under sin livstid i musikens namn och var en 

betydande person för Göteborgs musikliv. Hon var bland annat en av de ledande 

personerna för Folkkonserterna i Göteborg tillsammans med sin moster, 

kompositören och organisten Elfrida Andrée (1841–1929). Elsa Stenhammar var 

också en av nyckelpersonerna vid tillblivelsen av den kör som idag heter Göteborgs 

Symfoniska kör. Med den här uppsatsen vill jag ge Elsa Stenhammar en välförtjänt 

plats i musikhistorien. Jag har studerat källor på Regionarkivet och 

Universitetsbiblioteket i Göteborg som syftar till att visa på Elsa Stenhammars 

musikaliska arbete. För att illustrera detta har jag gjort en analys av utvalda 

folkkonserter under ledning av Elsa Stenhammar själv. Övriga källor som behandlas 

är med tonvikt baserad på musikvetaren och professorn Eva Öhrströms (1999) bok 

om Elfrida Andrée och Öhrströms kartläggning av borgerliga kvinnors musicerande. 

Här sammanställer jag tidigare forskning rörande Elsa Stenhammars liv och 

konstnärskap. Ur ett teoretiskt perspektiv, med rötterna i intersektionalitet och Pierre 

Bourdieu’s habitusbegrepp, har jag närmat mig Elsa Stenhammar för att undersöka 

hur maktstrukturer och det kulturella kapitalet har påverkat hennes karriär. 

Uppsatsen visar hur Elsa Stenhammar har haft fördelar genom att ha habitus, i detta 

fall ett kulturellt kapital. Genom att redan från födseln tillhöra en borgerlig klass i 

samhället, där kultur, musik och konstnärskap hade stor betydelse, fick Elsa 

Stenhammar ett försprång. Många dörrar var på detta vis lättare att öppna och 

tröskeln att ta sig vidare i musiklivet genom utbildning och nätverk inte lika hög.  

Jag har också kommit fram till att Elsa Stenhammar befunnit sig i en maktstruktur 

om man tittar på det ur det intersektionella perspektivet. Maktstrukturen mellan Elsa 

Stenhammar och de olika människor som hon har stött på under sitt yrkesliv har 

med all sannolikhet format hennes riktning i arbetslivet. Min forskning ämnar bidra 

med en samlad biografi över Elsa Stenhammars liv, samt en kartläggning av några 

ur hennes karriärs höjdpunkter. 

Nyckelord 

Elsa Stenhammar, folkkonserterna, Göteborgs Arbetarinstitut, Göteborgs 

Symfoniska kör, Elfrida Andrée, musicology, music history, women’s studies. 
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1 Inledning 

Som före detta producent och projektledare för Göteborgs Symfoniker och även 

innan det som student inom det musikvetenskapliga fältet har jag brottats med en 

mängd frågor. 

Varför finns det så få kvinnor i historieskrivningen? Varför kan jag läsa så lite om 

alla de kvinnor som komponerat, dirigerat, startat körer eller på andra sätt funnits 

jämte sina manliga diton? Vart jag än börjat i litteraturen pekar visaren alltid till slut 

på professor Eva Öhrström som verkar vara den författare som skrivit mest om våra 

tonsättare, dirigenter eller andra musikprofiler av kvinnligt kön i Sverige. Varför 

heter det kvinnlig tonsättare och inte bara tonsättare? Varför heter det kvinnlig 

dirigent och inte bara dirigent? 

Det finns en ojämn och orättvis behandling av musicerande kvinnor i musikhistorien 

och jag vill med denna uppsats bidra till förändring. Jag vill ge sken åt Elsa 

Stenhammar (1866–1960) som föddes 1866 som tvilling till sin bror Sigfrid av 

föräldrarna Fredrika Stenhammar och Oscar Fredrik Stenhammar. Båda föräldrarna 

var musiker och sångare. Elsa Stenhammar fostrades under en stor del av sin 

barndom av Elfrida Andrée, storasyster till Fredrika Stenhammar och moster till 

Elsa Stenhammar. Elfrida Andrée var kompositör, organist och dirigent och en 

pionjär inom Göteborgs musikliv (Öhrström 1999).  Både Andrée och Stenhammar 

kom från en borgerlig miljö som kännetecknades av att flickor och kvinnor hade 

tillgång till musiken på ett annat sätt än kvinnor från t.ex. arbetarklassen. Musiken 

fanns i regel naturligt i hemmet och det var vanligt att döttrarna skolades i piano och 

sång. Den musikaliska skolningen var ett kvitto på god uppfostran och social status 

(Öhrström 1987, s. 26). Elsa Stenhammar arbetade många år i det fördolda men blev 

ändå upphöjd och erkänd av samtiden. Elsa Stenhammar har ändå inte lämnat efter 

sig en särskild eller egen plats i musikhistorien. 

Forskning med fokus på perioden 1800/1900-talet och kvinnors musikaliska 

verksamhet i den borgerliga miljön speciellt har bedrivits i liten grad och av endast 

ett fåtal aktörer. Det saknas också en biografisk sammanställning av Elsa 

Stenhammar något jag ämnar bidra med genom denna uppsats. Jag vill också ge 

Elsa Stenhammar en plats i historieskrivningen, jag vill försöka sammanfatta hennes 

liv och konstnärskap och bidra till att kvinnors musikhistoria utökas lite till. Ett steg 

i taget. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Uppsatsens syfte är att fördjupa kunskapen om Elsa Stenhammar och hennes 

musikaliska gärningar och bidrag till Göteborgs musikliv. Genom att titta på Elsa 

Stenhammars liv som musiker, körledare, pianist och organist ämnar uppsatsen 

synliggöra en kvinnas förutsättningar att verka inom musikens värld under senare 

delen av 1800-talet till mitten av 1900-talet. En av uppsatsens huvudfrågeställningar 

är:  

• Har Elsa Stenhammars sociala position, kön och familjeförhållanden haft 

betydelse för hennes konstnärliga karriär? I sådana fall hur? 

Uppsatsen ämnar också bidra med en samlad biografi över Elsa Stenhammars 

liv och konstnärskap. Här har jag valt att fokusera särskilt på två av hennes mest 

centrala, musikaliska verksamheter och söker även svar på följande 

frågeställningar:  

• På vilket sätt har Elsa Stenhammar varit inblandad i Folkkonserternas 

musikaliska verksamhet från 1897–1936? 

 

• På vilket sätt har Elsa Stenhammar haft betydelse för bildandet av 

Göteborgs Symfoniska kör? 

Mitt fokus med denna uppsats har varit att fylla en lucka i musikhistorien vad 

gäller Elsa Stenhammar. 

 

1.2 Redovisning av relevant forskning  
 

Det finns ingen bok skriven om Elsa Stenhammar med fokus på hennes eget liv och 

musicerande.  Professorn och forskaren Eva Öhrström och hennes bok Elfrida 

Andrée – Ett levnadsöde (Öhrström 1999) är den författare som skrivit mest om Elsa 

Stenhammar. Detta på grund av att Elsa Stenhammar är systerdotter till Elfrida 

Andrée och därför också ingår i Andrées liv. Mycket av den litteratur jag har 

undersökt har omedvetet blivit med fokus på Eva Öhrströms forskning såsom 

böckerna Elfrida Andrée – ett levnadsöde och Borgerliga kvinnors musicerande 

(1987). Andra författare refererar ofta till Eva Öhrström i sina avhandlingar, 

uppsatser eller artiklar vilket har lett mig tillbaka till Eva Öhrström. Anledningen till 

att fokuset ligger på Eva Öhrström är med främsta orsak till att hon lyfter fram och 

problematiserar kvinnors möjligheter till att röra sig i musikaliska rum. Eva 

Öhrströms forskning blir oundvikligen central i och med att det är hon som nästan 

uteslutande bedrivit forskningen i Sverige om kvinnors musik med ett intresse kring 

1800-talet. Eva Öhrström skriver inte primärt ur ett feministiskt perspektiv utan 

försöker rekonstruera det dagliga musicerandet och de normer som styrt kvinnors 

sätt att leva och interagera med musik och hur kvinnors tonsättningar återspeglar 

deras musiksociala värld (Öhrström 1987, s. 14). 
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Andra författare som skrivit om det borgerliga musiklivet i Göteborg är forskaren 

och professorn Olle Edström som i sin bok Göteborgs Rika Musikliv (1996) i kapitel 

1 också behandlar den borgerliga familjens musiksociala värld samt kapitel 10 som 

behandlar utelivets särskilda musik med tonvikt på folkkonserterna. Anders 

Carlsson (1996) behandlar i sin bok Handel och Bacchus eller Händel och Bach - 

det borgerliga musiklivet och dess orkesterbildningar i köpmannastaden Göteborg 

under andra hälften av 1800-talet samhällets klimat, den borgerliga familjens 

position i samhället och musikens plats i Göteborg vid den tiden.  

Karin Hallgren (2000) behandlar i sin avhandling Borgerlighetens teater – Om 

verksamhet, musiker och repertoar vid Mindre Teatern i Stockholm 1842–1863 

borgerlighetens storhetstid. I Hallgrens avhandling beskrivs frågor som rör teaterns 

position i samhällsdebatten och i kulturlivet. Det har också varit viktig läsning inför 

skrivandet av denna uppsats för att läsa mer om den tid där Elsa Stenhammar har 

verkat. Hallgren har också skrivit ett abstract inför Svenska historikermötet 8-9 maj 

2019 som bär titeln Rätten att försörja sig själv: Om kvinnliga musiker i 1800-talets 

musikliv (Hallgren 2019). I skrivandets stund kommer också snart en artikel med 

samma tema av Hallgren vilket kommer att bidra ytterligare till materialet kring 

detta ämne.  

Inga uppsatser är tidigare skrivna med fokus på Elsa Stenhammar och hennes 

gärningar. Däremot har Maja Agnevik (2013) skrivit uppsatsen ”Sara Wennerberg 

Reuter – Att vara kvinna och kompositör kring sekelskiftet 1800/1900” med fokus 

på kompositören Sara Wennerberg-Reuter men också hur det är att röra sig i 

musikens värld som kvinna under denna tid.  

I Anne Reese Willéns (2014) avhandling I huvudstaden, musiklivets härd – Den 

strukturella omvandlingen av Stockholms offentliga konstmusikliv ca 1840–1890 

behandlas den strukturella omvandlingen av det offentliga musiklivet i Stockholm 

med fokus på den klassiska musiken. Reeses avhandling har varit till nytta vid 

genomgången av folkkonserterna för att förstå strukturen kring musiklivet och dess 

offentlighet vid denna tid.  

Gösta Berrman och Lars Ideström (1983) har författat en jubileumsskrift som heter 

Göteborgs Arbetarinstitut 1883–1983 där folkkonserterna behandlas i det 

avslutande kapitlet (Berrman & Ideström 1983, s. 71–94). Boken är 

sammanställning av Göteborgs Arbetarinstituts verksamhet under 100 år. Den har 

varit ett viktigt källmaterial som jag använt mig av i min empiri och är 

återkommande i analysen av programmen. 

Joachim Claesson (2017), tidigare medlem i Göteborgs Symfoniska kör, har genom 

åren hos kören utvecklat ett stort intresse för Elsa Stenhammar. Han har bidragit 

med kapitlet om kören och Elsa Stenhammar i jubileumsskriften skriven vid 

Göteborgs Symfoniska körs 100-årsjubileum 2017. Denna skrift har också varit 

viktig för min undersökning. 

För att få ett vidare internationellt perspektiv har jag studerat Marcia Citrons (1993) 

bok Gender & the Musical Canon. Citrons bok gör en feministisk analys av 

kanonseringsprocessen i den västerländska konstmusiken samt problematiserar de 

föreställningar som påverkat kvinnans roll i förhållande till kanoniseringsprocessen. 
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Citron menar att musik som komponeras automatiskt blir kodad med en mängd 

olika betydelser. Den kvinnliga kompositören befinner sig i en social kontext där 

fördomarna om hennes kapacitet och potential begränsade henne. Citron menar att 

musik får mening inte bara från den givna historiska tidpunkten utan baseras också 

på andra faktorer som klass, kön, etnicitet, ras, nationalitet och sexualitet (Citron 

1993, s. 120). Läsningen av denna bok har bidragit till en större förståelse för 

kvinnliga kompositörer men också kvinnors förutsättningar att musicera och befinna 

sig i musikaliska rum där maktstrukturer varit centrala. 

Centralt för all den forskning som jag har tagit del av är att det svenska politiska 

samhällets struktur och uppbyggnad har påverkat framför allt det borgerliga 

musiklivet. Hur musik konsumeras, vilka utbildningar som finns tillgängliga för 

kvinnor, hur kvinnors villkor för musicerande ser ut och hur musiken så småningom 

flyttar ut från den intima lilla arenan till större musikaliska rum är alla delar som 

behandlas i tidigare litteratur. Även om kvinnors förutsättningar att musicera inte är 

typiskt för de svenska kvinnorna vid den tiden har mitt fokus varit att lyfta den 

svenska kvinnliga musikern i sin samtid. 

I sin uppsats har Agnevik (2013) skrivit följande rader som jag här väljer att citera. 

Jag delar hennes åsikter och hoppas också att även min uppsats kan sprida kunskap 

och nyfikenhet kring de kvinnor som oförtrutet jobbat i det fördolda. Trots att Elsa 

Stenhammar själv inte initialt var kompositör inbegriper citatet även henne – som 

kvinna och musiker: 

Uppsatsen motiveras också av att motverka fortsatt underrepresentation av 

kvinnor i musiklivet i vår sam-och framtid genom att öka intresset och 

medvetenheten kring kvinnliga kompositörers produktion (Agnevik 2013, s. 2) 

 

Mitt fokus med denna uppsats har varit att fylla en lucka i musikhistorien vad gäller 

Elsa Stenhammar – en kvinna bland många kvinnor som inte blivit tilldelad en plats 

bland männen i historieskrivningen. 

 

1.3  Teoretiska perspektiv 
 

Ur teoretiskt perspektiv har jag valt intersektionalitet. Intersektionalitet är från 

början ett begrepp myntat av Kimberlé Crenshaw (1959 -), professor i juridik vid 

UCLA School of law och Columbia Law School i USA. Hon myntade begreppet 

efter att hon, som juridikstudent, saknade en term för den dubbla exkludering hon 

själv fått utstå under sin studietid genom att vara kvinna och färgad (Smith 2013, s. 

49).  

Intersektionalitet är ett viktigt begrepp för att visa på vilket sätt som olika 

maktordningar kan vara länkade till varandra såsom, klass, ras, etnicitet, ålder, 

sexuell identitet och religion. Begreppet intersektionalitet har använts och används 

inom feministisk teori för att se på hur olika sociokulturella hierarkier och 
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maktordningar samverkar och ibland kan förstärka varandra. Med hjälp av detta 

perspektiv kan man förstå på vilka åtskilliga sätt det går att inkludera och exkludera 

människor i samhället (Lykke 2005, s. 8). 

 

Intersektionalitet t är ett analytiskt perspektiv som används inom kulturvetenskaper 

men främst inom feministisk teori och visar hur makter av överordning och 

underordning skapas och upprätthålls i samspel med varandra. Paulina de los Reyes 

och Diana Mulinari skriver i sin bok Intersektionalitet (2010, s. 18) att 

intersektionalitet inte bara är en fråga om klass, ras, etnicitet, ålder, sexuell identitet 

eller religion utan även om makt och ojämlikhet. De menar att det är viktigt att sätta 

subjektet i ett tidsmässigt och rumsligt sammanhang och att förankra hans/hennes 

möjligheter i ekonomiska relationer, samhällets organisering och dominerande 

ideologier.   

Vi ingår alla i någon form av intersektionellt nätverk av olika samhällsstrukturer och 

maktaxlar. Dessa definierar många och olika livsvillkor för oss och begreppet kan 

ses som redskap för att förstå en individs livsvillkor i samhället.  

För att förankra denna teori har jag valt att studera och analysera Elsa Stenhammar i 

form av kvinna (underordnad), medelklass (överordnad), musiker och kvinna 

(underordnad och svårt att få erkännande) och hur det kan ha påverkat hennes liv 

både privat och professionellt. Detta är utgångspunkter som jag provar i min 

uppsats.  

Tätt sammankopplat med intersektionalitet återfinns Pierre Bourdieu och hans 

teorier om kulturellt kapital. Bourdieu menar att en social position, eller livsstil, inte 

är begriplig om den ses på som isolerad, utan får mening tack vare att den förhåller 

sig till och skiljer sig från andra positioner eller andra livsstilar (Bourdieu 1993, s. 

19–20). Begreppet habitus, lanserat av Bourdieu, kan ses som ett system som 

bestämmer människans sätt att uppfatta, värdera, välja och handla byggt på en 

individens tidigare erfarenheter i livet (Nationalencyklopedin 2019)  

Lars Lilliestam (2009) beskriver Bourdieu’s habitusbegrepp bra och utförligt och 

kopplar det tätt samman med musiken. Lilliestam menar att habitus kan vara både 

individuell och kollektiv. Det rymmer också en habitus som rör musiken, att kunna 

spela, lyssna, sjunga, tolka och förstå musik. Även omdömen om musik är en viktig 

habitus – vi hör vilken musik som spelas eller framförs och vet därför också vilket 

värde den har och hur det kan användas av oss i rådande situation. Vidare menar 

Lilliestam att habitus i vissa avseenden är föränderlig men att processen är svår att 

bryta och att de reproduceras från generation till generation (Lilliestam 2009, s. 

180–182).  

Att ha ett visst kulturellt kapital, som att ha mycket goda kunskaper om musik, kan 

vara en tillgång och ger status, anseende och respekt. Det kulturella kapitalet är inte 

givet och kan variera beroende på vilket sammanhang en person befinner sig i. Det 

behöver nödvändigtvis inte endast tillhöra kunskap om det som benämns som 

”högkultur” utan visar också på vetskap om vad som är socialt och kulturellt 

gångbart i olika situationer (Lilliestam 2009, s. 182). En aspekt hos Pierre 

Bourdieu’s teorier är att olika former av kapital kan samspela eller växla med 
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varandra. Ett utbildningskapital eller ett kulturellt kapital kan transformeras till ett 

ekonomiskt kapital genom en examen eller ett välbetalt jobb. Bourdieus teorier kan 

ses som ett exempel på hur musiksmak och vanor hör ihop och kan uttrycka en 

människas eller en grupps identitet (Lilliestam 2009, s. 183) 

 

 

1.4 Metod, material och avgränsningar 
 

För att kunna återge Elsa Stenhammars (23/5 1866-18/2 1960) musikaliska 

verksamhet vad gäller hennes inblandning i folkkonserterna i Göteborg har jag 

granskat de tryckta primärkällor som finns tillhanda på Göteborgs 

Universitetsbibliotek och valt att göra ett nedslag i folkkonserternas program under 

en utvald period. Jag har valt den perioden (1915 – 1923) för att den behandlas i en 

utav handskrifterna. I handskriften skriver dåvarande föreståndaren för 

Arbetarinstitutet, Axel Jonsson, en rekommendation för utnämnandet till Litteris Et 

Artibus som beskrivs i kap 4.2. Vidare har jag även granskat det som finns på 

Göteborgs Universitetsbiblioteks handskriftsavdelning i form av utlåtande från Elsa 

Stenhammars kusin Wilhelm Stenhammar, genom hans skrivelser för utnämnandet 

av Litteris et Artibus år 1924. Litteris et Artibus är latin och betyder för ”vitterhet 

och konst” och är en utmärkelse som ges av hovet för konstnärliga insatser inom 

musik, litteratur och scenisk framställning (Kungliga hovets hemsida 2019). 

Styrkorna med detta material är att det är skapat under sin tid och återger Elsa 

Stenhammars arbete på ett mycket ingående sätt. Svagheterna är att skrivelserna är 

gjorda i samband med ett utnämnande för en medalj (Litteris et Artibus) vilket kan 

ses som problematiskt då det enbart är positiva ord som används. Av allt material 

jag har gått igenom framkommer inte något av negativ art kring Elsa Stenhammars 

arbete eller kring henne som person vilket i sig kan ses som en nackdel för 

nyanseringens skull.  

I givande mailväxling och senare också i ett fysiskt möte i september 2019 har jag 

haft nöjet att träffa i Eva Öhrström, professor i musikvetenskap. Eva Öhrströms, bok 

Elfrida Andrée - ett levnadsöde, har varit den största inspirationskällan för min 

uppsats. Genom samtal med Eva Öhrström har en större förståelse för rådande 

klimat för kvinnor generellt vid denna tid utkristalliserats men också specifikt för 

Elsa Stenhammar. Samtalet med Eva Öhrström kom att ägnas mycket åt Elfrida 

Andrée, Elsa Stenhammars moster och en diskussion om kvinnors möjligheter att 

verka som musiker under 1800 och 1900-talet. 

Jag har valt att koncentrera mig på Elsa Stenhammars familjeförhållanden och 

särskilt hennes relation till Elfrida Andrée och hur de tillsammans utvecklade 

folkkonserterna i Göteborg. Jag har också valt att fokusera på Elsa Stenhammar och 

hennes liv genom att sammanställa tidigare forskning med fokus på kvinnors 

möjlighet att musicera professionellt under 1800 och 1900-talet och på så sätt göra 

en historieskrivning. Att skriva om Elsa Stenhammars liv utan att titta på de sociala 

och kulturella aspekterna under rådande tid är går inte att undvika. För att förstå det 

samhällsklimat som rådde under den tid Elsa Stenhammar var verksam har en 
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historisk anknytning varit viktig. Göteborgs symfoniska kör är också ett arv efter 

Elsa Stenhammar som än idag lever kvar varför uppsatsen kommer att behandla 

detta. 

Inom den hermeneutiska metodens ramar har jag använt mig av kvalitativ textanalys 

av befintlig litteratur, materiel från handskriftsavdelningen i Göteborg och 

genomgång av materiel från Regionarkivet i Göteborg som innehåller 

Arbetarinstitutets Folkkonserters program. I min undersökning av folkkonserternas 

programblad från 1915 och framåt har jag stött på problem. På Regionarkivet i 

Göteborg finns tyvärr ett glapp mellan den 355:e folkkonserten 1911 till den 606:e 

folkkonserten 1921. Vidare är det också ett glapp mellan 1922 och den 631:e 

folkkonserten fram till den 806:e folkkonserten 1929 vilket har gett mig ett mindre 

detaljerat program vad gäller medverkande.  

Axel Jonsson, Arbetarinstitutets föreståndare, gjorde en särskild skrivelse vid 

nomineringen av Litteris Et Artibus. Detta brev, som ges i sin helhet i uppsatsen, 

hänvisar till de särskilda konserter jag analyserar och som Elsa Stenhammar har haft 

ansvar för, studerat in och sedan antingen varit medmusiker i eller dirigerat. Endast 

ett av dessa program har jag kunnat verifiera genom mina besök hos Regionarkivet i 

Göteborg. Resten är tyvärr inte arkiverade. För att addera förståelse kring 

konserternas uppbyggnad har en närmare läsning av Edström (1996), Öhrström 

(1999) och Claesson (2017) varit viktig för min analys av programmen. Edström 

behandlar folkkonserternas repertoarval generellt och Öhrström (1999) och 

Claesson (2017) behandlar Elsa Stenhammars repertoar specifikt. 

Uppsatsen kan också ses som en historieskrivning och jag försöker återskapa en röst 

från det förflutna. Min ambition är att lyfta fram berättelser som kanske inte primärt 

har tystats ner utan som har kommit i skymundan i vår samtid. Min metod under 

denna fas har varit den hermeneutiska metoden källkritik. Denna metod handlar om 

att uppnå bättre tolkningar av det historiska materialet i olika källor och den har en 

mängd olika regler för att angripa detta. Bland många regler kan nämnas några som 

har varit viktiga och svåra för mitt arbete och är hämtade ur boken Tolkning och 

reflektion (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 165):  

• En kvarleva är alltid värd mer än en berättande källa. 

 

• En källa vars äkthet inte är säker är inte värd något. 

 

• Eftersom ingen källa är absolut samtida - acceptera aldrig en ensamstående 

källa för en konkret sakuppgift, det krävs minst två källor. 

 

• En källa som är mer samtida med händelseförloppet är värd mer än en källa 

som är mindre samtida. 

Alvesson & Sköldberg (2017) menar att källkritiska element är väl lämpade för 

fallstudier då de har gemensamma nämnare i historieskrivningen. I min uppsats har 

det därför varit viktigt att undersöka olika material för att komma så nära sanningen 

som möjligt. Det har varit problematiskt vad gäller analysen av folkkonserternas 

programblad under den valda tiden (1915–23). Detta på grund av att källmaterialet 
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varit så tunt och ytterligare källor kring programmen saknas. Detta återkommer jag 

till i min analys. 

Vidare för historieskrivningen om Elsa Stenhammar har det, genom hela arbetet, 

varit en stor nytta för mig att ha läst Gunnar Ternhags (1999) artikel ”I fyra år levde 

jag tillsammans med en annan man” som handlar om Ternhags arbete med Hjort 

Anders Olsson (1865–1952). Ternhag skriver ingående hur det går till när man 

studerar en enskild musiker. Ternhag beskriver hur han såg på Olsson, hur hans syn 

på honom förändrades och hur Ternhags arbete bidrog till att förändra andras syn på 

honom (Ternhag 1999). Att åter ge liv till en icke levande person är svårt att hålla 

rent vetenskapligt menar Ternhag och beskriver därför ingående i sin artikel om 

olika perspektiv att förhålla sig till i arbetet med enskild musiker vilket jag 

genomgående har försökt att fokusera på min uppsats. 

• Huvudpersonens syn på sig själv och sin omvärld 

• Den samtida omvärldens syn på huvudpersonen 

• Författarens och hans/hennes samtidsperspektiv på huvudpersonen (Ternhag 

1999, s. 102) 

På Musikverket i Stockholm finns den stora Andrée/Stenhammarsamlingen, av 

logistiska och tidsmässiga skäl har jag valt att inte ta del av den. Genom detta val 

har jag med all sannolikhet gått miste om detaljerad information om Elsa 

Stenhammar som hade adderat en annan tyngd i mitt arbete. Hade jag ägnat mig åt 

att närmare granska brevväxlingen som Elsa Stenhammar förde med släkt och 

vänner, hade jag säkerligen haft mer material till Ternhags första perspektiv – 

huvudpersonens syn på sig själv och sin omvärld. 

Ternhags andra perspektiv har jag försökt att illustrera genom kapitel 2.1 Elsa 

Stenhammar – de tidiga åren samt kapitel 3.2 Elfrida Andrées och Elsa 

Stenhammars folkkonserter. Ternhags tredje perspektiv är presenterat genom hela 

uppsatsen men kanske framför allt i analysen och i sammanfattningen.  

Vidare har jag valt att inte utförligare ta upp Elsa Stenhammars tid på 

Medborgarskolan i Fogelstad där Elsa Stenhammar var verksam från1935 till 1954 

utan den nämns i sin korthet i analysen (Öhrström 2019). Anledningen till detta är 

att det inte ryms inom tidsramen för uppsatsen. 
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2 Kvinnors förutsättningar att musicera under 1800–

1900 talet 

Följande kapitel behandlar kvinnors förutsättningar att musicera under 1800–1900 

talet samt redogör för Elsa Stenhammars liv under de tidiga levnadsåren med 

avseende på utbildning och familjeförhållanden. Kapitlet utgör en sammanställning 

av hur Elsa Stenhammar har behandlats i tidigare forskning. Stora delar av kapitlet 

bygger på Eva Öhrströms avhandling Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-

talets Sverige (1987). Såsom tidigare lyfts fram i uppsatsen är Eva Öhrström den 

som mest detaljerat beskriver kvinnors förutsättningar under 1800-talet ur ett 

musikhistoriskt perspektiv. 

Det är känt att det finns en tydlig uppdelning mellan mäns och kvinnors möjligheter 

att musicera. Under 1700-talet hade exempelvis cembalon en viktig funktion och det 

var främst kvinnliga musiker inom den högre medelklassen som utövade detta 

instrument. Olle Edström menar i sin forskning att musiken hade, i kombination 

med sång, ofta hade ett värde och en betydelse för den borgerliga familjen. Både 

vad gällde kunskapen om musik och färdigheten att musicera (Edström 1996, s .36). 

Detta sågs som en symbol för familjen och kunde illustrera dess sammanlagda 

välstånd och bildningskapital. Konserter som innehöll sång och piano eller en ensam 

cembalo, åtnjöts oftast i den arena eller rum som kom att kallas salonger (Öhrström, 

1989, s. 9–12). Förekomsten av offentliga konserter förutom vid det större 

institutionerna under 1800-talets början var få och salongen hade stor betydelses. 

Begreppet salong kan beskrivas som privata eller halvt offentliga konsertarenor som 

var mindre och mer intima än de som gavs vid de offentliga konsertlokalerna 

(Öhrström 1987, s .21–23). 

Den kvinna som var ogift under 1800-talets första hälft räknades fortfarande som 

omyndig och det ansågs olämpligt att röra sig utanför hemmet utan en förmyndares 

godkännande. Det var inte möjligt för den ogifta kvinnan att söka sig till 

yrkesutbildningar eller anställningar och salongen var därför viktig för att ha en 

möjlighet att socialisera sig (Öhrström 1987, s. 19). 

 

Under 1800-talets mitt förändrade drastiskt kvinnors liv och de ansågs vara myndiga 

efter 25 års ålder. Detta i kombination med att samhällsvillkoren ändrades gjorde 

det möjligt för kvinnor att söka sig till olika former av utbildningar.  

Inom musiklivet på 1800-talet var det för kvinnan möjligt att välja mellan två 

inriktningar, sångerskans eller musiklärarinnans (Öhrström 1987, s. 33). Elsa 

Stenhammar, vars mor var operasångerskan Fredrika Stenhammar och systern 

kompositören och organisten Elfrida Andrée, skolades tidigt i hemmet. Den 

musikutövningen som gavs i hemmet ansågs var tillräcklig för att på sikt ta egna 

elever. Musiklärarinneyrket kallades ofta också för guvernant. Guvernanten 

anställdes ofta i hemmen och undervisade i klaverspel och sång. Men det var inte 

möjligt för vilken kvinna som helst att ta anställning som guvernant utan det 

krävdes at man kom från ”rätt klass”. Detta för att man också skulle kunna lära ut 

klassens sociala seder och koder (Öhrström 1987, s. 34)  
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Den offentliga utbildningen för flickor inom musik stavades Kungliga Musikaliska 

Akademien och tog emot elever under två perioder, den första perioden 1797–1821 

och den andra perioden startade 1854 (Öhrström 1987, s. 37). I början på 1900-talet 

började det offentliga musiklivet ta form och salongen som arena fasades succesivt 

ut för att en bit in på 1900-talet försvinna helt.  

Trots att Kungliga Musikaliska Akademien öppnade upp för kvinnor och att Elsa 

Stenhammar hade stöd från hemmet var det svårt att försörja sig för kvinnor som 

ville bli musiker. Klimatet var med andra ord hårt. Kvinnor togs inte på allvar och 

likställdes aldrig männen och hamnade konstant i underläge. Enligt Anne Reese 

Willéns avhandling hade kvinnorna tillgång till musiklivet och kunde bedriva sin 

yrkesverksamhet offentligt. Dock hade kvinnorna inte tillgång till de högre 

positionerna och väldigt lite utrymme och handlingsmöjligheter i debatten (Reese 

Willén 2014, s. 22)  

Professor Karin Hallgren (2019) menar dock i sitt abstract till Svenska Historiker 

mötet 8–10 maj 2019 att man kan förmoda att kvinnor haft större plats i musiklivet 

än vad man tidigare trott. Hallgren menar att man genom studier av tidigare 

arkivmaterial har kunnat skönja en annan sanning. I skrivandets stund är detta ett 

ämne för en kommande artikel som Karin Hallgren arbetar med. Vad slutsatserna av 

denna artikel kommer att bidra med och om eller hur den kan kasta omkull 

föreställningarna om kvinnors underordnade ställning återstår att se.   

 

2.1 Elsa Stenhammar -de tidiga åren 
 

Elsa Stenhammar föddes den 23 maj 1866 i Stockholm. Som tidigare nämnt var 

hennes mor Fredrika Stenhammar, operasångerska född Andrée och hennes far var 

Oscar Fredrik Stenhammar operasångare. Fredrika Stenhammar var lillasyster till 

kompositören, organisten, kördirigenten och dirigenten Elfrida Andrée.  

Syskonen Elfrida Andrée och Fredrika Stenhammar stod varandra väldigt nära och 

följdes åt i sina karriärer under 1800-talets mitt. Redan från tidig start favoriserade 

pappan Andreas Andrée den yngre systern Fredrika och mycket kraft lades på 

hennes bildning och framgång (Öhrström 1999, s. 184). Tidigt i Elsa och hennes 

tvillingbror Sigfrids liv lämnades de hos mostern Elfrida Andrée när mor och far var 

ute på olika konstnärliga uppdrag. Tidigt förstod Elfrida Andrée att lilla Elsa var 

mycket musikalisk och Fredrikas planer var att Elsa skulle bli sångerska och pianist 

(Öhrström 1999, s.184). När Elsas mor tragiskt dör i unga år 1880 tar Elfrida då 14-

åriga Elsa under sina vingar och flyttar till Göteborg. Elsas bror Sigfrid stannar 

några år till i Stockholm hos sin far Fredrik Stenhammar.  

Under sin barndom undervisas Elsa och tvillingbrodern Sigfrid av morfar Andreas 

Andrée i musik. Undervisningen tas sedan över av Marie-Louise Öberg som också 

undervisar Elsas och Sigfrids kusin Wilhelm Stenhammar. Wilhelm Stenhammar 

kom senare i livet att räknas som en utav de mest kända svenska kompositörerna 

och dirigenterna under denna tid (Öhrström 1999, s. 208).  
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Snart tar Elfrida Andrée över Elsa Stenhammars musikundervisning och den 

innehåller nu sång, orgel och harmonilära. Elsa Stenhammar tar sin organistexamen 

1885 vid Musikaliska akademiens konservatorium i Stockholm (Öhrström 1999, s. 

209). Elsa Stenhammars planer var inte initialt att bli organist som sin moster 

Elfrida utan hennes ambition var att slå igenom på teaterområdet. Elsa hade inte sin 

mors vackra stämma utan satsade istället på talteater och 1886 antogs hon som elev 

på Musikaliska akademins elevskola som utbildade aktörer till både de dramatiska 

och lyriska scenerna (Öhrström1999, s. 209). 

1888 reser Elsa Stenhammar tillbaka till Göteborg. Hon får endast små roller på 

Stora Teatern under säsongen 1888–1889. Lärare vid Musikaliska Akademiens 

elevskola menade att trots att Elsa Stenhammar hade talang var det mer som talade 

emot en god skådespelarkarriär och man pekade på att hon ansågs vara för högtidlig 

och styv. Elfrida försöker förgäves stötta och uppmuntra sin systerdotter och åren 

1889–1890 reser Elsa till Paris för att studera vidare inom skådespelarskrået vilket 

inte ger utdelning och hennes skådespelarkarriär går i graven. Men likt Elfrida 

Andrée verkar Elsa Stenhammar också ha en inneboende kraft och låter sig inte 

nedslås av detta faktum. 1891 tar Elsa kantorsexamen i Stockholm och under 1890-

talet tar hon i Göteborg också elever i sång, musikteori, orgel och recitation. Elsa 

Stenhammar startar också en damkör som fick hennes namn, Elsa Stenhammar-

kören som i början av 1900-talet var vida känd inte bara i Göteborg utan även i 

Stockholm (Claesson 2017, s. 18). 

 

3 Folkkonserterna 

Detta kapitel undersöker Göteborgs Arbetarinstituts folkkonserter och beskriver 

verksamheten både ur musikalisk som organisatorisk synvinkel. Karl Valentin lyfts 

inledningsvis fram som en viktig aktör för folkkonserterna. Vidare skildras hur Elsa 

Stenhammar tillsammans med Elfrida Andrée tog över efter Karl Valentin och 

kapitlet undersöker hur Andrée och Stenhammar arbetar vidare med folkkonserterna 

och utvecklar dem. Här skildras också, genom en analys av folkkonserternas 

programblad under en utvald period, vad för typ av repertoar som Elsa Stenhammar 

arbetar med. Kapitlet belyser också Elsa Stenhammars betydelse för folkkonserterna 

under sin verksamma tid där. 

Arbetarinstitutets folkkonserter startades 1895 i Göteborg med Karl Valentin som 

musikalisk ledare. Göteborgs Arbetarinstitut startades 1883 och man hade 

Stockholms Arbetarinstitut som förebild. Stockholms arbetarinstitut grundades av 

Anton Nyström som var läkare. Man ville ge föreläsningar 6 kvällar i veckan samt 

söndagsmorgnar mot en låg avgift. Ämnen som erbjöds var matematik, astronomi, 

anatomi och fysik, kulturhistoria, statskunskap, humanistisk och estetisk 

fortbildning. Tanken på folkkonserter var inte Göteborg först med utan Stockholm 

hade också långtgående planer på detta men man hade problem med lokalerna och 

först 1894 gavs den första folkkonserten i Stockholm. Det musikaliska utbudet i 

slutet av 1800-talet var begränsat och de som hade tillgång till att njuta av en 
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konsert hade råd att betala biljettpriserna och hade kläder lämpade för konsertbesök 

(Edström 1997, s. 87–88). 

Under flera år hade tanken varit riktad på att genom anordnande av konserter och 

uppläsning av poesi tillgodose det behov av estetisk njutning som hade eftersökts av 

arbetarinstitutets klientel. Till följd av de priser som man hade varit tvungen att ta 

för att kunna genomföra detta, hade idén inte kunnat förverkligas. Styrelsen 

utfärdade1894 ett upprop i syfte att bilda en musikfond vars avkastning skulle 

användas för folkkonserterna. Det tillsammans med gåvor av enskilda personer samt 

bolag utgjorde möjligheterna för starten av folkkonserterna i Göteborg (Journal 

Majorna 1, Folkrörelsernas arkiv) 

I Göteborg beslutades att från och med våren 1895 skulle fem konserter ges 

varannan fredag. Dessa skulle innehålla ”sång, instrumentalmusik, deklamation och 

om möjligt, föredrag öfver ämnen ur tonkonstens historia, belysta genom sång eller 

musik” (Öhrström 1999, s. 76). Inträdet skulle hållas lågt till en summa på 25 öre 

och man vände sig arbetarklassen. Till en början innehåller programmen mestadels 

svensk musik med både klassisk musik och folkmusiksånger. Under de första fem 

konserterna framförs endast sex stycken verk av tonsättare utanför Norden: Godard, 

Mendelssohn, Mozart, Riccius och Vieuxtemps (Öhrström 1999, s. 277). 

Arbetarinstitutets konserter var förlagda till Arbetareföreningens hus vid Järntorget i 

Göteborg och denna sal rymde 600 personer. Redan från start hade det varit fullsatt 

och under de första fem konserterna hade det i publiken varit närmare 3000 åhörare 

(Berrman & Ideström 1983, s. 73) 

 

3.1 Karl Valentin 
 

Vid Folkkonserternas start utsågs Karl Valentin (1853–1918) som musikalisk 

ledare. Karl Valentin föddes i Göteborg och kom ifrån en välbärgad 

köpmannafamilj (Ramsten 2016, s. 107). Karl Valentin var utbildad i Leipzig och 

disputerade på en avhandling om svenska folkmelodier, han var också utbildad i 

musikhistoria. Valentin var en hängiven folkbildare och folkkonserterna präglades 

av musikhistoriska inslag och introduktioner under hans ledning 1895–1897 

(Öhrström 2009). Valentin valdes in som ledamot i Kungl. Musikaliska akademien 

1897 strax efter att han flyttat tillbaka till Stockholm efter sina år i Göteborg 

(Öhrström 2014). 

Hans val av avhandlingsämne var säkert en av anledningarna till att Karl Valentins 

folkkonserter präglades av svenska tonsättare med folkmusikinslag. Valentins 

introduktioner var också ett viktigt inslag och var uppskattade både av publiken men 

också ur Arbetarinstitutets synpunkt om fortbildning för arbetarklassen (Öhrström 

1999, s. 278). Än idag finns introduktionerna kvar hos Göteborgs Symfoniker och 

ges en timma före varje abonnemangskonsert, detta kan ses som en rest från 

folkkonserternas tid.  
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3.2 Elfrida Andrées och Elsa Stenhammars folkkonserter 
 

Hösten 1897 ersätts Karl Valentin av främst Elfrida Andrée men Elsa Stenhammar 

finns också i bakgrunden och har funktionen av att ackompanjera solister och leda 

de olika körerna. Formen på folkkonserterna var i princip densamma från start till 

dess att Elsa Stenhammar lämnade Göteborg för Stockholm 1936. Även om 

Göteborg fram till 1905 saknade en fast orkester rådde det inte brist på konserter 

som innehöll både stora körverk och operor främst förlagda på Stora Teatern i 

Göteborg. Det spelades och framfördes också en mängd kyrkokonserter i 

Domkyrkan och Kristine Kyrka, Hagakyrkan och Johanneskyrkan och Göteborgs 

musikliv ansågs väldigt rikt. Folkkonserterna användes sig av musiker ur 

Harmoniska sällskapet för sina konserter och det föreföll inte svårt att engagera 

frilansmusiker på den tiden (Öhrström 1999, s. 275–283). För att stå ut i detta rika 

utbud nischade sig Arbetarinstitutets folkkonserter på följande sätt: 

 

• man vände sig till en arbetarklass och inte till en medel- eller borgarklass 

• priset var kraftigt subventionerat och fanns i ett spann mellan 15 och 25 öre 

mot det vanliga priset som var 2–4 kr 

• man tog fasta på en repertoar som ansågs bildande och man framförde 

musik av J.S Bach, Händel, wienklassikerna, romantikerna, nykomponerad 

centraleuropeisk musik samt den nordiska repertoaren (Öhrström 1999, s. 

279) 

 

Elfrida Andrée och Elsa Stenhammar får genom sina folkkonserter en stabil och 

trygg plattform att stå på då folkkonserterna var den enda återkommande 

konsertverksamheten vid denna tid (Öhrström 1999, s. 280).  

Att Andrée och Stenhammar under början av 1900-talet var etablerade framgår i 

följande citat. Citatet beskriver emottagandet av folkkonserter nr. 100 och är hämtat 

ur Arbetarinstitutets Jubileumsskrift under verksamhetsåret 1902–1903. 

Jubileumsskriften i sin tur refererar till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning: 

100:de folkkonserten gafs härstädes igår. Det var en kyrkokonsert, hvilken 

hölls i Kristine kyrka. Åhörare fyllde templet till sista plats, och många flere 

hade fåfängt få biljetter. Programmet upptog följande nummer: Ur oratoriet > 

Messias> af Händel: inledning för orgel utförd af fröken ELFRIDA ANDRÈE, 

och recitativ och aria, sjungen af fröken MATILDA BOHLE; motett av 

MENDELSSOHN, för tre stämmor; orgelsymfoni af GUILMANT, utförd av 

fröken Andrée – en sällsam och vacker effekt gjorde det, då mot slutet en 

människostämma (fröken ELSA STENHAMMAR) varifrån inifrån orgeln 

blandade sig med orgeltonerna; ur oratoriet >PAULUS> af Mendelssohn: kör, 

recitativ och aria, utförd av fröken Bohle, samt slutkören >Vaknen> upp, en 

stämma ljuder. 

Det är ingen liten summa av musikalisk njutning och bildning, dessa konserter 

gifvit den stora allmänheten. De hafva pågått sedan februari 1895 och från 
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början varit föremål för den lifligaste tillslutning. Den stora mängden af 

åhörare har varit folk i smärre omständigheter, hvilka icke eller sällan hafva 

råd att besöka andra konserter med deras högre priser, men som här mot billig 

afgift fått glädjas åt god och väl utförd musik. Huru spridd lusten för musik, 

och god sådan, där konserter af sådan art anordnats, och det har visat sig äfven 

här. Till regeln hafve konserterna hålligt i Arbetarföreningens stora sale, men 

delvis äfven i andra lokaler, hvarjämte några kyrkokonserter hållits. Ibland har 

ett större musikverk eller partier däraf upptagit en hel konsert eller en 

hufvuddel däraf. Sålunda har GRIEGS gripande <Foran Sydens kloster> 

gifvits, GADES <Elverhöi>, partier ur <Paulus> och <Orfeus>. De 

medvärkande hafva mestadels varit musikälskare och musikälskarinnor inom 

samhället, hvilka ledts af intresse, för den goda saken. Ledare för 

folkkonserterna var först dr. KARL VALENTIN. Efter hans flyttning till 

hufvudstaden 1897 öfvertogs ledningen av fröken ELFRIDA ANDRÈE, som 

med varmaste intresse för den betydelsefulla uppgiften och i enlighet med den 

vackra grundsatsen: >Intet är godt nog för folket> oförtröttadt styr och ställer 

med deta hela (Berrman & Ideström 1983, s. 79-80) 

 

Av citatet ovan kan man kan utläsa att konserten var välbesökt ur samhällets olika 

skikt även om avsikten med dessa konserter var att de skulle gagna den klass som 

inte hade råd att besöka dessa konserter. Vidare kan man få en uppfattning om att 

konserten uppskattats och hur den lockar till att fortsätta besöka folkkonserterna. 

Här nämns Elsa Stenhammars röst i korthet samt en beskrivning av de olika verken 

som framförts på denna konsert. I övrigt tar citatet upp ytterligare verk som 

framförts och det visar på en stor variation både vad det gäller nationalitet på 

kompositörer men också omfång på verkens storlek. Man finner också en indikation 

på att Arbetarinstitutets folkkonserter har verkat för ”njutning och bildning för den 

stora allmänheten” (Berrman & Ideström 1983, s. 79). Här nämns också 

övertagande av folkkonserterna i positiva ordalag. I Jubileumsskriften nämns tyvärr 

inte skribenten vid namn. 

Elsa Stenhammar träder in i kommittén för folkkonserterna 1902 och det täta arbetet 

mellan Elfrida Andrée och Elsa Stenhammar fortsätter. De menar att man med hjälp 

av musiken kan väcka det goda i människan (Berrman & Ideström 1983, s. 86). Vad 

de menar med detta kan man endast spekulera i. Mina slutsatser är att Andrée och 

Stenhammar uppmuntrar till musikalisk bildning, en möjlighet att möta likasinnade 

och erbjuda en plattform där det var möjligt att roa sig utan att det skulle bli en 

alltför kostsam historia. Andrée och Stenhammar bidrar senare till starten av det 

som idag är de årliga skolkonserterna på Konserthuset. Folkkonserternas konserter 

för barn startar 1906–1907 som särskilt tillskrivs ”förskolebarn ur de högre 

klasserna” (Berrman & Ideström 1983, s. 81). Varför man här frångår tanken om att 

folkkonserterna var tänkta för de lägre bemedlade klasserna och ger konserter för 

barn ur de högre klasserna framgår inte i Berrman & Ideströms Jubileumsskrift men 

det vore spännande att undersöka närmare. 
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3.3 Analys av folkkonserternas programblad 1915–1923 
 

I nästföljande kapitel presenteras en kort analys över 15 folkkonserter som Elsa 

Stenhammar själv lett från 1915 och fram till 1923. Urvalet av dessa programblad 

kommer från ett dokument från Göteborgs Arbetarinstitut underskrivet Axel 

Jonsson som var institutets föreståndare från 1904–1939 (Handlingar rörande 

släkten Mannheimer).  Dokumentet fungerade som ett underlag för utnämningen av 

Elsa Stenhammar till Litteris et Artibus, en medalj instiftad av Carl XV 1853 

(Kungahuset 2019). Elsa Stenhammar hade sedan 1902 tillhört kommittén för 

folkkonserterna och från 1897 och framåt hade Elsa Stenhammar biträtt Elfrida 

Andrée. Dokumentet bekräftar Öhrströms (1999) resonemang om att Elsa 

Stenhammar får en mer framträdande roll samt får större ansvar för innehåll och 

utförande när Elfrida Andrée succesivt tar ett steg tillbaka (Öhrström 1999, s. 294). 

Utförligare förklaring av Litteris et Artibus finns att läsa i kapitel 4.2 på sidan 23. 

Programbladen för konserterna redovisas i tabellform på sidan 17 och är uppdelade 

med avseende att visa vilket år konserten ägde rum, nummer på folkkonserten, 

kompositör, kön, födelseår och död för kompositören samt om verket är vokalt eller 

instrumentalt. Där det har rått tvetydigheter har jag valt att skriva oklart. 

Informationen har då varit för knapphändig för att säkerställa korrekt. Detta har 

bland annat gällt en kompositörs död och några verk. Fullständiga program återfinns 

i bilaga 1. 

För att guida läsaren genom tabellerna kommer jag först att redovisa några 

sammanfattande reflektioner rörande vilka som har medverkat och mina tankar om 

de oftast vokala verkens ackompanjemang. En återknytning till professorerna Eva 

Öhrström och Olle Edströms forskning i samband med folkkonserterna program 

diskuteras därefter. Det efterföljs sedan av en beskrivning av romantiken vilken är 

den period de flesta kompositörer i programbladen hör till musikhistoriskt. Slutligen 

diskuteras de metodologiska svårigheterna som dykt upp i analysen av 

programbladen. 

Vid genomgång av programbladen för folkkonserterna i Göteborg är Elsa 

Stenhammars damkör flitiga gäster och verkar utgöra stommen i många konserter. 

Elsa Stenhammar startar nämligen 1904 en körskola för de mindre bemedlade 

flickorna i Göteborg. Dessa tillsammans med Elfrida Andrées elever och Elsa 

Stenhammars egna elever bildar sedan Elsa Stenhammars damkör som också gick 

under namnet Folkvisekören. Enligt Göteborgs Symfoniska Jubileumsprogram, när 

Göteborgs Symfoniska kör fyllde 100 år, blir denna folkvisekör ett välkänt namn på 

den svenska musikscenen, så väl i Göteborg som i övriga Sverige. Detta sker mellan 

åren 1906–1936 (Claesson 2017, s. 16–19). Från Elsa Stenhammars körskola bildas 

sedan också Domkyrkans körer efter att hon 1907 tillträdde som kantor där. För 

Arbetarinstitutets räkning startar hon en körskola för herrar och tillsammans med 

damkören formas Elsa Stenhammarkören. Konsertant opera och ibland även 

sceniska sådana framförs i förkortat skick och blir utmärkande för Elsa Stenhammar 

inte bara i folkkonserternas regi utan även i musiklivet i övrigt (Claesson 2017, s. 

16–19).   
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Det framgår inte av programbladen om det är en orkester som medverkar eller om 

det är Elsa Stenhammar som ackompanjerar dem vid pianot. Öhrström (1999) menar 

att Elfrida Andrée ibland ackompanjerade vissa större körverk vid orgeln och att det 

täta samarbetet med Göteborgs Orkesterförening gjorde att tillgången till musiker 

var stor (Öhrström 1999, s. 294–295).  Mest troligt är att det är en orkester som 

medverkar med tanke på vissa konserters repertoar, exempelvis de konserter som 

har stora operaverk i programmet, se bilaga 1. Det är tyvärr bara möjligt att 

spekulera i frågan då det inte framgår av programbladen om det medverkat större 

ensembler. Det går inte heller att återfinna information om detta i de källor som 

undersökts.  

Edström (1996) menar att den mest förekommande typen av musik under 

folkkonserterna är sånger av romantiska och samtida nordiska tonsättare. En del av 

repertoaren är stycken för solopiano eller violin framförda med 

pianoackompanjemang. Konsertanta operor och körverk var vanligt förekommande 

(Edström 1996, s. 555–556). Enligt min analys finner jag att det förekom mest 

vokala verk med tonvikt på körverk och konsertanta operor. Därmed bekräftas 

Edströms forskning av musiken som framförs under folkkonserterna i Göteborg vid 

denna tid. 

Samtliga konserter har nästan uteslutande vokala verk antingen för enbart en solist 

eller flera solister samt för kör. Nästan alla kompositörer är födda under 1800-talets 

mitt med några få undantag som Palestrina (1525–1594) under renässansen och W. 

A Mozart (1750–1791) och J. Haydn (1756–1791) under wienklassicismen. 

Repertoaren är genomgående romantisk. Romantiken kännetecknas bland annat av 

romansen eller lied som är pianoackompanjerad sång. Jämfört med klassicismen 

som ansågs hålla en form och utmejslad struktur i sina verk hade romantiska verk 

betoning på känsloutspel, klanglig rikedom och harmonisk färggrann palett. 

Kammarmusiken som tidigare var ett vanligt inslag i salongen flyttar ut och blir mer 

utåtriktad. Operakonsten utvecklas på olika sätt i olika länder men gemensamt för 

dem är att den tar sig an de stora frågorna som mänsklighetens- och nationernas 

öden. Romantiken som till en början hade sitt fäste i Tyskland spred sig sedan till 

olika länder och utmynnande sedan i nationalromantiken. Kända nordiska 

kompositörer från denna tid är E. Grieg, J. Sibelius och W. Stenhammar (Sadie 

1987, s. 284–87). 

I programbladen ses glimtar ur den nordiska repertoaren. Exempel på dessa är 

Elfrida Andrées kompositioner, Adolf-Fredrik Lindblads sånger, Ebba Wirsén- 

Lundqvist stycke och August Söderman- och Niels Wilhelm Gades sånger (se bilaga 

1.). Tre stycken är komponerade av kvinnor. Helena Munktell, Elfrida Andrée och 

Ebba Wirsén -Lundqvist. Min egen genomgång visar också en överrepresentation av 

manliga kompositörer. Genomgången bekräftar också Elsa Stenhammars förkärlek 

till körverk och konsertanta operor vilket lyser igenom i hennes konserter.  

 

För att i analysen säkerställa verkens tillhörighet (instrumentellt, vokalt osv) har jag 

rådfrågat chefsbibliotekarie Kristian Karlstedt på Göteborgs Symfoniker AB. 
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År Konsert  Kompositör Kön Årtal Typ av 

verk 

1915 445 Reinhaler M Romantiken Vokalt 

  Weingartner M 1863 - 1942 Vokalt 

  Scharwenka M 1850 - 1924 Vokalt 

  Hoffman/(Rezineck, se not. i 

texten s. 19 

M 1860 - 1945 Vokalt 

  Offenbach M 1819 - 1880 Vokalt 

  Bargiel M 1828 - 1897 Vokalt 

      

1915 451 A.F Lindblad M 1801 - 1878 Vokalt 

  Andrée K 1841 - 1929 Vokalt 

  Munktell K 1852 - 1919 Vokalt 

      

1915 465 Mehul M 1763 - 1817 Vokalt 

  Tjajkovskij M 1840 - 1893 Vokalt 

  Scharwenka  M 1850 - 1924 Vokalt 

      

1915 465 W.A Mozart M 1756 - 1791 Vokalt 

  Weber M 1786 - 1826 Vokalt 

      

1916 475 Händel M 1685 - 1759 Vokalt 

      

1916 482 J.S Bach M 1735 - 1782 Vokalt 

  Mendelssohn M 1809 - 1847 Oklart 

  A.F Lindblad M 1801 - 1878 Vokalt 

  Andrée K 1841 - 1929 Vokalt 

  Bargiel M 1828 - 1897 Vokalt 

  Arditi M 1822 - 1903 Oklart 

  Weber  M 1786 - 1826 Vokalt 
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År Konsert Kompositör Kön Årtal Typ av 

verk 

1916 483 Flotow M 1812 - 1883 Vokalt 

      

1917 500 Flotow M 1812 - 1883 Vokalt 

      

 517 A. Söderman M 1832 - 1876 Vokalt 

  Gade M 1817 - 1890 Oklart 

      

1918 534 Massenet M 1842 - 1912 Oklart 

  Gade  M 1817 - 1890 Vokalt 

  Wiersén - Lundqvist K 1890 - ? Vokalt 

      

1919 554 Adam M 1803 - 1856 Vokalt 

      

1920 587 Palestrina M 1525 - 1594 Vokalt 

  Haydn M 1732 - 1809 Vokalt 

  Andrée K 1841 - 1929 Vokalt 

      

1921 600 Andrée K 1841 - 1929 Vokalt 

      

1921 609 Gluck M 1714 - 1787 Vokalt 

      

1922 636 Gluck M 1714 - 1787 Vokalt 

      

1923 658 Andrée K 1841 - 1929 Vokalt 
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Genomgången av programbladen har väckt en del metodologiska frågor om 

materialets karaktär, rörande kompositörers namn samt avsaknad av nummer eller 

andra identifierande markörer. Något jag har funderat på är varför det alterneras 

mellan ledning och dirigent vilket i sitt sammanhang borde vara samma sak. Har 

Elsa Stenhammar, som själv var alt, själv medverkat på någon av konserterna? Finns 

det en konstnärlig anledning bakom benämningarna eller är det okunnighet från 

författarens sida? Vidare förekommer det regelrätta felstavningar på kompositörerna 

vilket är det enda jag har åtgärdat i presentationen av programmen som ligger i sin 

helhet bilaga 1. 

Vad gäller folkkonsert nr. 445 undrar jag om det är en felskrivning i handskriften 

jag undersökt. Det finns ingen Hoffman med ett n eller Hoffmann med två n som 

komponerat en opera som heter Donna Diana, däremot är anges Emil von Reznicek 

som upphovsman till denna opera (Wikipedia 2019). Är det en felskrivning? Eller är 

Hoffmans opera Donna Diana försvunnen?  

 

Folkkonsert nr. 609 är det enda programmet av de 14 konserter som getts och som 

jag kan verifiera mot Regionarkivets sparade programblad av folkkonserterna. I 

bilaga 1 har jag också adderat solisterna och deras roller för denna konsert. Av 

någon anledning är det ett glapp i programmen från den 355:e folkkonserten 1911 

till den 609: folkkonserten 1921. Det är sedan ett glapp mellan 1922 och den 631:e 

folkkonserten fram till den 806:e folkkonserten 1929 på Regionarkivet i Göteborg. 

En anledning till detta kan vara första världskrigets påverkan på ekonomin 

(Berrman & Ideström 1983, s. 82). En del av folkkonserterna flyttas till 

Konserthusets lokaler, kanske fick då Konserthuset i uppdrag att producera 

programmen vid denna tid och att dessa ingår i en annan samling eller har 

sanktionerats bort av ekonomiska skäl. I mitt sökande har jag inte stött på dessa 

program i några andra arkiv. Det har inneburit att det inte är möjligt att addera 

ytterligare information om de medverkande eller säkerställa programmens 

korrekthet mot Axel Jonssons dokument (Handlingar rörande släkten Mannheimer). 

 

Dokumentet avslutas med en redogörelse av Axel Jonsson, föreståndaren för 

Arbetarinstitutet, om Elsa Stenhammars arbetsinsatser. Det redogörs hur hennes 

elever och hon själv har medverkat på folkkonserterna. Först här kommer det fram 

att Elsa Stenhammar har medverkat med deklamation vilket är ett annat ord för 

recitation eller konstnärlig uppläsning. Den informationen återfinns inte i 

programbladen.  
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Fröken Stenhammar har därjämte accompagnerat vid ett stort antal konserter 

och även medverkat med deklamation. Vid arbetsåren 1914-15, 1915-16, 1916-

17 har fröken Stenhammar meddelat undervisning i sång vid de av Göteborgs 

Arbetarinstitut anordnade sångkurserna. Dessutom har hon i stor utsträckning 

meddelat enskild undervisning i sång; ett betydande antal av hennes elever ha 

medverkat vid folkkonserterna, dels som solister, dels som medlemmar i 

körerna.  

Göteborg den 5 februari 1924 

Axel Jonsson Institutets föreståndare (Handlingar rörande släkten 

Mannheimer) 

 

 

1936 utbryter en konflikt i folkkonserternas musikkommitté som resulterar att Elsa 

Stenhammar får avsluta sitt arbete med folkkonserterna. Bakom konflikten står en 

man vid namn Torsten Ahlgren som sedan en tid ingick i musikkommittén. Torsten 

Ahlgren var en ung man med humör och Elsa Stenhammar en äldre dam i 70-års 

åldern. Hans resonemang byggde på en tro om att tiderna förändras och att den nya 

generationen hade en annan smak än den Elsa Stenhammar stod för. I samband med 

Elsa Stenhammars avsked avgår ytterligare en medlem i kommittén, Elisabeth 

Mellgren, i sympati med Elsa Stenhammar (Öhrström 1999, s. 296). Den 

bakomliggande konflikten kan ha sin grund i ett mönster av maktstruktur. Det 

behandlar jag vidare i redovisning av analys kap. 5.  

 

 

4 Göteborgs Symfoniska kör 

Det här kapitlet ämnar besvara en av mina frågor, nämligen på vilket sätt Elsa 

Stenhammar haft betydelse för bildandet av Göteborgs Symfoniska kör, den kör 

som vid grundandet hette Göteborgs Konserthuskör. Vi rör oss ifrån folkkonserterna 

och dess körverksamhet och följer Elsa Stenhammars väg mot att bli Göteborgs 

Symfoniska körs körledare. 

Under tiden folkkonserterna hade sina glansdagar startar Göteborgs 

Orkesterförening 26 april 1905 och den 11 oktober ger de sin första konsert på 

Konserthuset som då låg på Heden i Göteborg (Edström, 1997, s.88). Att starta 

Göteborgs Orkesterförening var möjlig med hjälp av medel från Eduard Magnus 

musikfond och Göteborgs orkesterkassa (Göteborgs Orkesterförening 1905–1969). 

För att täcka de årliga utgifterna uppmanades allmänheten att bidra med medel och 

kunde på detta sätt få tillgänglighet till årets abonnemangskonserter. Likt 

folkkonserterna skulle avgiften fortsatt vara låg och man ville nå en bred publik. 

Olikt folkkonserterna ville man fokusera på symfoniska verk istället för de 

vokalkonserter som ofta gavs inom ramen för folkkonserterna (Riksarkivet, 

Göteborgs Orkesterförening 2019.  
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Elsa Stenhammars kusin Wilhelm Stenhammar blir orkesterns chefdirigent 1907 

och kom att stanna hos Göteborgs Symfoniker till 1922. Elsa Stenhammar får 1916 i 

uppdrag av Göteborgs orkesterförening att anordna sångkurser och en särskild 

körskola bildades vid denna tid. Denna körskola ligger till grunden för det vi idag 

kallar Göteborgs Symfoniska kör men som då hade namnet Konserthuskören. Den 

inledde sin verksamhet 1917 med Elsa Stenhammar som sin ledare. Elsa 

Stenhammar jobbar tätt tillsammans med sin kusin, chefdirigenten Wilhelm 

Stenhammar. Elsa hade hand om körskolan såväl som Konserthuskören fram tills 

hon slutade 1935 vid 70 års ålder. Hon lämnade sin post efter en tvist med 

dåvarande chefdirigent Tor Mann (Öhrström 1999, s. 294–297).  

 

4.1 Valet av Elsa Stenhammar som ledare för Göteborgs 

Konserthuskör 
 

Medan Elfrida Andrée stod för de stora konserterna inom folkkonserternas regi var 

det Elsa Stenhammar som höll i kontinuiteten. Hennes damkör hade regelbundna 

framträdanden och Elfrida Andrée och Elsa Stenhammar får 1909 hyra ett särskilt 

rum i Arbetaföreningens hus för att öva med kören. Elfrida tar succesivt ett steg 

tillbaka och Elsas roll blir mer framträdande på grund av Elfridas höga ålder. Elsa 

Stenhammars körverksamhet var väl etablerad och man sökte i december 1915 ett 

särskilt anslag hos stadsfullmäktige för ett riktat ekonomiskt stöd för damerna i Elsa 

Stenhammars kör. Frågan om stadsbidrag bordlades 1915 men redan 1916 anmäler 

Elsa Stenhammar att hon har fått frågan från Göteborgs orkesterföreningar att 

anordna sångkurser. Ansvaret flyttades då från Arbetarinstitutet och till 

orkesterföreningen (Öhrström 1999, s. 294). Göteborgs Orkesterförening är det som 

idag heter Göteborgs Symfoniker. 

 

Elsa Stenhammarkören, den kör som Elsa Stenhammar redan tidigare hade grundat 

hade vid ett flertal tillfällen jobbat tillsammans med Göteborgs orkesterförening.  

Det är därför inte en novis som tillfrågas när förfrågan kommer från kusin Wilhelm 

Stenhammar om att starta en körskola på Göteborgs Konserthus. Elsa Stenhammar 

är en van repetitör och har redan gedigen erfarenhet av att driva körskolor. Att hon 

sedan har en släktskaplig koppling till körens dirigent tror jag har varit betydande 

men inte på något sätt avgörande för hennes tjänst som körens ledare. Förutom att 

vara körens ledare och instruktris lär hon också ut musikteori för orkesterskolans 

medlemmar. 

I Göteborgs Orkesterförenings berättelse för åren 1915–1925 står det att dessa har 

mycket att tacka Elsa Stenhammar för:  

Ett första resultat av den året förut inrättade körskolans verksamhet kunde 

redan under detta arbetsår inhöstas, detta i främsta rummet tack vare det 

intresserande och uppoffrande arbete ledarinnan fröken Elsa Stenhammar 

nedlagt. Av de mera försigkomna eleverna vid skolan bildades i föreningen 

med del medlemmar av Elsa Stenhammar kör, dels ett antal medlemmar ur i 
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staden förut existerande körsällskap Göteborgs Konserthuskör vilken ännu äger 

bestånd. Härmed var den stora blandade kör skapad, som under de närmast 

föregående åren så starkt saknats. Under den korta tid, kören sedan verkat, har 

densamma, tack var instruktrisens insiktsfulla ledning och körmedlemmarnas 

varma intresse för saken, blivit en betydelsefull faktor i vår stads musikliv. 

(Göteborgs Orkesterförening 1915–1925, s. 15) 

 

I samma berättelse som ovan är dirigenter, kapellmästare, orkestern och solister 

omnämnda med bild och titel. Det är bara den korta texten ovan där kören och Elsa 

Stenhammar nämns. Tor Mann har ett särskilt kapitel men ett kapitel om Elsa 

Stenhammar saknas helt. Det nämns inte heller utförligare att Elsa Stenhammar är 

deras körledare och bild saknas. Detta är i sig en både intressant och tragisk 

upptäckt och frågan varför det är så är svår att besvara. Var kören ännu inte 

integrerad i verksamheten på samma sätt som den är idag? Hade det varit skillnad 

om körledaren var man? 
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4.2 Litteris et Artibus – Elsa Stenhammar får ett kungligt erkännande  
 

Nästa kapitel handlar om Elsa Stenhammar och hennes utnämning till Litteris et 

Artibus. Elsa Stenhammar har vid tidpunkten lett Göteborgs Symfoniska kör sedan 

starten 1917. Skrivelserna inför utnämningen är rika på information om Elsa 

Stenhammars arbete och tas därför upp i sin helhet här. 

I ett brev som dåvarande chefdirigent, och kusin till Elsa Stenhammar, Wilhelm 

Stenhammar författat i mars 1924 skriver han till dåvarande landshövding Oscar 

von Sydow för att be honom att rekommendera Elsa Stenhammar hos de kungliga 

majestäten för medaljen Pro Litteris et Artibus. Pro Litteris et Artibus instiftades 

1853 av kronprins Carl (XV). Det är en medalj som ges för framstående 

konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur. Litteris 

et Artibus betyder ”för vitterhet och konst” på latin (Kungahuset 2019)  

I brevet som Wilhelm Stenhammar skrivit och som återfinns i Mannheimers 

samlingar på UB i Göteborg finns, enligt min tolkning, mer information om hennes 

gärningar än vad det hittills har varit möjligt att hitta på ett och samma dokument. 

Wilhelm Stenhammar har vid tidpunkten haft Göteborgs Symfoniska kör i sin hand 

sedan den grundades 1916 med hjälp av Elsa Stenhammar. Enligt min tolkning och 

kunnande inom Göteborgs Symfonikers arbete kom troligen Wilhelm och Elsa att 

jobba tätt tillsammans vilket det anstår en chefdirigent och en kormästare. I brevet 

som kan läsas i sin helhet nedan kan man skönja en respektfull och vördnadsfull ton 

i brevet till landshövdingen vilket kan anses ovanligt. Ovanligt på det sätt att det är 

en man som skriver så utförligt och upphöjande om en kvinnas gärningar dessutom 

inom samma skrå. 

Med nöje efterkommer jag en till mig riktad begäran om ett utlåtande om den 

konstnärliga betydelsen av Fröken Elsa Stenhammars arbete ur musikens 

tjänst. Jag kan därvid koncentrera mig på hennes verksamhet som körledare 

och instruktris. Såväl den utomordentliga damkör, som bär hennes namn, som 

Göteborgs körskola, ur vilken Göteborgs konserthuskör är bildad, äro helt och 

hållet hennes verk. Och av närmaste personlig erfarenhet kan jag vittna, att hon 

inom den sistnämnda med rätta berömda kören varit mycket mer än en vanlig 

repetitör. Den utomordentligt kultiverade körklangen, det tydliga textuttalet, 

fraseringen allt fick jag under den tid jag var körens dirigent, så gott som 

färdigt till skänks av Elsa Stenhammar.  

Såsom körledare har Elsa Stenhammar gjort en verkligt stor och konstnärligt 

självständig insats i Göteborgs och därigenom hela Sveriges musikliv 

Göteborg den 5 mars 1924 Wilhelm Stenhammar (Handlingar rörande släkten 

Mannheimer) 

 

Wilhelm Stenhammar skriver sedan ett utlåtande om den konstnärliga betydelsen av 

Elsa Stenhammars arbete i musikens tjänst sedan han fått en riktad fråga om just 

detta. Från vem denna begäran kommer ifrån, om det är landshövdingen själv eller 



 

24(33) 

 

kungahuset som begärt ytterligare dokument står inte att finna och lämnar frågan 

öppen för spekulation. Men att hennes arbete som körledare påverkat kvalitén råder 

det inget tvivel om enligt Wilhelm Stenhammar. Det råder heller inget tvivel om att 

hon är den som har hjälpt till att starta Konserthuskören från början. Detta är den 

adderande skrivelsen av Wilhelm Stenhammars nominering till Elsas Litteris et 

Artibus. 

Fröken Stenhammars, som i mer än trettio år varit här i staden bosatt har 

därunder utvecklat en synnerligen omfattande och betydande musikalisk 

verksamhet, såsom lärarinna i pianospel och musikteori samt sång men framför 

allt såsom instruktris och ledarinna av körsällskap.  

Redan för omkring 20 år sedan bildade hon en damkör, huvudsakligen av 

mindre bemedlade flickor, vilka hon dels meddelade personlig undervisning i 

musik dels inövade framförande av körkompositioner. De av henne därvid 

vunna resultat såväl i röstutbildning som samsång hava vunnit synnerligt 

erkännande även av mycket framstående professionella musikutövare.  

Sedan år 1902 har fröken Stenhammar varit en av de ledande vid anordnande 

av de med understöd av stadens medel givna folkkonserternas, där hennes 

förenämnda damkör ofta utfört såväl klassiska som andra kompositioner, men 

där hon jämväl inövat och biträtt andra medverkande.  

Vidare är från Stenhammar lärarinna i musikteori vid Göteborgs 

Orkesterförenings orkesterskola. Hon har därjämte ledt alla förberedande 

repetitioner inom den med orkesterföreningen samverkande konserthuskören, 

vilken under de gångna åren framför ett mycket stort antal klassiska och 

moderna körverk. Vid den körskola, som förbereder till inträde i 

konserthuskören, har hon varit lärarinna.  

Genom denna omfattande undervisning har fröken Stenhammar i höggrad 

bidragit till skapande och vidmakthållande av ett omfattande musikintresse i 

Göteborgs samhälle. Då enligt vårt förmenande fröken Stenhammar genom sin 

verksamhet, som städse haft till ändamål den musikaliska konstens omvårdnad 

och icke ledits av egennyttiga motiv, gjort sig i hög grad förtjänt av ett 

offentligt erkännande, hava vi ansett det vara en plikt att föreslå henne till den 

av henne enligt vårt förmenande synnerligen välförtjänta utmärkelsen. 

(Handlingar rörande släkten Mannheimer H 210) 

 

Wilhelm Stenhammars nominering för sin kusin Elsa Stenhammar gav utdelning 

och hon erhöll också senare under 1924 sin Litteris et Artibus och 1930 blev hon 

invald som ledamot 596 i Kungl. Musikaliska Akademien (Öhrström, 2019). Breven 

illustrerar, enligt min åsikt, en hängiven kvinna som vigt större delar av sitt liv åt att 

arbeta i musikens tjänst. Hennes bredd i antalet uppdrag är imponerande och det 

framgår tydligt i Wilhelm Stenhammars skrivelser att hon har gjort skillnad inte 

bara för Göteborgs musikliv utan hela Sveriges musikliv. 
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5 Redovisning av analys 

 

Genom min studie har jag försökt att svara på mina inledande frågor som här igen 

tas upp i sin helhet för att ge en överskådlig vy. Mina frågor löd: 

 

• Har Elsa Stenhammars sociala position, kön och familjeförhållanden haft 

betydelse för hennes konstnärliga karriär? I sådana fall hur? 

 

• På vilket sätt har Elsa Stenhammar varit inblandad i Folkkonserternas 

musikaliska verksamhet från 1897–1936? 

 

• På vilket sätt har Elsa Stenhammar haft betydelse för bildandet av 

Göteborgs Symfoniska kör? 

 

 

För att svara på dessa frågor har jag genom mina teorier intersektionalitet och Pierre 

Bourdieus kulturella kapital och habitus kommit fram till att Elsa Stenhammars 

släktskap mest troligt haft sina fördelar. Elfrida Andrée, Elsa Stenhammars moster, 

var en etablerad och ansedd musiker och kompositör under denna tid. Från det att 

Elsa Stenhammar var 14 år tog Elfrida Andrée hand om henne, fostrade henne och 

påverkade säkerligen Elsa genom sina egna erfarenheter av livet som kvinna och 

musiker. Elsa Stenhammar växte upp i en miljö där musiken var central. Hennes 

mor Fredrika och far Oscar Fredrik var själva verksamma musiker. Elsa 

Stenhammars morfar Andreas Andrée var före sin tid och uppmuntrade både barn 

och barnbarn att till att fördjupa sina kunskaper om musik (Öhrström 1999, s. 44). 

Där kan vi se ett tydligt exempel på kulturellt kapital som också förvärvats i 

generationer. Lilliestam (2009) menar att det kulturella kapitalet inte behöver vara 

knutet till högkulturen utan kan variera beroende på sammanhang. Alltjämt har den 

samma grundläggande uppgift, att skilja mellan det som är kulturellt och socialt 

gångbart och värdefullt i situationen. Här har Elsa Stenhammar haft en fördel 

genom att vistas i en miljö där det kulturella kapitalet var ansett och viktigt 

(Lilliestam 2009, s.182). Addera därtill att hon tillhörde det borgerliga skiktet i 

samhället och rörde sig i kretsar där många hade både kulturellt kapital och en 

särskild habitus. Det tror jag bidrog till att Elsa Stenhammars karriär var så 

lyckosam. 

Pierre Bourdieu menade att en social position eller livsstil inte är begriplig om den 

tas ut sitt sammanhang och att den får mening först när man jämför den med andra 

positioner eller livsstilar (Bourdieu 1993, s. 19–20). Släkten Andrée/ Stenhammar 

hade habitus, inte bara vad gällde examina utan även genomgående i musiken i flera 

generationer. Till det habitus, som Elsa Stenhammars släkt placerar henne inom, kan 

man också koppla det intersektionella perspektivet gällande klass och kön. Elsa 

Stenhammar kom från det borgerliga skiktet och hade på detta sätt andra möjligheter 

än om hon hade kommit från en arbetarklassbakgrund. Hennes klasstillhörighet var 

viktig i sammanhanget. I det borgerliga 1800-talet var det vanligt att kvinnor 
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musicerade för att sprida värme och kvinnlig trevnad i hemmen. Det var dock aldrig 

något som Elfrida Andrée eftersträvade. Hon kastade sig in i ett område som var 

genomsyrat av manliga värdesystem och normer (Öhrström 199, s.15). Elsa 

Stenhammar blev nog, enligt min åsikt, mer eller mindre skolad, inte bara 

musikaliskt utan även ideologiskt av Elfrida Andrée. Kanske var det en av 

anledningarna till att Elsa Stenhammar verkade inom folkbildningen där fokuset 

skulle ligga på att utbilda och sprida musik i en annan klass än hennes egen. Detta 

för att ge andra kvinnor ur ett annat samhällsskikt möjlighet att uppleva och njuta av 

musik.  

Ytterligare exempel på intersektionalitet och maktstruktur kan återses i Elsa 

Stenhammars period på Konserthuset i Göteborg. Under sin sista där blev Elsa 

Stenhammar motarbetad av dåvarande chefdirigenten Tor Mann. Tor Mann var van 

att bestämma och tålde inte att Elsa Stenhammar lade sig i konstnärliga frågor som 

rörde kören, detta gjorde att Elsa Stenhammar till slut sade upp sig år 1935 

(Johansson 2015, s. 55–60). Här är det inte möjligt att säkert säga om det var hennes 

kön som gjorde skillnad eller om deras utgångspunkter och ställningstagande var så 

olika att det helt enkelt inte gick att komma överens. Som presenterat i Öhrström 

(1919, s. 296) blir Elsa Stenhammar återigen ifrågasatt av en yngre manlig kollega 

vilket var samma situation i frågan om hennes avsked från folkkonserternas 

kommitté. 

Lutar man sig tillbaka på de los Reyes och Mulinaris redogörelser om 

intersektionalitet finner man ytterligare en dimension och det är makt och 

ojämlikhet (de los Reyes & Mulinari 2010, s. 18). Det är, enligt min mening, möjligt 

att påvisa att Elsa Stenhammars kön påverkade den plats hon fick i samtiden men 

också den plats hon tilldelas i historieskrivningen. När vi inte nämner henne vid 

namn historiskt reproducerar vi föreställningen av henne och kvinnan i nutid. Detta 

gör vi genom att upprätthålla normer om kvinnan i kulturlivet men också i kulturen. 

Intersektionaliteten visar på hur människor, idéer och sammanhang ständigt är 

involverade i konstruktioner av makt och underordning (de los Reyes & Mulinari 

2010, s. 25). Där kan tänkas att Elsa Stenhammar hade både överordnade positioner 

som i fallet med den klass hon tillhörde och den sociala status och kapital hon hade. 

Men man kan även se de underordnade positioner som följde med kvinnligt kön och 

de hierarkier som begränsade henne.  

I den tidigare chefdirigent för Göteborgs Symfoniker, Wilhelm Stenhammar som 

var med vid grundandet av Göteborgs Symfoniska kör, fann Elsa Stenhammar en 

dirigent som litade på hennes konstnärliga kvalitet och som inte ifrågasatte hennes 

kompetens. Wilhelm Stenhammar, Elsa Stenhammars kusin, kollega och vän lämnar 

Göteborgs Symfoniker 1922 och får en tjänst i Stockholm (Johansson 2015, s. 55). I 

Tor Mann fann hon en dirigent som inte drog sig för att lägga sig i det konstnärliga 

frågorna från start (Johansson 2015, s. 60). Detta försvårade troligtvis Elsa 

Stenhammars arbete då hon under Wilhelm Stenhammars tid verkar ha haft större 

utrymme i konstnärliga frågor som rörde kören. 

Göteborgs orkesterföreningen får 1934 en ny viceordförande vid namn Erik 

Magnus. Den tidigare ordföranden Herman Mannheimer avgår och 1935 tar Erik 

Magnus över. Mannheimer var känd för att vara den som inte la sig i konstnärliga 
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frågor utan lät Tor Mann hållas. Med Erik Magnus på ordförandeposten får han en 

ordförande som lade sig i det konstnärliga besluten vilket resulterar att Tor Mann 

avslutar sin tjänst hos Göteborg Symfoniker 1939 (Johansson 2015, s. 60–61). En 

liknande situation som Elsa Stenhammar hamnade i vad gäller folkkonserterna.  

Elsa Stenhammar är medaktör i Folkkonserterna 1897–1929 tillsammans med 

Elfrida Andrée och är efter Andrées död 1929 själv konstnärligt ansvarig fram till 

1936. Här är det återigen möjligt att se sambandet med det kulturella kapitalet hon 

hade och skaffade ytterligare sig längs vägen. Samarbetet mellan Elfrida Andrée och 

Elsa Stenhammar var nog, enligt min åsikt, avgörande för att de både skulle 

överleva ett patriarkatiskt system.  

I Jubileumsskriften för folkkonserternas första halvsekel, 1895–1945, och i samband 

med folkkonsert nr 1155 den 4 februari 1945 hyllas Elfrida Andrée och Elsa 

Stenhammar med följande rader i skriften: 

Det fruktbärande samarbetet mellan Elfrida Andrée och Elsa Stenhammar i 

musikens tjänst kom naturligtvis även folkkonserterna i hög grad till godo. Elsa 

Stenhammar hade ju genom sig gedigna utbildning, sin rika musikbegåvning 

och sina ledarinnegåvor gjort sig skickad att efter Elfrida Andrée ta ansvaret 

för folkkonserterna. Hon kvarstod under nära fyra decennier oavbrutet arbetat 

på musiklivets höjande i vår stad (Folkkonserternas jubileumsskrift 1945, s. 5). 

I Göteborgs arbetarinstituts jubileumsskrift skrivs att Elfrida Andrée under hela sitt 

liv kämpat mot fördomar men att hennes viljestyrka och begåvning räckte för att 

öppna vägen för kvinnor till verksamheter, som dittills varit tabubelagda för ”det 

svaga könet” (Berrman & Ideström 1983, s. 75). Tätt bakom och sedan slutligen 

jämte henne stod Elsa Stenhammar och hade troligtvis en stor fördel genom att ha 

en så betydande förebild i sin moster.  

Vad gäller analysen av programbladen har det varit problematiskt ur ett källkritiskt 

perspektiv. Jag har inte kunnat säkerställa programmens korrekthet och jag har bara 

haft Axel Jonssons (Arbetarrörelsens föreståndare) dokument att gå efter. Det har 

också varit direkta felaktigheter i dokumentet vilket jag själv har korrigerat. Jag har 

också i dessa källor saknat information såsom medverkande och lokal. Det hade gett 

mig mer information om hur de har framförts, om de framförts med orkester, mindre 

ensemble eller med pianoackompanjemang. Vidare har vissa verk inte kunnat 

identifierats korrekt då det har funnits många verk med samma namn, jag har saknat 

ett opusnummer eller en siffra för att säkerställa verket. Elsa Stenhammars mission 

och passion verkar ha varit att utbilda och fortbilda människor till körsångare och 

bredda deras kunskap om musik. Det framgår också i min analys av programbladen 

i kap 3.3 där analysen visar att nästan all repertoar är vokal. Än idag bedrivs 

Göteborgs Symfoniska kör med den högsta konstnärliga nivån som mål. Förutom 

repetitioner och konserter ges, som på Elsa Stenhammars tid, individuella 

sånglektioner för varje körmedlem (Göteborgs Symfoniker 2020).  

Elsa Stenhammar lämnar Göteborg 1935 och flyttar till Stockholm där hon bor sin 

sista tid i livet fram till sin död 1960. På medborgarskolan i Fogelstad gavs kurser 

för kvinnor ur alla samhällsskikt. Syftet var att göra kvinnorna till ansvarstagande 
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medborgare. Här stod det Elsa Stenhammar fritt att utveckla sina tankar om att 

musiken hade en bildande kraft. Kurserna innehöll vältalighet, körsång och 

musikhistoria och hennes ambition var att kvinnorna skulle kunna höja sin röst i 

offentligheten (Öhrström 2019). Enligt mina tankar delar hon här med sig av sitt 

kulturella kapital och sin habitus i ett försök att inkludera och motivera till 

förändring inte bara för sin samtids kvinnor utan också för dem som ska följa i deras 

fotspår. 

Det som saknas i tidigare forskning är en kartläggning av hennes liv, en biografisk 

beskrivning av Elsa Stenhammar. Min uppsats ämnar vidga medveten om Elsa 

Stenhammar specifikt. Eva Öhrström (1999) skriver i sin bok Elfrida Andrée - ett 

levnadsöde frekvent och återkommande om Elsa Stenhammar men boken är inte 

med fokus på henne utan Elfrida Andrée. Att Elsa Stenhammar alltjämt får en sådan 

stor plats i Öhrströms (1999) bok kan peka på Stenhammars betydelse för den 

musikaliska sfär de båda vistades i och kämpade mot, som kvinnor i en hierarkisk 

värld med manliga förtecken. I tidigare forskning kan man se att Elsa Stenhammar 

får erkännande genom utmärkelser och arbetspositioner inom Folkkonserterna men 

också inom Göteborgs Symfoniska kör. Det saknas dock en samlad översikt över 

hennes liv och konstnärskap. Arvet efter Elsa Stenhammar och Elfrida Andrée 

arbete är fortfarande levande, introduktionerna och barnkonserterna lever kvar i 

Konserthuset i Göteborg och Göteborgs Symfoniska kör firade 2017 sitt 100 års 

jubileum tack vare dem. 

I januari 2020 meddelade Göteborgs Symfoniker att de tar över ansvaret för Västra 

Götalands Ungdomssymfoniker och återigen är huset fyllt av unga musiker, 

inkluderade i den stora verksamheten (Göteborgs Symfoniker, 2020). Det är 

historiskt samma scenario som när Elsa Stenhammar ledde körskolan med avsikten 

att säkra tillväxten för Göteborgs Symfoniska kör. Nu uppmuntrar, inkluderar och 

fortbildar Göteborgs Symfoniker en ny generation unga musiker såsom Elsa 

Stenhammar själv gjorde en gång.  

 

6 Avslutning 

Avslutningsvis vill jag ägna några rader om hur det har varit att skriva denna 

uppsats. Jag hade inte trott att den skulle påverka mig så på djupet som den har 

gjort. Elsa Stenhammars historia och hennes liv har varit otroligt intressant att gräva 

i och jag önskar jag hade haft mycket mer tid att fördjupa mig ytterligare. Med tanke 

på vad Elsa Stenhammar har åstadkommit och bidragit med i Göteborgs musikliv 

hade jag nog förväntat mig att hon åtminstone skulle få en egen bok. Jag har hittat 

fragment, utspridda och inkompletta och jag har lagt det pussel jag har kunnat 

utifrån mina källor. En biografi över Elsa Stenhammar hade varit önskvärt i min 

process. Eva Öhrström är den som skrivit mest utförligt om Elsa Stenhammar. Inte 

bara i hennes bok Elfrida ett levnadsöde (1999) utan också i Svenskbiografiskt 

lexikon och i andra böcker som tangerar folkkonserterna eller Elsa Stenhammars 

moster, Elfrida Andrée. Jag är förvånad och förbryllad över att ingen plockat upp 

stafettpinnen efter Eva Öhrström. Det belyser också problematiken om att kvinnorna 
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finns mycket lite närvarande i musikhistorien, ja inte bara där utan i 

historieskrivningen generellt. Jag tror inte att vi medvetet reproducerar normen av 

kvinnan som underställd, vi upprätthåller den omedvetet. 

Jag har också påverkats av Elsa Stenhammars liv och har många gånger stillat min 

iver för att inte i sista minuten utöka uppsatsen och besöka arkiven på Musikverket i 

Stockholm. Där hade det varit möjligt, tror jag, att få en ökad förförståelse om vem 

kvinnan bakom hennes arbete och musikaliska gärningar var. Mitt bidrag till 

debatten om att ge kvinnor en röst i musikhistorien har varit att ge Elsa Stenhammar 

en plats. Den platsen har hon förtjänat genom allt det arbete hon lagt ner och 

bidragit med men också efterlämnat till Göteborgs rika musikliv.  

I mitt arbete som producent för Göteborgs Symfoniker har jag upplevt situationer 

där kvinnor ställs mot män vad gäller deras konstnärliga kompetens. Här ser vi 

fortfarande en överrepresentation av männen både när det kommer till repertoar och 

kvinnor på dirigentpulten. Generellt gäller detta inte solistsidan. Glädjande nog 

finns det ansatser att förändra ojämlikheterna inom den klassiska musiken hos de 

stora institutionerna. Ett gott exempel är föreningen KVAST – Kvinnlig anhopning 

av svenska tonsättare som regelbundet dyker ner och redovisar statistik på hur de 

stora institutionerna fördelar repertoaren mellan kvinnor och män. Detta visar att 

ämnet för denna uppsats inte enbart är av akademiskt intresse utan nöts och stöts 

också i verkligheten.  

För vidare forskning skulle det vara intressant att ge sig i kast med materialet på 

musikverket i Stockholm och den stora Andrée/Stenhammarsamlingen. Det finns 

också goda möjligheter att göra en receptionsstudie på folkkonserternas program då 

det finns mycket material att titta på i de gamla dagstidningarna från denna tid på 

Kungliga biblioteket.  

Generellt skulle jag vilja uppmana till ytterligare forskning om kvinnliga tonsättare, 

musiker och dirigenter. Detta inte enbart inom den klassiska genren. För varje man 

du läser om historiskt, se om du hittar en samtida kvinna och titta på om det finns 

olikheter i mängden litteratur du hittar om henne. Ofta, inte alltid, finner du mycket 

lite information även om kvinnan du läser om var känd under sin tid eller i nutid. 

Det är viktiga tankar att ta med sig in i framtiden. 
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8 Bilagor 

 

1915 

 

Folkkonsert nr 445 

 

Damkörer ur opera Trilogien Orestes av Rainhaler 

Kör ur operan Mathaswinta  av Weingartner 

Trenne damkörer: 

a) Ur operan Donna Diana av Schawenka 

b)  Barcaraole ur op. Hoffmans äventyr av Hoffman 

c) Vårsång  av Bargiel 

Medverkande: Elsa Stenhammars damkör jämte solister 

 

Folkkonsert nr 451 

 

Om Vinterkväll  av A.F Lindblad 

Glömska   av Elfrida Andrée 

Jul   av Helena Munktell 

 

Medverkande: Damkör och solister 

Ledning fröken Elsa Stenhammar 

 

 

 

Folkkonsert nr 465 

 

Ur Operan Josef i Egypten  av Mehul 

Damkörer: 

Slummersånger ur operan Jolantha av Tjajkovskij 

Kör och altsolo ur operan Mathaswintha av Scharwemka 

Soli för sopran och bas med kör ur operan  av Mozart 

Don Juan 

Ur operan Friskytten  av Weber 

 

Medverkande: Elsa Stenhammars kör 
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1916 

 

Folkkonsert nr 475 

 

Messias   av Händel 

 

Medverkande: Elsa Stenhammars kör (100 personer) 

Solister 

Dirigent Fröken Elsa Stenhammar 

 

 

Folkkonsert nr. 482 

 

Andlig Sång   av Bach 

För blandade röster á capella 

Terzett   av Mendelssohn 

Över Skogen över sjön  av A.F Lindblad 

Vaknen   av Elfrida Andrée 

Sånger för blandade röster 

Frühling   av Bargiel 

Italiensk vals   av Arditi 

Damkör 

Ur operan Friskytten  av M. Weber 

 

Medverkande saknas 

 

 

Folkkonsert nr. 483 

 

Soli och körer till operan Stradella av Flotow 

Medverkande Elsa Stenhammars kör 

Solister 

Dirigent fröken Elsa Stenhammar 
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1917 

  

Folkkonsert nr. 500 

 

Ensembler och körer ur operan Martha av Flotow 

Ledning: Elsa Stenhammar 

  

 

Folkkonsert nr 517 

 

Ternenes sang   av A. Söderman 

Bryllupsvise   av A. Söderman 

Billeder fra Aaret  av N.W Gade 

Medvekande: Damkör och solister 

Ledning fröken Elsa Stenhammar 

 

 

1918 

 

Folkkonsert nr 534 

 

Herdedikt   av J. Massenet 

Agnete och Havfruerne  av N.W Gade 

Musik ur ett sångspel  av E. Wiersén- Lundqvist 

Medverkande: Damkör, solister 

Ledning fröken Elsa Stenhammar 

 

 

1919 

 

Folkkonsert nr 554 

 

Nürnbergerdockan  av Adam 

 

Ledning fröken Elsa Stenhammar 

 

 

1920 

 

Folkkonsert nr 587 

 

Tre körer   av Palestrina 

Lovsång   av Haydn 

Tre sånger ur Drömliv  av E. Andrée 

 

Medverkande: Damkör, solister 

Ledning fröken Elsa Stenhammar  
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1921 

 

Folkkonsert nr 609 

 

Soli, ensemblar och körer ur Operan Ifigenia på Tauris av Gluck 

Medverkande: Damkör och solister 

 

 

Edit av mig Lina Linde 

Fröken Nina Moberger (Ifgenia) 

Herr Joel Larson (Orestes) 

Herr Frank Erlanson (Pylades) 

Fröken Ragnhild Svedberg (Gudinnan Diana) 

Ackompanjemang Ebba Wirsén Lundqvist 

Realverkets Lärosal (Program, Regionarkivet Göteborg)  

 

 

1922 

 

Folkkonsert nr. 636 

 

Operan Orfeus   av Gluck 

Medverkande: Kör och solister 

Ledning: Fröken Elsa Stenhammar 

 

 

1923 

 

Folkkonsert nr. 658 

 

Delar ur opera Fritiof Saga  av E. Andrée 

Medverkande: Blandad kör, solister 

Ledning: Fröken Elsa Stenhammar 

 

 

 

  

 


