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Abstract  

Military music in Sweden in early modern times is an understudied area of research. Shawm and oboe players 

at Swedish regiments during the reigns of Charles XI and XII have previously not been the focus of a 

confined study. This study aims to highlight these musicians and their place within Sweden’s musical life of 

the period.  

The study comprises five sections looking at different aspects of the shawm and oboe players work and 

life within the military. Theses aspects include employment, work assignments, education, instruments, and 

repertoire. Information on these topics was collected from various contemporary sources, e.g. muster rolls 

and letters to and from the regiments. The study takes the viewpoint that military music was an integral part 

of noble culture and identity.  

The study shows that these shawm and oboe players were an important part of Swedish musical life 

and highlights these musicians’ ties to the noble officers. Likewise, it suggests that shawm and oboe players 

in Europe were important for the spread and dissemination of music and musical instruments.  
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1 Inledning 

Johann Sebastian Bachs välkända ”Capriccio sopra la lontananza de il fratro dilettissimo” utgör 

öppningstemat till denna uppsats. Det brukar berättas att Johann Sebastian komponerade den när hans bror 

Johann Jacob Bach begav sig iväg för att bli hautboist i Karl XII:s armé runt år 1704. Denna historia är dock 

starkt ifrågasatt idag.1  

Johann Jacobs militära bakgrund har varit okänd förutom ett fåtal uppgifter om att han någon gång 

runt 1704 blev hautboist i den svenska armén och därefter följde Karl XII till Bender och Konstantinopel. 

Där ska han ha utbildats på flöjt av Pierre-Gabriel Buffardin vilken senare förmedlade detta till Johann 

Sebastian.2 Bristen på fakta kring hans militära bana har lett till att han felaktigt antas ha tillhört ett flertal 

olika regementen. Under förarbetet till denna undersökning gjordes en indexering av 

skalmejblåsare/hautboister vid svenska regementen. I generalmönsterrullorna för Gustav Adam Taubes 

dragonregemente finns noterat en Johann Jacob Pach [Bach].3 Tyvärr berättar källan mer om Johann Jacobs 

häst än om honom själv, men där var hans namn, svart på vitt. 

Det är inte Johann Jacob i synnerhet som denna uppsats ska undersöka, utan skalmejblåsare och 

hautboister i den karolinska armén och flottan. Dessa var instrumentalister som försåg regementena, 

amiralitetet och andra med flerstämmig musik. De spelade i ensembler om vanligen fyra musiker på skalmeja 

och dulcian. Under slutet av 1600-talet började skalmejorna bytas ut mot oboer och skalmejblåsarna började 

istället kallas hautboister.  

Militärmusiker och militärmusik i Sverige under tidigmodern tid är ett starkt eftersatt forskningsområde. 

Sigfrid Strand skriver i indelningen till sin licentiatuppsats Militärmusikern i svenskt musikliv 1974 [1972] att:  

militärmusiken i Sverige har som nämnts varit ett bortglömt forskningsområde. […] Det är min 
förhoppning att de uppslagsändar som läsaren finner i denna avhandling skall ge anledning till 
fortsatt forskning om den svenske militärmusikerns situation och insatser under gångna 
århundraden.4  

Strands förhoppning till trots är militärmusikforskningen fortfarande ett marginellt område inom den 

musikhistoriska forskningen. Skalmejblåsar- och hautboistensembler i Sverige under karolinsk tid har inte 

varit föremål för någon omfattande och specialiserad undersökning trots att de var en vanlig och, som 

uppsatsen visar, viktig företeelse inom svenskt musikliv, både civilt såväl som militärt. Förhoppningen med 

denna uppsats är att ändra detta förhållande.  

 

  

 
1 David, Mendel, & Wolff 1998, s. 42. 
2 Kjellberg 2011, s. 195. 
3 Krigsarkivet (KrA). Generalmönsterrullor, G. A. Taubes dragonregemente, vol. 1673 (1704); vol. 1674 (1705).  
4 Strand 1974, s. 8, licentiatuppsatsen från 1972 utgavs 1974. 
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1.1 Tidigare forskning 

Skalmejblåsare och hautboister i Sverige under Karl XI:s och Karl XII:s regeringstider har inte varit föremål 

för någon omfattande behandling. Militärmusikhistorikern Åke Edenstrand har kartlagt militärmusiker från 

1600-tal till 1900-tal, inklusive skalmejblåsare och hautboister, men merparten av Edenstrands arbete är inte 

publicerat. Större undersökningar av militärmusik och militärmusiker i Sverige har däremot gjorts av Sigfrid 

Strand och Mac Wassberg. Deras licentiatuppsatser studerar översiktligt militärmusik och militärmusiker 

från tidigmodern tid till mitten av 1900-talet. Uppsatserna ger viktiga inblickar i den militära 

musikorganisationenen under tidigmodern tid. Skalmejblåsarna, hautboisterna och den karolinska tiden 

behandlas dock bara i korthet.5  

Populärvetenskapliga arbeten om militärmusik är fler. Liksom ovannämnda uppsatser beskriver de 

översiktligt militärmusiken från tidigmodern tid till nutid. Oftast granskar de specifika musikkårer vid 

regementena och har publicerats i olika regementskrönikor.6  

Militärmusikens historia i Europa har utretts långt mer i England, Frankrike och i synnerhet i Tyskland.7 

Även här studeras skalmejblåsarna och hautboisterna främst översiktligt. Den första studien att i detalj 

diskutera skalmejblåsare och hautboister är Werner Brauns The hautboist: an Outline of Evolving Careers and 

Functions. Han utforskar skalmejblåsarnas och hautboisternas status och funktion, både civilt och militärt, i 

Tyskland under 1600- och 1700-talet.8  

Georg Corall bygger vidare på Brauns arbete i sin avhandling om bevarad repertoar för tyska hautboisten 

i Sonsfeldsamlingen, Bibliotheca Furstenbergiana. Corall behandlar skalmejblåsarnas och hautboisternas 

repertoar men även deras roll som multiinstrumentalismer, främst violinister.9  

Blåsensemblens historia i Europa har ingående studerats av Bruce Haynes och David Whitwell. 

Whitwell undersöker civila och militära ensembler från medeltid till 1800-talet. Haynes undersökningar 

behandlar oboen och dess utveckling och spridning i Europa. Särskilt fokuserar han på ensembler vid det 

franska hovet.10  

Bevarad repertoar för skalmejblåsare och hautboister har studerats av ovan nämnda Corall, Haynes och 

Whitwell. Den militära repertoaren, dock bara i form av militärmarscher, har undersökts av Achim Hofer 

som ingående beskriver militärmarschens historia, form och funktion i Europa.11 Samtliga ovan nämnda 

utelämnar dock skandinavisk repertoar. Den svenska repertoaren, i form av Gustaf Blidströms och Otto 

Fredrik Stålhammars notböcker, två bevarade källor med koppling till militären, har tidigare undersökts i 

korthet av Samuel Landtmanson och Maria Schildt.12 Svensk musik från 1600- och 1700-talet har ingående 

 
5 Strand 1974; Wassberg 1942. 
6 Här kan nämnas: Edenstrand 2000; Holmquist 1974; Wickberg 1968.  
7 Panoff 1938; Reschke 1936. 
8 Braun 1983, orig. ”Entwurf für eine Typologie der ’Hautboisten’” i Der sozialstatus des Berufsmusikers vom 17. bis 19. 
Jahrhundert, 1971.  
9 Corall 2013. 
10 Haynes 2001; Whitwell 1983. 
11 Hofer 1988. 
12 Blidström & Landtmanson 1912; Landtmanson 1913; Schildt & Alm 2018.  
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utretts och av Jan Olof Rudén. Hans indexering av musik i tabulatur ger värdefulla inblickar till i Sverige 

bevarad musik.13 

1.2 Syfte, avgränsningar och frågeställningar  

Vad som saknas är en samlad studie om skalmejblåsare och hautboister i Sverige. Då dessa främst verkar ha 

förekommit inom det militära, det vill säga i armén och i flottan, kommer musiker inom dessa organisationer 

sättas i fokus. Enligt Wassberg utgjorde införandet av dessa militära blåsensembler ”det viktigaste momentet 

i den militära blåsorkesterns uppkomst”.14 Dock gör avsaknaden av publicerad forskning om dessa musiker 

att de betraktas som ett marginellt fenomenen istället för en betydelsefull del av musiklivet.15 Min uppsats 

ämnar därför att bidra med kunskap om dem som yrkesgrupp och deras roll i stormaktstidens musikliv. 

Forskning om de svenska förhållandena behövs också för att kunna placera och förstå svenska 

skalmejblåsar- och hautboistensembler i en europeisk kontext.  

Tidsmässigt avgränsas undersökningen till åren 1675–1719. Under denna tid anställdes skalmejblåsare 

och hautboister på statens bekostnad vid svenska regementen. Likaså sammanfaller tiden med Karl XI:s och 

Karl XII:s regeringsperioder.  

Erik Kjellberg beskriver i inledningen till sin doktorsavhandling Kungliga musiker i Sverige under 

stormaktstiden en forskningstradition som inriktar sig på olika musikgrupper eller organisationer. Studier 

enligt denna tradition behandlar en avgränsad ort eller musikerkategori för att förstå musikers 

”verksamheter, organisation och status”.16 Fokus i denna text vilar på skalmejblåsarna och hautboisterna vid 

armén och flottan. Denna uppsats ställer två övergripande frågor: Vilka var de? Vad gjorde de? Texten har 

delats upp i fem huvudområden som fokuserar på olika perspektiv av skalmejblåsarnas och hautboisternas 

musikliv. I dessa utvidgas de övergripande frågorna med ett antal mer specifika frågor. Områdena är som 

följer:  

Bakgrund, organisation och anställning: Utöver en beskrivning av förlagor i Europa och införandet i Sverige 

behandlas frågor gällande skalmejblåsarnas och hautboisternas organisation och anställning. Var fanns de 

och hur många var de? Var och hur rekryterades de? Var kom de ifrån? Hur såg anställning och avlöning 

ut?  

Arbetsuppgifter: Vilka arbetsuppgifter hade de? Hur förhåller sig de beskrivningar vi har om 

skalmejblåsarnas musicerande till dessa arbetsuppgifter? Hade de uppgifter utanför det militära? Deltog de 

på slagfälten?  

Utbildning: Hur och av vem utbildades skalmejblåsarna och hautboisterna? Utbildades de vid 

regementena eller av civila aktörer? Vid vilka institutioner utbildades de? Fanns det omkostnader och vem 

betalade dem?  

Instrument och besättning: Vilka instrument spelade skalmejblåsarna och hautboisterna? Spelade de fler 

instrument än skalmeja eller oboe? I slutet av 1600-talet och början av 1700-talet byttes skalmejan ut mot 

 
13 Rudén 1981. 
14 Wassberg 1942, s. 75.  
15 Corall 2013, s. 1. 
16 Kjellberg 1979, s. XVIII. 
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oboen. När skedde denna förändring mer exakt? Varför övergick de till oboen? Var kom instrumenten ifrån 

och vem köpte in dem? Finns det instrument bevarade?  

Repertoar: Vilken musik spelade de? Finns någon repertoar bevarad? Hur förhåller sig repertoaren till 

skalmejblåsarnas och hautboisternas arbetsuppgifter? Var kommer musiken ifrån?  

1.3 Teoretiska överväganden  

Militärmusiken idag har inte mycket gemensamt med hur den var under den undersökta perioden då den nu 

främst uppfyller ceremoniella och underhållande funktioner. Militärmusiken under tidigmodern tid måste 

däremot förstås utifrån andra perspektiv. Kate van Orden kopplar i sin studie Music, Discipline, and Arms in 

Early Modern France samman musik med adlig och militär identitet. Adlig kultur och adelspersoner har haft 

en stark koppling till det militära och befälspositioner innehades oftast av dem. Den adliga identiteten 

kopplades till krig och de tappra sågs som nobla och adliga. Adelsmännen utbildades ofta vid ridskolor och 

militärakademier. Musik var en viktig del av den adliga identiteten och en formativ del av deras utbildning. 

Vid franska militärakademier utbildades adelsmännen inte bara i det vi idag skulle förknippa med de militära 

utan även i dans och musik.17  

Musik sågs inte bara som ett nöje utan både civiliserande och ordningskapande. Den kunde såväl agitera 

som lugna sinnena, idéer som går tillbaka till de gamla grekerna. Musik kunde leda till människors bättring 

såväl som till deras fördärv.18  

Where music is disordered, there morals are also depraved, and where it is well ordered, there 
men are well disciplined morally.19  

Musik och rytm var därför viktiga element för att skapa ordning, både vid dans och på slagfälten. De ansågs 

både ha en krigsivrande såväl som lugnande effekt, då de kunde få männen att ståndaktigt kämpa vidare 

eller lugna dem inför den kommande bataljen. Musik och rytm associerades med kroppsligt, och i 

förlängningen moraliskt, agerande och hade därför en viktig roll inom det militära. Både musik och krigiska 

instrument kom att få fast association med militär och adel, till exempel kom trumpeten att förknippas med 

adel, kavalleri och kungligheter.20  

Utifrån detta perspektiv måste vi förstå militärmusik som en oskiljaktig del av tidigmodern tankevärld 

och samhälle. Självklart har musiken även haft en underhållande funktion, men den kan inte enbart förstås 

utifrån ett sådant perspektiv.   

Militärmusik, skalmejblåsare och hautboister är inget som var unikt för Sverige utan de fanns i hela 

Europa. Många av de svenska adelsmännen utbildades i Frankrike och det är sannolikt att de tagit med sig 

många franska element till Sverige. Filosofier, idéer och praktiker har ständigt utväxlats mellan länder, folk 

och klasser. Peter Burke ger i boken The European Renaissance analytiska verktyg för att förstå hur koncept 

och idéer förändras och adapteras när de byter kontext. Istället för att se idéer som passivt spridda från en 

givare till en mottagare, placeras vikten snarare på mottagarens agens att adaptera det spridda till lokala 

 
17 Van Orden 2005, s. 7–8, 15. 
18 Anderson & Mathiesen 2001. 
19 Akademin för poesi och musiks statuter citerade i Van Orden 2005, s. 5. 
20 Van Orden 2005, s. 20, 24, 29, 34. 
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kontexter. Istället för imitation bör man prata om transformation.21 Burkes analytiska apparat är viktig för 

att förstå svenskt musikliv under tidigmodern tid, inkluderande militärmusik, som en del av ett europeiskt 

musikliv men också att förstå och belysa lokala svenska kontexter och säregenskaper.  

1.4 Källor, metod och källproblematik  

Uppgifter om musiker och musikförhållanden under 1600- och 1700-talen är ofta förpassade till arkiv och 

återfinns i omfattande och spridda samlingar. Detta föranledde Bengt Kyhlberg att metodiskt börja 

inventera arkiv efter all data som direkt berörde musiker och musikliv.22 Min uppsats har inte sådana 

ambitioner men Kyhlbergs metodik har använts på ett begränsat antal källor. Då information om 

skalmejblåsare och hautboister är så pass spridd och frågeställningarna berör ett stort antal områden har 

undersökningen inte kunnat begränsas till en viss typ av källmaterial. Uppgifter om skalmejblåsarna och 

hautboisterna har hämtats ur rullor, räkenskaper, brev, musikalier, protokoll, kyrkoböcker, 

instrumentsamlingar med mera.  

Erik Kjellberg lade i sin avhandling om hovmusiker i Sverige stort vikt vid att samla och sammanställa 

data om individer inom organisationer och ur denna individdata söka förstå delar av organisationen i sig.23 

Biografiska uppgifter om skalmejblåsare och hautboister har inte publicerats i någon större utsträckning. 

Kjellberg ger i sin undersökning omfattande biografiska data över de skalmejblåsare och hautboister som 

på olika sätt använts eller anställts vid hovkapellet.  

Bristen på publicerad information om skalmejblåsarna och hautboisterna ledde till att jag gjorde en 

inventering av skalmejblåsare och hautboister i arkiven Rullor 1620–1723 och Generalmönsterrullor och serien 

Avlöningshandlingar i Krigskollegium, Militiekontorets arkiv för åren 1675–1720. Dessa arkiv är extremt 

omfattande och ibland dåligt indexerade. Detta gör det svårt att uppskatta deras omfång eller veta om man 

uttömt källorna på uppgifter. Åke Edenstrand har gjort åtskilliga excerperingar och sammanställningar över 

uppgifter om militärmusiker i Krigsarkivets samlingar. Edenstrands efterlämnade arkiv har dock inte 

undersökts i förarbetet till denna uppsats utan har lämnats till framtida studier.  

De ovannämnda arkiven innehåller uppgifter om skalmejblåsarna och hautboisterna såsom namn, 

anställning och avsked, ibland även ålder och ursprung men få inblickar i deras göromål. Uppgifter från 

arkiven har sammanställts per individ och regemente. Därifrån kommer vissa utdrag att bifogas. Uppgifterna 

från dessa är arkiv är dock begränsade i vilka frågor de kan besvara. Kompletterande uppgifter om 

skalmejblåsarnas och hautboisternas göromål har därför sökts i de skilda regementsarkiven vid Krigsarkivet 

samt serien Regementschefers skrivelser till Kungl. Maj:t i Riksarkivets ämnessamlingar, Militaria. Här återges 

information som behövt förtydligas mellan regementscheferna och kungen. Ur den senare serien har endast 

punktvisa studier kunnat göras.  

Det musikaliska källmaterialet som studeras här har i huvudsak begränsats till Gustaf Blidströms och 

Otto Fredrik Stålhammars notböcker. Rudéns ovannämnda studie av bevarad musik i tabulatur är ett viktigt 

 
21 Burke 1998, s. 6–9. 
22 Kyhlberg 1974, s. 108. 
23 Kjellberg 1979, s. XXIII. 
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komplement som möjliggör jämförelse med bevarat svenskt notmaterial i tabulatur. För jämförelser med 

musikalier både i Sverige och utlandet har Répertoire International des Sources Musicales, RISM:s, databas använts.  

Det bör påpekas att de funna uppgifterna ur arkiven endast är bråkdel av den information som finns 

om skalmejblåsarna och hautboisterna. Studien har inte tillåtit studerandet av ett mer omfattande material 

vilket påverkar mina analyser. De flesta av källorna är samtida förstahandskällor men de ger oftast bara vissa 

typer av uppgifter vilket för fokus till vissa aspekter mer än andra. Att källorna diskuterar skalmejblåsare, 

hautboister eller militärmusik är överlag ett undantag mer än en regel. Vardagliga beskrivningar av deras 

göromål är få och källorna diskuterar oftare lön, klädsel och annat som behövde fastställas mellan 

regementena samt lokal och central administration. När en källa diskuterar information utanför 

skalmejblåsare och hautboister uppstår frågor om varför den nämner dem. Likaså uppstår frågor huruvida 

det undersökta materialet representerar vanliga eller ovanliga företeelser. Det är en öppen fråga som måste 

tas i separat betraktande i varje dokument.  

Transkriberingarna i uppsatsen är gjorda med diplomatarisk transkribering, det vill säga i 

överensstämmelse med originalet. Namn normaliseras dock att utanför citerad text. Egna tillägg ges inom 

hakparentes.  

1.5 Några terminologiska överväganden 

Militärmusik är ett problematiskt begrepp att använda. Dels för det med sig moderna konnotationer vilka 

har litet med dåtiden att göra, dels är det användbart, om än diffust, då det inbegriper aspekter som förr inte 

skulle ingå i begreppet musik men som nu är skulle räknas som en viktiga delar av densamma. Ann-Marie 

Nilsson använder sig av termen spel för att beteckna signalisterna och deras signalerande medan begreppen 

militärmusik och militärmusiker förbehålls regementenas musikkårer som under undersökt tid var 

skalmejblåsarna och hautboisterna.24 Utöver signalerna kallar Wassberg signalisternas musicerande för 

spelmusik. Musikerna, det vill säga skalmejblåsarna och hautboisterna, ska enligt honom redan under 

undersökt tid ibland kallats harmonicamusicanter.25  

Däremot finns det i källorna exempel på hur dessa termer stundom har använts annorlunda. 

Regementschefen vid Västerbottens regemente skrev år 1700:  

Som och Spehlet wid regementet wid opbråttet borde wara färdigt, så fordrar min underdånigste 
plickt Eders K. Maytt i tijd wid handen att gifwa att iag i desse ofwannämde swåre åhren inge 
skallmeyblåsare här å orten kunnat bekomma.26  

Här verkar han inkludera även skalmejblåsarna/hautboisterna i termen spel. Detta är inte det enda exemplet. 

Istället för dessa termer kommer jag använda termerna skalmejblåsare, hautboist och signalist. För att benämna 

samtliga musiker vid regementena, oavsett deras funktion, kommer jag använda termen militärmusiker. 

Skalmejblåsare betecknar de personer som spelade skalmeja vid regementena. Hautboister betecknar 

istället de som spelade oboe. Under 1690-tal och tidigt 1700-tal övergick man vid regementena att spela 

 
24 Nilsson 2020, s. 20. 
25 Wassberg 1942, s. 68, 75. Troligen åsyftar Wassberg Harmoniemusik.  
26 Riksarkivet (RA). Administrativa handlingar rörande armen armén 1500t – 1800t, II Regementschefers skrivelser till 
Kungl. Maj:t (Regementschefers skrivelser), I:36 Västerbottens infanteriregemente, M 432, brev den 17/1 1700.  
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oboe istället för skalmeja. Det var en kontinuerlig övergång och både titlarna såväl som instrumenten 

användes parallellt. Ibland är det därför svårt att veta om titlarna enbart syftar till en arbiträr beteckning eller 

också åsyftar instrumentationen. Jag har därför valt att använda termerna skalmejblåsare och hautboist när 

jag talar om enskilda personer vilka beskrivs vara det ena eller andra vid det tillfället som skildras. För 

diskussioner kring skalmejblåsare och hautboister utan någon speciell knytning till något instrument används 

istället skalmejblåsare/hautboist(er).  

Områden i nuvarande Tyskland kommer att benämnas som Tyskland. Detta istället för att behöva kalla 

dem tyska stater, tysktalande område eller överlag behöva benämna de olika hertigdömena. Tidigare 

forskning har ofta gjort på detta sätt.  

1.6 Disposition  

Uppsatsen huvuddel delas upp i fem kapitel utifrån frågeställningarna. Kapitlen är som följande:  

Skalmejblåsare och hautboister under karolinsk tid. Kapitlet utforskar skalmejblåsarkvartetternas ursprung 

och översiktliga historia, i Sverige som utomlands. Vidare behandlas musikernas ursprung, rekrytering och 

anställning.  

Skalmejblåsarnas och hautboisternas arbetsuppgifter. Kapitlet undersöker skalmejblåsarnas och hautboisterna 

uppgifter och deras roll i det militära.  

Utbildning. Kapitlet behandlar skalmejblåsarnas och hautboisternas utbildning, såväl civilt som inom det 

militära.  

Instrument och besättning. Kapitlet berör de instrument de spelade, vilka de var och var de kom ifrån. 

Dessutom undersöks när övergången mellan skalmeja och oboe skedde.  

Repertoar. Kapitlet behandlar den musik som skalmejblåsarna och hautboisterna spelade och hur den 

förhåller sig till deras miljö och funktion. Likaledes berörs bevarade samlingar med militärmusik för skalmeja 

och oboe i Sverige.   
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2 Skalmejblåsare och hautboister under karolinsk tid 

Följande kapitel behandlar skalmejblåsarnas/hautboisternas historiska bakgrund samt kamerala och 

organisatoriska frågor. Först berörs skalmejblåsarnas/hautboisternas införande. När infördes 

skalmejblåsarensembler vid svenska regementen? Här kommer kontinentala förlagor att i korthet beskrivas. 

De kommer användas som paralleller till de svenska skalmejblåsarna/hautboisterna genom uppsatsen. 

Därefter undersöks var de fanns och hur många de var, både vid de enskilda regementena och totalt.  

Hur avlönades de? Hur mycket hade de betalt? Klarade de sig på lönen? Efter en kortare studie om 

deras avlöning studeras arbetsmiljömässiga frågor, som hur och varifrån de anställdes, avskedades och deras 

möjligheter till avancemang inom regementet.  

2.1 Bakgrund 

Skalmejensembler och andra ensembler med träblåsinstrument har en lång historia i Sverige och Europa. 

Under 1600-talet var de ytterst vanliga och fanns inom hovens såväl som städernas musikorganisationer i så 

gott som hela Europa.27 Under ett festtåg vid Uppsala slott 1654 deltog exempelvis musiker som spelade på 

sinka, dulcian och skalmeja.28 Skalmejan fanns tidigt i den svenska armén som ett instrument som kunde 

brukas av piparna. Under Gustaf II Adolfs tid ska piparna ha spelat enklare psalmer på den under 

fältandakten.29 Under de sista decennierna av 1600-talet utökades regementenas musikorganisation efter 

kontinental förebild med skalmejblåsarensembler, vanligen bestående av tre skalmejblåsare och en 

dulcianist, betalda av kronan. 

Ett infanteriregemente bestod under Karl XI:s och XII:s regeringstid vanligen av 8 kompanier, med 

150 soldater vardera. Kompanierna leddes av en kompanistab dit signalisterna hörde. Signalisterna var 

trumslagare och pipare vid infanteri- och dragonregementen samt trumpetare och pukslagare vid 

kavalleriregementen. Regementet som helhet leddes av befäl vid regementsstaben, högst därav översten. 

Skalmejblåsarna och hautboisterna tillhörde regementsstaben och räknades som underofficerare. Vid ett 

typiskt infanteriregemente fanns därför fyra skalmejblåsare, senare hautboister, på regementsstaben samt 

två trumslagare och en pipare vid vart och ett av de åtta kompanierna.30  

Det brukar framhållas att det var Livgardet till fot, senare Svea livgarde, som först innehade en sådan 

ensemble, i dubbel uppsättning, år 1677–1678.31 Mina resultat tyder på att skalmejblåsarensembler funnits 

något tidigare vid enstaka svenska regementen. Detta diskuteras mer i 2.3. Anledningen till införandet av 

dessa skalmejblåsarensembler är inte fullt undersökt men får antas bero på att man velat efterlikna 

kontinentala förhållanden. Karl XI hade även en förkärlek för krigiska instrument och övade själv 

 
27 Whitwell 1983, s. 2, passim. 
28 Kjellberg 1979, s. 143–144. 
29 Råberg 2007, s. 222. 
30 Norlind 1945, s. 47. 
31 Edenstrand 2000, s. 340.; Strand 1974, s. 16. Det råder en viss osäkerhet huruvida de anställdes 1677 eller 1678 då 
de först 1678 återfinns i bevarade rullor. 
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pukspelande.32 Även Karl XI:s omorganisation av det svenska krigsväsendet, vilket utmynnande i det yngre 

indelningsverket, lär varit en bidragande faktor.  

Skalmejblåsarna och hautboisterna var regementenas kapell, i betydelsen orkester, och stod för 

ceremoniell- och bruksmusik vid regementena. De framförde marscher och koraler samt taffel- och 

dansmusik.33  

Från och med det yngre indelningsverkets införande kom skalmejblåsare att finnas vid svenska dragon- 

och infanteriregementen, både indelta och värvade. Från kontinenten infördes under slutet av 1600-talet 

den nya franska oboen, hautbois, vilken snart trängde ut skalmejorna vid regementena om än de användes 

parallellt under en längre tid. Skalmejblåsarna började nu istället kallas hautboister. 

Efter Karl XII:s död blev de ”till bättre tider” indragna 1719 och enbart ett fåtal livregementen fick 

behålla sina hautboister.34 Regementscheferna var måna om att få behålla dem och de föreslog att istället 

dra in fältskärarna, men detta förslag godtogs inte. Vidare indragningar 1722 berörde även piparna vid 

infanteriet och andretrumpetarna vid kavalleriet, vilket gjorde att infanteriregementena förlorade alla sina 

musiker förutom trumslagarna.35 Från och med 1719 fick därför infanteriregementena själva bekosta sina 

musiker vilket blev normen under större delen av indelningsverkets tid.36  

2.2 Utländska förlagor 

Förebilden för skalmejblåsarensemblerna fanns på kontinenten, framför allt i Frankrike, men även i 

Tyskland. Skalmej- och oboeensembler var ytterst populära vid det franska hovet. Blåsarensembler vid 

många av de övriga europeiska hoven anses vara bildade efter fransk förebild.37 Vid det franska hovet fanns 

flera olika ensembler som spelade på skalmejor och oboer. Från mitten av 1600-talet till slutet av 1700-talet 

fanns vid detta hov cirka 35 avlönade blåsare, av vilka de flesta antagligen spelade skalmeja eller oboe.38  

De franska regementena hade från 1640-talet skalmejblåsarensembler.39 Den viktigaste militära 

ensemblen kallades och tillhörde regementet Mousquetaires, eller Plaisirs du roi. Musikorganisationen här 

bestod av två grupper om sex trumslagare och fyra blåsare vardera. De spelade ofta vid olika festliga 

tillställningar och spelade förutom skalmeja eller oboe också fiol. År 1658 skrev Jean Baptiste Lully (1632–

1687) marschen ”Premier Marche des Mousquetaries” för dem.40 

Enligt kungligt beslut av Louis XIV drogs de franska regementshautboisterna41 in år 1683 och 

infanteriregementena skulle därefter enbart ha pipare och trumslagare. De försvann dock inte helt ur 

militärorganisationen utan det finns senare beskrivningar av oboeensembler i den franska armén. Beslutet 

 
32 Norlind 1945, s. 5. 
33 Edenstrand 2000, s. 96. 
34 Edenstrand 2000, s. 340–341; KrA. Upplands regemente, Militäravdelningen, EIa:1 Kungl. Maj:ts och kollegiernas 
ank. brev (1679-1723), brev 22/5 1719.  
35 Holmquist 1974, s. 22. 
36 Strand 1974, s. 18. 
37 Whitwell 1983, s. 69. 
38 Corall 2013, s. 12–13; Haynes 2001, s. 52–56. 
39 Strand 1974, s. 92. 
40 Thomas 1973, s. 23. 
41 I Frankrike användes termen hautbois för både skalmeja och oboe.  
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handlade antagligen mer om att begränsa onödiga utgifter än att göra sig av med regementenas 

blåsensembler.42 I Frankrike ska det ha varit vanligare med civila än militära ensembler, och det förstås i 

synnerhet med kungens beslut i åtanke.43  

Tyska förhållanden har även de haft en stor påverkan på svenskt musikliv genom nära kontakter med 

de tyska hoven och en stor andel tyska musiker i Sverige. Likaså hade det tyska språket och tyskar en hög 

ställning inom flera sfärer i det svenska riket, inkluderande den militära.44 Den svenska militära 

organisationen var i mångt och mycket baserad på den tyska, vilket särskilt kan ses på de tyskklingande 

titlarna. 

De första kända militära skalmejblåsarensemblerna i Tyskland anställdes år 1646 vid Fredrik Wilhelm 

av Brandenburgs samtliga dragonregementen. Dessa tillhörde regementsstaben. Runt 1670-talet ska 

skalmejensembler även varit vanliga vid tyska infanteriregementen.45  

Även i Tyskland fanns skalmejblåsarensembler vid hoven. Fransk musik var populär vid de tyska hoven 

och då konkurrensen i Frankrike var hård bidrog det till att många franska musiker sökte sig dit. Likaså 

bidrog det allt hårdare klimatet mot protestanter i Frankrike till att många franska musiker sökte sig 

utomlands.46 Därför kom många franska hautboister att träda i tjänst vid de tyska hoven vilket påskyndat 

spridningen av den nya oboen dit. Skalmejan verkar ha börjat bytas ut mot oboen vid de tyska regementena 

omkring 1690, då den finns belagda vid regementen i Bayern och Saxen.47 Dessa nya militära och civila 

ensembler kom att bära namnet hautboisten.48 Då civila blåsensembler var vanliga i Tyskland, är det ofta svårt 

att särskilja dessa grupper, då de kan ha fyllt samma uppgift, på samma instrument, vid samma tid och 

plats.49  

Militära skalmej- och oboeensembler fanns även i England, Italien och Ryssland och flera andra länder. 

Peter den Store anställde tyska musiker vid sina regementen och likaså finner vi många musiker med tyska 

namn vid italienska regementen.50  

2.3 Skalmejblåsare och hautboister i den karolinska armén och flottan 

Som nämnt tidigare användes skalmejan tidigt av piparna i den svenska armén. Redan 1563 sändes en Blasius 

Thrummeter till Stockholm för att undervisa regementspiparna. Erik XIV befallde att musikerna som skulle 

skickas till fälttåget mot danskarna skulle kunna spela på skalmejor och pipor.51 Någon gång 1677–1678 

kom Livgardet att få en skalmejblåsarensemble, bestående av åtta blåsare. Det är osäkert exakt när den 

 
42 Whitwell 1983, s. 133–134. 
43 Braun 1983, s. 137. 
44 Kjellberg 1993, s. 211. 
45 Panoff 1938, s. 58–60; Whitwell 1983, s. 114. 
46 Corall 2013, s. 20. 
47 Loy 2011, s. 13. 
48 Whitwell 1983, s. 4. 
49 Corall 2013, s. 30. 
50 Whitwell 1983, s. 140–145. 
51 Fredenberg 1883, s. 195. 
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infördes här, då det saknas rullor för 1677. Denna ensemble brukar anses vara den första 

skalmejblåsarensemblen vid ett svenskt regemente.52  

Ett fåtal skalmejblåsarensembler, eller ansökningar om sådana, noteras dock vid svenska 

dragonregementen åtminstone från och med 1675. Två av dem var förlagda till Bremen-Verden. Dessa var 

fältmarskalk Henrik Horns samt August Fredrik av Holstein-Eutins värvade dragonregementen. Vid Horns 

regemente ska fyra skalmejblåsare blivit antagna i november 1675 med underofficers grad. Dessa namnges 

inte och var placerade under livkompaniet istället för på regementsstaben.53 I januari 1676 fanns under 

August Fredriks livkompani skalmejblåsarna Bastian Albertus, Hans Görgen Thomas, Marten Krömling 

och Mikael Hinss utöver tre trumslagare. Intressant nog visar förslaget på kompaniet från december 1675 

ingen sådan utökad besättning.54 På nuvarande svenskt område fanns antagligen en skalmejblåsarensemble 

vid Skåne-Bohusläns dragonregemente under överste Gustaf Douglas år 1677. Under livkompaniet och 

majorens kompani återfinns sammanlagt tio pipare. Vid livkompaniet var de: Herman Beijer, Kurt Beijer, 

Christian Devitz, Daniel Klein och Olof Larsson. Åtminstone de tre första blev med säkerhet skalmejblåsare 

under andra regementen, både Herman och Kurt blev exempelvis skalmejblåsare under Livgardet 1680 

vilket gör det troligt att dessa var skalmejblåsarensembler.55 Detta behöver studeras vidare i framtiden.  

Varför dragon- och infanteriregementena började att rekrytera skalmejblåsarensembler kan i nuläget 

bara spekuleras om. Piparnas begränsade möjlighet att spela flerstämmig musik kan antas vara en bidragande 

orsak. Det skånska kriget får i nuläget anses vara omställningspunkten och från och med 1679 fanns det 

skalmejblåsarensembler vid flera av de värvade regementena. De första åren av det skånska kriget ska ha 

varit improvisatoriska till sin karaktär och först efter framgångarna 1677 kom bilden av Karl XI som en 

duktig organisatör att framträda.56 Efter kriget kom kung Karl XI att kraftigt omarbeta arméns organisation, 

då detta hade blottlagt många brister inom den. Denna omorganisation kom 1682 att mynna ut i det yngre 

indelningsverket.57 Efter dess införande anslogs fyra skalmejblåsartjänster vid de indelta regementena.58 

2.3.1 Var anställdes skalmejblåsare/hautboister och hur många var de?  

Åtminstone från 1675 verkar det således ha funnits skalmejblåsarensembler vid regementen som lydde under 

svenska kronan. 1679 fanns de vid flertalet av de värvade regementena. Vid de indelta regementena kom 

fyra skalmejblåsare att anställas de närmst följande åren efter 1682 och vid vissa regementen ännu senare. 

Därefter fanns skalmejblåsare vid nästan alla dragon- och infanteriregementen, både värvade och indelta. 

Skalmejblåsare fanns även vid flottan. Redan 1665 ville amiralitetet anställa skalmejblåsare, men först 20 år 

senare kom 14 skalmejblåsare att anställas för att musicera på amiralsskeppen och i Karlskrona.59  

 
52 Nilsson 2020, s. 20; Strand 1974, s. 16. 
53 KrA. Rullor 1620-1723, fältmarskalk Henrik Horns värvade dragonregemente, vol. 1675:14, bild 139-140.  
54 KrA. Rullor 1620-1723, August Fredrik Hertig av Holsteins värvade dragonregemente; vol. 1675:14, bild 284; 
1676:19, bild 48.  
55 KrA, Rullor 1620-1723, överste Gustaf Douglas dragonregemente vol. 1677:5, bild 263; Livgardet, vol. 1681:1, bild 
49.  
56 Wernstedt 1954, s. 113. 
57 Holm & Sparre 1935, s. 23; Mannerfelt 1887, s. 7. 
58 Strand 1974, s. 16. 
59 Wassberg 1942, s. 28; Zettersten 1903, s. 136. 
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Det exakta antalet skalmejblåsare/hautboister under undersökt tid är svårt att uttala sig om. Flera 

faktorer försvårar en sådan uppskattning. För det första saknas dokumentation för många av de värvade 

regementen under krigsåren, främst 1700–1709, och många regementen sattes upp och försvann inom 

loppet av några få år. Likaså saknas dokumentation för många av de reservregementen, det vill säga två, 

tre-, fyr- och femmänningsregementen, som sattes upp. För det andra utökades antalet blåsare vid vissa 

regementen från fyra till sex i samband med övergången från skalmeja till oboe.60 Detta kan vi se hos några 

av de värvade regementena under krigsåren där piparna drogs in för att deras löner istället skulle bekosta 

två extra hautboister.61 Vissa liv-, garnisons- och andra betydelsefulla regementen hade periodvis även 

dubbla uppsättningar eller mer.  

Ibland var ensemblen inte fulltalig och vid vissa regementen sakandes den ibland helt. Exempelvis 

kunde Savolax och Nyslotts infanteriregemente inte få tag på några nya hautboister vid återuppsättandet av 

regementet efter Neumundes fall. 1716 ansökte därför regementschefen om 1000 daler silvermynt till deras 

löner, upplärande och instrument.62 Då inga nya hautboister upptogs i rullorna verkar regementet ha blivit 

utan dessa pengar och därmed även musikerna.  

Livregementena och i synnerhet Livgardet har haft fler än fyra skalmejblåsare/hautboister. Vid 

införandet 1677–1678 fanns det vid Livgardet 8 skalmejblåsare som 1703 utökades till 16.63 Fyra av de nya 

musikerna var saxiska krigsfångar.64 För 1705–1709 finns inga bevarade manskapsrullor så hur många de 

var under de åren är osäkert. Vid återuppsättandet av regementet efter Poltava fram till 1714 hade Livgardet 

åtta hautboister. 1715 utökades antalet till 24 varav endast 14 poster var besatta och 10 står som vakanta. 

Antalet hölls på denna nivå fram till 1726 då det återigen drogs ned till åtta hautboister.65 Dock hade man 

vid Livgardet extra hautboister utan lön, vilket torde vara en sorts musikexspektanter, volontärer, i väntan 

på en tjänst. Dessa diskuteras mer i 4.2.4. Tyska livregementet till fot hade en dubbel uppsättning 

skalmejblåsare fram till 1689 då överste Nils Stromberg tog med den ena ensemblen till Skaraborgs 

regemente. Efter det återfinns endast fyra blåsare i rullorna.66  

De indelta regementena hade innan det stora nordiska kriget bröt år 1700 ut fyra 

skalmejblåsare/hautboister. Om antalet utökades under kriget på kontinenten är svårt att veta. Enbart 

avlöningshandlingarna har överlevt i sin helhet. Under fälttåget mot Norge hade till exempel vissa indelta 

regementen två extra hautboister vilka inte var indelta utan värvade.67 Dessa nämns däremot inte i 

 
60 Övergången från skalmeja till oboe behandlas mer under i 5.2. 
61 KrA. Rullor 1620–1723, Axel Julius de la Gardies värvade infanteriregemente (1700), vol. 1700:5, bild 12.  
62 RA. Regementschefers skrivelser, I:22 Savolax och Nyslotts infanteriregemente M 308, brev 27/11 1716. Det är 
sannolikt att 1000 är en felskrivning och att det var 100 som menades. 1000 daler för instrument, löner och utbildning 
är mycket mer än vad andra ansökte om.  
63 RA. Regementschefers skrivelser, III:1 Livgardet, M 587, 5/1 1704.  
64 KrA. Generalmönsterrullor, Livgardet till fot (Livgardet), vol. 1114 (1704), bild 10.  
65 RA. Regementschefers skrivelser, III:1 Livgardet, M 588, förslag december 1715; KrA. Generalmönsterrullor, 
Livgardet, vol. 1120 (1715), bild 6; vol. 1125 (1726), bild 10.  
66 KrA. Rullor 1620–1723, Tyska livregementet till fot, vol. 1690:7, bild 128; RA. Regementschefers skrivelser, I:23 
Skaraborgs regemente, M 324, memorial 7/2 1689.  
67 KrA. Generalmönsterrullor, Upplands regemente, vol. 15 (1718), bild 12; Dalregementet, vol. 99 (1718), bild 11; 
Södermanlands infanteriregemente, vol. 113 (1718), bild 11. 
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avlöningshandlingarna. Det finns därför en möjlighet att regementena har anställt extra musiker på egen 

bekostnad eller på värvad stat.  

Efter Karl XII:s död kom man i juni 1719 att avskeda hautboisterna vid alla regementen förutom vid 

Livgardet, Livdragonerna och Drottningens livregemente i Pommern.68 Detta berodde på att statskassan var 

hårt ansatt av det långa kriget. Regementscheferna försökte då i vissa fall behålla hautboisterna genom att 

flytta över dem till andra tjänster, till exempel pipartjänster vilka även de kom att dras in 1722.69  

Ovanstående redogörelse visar att det totala antalet skalmejblåsare/hautboister enbart kan uppskattas. 

I James Cavallies studie De höga officerarna uppges att det år 1699 fanns 24 indelta infanteri- och 

dragonregementen i Sverige och Finland samt 15 värvade inom det svenska storväldet. Ifall ensemblerna 

vid samtliga regementen var fullbesatta borde antalet skalmejblåsare/hautboister då varit ungefär 160.70 

Under kriget lär de ha varit ännu fler på grund av uppsättandet av fler regementen och att regementena 

möjligtvis hade fler än fyra skalmejblåsare/hautboister.  

2.4 Skalmejblåsarnas och hautboisternas avlöning  

Skalmejblåsarna/hautboisterna ingick i staben, som nämnts, vid både värvade regementen som indelta. Vid 

de värvade regementena avlönades manskap och befäl kontant och inkvarterades på orten eller fick 

motsvarande ersättning. De indelta officerarnas, vilket inkluderar skalmejblåsarna/hautboisterna, lön utgick 

från inkomster från olika egendomar, hemmansränta, och naturabetalning i spannmål. De gavs även ett 

boställe, det vill säga torp och mark, eller motsvarande inkvarteringsersättning.71  

Vid Livgardet uppgick den ordinarie lönen 1678–1714 till 144 daler silvermynt årligen72. I fält utökades 

lönen med både fälttraktament och proviant eller proviantpenningar. Summan utökades då till 356 daler och 

14 öre silvermynt. 1714 sänktes ersättningen till enbart 275 daler och 21 öre. Den ordinarie lönen var dock 

fortfarande tolv daler i månaden. I jämförelse hade pipare och trumslagare mindre än hälften så mycket 

betalt.73  

Hemmansräntan för de indelta skalmejblåsarna/hautboisterna var avsevärt lägre, 15 daler silvermynt 

årligen.74 I jämförelse fick översten 1500 daler silvermynt årligen. Hemmansräntan kom under årens lopp 

att förändras vid vissa regementen för att stanna kvar vid på samma nivå vid andra. Vid Upplands regemente 

uppgick den exempelvis 1691 till 20 daler silvermynt och 1693 till 28 daler 22 öre.75 Vid Hälsinge regemente 

finner vi redan 1687 utbetalningar på drygt 28 daler silvermynt, 15 daler är utsatt som lön och resterande 13 

daler står antecknade som vederlag.76 I Tavastehus regementes avlöningsrulla 1690 beklagar 

regementschefen att skalmejblåsarna vid regementet enbart får 15 daler silvermynt när de vi andra 

 
68 Nilsson 2017, s. 41. 
69 Strand 1974, s. 17–18. 
70 Cavallie 1981, s. 135. 
71 Holm & Sparre 1935, s. 62–63. 
72 Enligt Edvinsson och Söderberg, 2011, motsvarade en daler silvermynt 1700 drygt 215 sek i 2020 års penningvärde. 
73 Wernstedt 1954, s. 710–711. 
74 Pihlström & Westerlund 1906, s. 24. 
75 KrA. Rullor 1620–1723, Upplands regemente, vol. 1691:5, bild 410; vol. 1693:6, bild 239. 
76 KrA. Generalmönsterrullor, Hälsinge (och Gästriklands) infanteriregemente, vol. 669 (1687), bild 345.  
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regementen ”åthniuta nembl[igen] 20 D[aler] sölf[er] mynt”.77 Möjligen har han missförstått hur stor lönen 

ska vara. Löneökningen vid de andra regementena skulle även kunna vara olika typer av outskrivna vederlag 

då avlöningen vid Älvsborgs regemente 1708 fortfarande var 15 daler.78  

Fältavlöningen för de indelta musikerna var även den lägre än för de värvade.79 En anledning till den 

stora skillnaden var den tänka inkomst som bostället skulle inbringa. Officerarna var tvungna att bebo 

bostället och bruka dess jord. De kunde om de så önskade dock utarrendera jordbruket för halva 

årsintäkten.80 Officeraren ansvarade även för att bostället inte förföll. Detta gjorde att de indelta officerarna 

blev bundna till bostället på ett helt annat sätt än vid de värvade.81  

När lämpliga boställen inte fanns tillgängliga utgick istället inkvarteringsersättning. Vid Upplands 

regemente fick skalmejblåsarna 1686 inkvarteringspenningar då de tidigare fått bo på soldatboställen. De 

skulle därför inte kunnat åtnjuta alla sina friheter och förmåner och de gavs därför istället 

inkvarteringspengar om tio daler silvermynt.82 Vad denna frihet skulle innefatta är osäkert. 

Inkvarteringsersättning var av varierande storlek. Vid till exempel Västmanlands, Upplands och Östgöta 

regementen låg den på tio daler silvermynt medan den vid Dalregementet endast låg på fem daler.83 I 

huvudstaden uppgick inkvarteringsersättningen till 30 daler silvermynt.84  

Flottans skalmejblåsares/hautboisters lön låg på samma nivå som vid Livgardet, det vill säga tolv daler 

silvermynt i månaden. Den tilltänka mästaren för skalmejblåsarna, Jakob Roos, skulle utöver de tolv dalerna 

få följande ersättning: sju daler silvermynt vardera för två lärpojkar, en blå schamrerad klädnad årligen, fri 

inkvartering, tillstånd att spela för stadens officerare samt rätt att ta avsked närhelst han önskade.85 Den 

tillsatta mästaren Johan Otto verkar ha fått samma förmåner. 

2.4.1 Extrainkomster 

Skalmejblåsarnas/hautboisternas lön var så pass liten, om än större än signalisternas, att det inte gick att leva 

på den. Detta gällde i synnerhet de indelta musikerna. Det var därför vanligt att de tog musikuppdrag vid 

sidan av tjänsten.86 Många var vid sitt frånfälle mycket fattiga: Jöran Crons vid Tavastehus 

infanteriregemente ska till exempel ”lembnant enkian efter sig med många små omyndige barn i stor 

fattigdom, hwilka uti underdånigheet sökia om någon nåd.”87 Änkan och barnen skulle således levt i stor 

fattigdom efter Jörans död. Suppliker, ansökningar om hjälp, kan i många fall vara överdrivna, vilket gör det 

 
77 KrA. Krigskollegium Militiekontoret, G:IVb Avlöningshandlingar (Militiekontorets avlöningshandlingar), vol. 44 
(1690), bild 312. 
78 KrA. Generalmönsterrullor, Älvsborgs regemente, vol. 484 (1708), bild 29. 
79 Pihlström & Westerlund 1906, s. 33. 
80 Fredenberg 1883, s. 91. 
81 Holm 1958, s. 84–85. 
82 KrA. Generalmönsterrullor, Upplands regemente, vol. 3 (1686), bild 280, ”för den skuld som andra icke kunna 
åthniutha dhen wahnliga frijheet som på Boställe, hwarför benådar Kongl. Maij:tt dhem medh inqwarteringz 
penningar”.  
83 Holm 1958, s. 283; Petri 1958, s. 34; Pihlström & Westerlund 1906, s. 23. 
84 Wernstedt 1954, s. 707. 
85 KrA. Amiralitetskollegium, kansliet 1630 – 1807, AI:20 Protokoll i äldre nummerserie (1684), 9/5, punkt 18.   
86 Strand 1974, s. 40;  1977, s. 645. 
87 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 51 (1699), bild 170.  
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svårt att avgöra deras sanningshalt. De tyder dock på att skalmejblåsarna/hautboisterna kan ha behövt dryga 

ut sin lön.  

I en genomsnittlig skolstad fanns ungefär fem musikertjänster varav ingen var tillräckligt avlönad för 

att inte behöva söka extra inkomst. Fanns även en militärförläggning tillkom fyra 

skalmejblåsare/hautboister. Musikerna utökade då sin inkomst genom att spela vid bröllop och fest. 

Militärmusikerna anlitades ofta av officerarna.88 Exempelvis ansökte fyra av skalmejblåsarna vid flottan 1691 

att få resa till Kalmar för att medverka vid ett bröllop ”och förkiena sigh något”. Detta godkändes av 

amiralitetet.89 Att skalmejblåsarna/hautboisterna deltog vid sådana tillställningar ledde ofta till konkurrens 

mellan dem och musiker från andra musikorganisationer i städerna.  

I Stockholm hade länge kyrkomusikerna och hovkapellets musiker konkurrerat om att få spela för 

borgerskapet. Kyrkomusikanterna klagade flera gånger hos magistraten att ”brödet blev taget ur munnen på 

dem” av hovkapellets musiker. Likaså kom skalmejblåsarna/hautboisterna att inkräkta på kyrkomusikernas 

område och 1697 inkom de åter till magistraten med en klagoskrift. De hävdade att ”att hautboisterna sig 

sammanrotat och göra intrång på deras näring” och erbjöd sig därför att själva införskaffa såväl oboer som 

andra instrument och föreslog ett kontrakt mellan dem och hautboisterna.90 Likaså utfärdade Stockholms 

magistrat 1745 ett direktiv att enbart organisten fick brukas vid borgerskapets bröllop. Hautboisterna skrev 

då till kungen och begärde att detta skulle ändras.91  

I Lund inkom stadsmusikanten Magnus Keddell 1691 med en klagoskrift till akademiska konsistoriet 

där han klagade över konkurrens från stadsmusikanterna i Malmö och skalmejblåsarna vid Malmö och 

Landskronas garnisoner.92 Stadsmusikanterna i Malmö hade själva en långdragen fejd med Malmö garnisons 

skalmejblåsare. Skalmejblåsarna vid garnisonen, Petter Ågardt, Hans Hindrich Klose, Jonas Brun och 

Rasmus Jönsson Cronlandh anlitades ibland för att assistera stadsmusikanterna i Malmö. De verkar dock 

tagit sig stora friheter och kom att inkräkta på stadsmusikanternas privilegier. Ett kontrakt dem emellan kom 

att upprättas 1696 vilket i stort mest gynnade skalmejblåsarna och vilket generalguvernören annullerade tre 

år senare. Både Jonas Brun och Rasmus Jönsson Cronlandh kom senare att bli stadsmusikanter i Malmö.93 

I Uppsala var regementets skalmejblåsare/hautboister en vanlig syn i stadens krog- och studentliv. De 

hyrdes in av såväl studenter som borgare i staden för olika tillställningar. De hamnade dock ofta i slagsmål 

och musicerade utanför stadgade tider. De kom därför att nämnas i förordningen ”till Still- och Roligheetens 

avhållande där å orten” 1692.94  

Det är tydligt att skalmejblåsarna/hautboisterna vid regementena hade inkomster vid sidan av sin 

normala tjänst vilket kom att skapa konkurrens och osämja mellan dem och städernas andra 

musikorganisationer.  

 
88 Norlind 1945, s. 48, 62. 
89 KrA. Amiralitetskollegium, kansliet 1630 – 1807, AI:26 Protokoll i äldre nummerserie (1689), 16/10.  
90 Trobäck 1929, s. 100, 105. 
91 Strand 1974, s. 91. 
92 Andersson 1992b, s. 43–44. 
93 Alander 1942, s. 16, 40–43. 
94 Rudén Musiken i Uppsala under stormaktstiden 2 : 1660–1720 (under förberedelse), skalmejblåsarna Carl Olsson 
Granqvists, Erik Böriessons och Noach Johnasson Upmarks biografier. 
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2.5 Rekrytering 

Nedan kommer jag diskutera var musikerna anställdes och var de kom ifrån. Avdelningen är uppdelad i tre 

avsnitt utifrån var musikerna hade sitt ursprung: inhemska musiker, utländska musiker samt krigsfångar. 

Hur skalmejblåsarna och hautboisterna rekryterades och av vem är inte helt säkert. Antagligen värvades de 

likt manskapet av officerarna som fick värvningspengar för de rekryter de skaffade. Skalmejblåsarna vid 

August Fredrik av Holsteins värvade dragonregemente verkar ha värvats så.95 Rekryterna skulle sedan 

godkännas av landshövdingen och regementschefen.96 När amiralitetet skulle anställa sina skalmejblåsare 

1685 verkar det ha varit mästarens uppgift att hitta duktiga musiker till tjänsterna.97  

2.5.1 Värvade inhemska musiker 

Regementschefen hade två möjligheter när han anställde regementsmusiker, antingen att anta elever eller 

färdigutbildade musiker.98 Strand antar att i de fall elever antogs så hade de redan en musikalisk 

grundutbildning. Likaså antar han att regementena vid införandet av skalmejblåsarensemblerna rekryterat 

musiker både från närområdet och utlandet.99 Han menar troligtvis att det inte fanns tillräckligt med svenska 

musiker för att besätta alla dessa nya tjänster.  

När det gäller hovmusiker under 1600-talet ska inhemsk rekrytering främst haft praktiska orsaker, och 

så länge man kunde uppbringa dugliga musiker i närområdet så behövde man inte anställa utländska 

musiker.100 Detsamma lär gälla för regementsmusikerna. Vid flera av regementena finner vi just därför 

svenska födelseorter eller svenskljudande namn. Vid Kronobergs regemente finner vi år 1683 exempelvis 

skalmejblåsarna Nils Nilsson Höök, Anders Olofson Hallenberg, Per Andersson Skyberg och Sven Eliason 

Dufva.101 Tillgången på dugliga musiker har däremot varit skiftande och vid de mer perifera regementena 

kan det ha varit svårare att få tag på goda musiker. Vid Västerbottens regemente, till exempel, hade man 

länge tvingats anställa utländska musiker.102 Inför avmarschen 1700 beklagade regementschefen att han 

under de ”swåre åhren inga skallmeijblåsare här å orten kunnat bekomma”.103  

Österbottens regementschef skrev 1696 och beklagade sig för kung Karl XI att det inte gick att få tag 

på dugligt folk, inklusive musiker, då soldaternas barn ofta hamnade i andra nationers tjänst istället för att 

bli officerare, musikanter och soldater vid svenska regementen.104 Likaså nödgades han att dyrt köpa in en 

skalmejblåsare från ett annat regemente då ”på denne orten sådant folck mycket lijtet till fångz är”.105 Det 

 
95 KrA. Rullor 1620-1723, August Fredrik Hertig av Holsteins värvade dragonregemente; vol. 1676:19, bild 304. 
96 Holm & Sparre 1935, s. 37–39. 
97 KrA. Amiralitetskollegium, kansliet 1630 – 1807, AI:21 Protokoll i äldre nummerserie (1685), 28/9, punkt 4. 
”Skohlandes och Directeuren Johan Otto wara fortänckt att skaffa tahlet fyllest af gode Musicanter på halftt åhr 
tillgiörendes”.  
98 Wassberg 1942, s. 105.  
99 Strand 1974, s. 57–58. 
100 Kjellberg 1979, s. 67. 
101 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 37 (1683), bild 122.  
102 Råberg 2007, s. 219. 
103 RA. Regementschefers skrivelser, I:36 Västerbottens regemente, M 432, memorial 17/1 1700.  
104 Petander 1969, s. 134. 
105 RA. Regementschefers skrivelser, I:44 Österbottens regemente, M 510, 27/4 1696.  
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är tydligt att de inte fanns tillräckligt med lokalt utbildade musiker eller begåvade elever för att fylla alla 

skalmej- och hautboisttjänster.  

2.5.2 Värvade utländska musiker 

Regementena anställde därför också utländska musiker som skalmejblåsare/hautboister. Ett stort antal av 

dem hade tyskt och livländskt påbrå. Uppgifter om deras härkomst och ålder förekommer dock bara 

sporadiskt, vilket gör det svårt att vara säker på var de kom ifrån. Huvuddelen av de värvade regementena 

var förlagda i Baltikum och Tyskland. De rekryterade lokala musiker och de tysktalande svenska 

besittningarna i Nordtyskland och Baltikum blev därför viktiga rekryteringsplatser.  

De namn vi finner vid Livgardet 1678 är samtliga tyskljudande: Johan Adolph, Jochim Weckner, Casper 

Vohlman, Johan Finck, Johan Wändel, Johan Buchbåhl, Fredrich Möller och Hans Jendenär.106 De kom 

troligtvis från Tyskland. Skalmejblåsarna vid Drottningens livregemente (Malmö garnisonsregemente), som 

nämnts ovan, ska samtliga ha inflyttat från Tyskland.107  

Under fälttågen kom man likaså att rekrytera manskap från områden nära de olika krigsskådeplatserna. 

Under tiden på kontinenten blev således många tyskar, polacker och saxare rekryterade. Rullorna för det i 

Pommern år 1703 uppsatta pommerska dragonregementet ger intressant information om dess hautboisters 

härkomst och tidigare anställning. Fyra av hautboisterna är från Berlin, en från Hessen-Kassel och den sista 

från Halberstadt. Alla ska ha tidigare varit anställda i Brandenburg/Holstein.108 Vid överste Erik Soops 

värvade regemente fanns 1696 Jacob Friedrich Martens från Goldingen som tidigare varit hautboist hos 

danska kungen samt Elias Brandtner från Riga som tidigare hade varit hovmusiker i Polen.  

Få av skalmejblåsarna/hautboisterna hade franskljudande namn. Vid Livgardet fanns exempelvis 

endast en Lafleur år 1691 och år 1700 en Zacharias Rossau.109 En kommentar av Amiral Sjöblad i 

amiralitetets protokoll belyser förmodligen anledningen: 

Om Schalmeijblåsarne blef discureradt och föredrogh Ammiral Siöbladh, huru såsom een ung 
Karl warandes een Frantzoos sig till Schallmeijblåsare praesenterar, hans Excell:tz sade det han 
den Kånsten icke lärdt hafwer och will icke heller gärna taga någon frantzoos dher till, efter som 
dhe få godh löhn och i så måtto böre wara gode Karlar.110  

Franska skalmejblåsares/hautboisters löneanspråk verkar således ha varit högre än deras tyska 

motsvarigheter och har troligen bidragit till att få franska skalmejblåsare/hautboister tagit svensk tjänst.  

2.5.3 Värvade krigsfångar  

Många krigsfångar kom att övergå i fiendens tjänst, på båda sidor. Detta för att slippa långvariga vistelser i 

fångenskap. Andra rymde från sina tjänster. Detta gällde även skalmejblåsarna/hautboisterna. Efter 

övergången av Thorn 1703 rekryterades fyra hautboister till Livgardet ifrån de saxiska fångarna, nämligen: 

Christian Carl, Fredrich Clemens, Carl Ludwig och Thomas Heey.111 Likaså rekryterade Östgöta samt 

 
106 KrA. Rullor 1620–1723, Livgardet, vol. 1678:13, bild 8. 
107 Alander 1942, s. 16. 
108 KrA. Generalmönsterrullor, Pommerska dragonregementet, vol. 1605 (1703), bild 24. 
109 KrA. Generalmönsterrullor, Livgardet vol. 1111 (1691), bild 313; Rullor 1620–1723, Livgardet 1700:1, bild 115.  
110 KrA. Amiralitetskollegium, kansliet 1630 – 1807, AI:21 Protokoll i äldre nummerserie (1685), 28/9, punkt 4.  
111 KrA. Generalmönsterrullor, Livgardet, vol. 1114 (1704), bild 10. 
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Närke-Värmlands infanteriregementen saxiska krigsfångar som hautboister.112 Även svenska 

skalmejblåsare/hautboister övergick i fiendens tjänst, främst dansk och rysk. Hautboisten Johan Åbom, av 

Västgöta-Dals infanteriregemente, beskriver i sin dagbok hur kollegan Jonas Sahlström efter nederlaget vid 

Tönningen tog tjänst vid ett danskt regemente.113 De flesta uthärdade däremot i fångenskap och kom förr 

eller senare hem till Sverige. Ett känt exempel är hautboisten Gustaf Blidström som likt många andra efter 

nederlaget vid Poltava kom att vistas i Sibirien i över tio år. När skalmejblåsare/hautboister eller officerare 

tillfångatogs tillsattes hemmavid en ersättare, kallad interimsofficerare, som uppbar halva lönen, och den 

tillfångatagne fick den andra halvan. Så skedde dock inte alltid. Änkan efter Casper Groos, Blidströms 

kollega, fick länge kämpa för att få ut mannens halva lön, då under ett längre tag ersättaren hade uppburit 

hela lönen under Caspers fångenskap.114  

2.6 Avancemang 

Uppgifterna till avdelningen nedan kommer från en sammanställning av information från arkiven 

generalmönsterrullor, rullor 1620–1713 samt serien militiekontorets avlöningshandlingar. Utdrag ur denna 

återges i bilaga A. Sammanställningen ska inte ses som absolut då information om avancemang kan ha 

utelämnats ur rullorna och dessa är försvunna i många fall.  

Skalmejblåsarna/hautboisterna rekryterades också ur de befintliga leden. Av de indelta regementenas 

skalmejblåsare/hautboister finner man knappt 80 personer, av cirka 420, som avancerat, befordrats, till sin 

position inom regementet.115 Några få av dessa är förflyttade till/från andra regementen. De som avancerade 

inom regementet till skalmejblåsare/hautboist gjorde det vanligtvis ifrån pipar- och trumslagartjänster, 44 

respektive 21 st. Vi finner även två korpraler, två mönsterskrivare, två volontärer och sex gemena soldater. 

Skillnaden mellan regementena är stor. Skaraborgs, Västmanlands och Kalmars infanteriregementen har till 

synes inte tagit någon av sina skalmejblåsare/hautboister av trumslagarna eller piparna. Vid Hälsinge, 

Österbottens och Åbo läns regementen verkar det däremot varit en vanlig företeelse. Orsakerna till 

skillnaderna kan vara många, men en avgörande faktor är sannolikt ifall det fanns dugliga musiker i 

närområdet, det vill säga både inom musikorganisationen vid regementet och intilliggande städer. På grund 

av den stora löneskillnaden strävade pipare och trumslagare efter att bli befordrade till 

skalmejblåsare/hautboister.116  

Skalmejblåsarna/hautboisterna kunde även avancera till såväl under- som överofficerare.117 Drygt 50 

skalmejblåsare/hautboister vid de indelta regementena avancerade till andra befattningar, främst 

underofficersposter. Vanligast är sergeant (13), förare (12) och rustmästare (9).118 En skalmejblåsare som 

lyckades att avancera högt i graderna var Johan Svart vid Hälsinge regemente som efter en ytterst kort 

 
112 KrA. Generalmönsterrullor, Östgöta infanteriregemente, vol. 234 (1707), bild 11; Militiekontorets avlönings-
handlingar, vol. 58 (1706), bild 302.  
113 Quennerstedt 1912, s. 353. 
114 KrA. Likvidationer: Stora nordiska kriget, I:17 Likvidationer uppgjorda inom krigskollegii militiekontor, Skaraborgs 
regemente (1729–1743), bild 167.  
115 Se bilaga A:1.  
116 Strand 1974, s. 45. 
117 Wickberg 1968, s. 382. 
118 Se bilaga A:2.  
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skalmejblåsarkarriär 1685 avancerade till förare och vid slutet av det stora nordiska kriget blev adlad von 

Schwartz.119 Lika bra gick det inte för alla och ett flertal blev degraderade antingen till tidigare hållna pipar- 

och trumslagartjänster eller gemena soldater. 

Meritförteckningar för regementsmusikerna vid denna tid är ytterst ovanliga. De som finns bevarade är 

där skalmejblåsaren/hautboisten lyckats avancera till någon officerstjänst. Ett sådant fall rör Jonas Fogel vid 

Jämtlands regemente. I meritförteckningen skriver han att han föddes i Stettin i Pommern år 1668. Tio år 

gammal blev han trumslagare vid Jämtlands regemente och senare även pipare. 1708 blev han dulcianist 

vilket han var till 1718 då han avancerade till regementsväbel. Han överlevde återtåget över de norska fjällen 

där han klarade sig undan med bara skador på fötterna som snart blev bättre.120 Denna meritförteckning är 

intressant då den knyter samman några av de aspekter som behandlats ovan. Intressant är även hans tyska 

påbrå utöver att han redan som tioåring blir trumslagare. Likaså påvisar förteckningen möjligheten till 

avancemang inom regementet. Hur han hamnade i Jämtland är inte känt, men vi kan anta att hans far var 

antingen soldat eller officerare.  

2.7 Avsked  

Avsked gavs främst på generalmönstringarna som skulle ske vart tredje år. Då inspekterades regementets 

personal och dessa kunde framföra sin avskedsansökan och framlägga skäl för den.121 Vid Östgöta 

infanteriregemente översåg man manskapets fältduglighet en månad innan avfärden till Pommern 1699, och 

flera befäl avskedades, varibland tre skalmejblåsare då de begärde avsked på grund av ålder och sjukdom.122 

För de flesta av skalmejblåsarna/hautboisterna noteras inget skäl till deras avsked. Den vanligaste anledning 

som ges är avancemang, följt av död, bortkommen, bortrymd etcetera. Enbart ett fåtal har i rullorna 

uteslutits på grund av oduglighet eller kroppsliga men. Exempelvis blev Jacob Haagman vid Åbo 

infanteriregemente avskedad för att han fått problem med handen, och fick bli trumslagare under 

livkompaniet istället.123 Lars Palmqvist vid Jämtlands regemente avskedades däremot ”för sitt oskickeliga 

lefwerne och att han intet wille lära sina stycken”.124  

Det var ont om bra musiker, och det var ofta var svårt att ersätta dem om de avgick.125 Man kan således 

anta att de inte avskedades utan synnerliga skäl. Soldaterna var man noga med att behålla i tjänst så länge 

man kunde.126 Några få anges ha begärt avsked och dessa tillsammans med ovannämnda exempel från 

Österbottens regemente antyder att skalmejblåsarna/hautboisterna fick avsked om de begärde det. Sannolikt 

är att musikerna haft lättare än den gemene soldaten att få avsked när de så önskade. Dock talar exemplen 

på skalmejblåsare/hautboister som rymt från sin tjänst möjligen mot detta, om än rymningarna kunde ha 

andra anledningar. Exempelvis rymde skalmejblåsaren Emanuel Danielsson vid Älvsborgs regemente då 

 
119 Strand 1974, s. 47. 
120 KrA. Meritförteckningar, I:11 svenska indelta regementen, Jämtlands fältjägarregemente, bild 54. 
121 Holm & Sparre 1935, s. 113. 
122 Petri 1958, s. 123. 
123 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 58 (1706), bild 523.  
124 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 47 (1694), bild 122. 
125 Petander 1969, s. 134. 
126 Nordensvan 1904, s. 53. 
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han trodde sig ha slagit ihjäl en soldat, men då soldaten tillfrisknade ansökte han efter två års landsflykt i 

Norge om nåd och att återfå sin tjänst.127 

I mästaren för flottans skalmejblåsares kontrakt står det uttryckligen att han kan begära avsked närhelst 

han vill. Det är inte troligt att övriga skalmejblåsare/hautboister gavs samma förmån. Däremot är det troligt 

att om det fanns andra som kunde överta tjänsten så gavs avsked om det begärdes. Troligt är därför att 

skalmejblåsarna/hautboisterna själva rekommenderade andra musiker.  

2.8 Kapiteldiskussion  

Ovan har jag visat att det fanns skalmejblåsarensembler vid regementen som lydde under den svenska 

kronan tidigare än vad förut antagits. Ytterligare undersökningar kan måhända tidigarelägga datumet ännu 

mer. Skalmejblåsarensembler i det militära har tydliga kopplingar till förlagor på kontinenten och de i Sverige 

rekryterade musikernas olika nationaliteter visar på ett stort utbyte mellan geografiska och kulturella 

områden. Sådana utbyten har sannolikt påverkat spridningen av såväl instrument som musik i Europa. 

Därför utgör dessa musiker en viktig del av förståelsen av musiklivet och dess utveckling på kontinenten.  

Armén i synnerhet var en stor arbetsgivare för musiker. Åtminstone 160 skalmejblåsare/hautboister 

fanns vid regementena. Regementsmusiken måste därför kommit att ha en stor inverkan på svenskt musikliv 

under karolinsk tid. Regementena blev en bas för utbildning, vilket kommer diskuteras mer i kapitel 4, och 

tjänsterna kom att ge många musiker en stadig, om än låg inkomst. Konkurrensen mellan 

skalmejblåsarna/hautboisterna och övriga musikorganisationer måste ha kommit att påverka dessa 

organisationers struktur och villkor. Det kan till exempel ses via de kontrakt som nämnts ovan.  

Skalmejblåsare/hautboister var vanligt förekommande aktörer inom det militära och civila musiklivet, 

vilket uppsatsen belyser. Musikerna har antagligen själva haft en viktig roll vid rekryteringen av andra 

musiker genom väletablerade kontaktnät, vilket exempel ovan pekar på. Det är därför viktigt att fortsatt 

utforska musikernas agens vid skapandet och omformandet av organisationsstruktur och nätverk inom det 

militära.  

 
127 KrA. Älvsborgs regemente, Militäravdelningen, EI:216 Kungl. brev, generalorder (1677–1690), 12/4 1689. 
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3 Skalmejblåsarnas och hautboisternas arbetsuppgifter 

Detta kapitel behandlar skalmejblåsarnas/hautboisternas arbetsuppgifter. Vilka arbetsuppgifter hade de och 

hur förhåller sig deras arbetsuppgifter till de övriga militärmusikernas? För att få kunskap om detta behöver 

man undersöka vilken funktion skalmejblåsarna/hautboisterna hade. Källorna, och därmed även tidigare 

forskning, ger tämligen få uppgifter om skalmejblåsarnas/hautboisternas exakta arbetsuppgifter. Flertalet 

exempel ges på diverse uppgifter och tillfällen de medverkat vid. Det är dock ofta otydligt om dessa 

medverkanden gjorts i eller utanför tjänsten. Jag ämnar här undersöka vilka tillfällen som 

skalmejblåsarna/hautboisterna medverkade vid och vilka deras troliga arbetsuppgifter var. Trumpetarnas 

och i synnerhet hovtrumpetarkårens arbetsuppgifter har behandlats i större utsträckning. Dessa används 

nedan som jämförande exempel. Hade de liknande uppgifter jämfört med skalmejblåsarna/hautboisterna? 

En återkommande fråga är huruvida skalmejblåsarna/hautboisterna deltog vid fältslagen. Vissa 

framhåller att de skulle deltagit i striderna. “These shawm, oboe, and bassoon players were not mere 

ornaments of court military ceremonies but also apparently saw battle.”128 Vad som åsyftas exakt är osäkert. 

Deltog de i striderna eller var de bara närvarande vid slagfälten?  

En viktig fråga som binder samman skalmejblåsarnas/hautboisternas uppgifter, funktion och repertoar, 

vilken diskuteras i kapitel 6, är vilka deras musik var ämnad för. Var musiken tänkt att framföras för 

officerarna, manskapet eller bäggedera?  

3.1 Uppdelning av det musikaliska arbetet i det militära  

Traditionellt brukar militärmusiken under 1600-talet delas upp i två separata områden: Field Music och Band 

Music. Det första områdets, signalmusikens, uppgift var att framföra signaler som styrde det militära livet, 

såväl i lägren som på slagfälten. Det senare kategorien omfattar musik av ceremoniell och social karaktär. 

Skalmejblåsarna/hautboisterna räknas hit. De som tillhörde den senare kategorien ska ofta ha varit 

professionella musiker, och inte räknats som militärer.129 Uppdelning av senare tiders militärorkestrar 

innefattar orkestertjänst, signaltjänst och militärtjänst.130 Uppdelningar visar tydligt på en distinkt separation 

mellan signalering och musikkårernas musik redan under undersökt tid.  

Skalmejblåsarna/hautboisterna ska ha framfört såväl ceremoniell som rituell musik samt marschmusik 

och koraler. De framförde också musik av mer underhållande karaktär som dans- och taffelmusik. Deras 

uppgift ska främst ha varit att underhålla översten och de andra stabspersonerna, och troligen även 

manskapet.131 Det bör påpekas att musiken inte enbart var underhållande, utan sågs både som utbildande 

och själavårdande. Musiken, inkluderande signalerna, var eggande under slagen och lugnande både före och 

efter.132 

 
128 Whitwell 1983, s. 114. 
129 Montagu, Suppan, Suppan, Murray, & Camus 2001, kap. 2. 
130 Wassberg 1942, s. 108. 
131 Corall 2013, s. 30–31. 
132 Van Orden 2005, s. 13–16. 
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3.1.1 Signalisterna 

Signalisterna tillhörde kompanistaben. Vid kavalleriet fanns det två trumpetare under varje kompani och en 

pukslagare på regementsstaben. Vid infanteriregemente fanns det tre signalister, två trumslagare och en 

pipare vid varje kompani.133 Signalisterna hade flera olika uppgifter varav den främsta var signalgivning vid 

strid, rekognosering och exercis. Signalerna styrde också det vardagliga livet i fält, från morgon till kväll. Vid 

infanteriet var det trumslagarna som stod för dessa signaler, medan piparen hade en mer kompletterande 

roll.134  

Musiken var viktig för att locka nya rekryter till det militära. Hannß Friedrich von Fleming utgav 1726 

boken Der vollkommene teutsche Soldat (Den fullkomliga tyska soldaten). Han beskriver där det militära livet i 

stor detalj, inklusive musiken och musikerna. Angående musikens roll för att locka rekryter skrev han:  

The drummers, trumpet players and traverse pipers are actually nice decoy birds who lure, with 
their affectionate music, tone and sound, many spoiled sons from school, many disorderly 
apprentices from the workshop, many farm workers from the barn and many loafers [lazy 
people]. Many go into the war dancing and jumping and return from it as a lame and crippled 
man. This kind of people have usually a merry and cheerful temper and are usually incited by 
officers to even more entertainment.135  

Signalisterna ska därför varit viktiga, inte bara för att leda manskapet i fält utan även för att tillse en stadig 

ström av nya rekryter. Det är intressant att skalmejblåsarna/hautboisterna inte omnämns här. Precis innan 

diskuterar nämligen Fleming även hautboister och pukslagare. Att de utelämnas är därför udda. Möjligen 

var det vanligare att skalmejblåsarna/hautboisterna mestadels spelade för befälen, och signalisterna för 

manskapet vilket skulle kunna förklara deras utelämnande.  

3.1.2 Trumpetarna och trumpetarkåren 

Trumpetarna kan ses som hautboisternas närmsta motsvarighet inom armén, om man bortser från att de 

även framförde signaler. Trumpeten sågs som det finaste signalinstrumentet och förbehölls adeln och 

kungligheter. Trumpetare tjänstgjorde ofta vid hovet, både i krig och fred.136 Vid hovet fanns 

hovtrumpetarkåren, vilken var hovets trumpetensemble. Dess uppgifter bestod delvis i ceremoniella 

uppgifter, som signaltjänst vid hovet, att framföra taffel- och dansmusik, delta vid mottagningar för 

dignitärer och att medverka vid gudstjänster. I fält ingick de i diplomatiska beskickningar och användes som 

kurirer utöver att de spelade både signaler och flerstämmig musik137. Trumpetarna vid regementena hade 

troligtvis liknande uppgifter. Skalmejblåsarnas/hautboisternas redan nämnda uppgifter liknar de för 

hovtrumpetarkåren i hög grad och fler likheter framkommer i framställningen nedan.  

  

 
133 Wassberg, Bidrag till den svenska militärmusikens historia, 9, 24.  
134 Nilsson 2020, s. 23. 
135 Fleming 1726, s. 143, eng. översättning av Tobias Plebuch, institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet. 
136 Strand 1974, s. 33. 
137 Kjellberg 1979, s. 5, 159, 162. 
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3.1.3 Regementets ”musikkår”  

De adliga hovkapellen kom att försvinna i och med Karl XI:s reduktion och på grund av förändringar av 

instrumentensemblernas utformning. De adliga officerarna kom därför att ofta nyttja regementenas 

skalmejblåsare/hautboister som spelmän vid sina privata tillställningar.138 Det är troligt att regementschefen 

och officerarna såg och använde skalmejblåsarna/hautboisterna som en privat musikkår. Till exempel finner 

vi att hautboisten Johan Flade vid Livgardet noteras ha varit förlovad, det vill säga permitterad, tillsammans 

med greve Knut Posse i Arboga 1711. Det kungliga rådet hade tagit tillflykt dit under pestens härjningar i 

Stockholm 1710, och Flade återkom till regementet först i maj 1711.139 Vad Flade gjorde i Arboga är inte 

känt men det är troligt att han var där i Posses följe. I slutet av 1700-talet ska det till exempel ha varit vanligt 

för officerarna att anställa musiker som uppassare, för att dryga ut deras löner.140 Även om det inte var så 

under denna tid pekar det på en nära förbindelse mellan skalmejblåsarna/hautboisterna och officerarna.  

En skalmejblåsar-/hautboistensemble verkar ha varit en symbol för värdighet och rang. Magnus 

Stenbock skrev i ett brev 1702 till Eva Oxenstierna: 

Jag mår gudij ske [lof] väll och lefver en grand seigneur på sijlver service och har 6 egna 
hautboister den minsta eij större än Bengt Ludowick, män blåsa altt för väll. Kånungen håller 
dem åth mig och gier mig nu 100 riksd: om månen att holla ett bordh före, han äter och som 
offtast hos mig, och alla när de villa fara rätt väl så säga de: låt oss gå till lilla bocken.141 

Brevet nämner att kungen stod för kostnaden för ett antal hautboister i Stenbocks tjänst. Det verkar som 

att de var Stenbocks personliga musiker och att de, åtminstone för stunden, inte var bundna till ett särskilt 

regemente. Antagligen har detta att göra med att Stenbock i augusti samma år blev direktör för det nyligen 

upprättade generalkrigskommissariatet. Skalmejblåsarna/hautboisterna anställda vid flottan skulle spela på 

de tre amiralernas skepp förutom deras andra uppgifter i Karlskrona.142  

Att skalmejblåsarnas/hautboisterna spelade musik för officerarna och att det sågs som en förmån för 

dem kan ses i en stående order i Gustaf Wilhelm Coyets, kapten vid Skånska ståndsdragonerna, 

kompanijournal. Coyet nedtecknar den 31 maj 1702 generalmajor Georg Johan Maidels order att: 

3. När officerarne ähro lustige, förunnes dem at hafwa hautboirer, men intet at bruka pukorna 
uhtan H:r Öfwerstens specialpermission.143 

Här gav Maidel tillstånd för officerarna att ”när de var lustiga” fritt nyttja hautboisterna men inte 

pukslagaren. Detta exempel tydliggör kopplingen mellan skalmejblåsarna/hautboisterna och de adliga 

officerarna. Officerarna hjälpte även till att skaffa musiker och instrument och de ville hålla en så hög kvalitet 

på sin ensemble som möjligt. Regementena tävlade mer eller mindre om vilket som kunde hålla den bästa 

ensemblen.144 Skalmejblåsarnas/hautboisternas kom därmed att representera regementets och officerarnas 

värdighet och troligtvis även deras musikaliska bildning. Trumpeter och pukor hade länge varit de höviska 

 
138 Norlind 1945, s. 48. 
139 Persson 2001, s. 274; KrA. Rullor 1620–1723, Livgardet, 1711:1, bild 8. 
140 Strand 1974, s. 40. 
141 Brev 24/9 1702. Tryckt i Stenbock, Oxenstierna, & Stenbock 1913, s. 217. 
142 KrA. Rullor flottan 1635–1915, Ia:4 Rullor på amiralitetsstaterna (1679–1685), bild 18, 6/1–1686.  
143 Quennerstedt 1914, 211–212. 
144 Norlind 1945, s. 290. 
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instrumenten, sammankopplade med kungligheter och adeln. Då trumpeterna endast fick användas av 

kavalleriregementen är det tänkbart att skalmejblåsarna/hautboisterna var ett substitut för dem vid dragon- 

och infanteriregementena. Livgardets skalmejblåsare/hautboister medverkade också i hovkapellet och vid 

hovets tillställningar vilket diskuteras mer ingående i 3.2.2.145  

Huruvida skalmejblåsarnas/hautboisternas musik var tänkt för manskapet är mer oklart. Manskapets 

välmående har ofta debatterats som en viktig anledning till att ha en musikkår vid regementena.146 Det är 

oklart om detta innefattar den karolinska tiden och skalmejblåsarnas/hautboisternas musik. Soldaterna har 

säkerligen lyssnat på, dansat och kopplat av till musiken. Skildringar av detta är däremot okända, både på 

grund av få överlevande källor och att tidigare historisk forskning främst undersökt adelns 

levnadsförhållanden.147 Men manskapet har med all sannolikhet kunnat höra musik framförd inför 

officerarna i lägren, men om det förekom att skalmejblåsarna/hautboisterna spelat enkom inför manskapet 

är oklart.  

3.2 Vilka uppgifter utförde skalmejblåsarna och hautboisterna? 

Nedanstående avdelning behandlar de arbetsuppgifter vi känner till för skalmejblåsarna/hautboisterna och 

hur de förhöll sig till deras tjänst. De flesta beskrivningar av deras uppgifter berättar främst om Livgardets 

och till viss del hovets skalmejblåsare/hautboister då dessa tidigare har behandlats i forskning om hovet, 

hovkapellet och adeln. Huruvida de har haft samma uppgifter som skalmejblåsarna/hautboisterna vid andra 

regementen är en fråga utan uppenbart svar i nuläget. Det är dock troligt att de haft samma eller liknande 

uppgifter i de flesta fall, då exempel på musikutövning vid andra regementens beskriver liknande 

tillställningar och situationer. Likaså kan man förutsätta att tjänsteutövandet vid olika regementen inte antog, 

åtminstone helt, olika former.  

3.2.1 Vaktbyte, marsch och parad 

Livgardet utförde olika tjänster vid hovet och slottet, främst vakttjänst, till exempel kungens beskydd, den 

så kallade kungsvakten. Det kompani som stod för själva vakttjänsten avlöstes under högtidliga former 

genom att det pågående kompaniet marscherade från Norrmalmstorg till slottet. Framför det avlösande 

kompaniet gick skalmejblåsarna/hautboisterna medan kompaniprofossen banade väg för dem.148 

Gardeshautboisten Westen Linnert nämner detta i sin dagbok:  

D[en] 1 Aprill [1691] blef iag Hautboist under hans Kongl. Maij:ttz Lijfguardie, och förde samma 
dag den första gången wachten upp på Slåttet.149  

Redan samma dag han anställdes fick han leda vaktparaden till slottet. I ett kopparstick, i Suecia antiqua et 

hodierna, avbildas en av dessa vaktavlösningar och framför kompaniet går fyra skalmejblåsare. 

Kompaniprofossen går här bakom dem. Skalmejblåsarna/hautboisterna verkar alltid marscherat framför 

 
145 Strand 1974, s. 89, 91. 
146 Strand 1974, s. 38. 
147 Strand 1974, s. 39. 
148 Wernstedt 1954, s. 227–232. 
149 KrA, Krigshandlingar Stora nordiska kriget, I:8b Samtida relationer i original eller avskrift, Linnert W, Relation 
rörande fälttåget i Estland. Livland och Polen 1700–1705 (Westen Linnerts dagbok), s. 4.  
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regementet eller marscherande trupp. I ett sammanställt reglemente för Skaraborgs infanteriregemente från 

1690-talet ges följande tågordning när gamla fanor ska återlämnas till kungen: ”Schalmeiblåsarne efter 

wanligheten framför […], näst efter Öfwersten, [sedan] ÖwersteLieutnanten och Majoren i en Leed”, följt 

av resterande över- och underofficerare, sist av dem piparna och trumslagarna och sedan manskapet.150 Att 

de gick framför kan ha berott på att de var väldigt ljudstarka. Vid tyska regementen ska skalmejblåsarna fått 

marschera 25–30 steg framför de övriga av den anledningen.151  

 

Bild 1: Vaktparad vid slottet Tre Kronor 1693. Framför kompaniet syns fyra skalmejblåsare. 

3.2.2 Ceremoni, fest och uppvaktning  

Utöver vaktbytena deltog Livgardets skalmejblåsare/hautboister vid såväl kungliga ceremonier som 

hovfester. Både vid Karl XI:s begravning och Karl XII:s kröning deltog de.152 I Der vollkommene teutsche Soldat 

finns avbildat hur skalmejblåsarna/hautboisterna tågar framför en likprocession på väg från en begravning 

i fält. Sist tågar trumslagarna och piparna och i bakgrunden avfyras en salut.153  

Efter giftermålet mellan Ulrika Eleonora d.ä. och Karl XI 1680 uppvaktades de på vägen till Stockholm 

av skalmejblåsare och i samband med Ulrika Eleonoras kröning i Stockholm anordnades tornmusik i Tyska 

kyrkans torn vid två tillfällen. Vid de senare deltog åtta skalmejblåsare. Det torde vid båda tillfällena varit 

Livgardets musiker. Vid Ulrika Elonoras bröllop med Fredrik av Hessen 1715 anlitades gardets hautboister 

jämte 13 andra musiker som tillsammans med hovmusikanterna uppvaktade under festligheterna.154  

 
150 KrA. Skaraborg regemente och försvarsområde, Stabsavdelningen, Ö:1 Reglementet eller instruktionen för 
Scaraborgs Lähns Infanterie Regemente, 1690-talet, renskrivet av Åke Bosved, sid. 49.  
151 Whitwell 1983, s. 114. 
152 Norlind 1945, s. 300; Wernstedt 1954, s. 244–248. 
153 Fleming 1726, onumrerat blad efter s. 372. 
154 Kjellberg 1979, s. 204–206, 209, 212. 
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Skalmejblåsarensembler hade långt innan de började anställas vid regementena använts vid hovets 

tillställningar. Vid ett festtåg på Uppsala slott den 31 maj 1654 var deltagarna uppdelade i fyra följen alla 

utklädda efter olika teman, i Carl Gustav Wrangels och Svante Baner följe spelade en pukslagare och sju 

musikanter ”liebliche stücken” på dulcian, sinka och skalmeja utklädda till indianer.155  

Likaså under en fest på Stockholm slott 1692 spelade hautboister dansmusik, nu klädda som romare.156 

Skalmejblåsarna/hautboisterna och hovkapellsmusikanter deltog ofta vid dessa fester, som ofta pågick inpå 

småtimmarna.157  

Drabanten och kaptenen vid Livgardet, Olof Stiernhöök, beskriver i sin dagbok 1700–1703 flera 

tillfällen då drabantkårens trumpetare eller gardets hautboister spelade, både vid bal, måltid och privata 

fester. Den 21 oktober 1700 beskriver han hur han var i högkvarteret i Märjamaa och att han med de andra 

officerarna ”gjorde oss lustiga medh hautboina”. Likaså beskriver han hur de den 13 januari 1701 ställde till 

med bal i prästgården i Lais, där hautboisterna spelade, för några prästdöttrar från landet. Den tredje februari 

samma år ska han efter aftonsången i Tyska kyrkan i Dorpat gått till överste Skytt där de drack starksprit 

och dansade till hautboisternas musik. Stiernhöök beskriver även flera tillfällen då hans och andra officerarna 

”wore rätt lustiga med pukor och trumpeter”.158 Stiernhöök nämner många tillfällen med musik, de flesta 

beskrivs som festliga och roliga, och rör nästan alla bal och dans eller musik till måltiderna. Det senare 

diskuteras vidare under 3.2.3. Balerna är intressanta då han ofta nämner närvarande damer, exempelvis ska 

han den 30 december varit på bal hos överstelöjtnant Duglitz och ibland de närvarande ska ha varit några 

”som woro något sålunda wackra, Charlotta Klooth förlofwad medh en ung Mengden och Lenken 

Thiesenhusen”.159 Han nämner även många andra, oftast fruar och döttrar till överofficerarna. Det är lätt 

att förbise kvinnor i fält då militära aktiviteter länge har förknippats med män. Under tidigmodern tid var 

det däremot vanligt att kvinnor och barn följde med i fält.160  

I krig som fred var uppvaktning av befäls- och adelspersoner en viktig del av 

skalmejblåsarnas/hautboisternas vardag. Uppvaktning är ett väldigt diffust begrepp som innefattar såväl 

hedersbetygelser som framförande av dans- eller sällskapsmusik. I Kjellbergs undersökning nämns flera 

tillfällen då gardets hautboister kvitterat ut ersättning för diverse uppvaktningar, till exempel 1678: ”för mig 

[Kurt Beijer] och mina camrater för det vi blåste för hennes KM [kungliga majestät] förleden 

nyårsmorgon”.161 Även i fält deltog de vid olika middagstillställningar, baler etcetera. På Karl XII:s 

namnsdag, på slottet Lais i Estland, den 29 januari 1701 bjöds de högsta befälhavarna på fest med 

taffelmusik av Dalregementets hautboister, och Magnus Stenbock hade komponerat/sammanställt en opera 

till kungens ära.162 Westen Linnert beskriver in sin dagbok flera tillfällen då han och Livgardets hautboister 

uppvaktade diverse ståndspersoner eller spelade vid fester och baler. Exempelvis den 27 juni 1705: 

 
155 Kjellberg 1979, s. 143–144. 
156 Norlind 1945, s. 33–34. 
157 Strand 1974, s. 38. 
158 Stiernhöök 1913, s. 332, 359, 371, 374. 
159 Stiernhöök 1913, s. 388. 
160 Sjöberg 2008, s. 367–368. 
161 Kjellberg 1979, s. 271. 
162 Åberg & Göransson 1976, s. 94. 
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upwachtade iag medh Garde Hautboisterna den sidste gången i Pohlen och det skedde i en 
Trägårdh straxt wijdh Ravitz Walln, utanföre Staden på en öfwermåttan Stoor och Prächtig Bahl, 
antstält af GeneralMajoren LagerCrona.163  

Här ska hautboisterna vid gardet ha spelat på generalmajor Lagercronas bal. Det var dock inte bara vid olika 

festtillfällen som skalmejblåsarna/hautboisterna uppvaktade befälen. Fleming skriver i Der vollkommene 

Teutsche Soldat att hautboisterna varje morgon spelade vid officerarnas kvarter, först en marsch, sedan några 

entréer samt några menuetter som översten uppskattade. På samma sätt spelades varje kväll och när någon 

gästade regementet och översten.164 

Uppvaktning var en viktig extrainkomst och skalmejblåsarna/hautboisterna spelade på officerares och 

borgares fester, bröllop etcetera. I ett klagobrev, vilket diskuterats i 2.4.1 och 3.2.4, till Stockholms magistrat 

1745 anger hautboisterna att de sedan länge spelat vid adeln och borgarnas fester och bröllop.165 Flottans 

skalmejblåsare/hautboister gavs tillstånd att spela för åtminstone stadens officerare, den tilltänkta mästaren 

Jacob Roos fick följande privilegier i sitt anställningskontrakt, vilka istället tillföll tillsatta Johan Otto: ”få 

tillstånd att låta bruuka sigh uthi staden i bröllop eller andre Conversier [konversie; umgänge] bland 

officerare”.166 Likaså ges i instruktionen till honom den 31 oktober 1685 att:  

Instrumenter är Directeuren under händer anförtrodde så skall ack ingen utaf schallmeiblåsarne 
understå sig något Instrument utan hans wettenskap och willia uttaga skolandes Directeuren eij 
heller neka dem berörda Instrumenter bruka enär de elliest hafwa något hederligt lag att 
uppwachta hwarmed de sig drijckz penningar kunna förtiena.167  

Skalmejblåsarna/hautboisterna hade således tillstånd att på sin lediga tid tjäna extra pengar genom att spela 

för åtminstone officerarna. Redan nämnda bröllop i 2.4.1 är ett exempel. Skalmejblåsarnas och 

hautboisternas möjligheter till extrainkomster måste ha sett tämligen olika ut beroende på deras 

förläggningsort, hur många arbetstillfällen som fanns men också hur mycket de inkräktade på andra 

musikanters område.  

3.2.3 Taffelmusik  

Att spela taffelmusik, musik framförd vid måltider, fester och banketter, var en vanlig arbetsuppgift för både 

skalmejblåsarna/hautboisterna och trumpetarna. Taffelmusiken har anor från antiken. Under 1500-talet 

kom termen Tafelmusik att börja användas. Exempel publicerade Johann Hermann Schein 1617 en samling 

med taffelmusikstycken kallad Banchetto Musicale och även andra kompositörer skrev egna alster under titeln 

taffelmusik.168  

Mousquetaires ska ofta ha spelat vid olika middagstillställningar utöver operor, baler och andra typer av 

underhållning.169 De nämnda exemplen i avdelningen ovan visar också tydligt på att hautboisterna spelade 

till taffeln. Antagligen skedde det oftare i fält än i fredstid då åtminstone de indelta musikerna torde haft 

 
163 KrA. Westen Linnerts dagbok, sid 27.   
164 Fleming 1726, s. 181. 
165 Strand 1974, s. 91. 
166 KrA. Amiralitetskollegium, kansliet 1630 – 1807, AI:20 Protokoll i äldre nummerserie (1684), 9/5, punkt 18.  
167 KrA. Amiralitetskollegium, kansliet 1630 – 1807, BIa:52 Registratur, huvudserie (1685). Återges i bilaga B.  
168 Unverricht 2001. 
169 Thomas 1973, s. 26. 
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sina ägor att ta hand om. Westen Linnert beskriver i sin dagbok festligheterna kring Arvid Horns giftermål 

och kung Stanislaw I av Polen besök i Ravitz 1705. Vid en mottagning för kung Stanislaw I och andra 

dignitärer: 

Trachterade wår nådige Konung något fijnt i sitt rätta qwarter i Ravitz och trachterades i 2:ne 
sahlar, förutom i stora skiöna tält som wore utanför uppslagne, och giordes Musique på tre 
ställen, nembl: 1) Alla kungl. håfTrumpetare och Pucor. 2) Jag medh samptl. Hautboister af 
Garde. 3) Alla Ravitz och Boijanowa Stadz Musicanter.170 

Alla Livgardets hautboister, hovtrumpetarkåren stadsmusikanter från Bojanowo spelade alltså vid 

mottagningen. Hautboisterna lär ha spelat till taffeln då Linnert i sin dagbok avmålar och beskriver de 

närvarande dignitärernas platser runt det kungliga bordet. Tyvärr nämner Linnert inget om den musik de 

framförde. Olof Stiernhöök nämner flera tillfällen då han blev inbjuden till olika middagstillställningar hos 

överofficerarna. Den 18 februari blev han bjuden av översten171 till hans gård Ratshof utanför Dorpat. Även 

en dansk envoyé bjöds in och till aftonmåltiden drack de återigen starkt och förlustade sig till hautboisternas 

musik.172  

 
170 KrA. Westen Linnerts dagbok, s. 24.   
171 Antagligen Knut Posse.  
172 Stiernhöök 1913, s. 374. 

Bild 2: Beskrivning av dignitärerna vid Karl XII:s bord i Westen Linnerts dagbok. 
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3.2.4 Gudstjänst och kyrklig musik 

Kyrkan och gudstjänsten var viktiga samlingspunkter inom det tidigmoderna samhället och det militära. 

Kyrkbacken var både samlingsplats och uppvisningsplats för regementena. Det var obligatoriskt för 

soldaterna att närvara vid söndagsgudstjänsten och efter gudstjänsten höll officerarna ofta exercis med 

manskapet på kyrkbacken.173 Huruvida skalmejblåsarna/hautboisterna vid regementena spelade musik vid 

gudstjänsten i kyrkan vet vi inte. Det är troligt att kyrkorna använt dem om de ändå närvarade. Amiralitetets 

skalmejblåsare/hautboister i Karlskrona ska senast 1692 börjat spelat musik uti Amiralitetskyrkan. I 

amiralitetets protokoll framgår att de skulle spela där varje söndag under högmässan.174 Vem som begärt att 

de skulle göra det framgår inte. Kyrkoräkenskaper visar att de spelat i Amiralitetskyrkan åtminstone från 

1692 till 1707 då de årligen kvitterade ut ersättning för strängar, vilket också tyder på att de spelade på 

stråkinstrument där.175 

Fältgudstjänsten, korum, hölls vanligen två gånger om dagen, någon tid efter reveljen samt igen på 

kvällen. Redan under Gustaf II Adolfs tid ska pipare spelat psalmer vid fältandakterna innan strid.176 I Gustaf 

Wilhelm Coyets kompanijournal ges följande order på skeppet Sankt Nicolas under överfarten till Gdansk 

1704:  

Om morgonen kl. half 4 slås revaille, kl 6, blåses av schalmeyblåsaren någon morgonpsalm och 
strax derpå slås till chorum. Kl. 7 om afftonen slås också till chorum dereffter blåses en 
afftonpsalm, kl 9 slås tapto.177  

I samband med korum spelade här alltså skalmejblåsaren en psalm före morgonkorum och en efter 

aftonkorum. Coyet hade i början av år 1704 blivit hemsänd till Sverige för att hämta samt värva nya rekryter 

till regementet. Under återfärden, dagen efter ovannämnda order, står journalfört att Lars i Baghult blev 

skalmejblåsare, då han hade lärt sig spela skalmeja och hade en sådan med sig.178 Att Coyet skriver 

skalmejblåsare i singularis torde därför vara att han enbart hade rekryterat en skalmejblåsare eller möjligen 

två inkluderande Lars.   

Skalmejblåsarna/hautboisterna ska, åtminstone i Stockholm, ha nyttjats till kyrkornas tornmusik, det 

vill säga flerstämmig musik som framfördes från kyrktornen. Vid flera tillfällen ska Livgardets 

skalmejblåsare/hautboister spelat i Tyska kyrkans torn och upptas då i kyrkans avlöningsräkningar.179  

Även Dalregementets hautboister finns listade bland de extra musiker Tyska kyrkan betalat. Den 18e 

december 1714 spelade i de kyrktornet vid högtidlighållandet av Karl XII:s återkomst från Turkiet.180 

Antagligen var detta en sidoinkomst för skalmejblåsarna/hautboisterna. I ett klagomål till magistraten 1745 

skrev Livgardets hautboister att de sedan länge musicerat för borgarna och adeln.  

 
173 Petri 1958, s. 95; Wigren 2006, s. 32. 
174 KrA. Amiralitetskollegium, kansliet, AI:28 Protokoll i äldre nummerserie (1692), 26/7, punkt 9.  
175 Landsarkivet i Lund (LLA). Karlskrona amiralitetsförsamlings kyrkoarkiv, LIa:1–3 Räkenskaper för kyrkan, Huvud-
räkenskaper (1693–1715).  
176 Råberg 2007, s. 222. 
177 Utgiven i Quennerstedt 1914, s. 372. 
178 Quennerstedt 1914, s. 368–370. 
179 Kjellberg 1979, s. 245–249, 251. 
180 Kjellberg 1979, s. 249. 
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[…] vid alla solenna tillfällen vi måste betjena Magistraten och Borgerskapet, såväl uti 
Kyrktornen, som på äreportar och andra ställen med våra blåsinstrumenter […]. Wi äro ock 
skyldiga att biträda Kgl.Hofkapellet, så fort vi blifva kallade. 181  

De klagade på sin låga lön och att de att vid högtidliga tillfällen var tvungna att spela i kyrktornen, på 

äreportar och andra ställen i magistratens och borgerskapets tjänst. Det tyder på att 

skalmejblåsarna/hautboisterna förväntades musicera utanför regementet, om än möjligen för extra 

betalning. Om det var så även under undersökt tid är osäkert men sannolikt. 

3.2.5 Musikinövning  

En viktig arbetsuppgift utöver framförandet av musik torde ha varit inövandet av densamma. Om 

skalmejblåsarnas/hautboisternas musikinövning är inte mycket känt. Det är således svårt att veta om den 

sköttes privat eller om den var en daglig uppgift. I tidigare nämnda, i 3.2.2, instruktion för amiralitetets 

skalmejblåsare beordras att direktören Johan Otto två timmar om dagen, en timma före och en timma efter 

middag, ska öva skalmejblåsarna i musikaliska stycken. Ett föregående protokoll säger däremot två timmar 

före middagen och en timme efter. För repetitionerna och för instrumentens förvarande hade Johan Otto 

hyrt ett rum i Karlskrona.182  

Ett brev från Nils Stromberg belyser även repetitionen som ett viktigt arbetsmoment, då han ville att 

hautboisterna skulle bo nära varandra så att de ”måge wara i stadigh öfningh för Musiqven”.183 Brevet 

diskuteras mer i 4.2.5. Alla kunde eller ville däremot inte repetera ordentligt. Tidigare nämnda 

skalmejblåsaren Lars Palmqvist vid Västerbottens regemente blev till exempel i juni 1694 avskedad för sitt 

osedliga leverne och att han inte ville lära sina stycken.184  

Strand ger utdrag ur en order för Svea livgardes hautboister från senare delen av 1700-talet: 

”hautboisterna äro samlade Directeur Stranensky [Johann Ignaz] till mötes alla morgnar kl 6 i Capitenernas 

matsal för att repetera”.185 Det är troligt att de även tidigare haft regelbundna repetitionstillfällen 

tillsammans, likt vid Amiralitetet, och Strombergs brev visar på att även skalmejblåsarna/hautboisterna vid 

de indelta regementena regelbundet övat tillsammans, möjligtvis dagligen.  

3.3 Skalmejblåsare/hautboister i fält 

Skalmejblåsarna/hautboisterna åtföljde regementena i fält men deltog de vid fältslagen? Att de skulle haft 

en stridande roll i den karolinska armén är osannolikt. Internationellt verkar åtminstone signalister, även om 

de var beväpnade, setts som nonkombattanter, det vill säga icke stridande. De följde däremot trupperna ut 

på slagfälten.186 Skalmejblåsarna/hautboisterna borde även de setts som icke stridande, men hade de någon 

roll vid slagen? 

 
181 Citerat i Strand 1974, s. 91. 
182 Hela instruktionen och det föregående protokollet återges i bilaga B.  
183 RA. Regementschefers skrivelser, I:23 Skaraborgs regemente, M 323, memorial 20/9 1689.  
184 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol 47. (1694), bild 122. 
185 Strand 1974, s. 36. 
186 Kemp 1980, s. 149. 
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Wassberg menar att skalmejblåsar-/hautboistensemblen främst framförde flerstämmig musik, men att 

den även de skulle använts för signalering.187 Utifrån tidigare uppdelning av musiken verkar det dock 

osannolikt att det skulle signalerat, vilket skulle placera dem ute på slagfältet. Erik Wickberg menar å sin sida 

att skalmejblåsarnas/hautboisternas uppgift ”synes ha varit minst lika mycket krigsmannens som 

musikerns”.188 Han baserar detta på är att dessa ofta avancerade till både underofficers- som 

officerspositioner. Vad han menar att krigsmannens uppgift var är dock oklart. Strider var en ovanlighet i 

arméns vardag vilken oftare bestod av förflyttningar, vaktjänst och lägerliv. Krigsmannens uppgifter var 

därför inte bara att slåss. Braun hävdar att den enda egentliga skillnaden mellan militära skalmej-

/hautboistensembler och deras civila motsvarigheter var att de förstnämnda bar uniform och behövde följa 

order.189 Det verkar således osannolikt att de skulle haft stridande uppdrag.  

Avsaknaden av skalmejblåsare/hautboister i exercisreglementen och instruktioner till regementena 

tyder också på att de inte hade någon speciell uppgift på slagfälten. Likväl fanns på regementsstaben annan 

personal, fältskärare, präster, skrivare m.fl som inte deltog i striderna.190 Att de inte skulle haft stridande 

uppdrag stödjs också av det faktum att ytterst få skalmejblåsare/hautboister dött i samband med fältslagen. 

Den enda gång flera skalmejblåsare/hautboister omkom vid samma slag var vid Hummelshof där samtliga 

av Österbottens infanteriregementes hautboister förolyckades och regementet förlorade samtliga fanor, 

trummor och blåsinstrument.191 Likaså bortkom Erik Ruuth vid Savolax och Nyslotts infanteriregemente 

under samma slag.192 Slaget var ett stort nederlag för svenskarna. Det är även möjligt att de befann sig med 

trossen, och blev slagna där. Utöver dessa är det nästan enbart vid Poltava som skalmejblåsare/hautboister 

uppges ha dött i samband med fältslagen. Dock antyder det att de befann sig i närheten av slagfälten.  

Beskrivningar av skalmejblåsare/hautboister vid krigsskådeplatserna är få. Wolfgang Caspar Printzs 

(1641–1717) skrev 1690 om musiken i den Brandenburgsk-Preussiska armén:  

I vår tid har […] greve von Sparr infört bruket av skalmejor och fagotter i krig. För några år 
sedan började franska skalmejor, kallade hautboier, […] användas i krig. 193  

Skalmejor och senare även oboer ska alltså ha blivit introducerade i krig. Whitwell drar därav slutsatsen de 

skulle använts vid fältslagen. Snarare tyckts citatet visa på att de tidigare inte användes under fälttågen men 

säger inget om hur det brukades. 

Musikernas roll under fältslagen var att, utöver förmedla order till trupperna och öka soldaternas 

stridsanda. Fleming skriver:  

 
187 Wassberg 1942, s. 75. 
188 Wickberg 1968, s. 382. 
189 Braun 1983, s. 126; Corall 2013, s. 31. 
190 Nilsson 2020, s. 21–22. 
191 Petander 1971, s. 42–43. 
192 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 54 (1702), bild 582.   
193 Printz 1690, egen översättning, orig. ”Zu unserer Zeit noch, hat […] herr Graff von Sparr […] den Gebrauch der 
Schallmeyen und Fagotten in dem Kriege eingeführet. Vorwenigen Jahren seyn der franßösis. Schallmeyen / hautbois 
gennant / auffkommen/ und im Kriege brauchlich worden”.  
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The trumpets, timpani, drums, transverse pipes, and oboes animate the soldier in battles and 
raids, they regulate the marches, evolutions, and retreats.194 

Likaså nämnde Claude-François Ménestrier (1631–1705) 1681 att:  

The tambour is not only a great help in the armies for the marching of the infantry, […] but they 
also animate the soldiers and give them heart when they must crush the enemy in combat. The 
trumpets, timpani, and oboes have nearly the same effect.195 

Båda antyder att även skalmejblåsarna/hautboisterna bidrog med upplivande musik. Att det skulle vara 

under själva slagen anges inte explicit. De turkiska militärensemblerna, mehterân, bestående av oboeartade 

instrument samt slaginstrument, användes vid fältslagen för att uppliva och egga soldaterna. Sultanens 

metherensemble deltog i fred vid högtidliga ceremonier och vid fältslagen spelade den musik framför 

sultanens tält.196  

Ett exempel på närvarande hautboister i fält är från slaget vid Ramilles 1706 i det spanska 

tronföljdskriget. Översten Jean Martin de la Colonie ska, när fienden intensivt besköt hans brigad, beordrat 

hautboisterna att spela på sina instrument. Hautboisterna ska dock blivit så skrämda av kanonelden att de 

snabbt avlägsnade sig från platsen.197 Att antaga är således att skalmejblåsarna och hautboisterna var 

närvarande vid slagfälten där de kan ha spelat före striden och eventuellt vid sidan av under stridsförloppet, 

möjligtvis för närvarande stabspersonal, dignitärer och andra åskådare. Detta behöver undersökas vidare.  

3.3.1 Emissarier och budbärare  

Trumslagare och trumpetare användes i diplomatiska missioner och underhandlingar och sändes i olika 

ärenden till fienden. I en överenskommelse mellan Sverige och Danmark 1719 nämns att trumpetare och 

trumslagare som sänts i behöriga ärenden så snart som möjligt skulle låtas återvända.198  

I reglor uti Fälttjänstgöringen finns beskrivet hur de som stod vakt skulle handla om det kom trumpetare 

och officerare från fienden för att förhandla. En underofficerare skulle då binda för fiendeofficerarens ögon 

och föra honom till befälhavaren. Vad som hände med trumpetaren anges inte.199 

Att skalmejblåsarna/hautboisterna i armén skulle använts vid underhandlingar är osannolikt. Däremot 

verkar flottans skalmejblåsare/hautboister i brist på trumpetare fått lära sig att spela trumpet för att kunna 

översändas till fienden. I amiralitetets protokoll av den 25 augusti 1685 nämns att:  

Ammiral Clerck wille, att dhe som för honom inskrifwas måtte öfwas att blåsa på Trumpeter, 
brukandes till skähl, att om man behöfwer sända öfwer någon till fienden, står dhet inthet een 
Schallmeijblåsare, uthan måtte wara een Trompetare.200 

Infanteriregementena skickade antagligen en trumslagare istället eller överlät uppdraget till något närvarande 

kavalleriförbands trumpetare. I regementskommissarien, av Skaraborgs infanteriregemente, Nicolaus 

Ingewald Hoffmans berättelse efter slaget vid Poltava beskriver han hur han skickade iväg hautboisten 

 
194 Fleming 1726, s. 143, eng. översättning av T. Plebuch. 
195 Ménestrier, citerad i Whitwell 1983, s. 131. 
196 Whitwell 1983, s. 97. 
197 Colonie & Horsley 1904, s. 307; Kemp 1980, s. 149. 
198 Strand 1974, s. 39. 
199 KrA. Manuskriptsamlingen, XI:15 Svenska armén, fälttjänst i allmänhet. Odaterad.  
200 KrA. Amiralitetskollegium, kansliet 1630 – 1807, AI:21 Protokoll i äldre nummerserie (1685), 25/8, punkt 7. 
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Gustaf Blidström för att finna kapten Wibling. Detta så att Hoffman skulle kunna öppna regementets 

kassakista.201 Om Hoffman tog första bästa person eller om skalmejblåsarna/hautboisterna användes som 

budbärare är oklart. Då de tillhörde staben hade de ridhästar vilket gör det troligare att de skulle kunna ha 

använts så.  

3.4 Kapiteldiskussion 

Ovan har jag presenterat ett antal av skalmejblåsarnas möjliga och välbelagda arbetsuppgifter. Som nämnt 

var de regementenas, mer eller mindre, privata musikkårer. Dessa hade en viktig roll: att förmedla och 

symbolisera regementenas och de adliga officerarnas bildning och anseende. Detta kan ses genom att 

regementena med hjälp från officerarna konkurrerade om att hålla den bästa ensemblen.  

Skalmejblåsarnas/hautboisternas uppgifter var att framföra musik och öva in musik för olika tillfällen. 

Vissa av dessa tillfällen verkar ha legat i en gråzon för tjänstens ramar då de har karaktären av att vara 

beordrat arbete men som samtidigt gett extrainkomster. Då vi inte vet så mycket om vad tjänsten skulle 

inkludera blir det svårt att analysera denna. Likaså kan de arbetssituationer som nämnts ovan vara avhängiga 

vilket källmaterial som har blivit bevarat.  

Skalmejblåsarna/hautboisterna verkar inte haft stridande uppdrag utan sågs allmänt sett som icke 

stridande. Att skalmejblåsarna/hautboisterna i så liten grad omnämns i reglementen visar på detta. Det pekar 

också på att deras uppgifter var en privat angelägenhet för de olika regementena och kronans del var endast 

att stå för deras avlöning. Detta tyder på att det inte fanns en fast struktur för exakt vad de skulle göra, 

regementschefen bestämde detta.  

Att skalmejblåsarna/hautboisterna deltog vid så många av hovets tillställningar samt baler och fester, 

även under fälttågen, visar tydligt på de spelade en viktig roll inom adelns sociala tillvaro. De och deras 

musik var viktig för upprätthållandet av sociala relationer såväl som själavård och kulturell bildning. Detta 

anknyter till van Ordens undersökning om den starka kopplingen mellan de adliga och militära sfärerna och 

vikten av musik inom dessa.  

 

  

 
201 Tryckt i Bensow 2012, s. 480. 
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4 Utbildning 

Detta kapitel behandlar skalmejblåsarnas/hautboisternas utbildning. Utbildningen av militärmusikerna antas 

främst ha bedrivits vid regementena. Jag ämnar undersöka hur utbildningen såg ut, vem som ansvarade för 

den, vem som utförde den och hur den finansierades.  

Införandet av skalmejblåsare vid de svenska regementena skedde tämligen abrupt, som beskrivet i 2.1, 

och i övergångsskeendet måste man ha varit tvungna att rekrytera civila musiker. Likaså kom nederlagen vid 

Poltava och Tönningen att påtvinga nyuppsättningar av förlorade regementen. Regementena måste även då 

ha rekryterat civila musiker Det är därför också av vikt att undersöka civila utbildningsvägar för 

skalmejblåsarna/hautboisterna. För tyska hautboisten fanns det, som redan nämnt, inte i någon egentlig 

skillnad mellan civila och militära ensembler utöver arbetsgivaren.202 Det är troligt att så var fallet även i 

Sverige, om än civila ensembler antagligen var mer ovanligt förekommande här. Vilka var de civila 

utbildningsvägarna? Ända in i våra dagar förekommer att yrken går i arv. Detta var extremt vanligt inom det 

militära under undersökt tid. Utbildades skalmejblåsarna/hautboisterna av sina fäder?  

Vid de indelta regementena hade skalmejblåsarna/hautboisterna boställen som del av deras betalning. 

Deras placering har onekligen inverkat på musikernas möjligheter till såväl samspel som möjlighet till 

extrainkomster. Hur påverkade boställenas placering för skalmejblåsarnas/hautboisternas vidareutbildning?  

Då hautboisternas utbildning är ett tämligen outforskat område, kommer även trumpetarnas och 

pukslagarnas utbildning diskuteras i korthet som jämförande exempel.  

4.1 Bakgrund 

Militärmusikernas utbildning bedrevs ända in till 1900-talet vid regementena och några speciella 

bestämmelser för hur den skulle bedrivas fanns inte.203 Strand menar att signalisternas utbildning leddes av 

regementstrumslagaren, när en sådan fanns anställd.204 Wassberg menar att den tidigaste formen av 

musikutbildning vid regementena måste ha bestått i att musikerna fått undervisning ”av någon i 

signalgivning kunnig person” som lärt ut från minnet.205  

Strand och Wassberg diskuterar här signalisternas utbildning, det vill säga trumslagarna, piparna, 

trumpetarna och pukslagarna. Skalmejblåsarna/hautboisterna utbildning måste däremot ha varit avsevärt 

mer omfattande musikaliskt. Ett protokoll vid Amiralitetet 1685 visar att man förväntade sig att 

skalmejblåsarna skulle ha en god grundförståelse för musiken för att kunna få anställning:  

om schallmeijblåsarne blef Discurerat, och wille hans Excell:ts att ingen skulle antagas som iche 
förstår Musiken.206  

I och med det yngre indelningsverkets införande kom regementena att anställa fyra skalmejblåsare. Sådana 

grupper torde ännu inte ha varit vanliga i Sverige och regementena måste antingen har rekryterat 

 
202 Braun 1983, s. 126; Corall 2013, s. 31. 
203 Bengtsson 1977, s. 459. 
204 Strand 1977, s. 649. 
205 Wassberg 1942, s. 55.  
206 KrA. Amiralitetskollegium, kansliet 1630 – 1807, AI:21 Protokoll i äldre nummerserie (1685), 25/8, punkt 7.  
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färdigutbildade musiker, både från Sverige och utlandet, eller låtit utbilda elever. Då det till synes inte verkar 

ha funnits något centraliserat väsen för musikerutbildning var det upp till regementena att finna eller utbilda 

sina musiker, med viss hjälp från kronan.207 Dessa musiker anställdes troligen från stadsmusikantkretsar i 

Sverige men också från utlandet, i synnerhet från Tyskland.208  

Att pipare och trumslagare blev befordrade till hautboister tyder på att även de kan ha utbildats i 

flerstämmig musik på skalmeja/oboe vid eller utanför regementena.209 Sådana avancemang kan även ha fyllt 

oväntade vakanser men troligt är att man både för hautboist- och skalmejblåsarpositioner antagit folk från 

de egna leden om de funnits lämpliga.   

Den som verkar ha haft det yttersta ansvaret för utbildningen, som för allt annat vid regementet, var 

regementschefen. Regementscheferna nämns tämligen ofta ha lagt ut pengar ur egen ficka för att betala såväl 

skalmejblåsarnas/hautboisternas utbildning som deras instrument. Detta diskuteras och exemplifieras vidare 

nedan.  

Nedan undersöker jag de olika militära och civila utbildningsmöjligheter som varit möjliga för 

skalmejblåsarna. Dessa har separerats i två avdelningar, militär utbildning och civil utbildning.  

4.2 Militär utbildning 

4.2.1 Anställda läromästare 

Om regementena initialt utbildat elever måste de ha varit tvungna att anskaffa läromästare för detta. Vid 

exempelvis Upplands infanteriregemente 1683 står i avlöningshandlingarna:  

Fyra skalmeiblåsare antagna efter Kongl. May:tz allernådigste resolution widh general 
mönstringen i Upsala d: 18 octob: 1683 och stå sedan i lähran.210  

Här antog man således fyra elever. För att utbilda skalmejblåsarna/hautboisterna vid regementena anställdes 

temporära eller mer permanenta läromästare. I rullorna finns några sådana exempel. Vid Björneborgs andra 

dragonkompani nämns Åke Malm, dulcianblåsare och läromästare, anställd i december 1694.211 I oktober 

1698 blir han antagen som skalmejblåsare vid Upplands infanteriregemente. Att det är samma Malm som 

nämns är troligt då Björneborgs regementes chef Otto Wilhelm Löwen i maj samma år blev transporterad 

dit efter Georg Johan Wrangels bortgång. Vid Upplands regemente övertog Malm Carl Olofson Granqvists 

plats då denne satt fängslad på Uppsala slott för slagsmål och dråp. Han noterades även att vara oduglig 

som skalmejblåsare.212 Tjänsten fick dock Granqvist redan tillbaka nästkommande år då Malm i oktober 

istället blev organist i Åbo och Granqvist sig ”sedermeera uti blåsande perfectionerat”.213 Till synes var 

Malm en kapabel musiker, vilket påvisas av hans organisttjänst. Möjligen var det han som hjälpte Granqvist 

att ”perfectioneras”.  

 
207 Strand 1974, s. 57;  1977, s. 649. 
208 Edenstrand 2000, s. 340. 
209 Edenstrand 2000, s. 340. 
210 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 37 (1683), bild 71.  
211 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 48 (1695), bild 55.  
212 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 50 (1698), bild 115, ”sitter på Upsala Slott för slagsmåhl och lijfssak, 
och dessutom som han oduglig är casserades d[en] 1 Sept[ember] 1698”.  
213 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 51 (1699), bild 116. 
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Vid Nylands regemente finner vi en anställd läromästare vid namn Christian Johan Gustafsson  

(1667–?). Han kom från Livland och anställdes vid regementet 1696.214 1699 står han i rullorna som 

kommenderad ”åth landet att lära hoboisterna och förwäntas stundeligen tillbaka”. År 1700 nämns han vara 

uti Tallinn på generalguvernörens begäran och den 16 november 1701 blev han avskedad från regementet.215 

Antagligen är det samme Gustafsson som åsyftas i en brevväxling mellan kungen och Åbo läns 

infanteriregemente 1699 där en hautboist beskrevs befinna sig på orten och kunde lära skalmejblåsarna vid 

regementet. Dessa beskrevs vara i stort behov av utbildning och den närvarande läromästaren kunde utbilda 

dem på oboe. Regementschefen bad då kungen att regementet skulle bli försett med oboer då det 

försäkrades att skalmejblåsarna skulle kunna ”perfectioneras” på dessa av denna läromästare.216  

Vid Västgöta-Dals infanteriregemente anställdes 1692 Johan Wehrner ”som i Köpenhambn har 

fullkombl. uthlärt och de andra undervisa kan”.217 Dessa läromästare verkar både ha fungerat som utbildare 

och samtidigt arbetat som skalmejblåsare/hautboist själv vid regementet. Detta diskuteras vidare i 4.2.3.  

4.2.2 Tillsända läromästare 

Strand hävdar att läromästare ibland utsändes från Stockholm på kronans bekostnad. Han syftar på att 

Skaraborgs regemente senast 1684 hade fått kostnaden för en läromästare betald av kronan.218 Denne 

läromästare synes vara utöver de fyra ordinarie skalmejblåsarna. De av Strand åberopade källorna nämner 

dock inte att denne läromästare skulle vara utsänd från Stockholm.219  

Vilken kvalitet denna utbildning hade är osäkert. Den verkar inte ha varit tillräcklig för Gustaf Hårds 

efterträdare, överste Nils Stromberg. När han tillträdde som regementschef tog han med sina skalmejblåsare 

från sitt förra regemente, det Tyska livregementet till fot. Han avskedade de tidigare skalmejblåsarna vilka 

han bedömde odugliga. Den nya regementschefen för Tyska livregementet till fot, Zacharias Aminoff, 

bestred hos kungen Strombergs rätt att ta skalmejblåsarna med sig. Detta föranledde en lång brevväxling 

mellan Aminoff, Stromberg och kungen. Den verkar ha slutat med att Stromberg fick ta med endast tre av 

skalmejblåsarna till Skaraborgs regemente. Dessa hade Stromberg själv låtit utbilda i Köpenhamn ”till 

perfektion” och där också försett dem med musikinstrument.220 Att Stromberg kallade skalmejblåsarna 

odugliga är sannolikt en överdrift för att få med sig de egna skalmejblåsarna, däremot är det troligt att de 

avskedade skalmejblåsarna inte uppnådde samma musikaliska nivå.  

4.2.3 Musikaliska ledare 

Militärmusiken hade den tvådelade uppgiften att stå för både signaler och flerstämmig musik. Enligt Strand 

ska det ha krävts en särskild musikalisk ledare för var och en av dessa uppgifter. För signalisterna vid 

 
214 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 49 (1696), bild 247. 
215 KrA. Rullor 1620–1723, Nylands infanteriregemente, vol. 1699:4, bild 8; vol. 1700:4, bild 222; Militiekontorets 
avlöningshandlingar, vol. 54 (1702), bild 677.   
216 RA. Regementschefers skrivelser, I:40 Åbo läns infanteriregemente, M 484, 4/1 & 21/4 1699, ”på orthen sigh 
befinner ehn Hautboist, som åstundar at informera några, och såsom Schallmeiblåsarne, här wedh Regementet 
högeligen någon underwisning behöfwa”. 
217 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 46 (1692), bild 190.  
218 Bensow 2012, s. 241; Strand 1974, s. 57; Strand 1977, s. 650. 
219 Jämför Bensow 2012, s. 241. 
220 Bensow 2012, s. 256; Strand 1974, s. 47.  



42 

Livgardet föll denna lott på regementstrumslagaren. Detta var en viktig post då signalerandet länge ansågs 

vara militärmusikens viktigaste funktion.221 Det var dock ännu inte vid denna tid en vanlig befattning vid 

infanteriregementena. Vem som då ansvarade för infanterisignalisternas utbildning är osäkert. Vid dragon- 

och kavalleriregementena stod regementspukslagaren för signalisternas utbildning.222  

För skalmejblåsarna/hautboisterna föll det på en av de fyra att leda de övriga och enligt Wassberg var 

det ”den äldste (förste?) [sic] skalmejblåsaren”.223 Att det skulle vara den äldste som ledde går Strand i hård 

polemik mot då han säger:  

helt felaktiga uppgifter förekommer, om att den äldsta och senare på 1700-talet, 
regementstrumslagaren skulle ha anfört harmonimusiken. Missuppfattningen kan möjligen 
härledas till en annan missuppfattning, nämligen att trumslagare, pipare och skalmejblåsare 
bildade en enhetlig regementsmusik. Så var emellertid ej fallet.224  

Han motsätter sig här tolkningen att den äldsta skalmejblåsaren/hautboisten eller regementstrumslagaren 

skulle ha lett blåsarna. Vi ska nog inte lägga alltför stor vikt vid ordet äldst i betydelsen gammal utan istället 

som kunnig/erfaren, vilket möjligtvis förklarar oenigheten. Att den numrering som förekommer i rullor, 

jordeböcker etcetera, det vill säga förste, andre, tredje och fjärde skalmejblåsare/hautboist utgör en 

musikalisk rangordning är osannolikt. Att ovan nämnda Johan Wehrner vid Väst-göta infanteriregemente 

först 1705 står i rullorna som förste hautboist, trots att han rekryterades 1692, pekar på att 

skalmejblåsarnas/hautboisternas nummerindelning inte verkar ha reflekterat deras musikalitet eller 

arbete.225. Varken ålder eller numrering verkar således ha spelat in när det gällde vem som ledde de övriga.  

Det är därför svårt att avgöra vem av hautboisterna som var ansvarig för de andras utbildning och 

tillsyn. Att en av skalmejblåsarna/hautboisterna ledde de andra är säkrare. Fleming nämner i Der vollkommene 

Teutsche Soldat att: “the first [leading musician] among them must understand the composition in order to 

better regulate the music accordingly”, det vill säga att ledaren ska vara förtrogen i komposition för att bättre 

kunna leda musiken.226  

Källmaterialet är tydligare när det gäller vem som ledde skalmejblåsarna/hautboisterna vid Livgardet 

och i flottan. Här nämns både titlarna mästare och directeur. Den första mästaren för 

amiralitetsskalmejblåsarna var tysken Johan Otto. Han var skalmejblåsare vid Livgardet 1679–1684 och 

anställdes 1684 vid flottan tillsammans med sju andra.227 Han skulle vara ” den äldsta och förnämbsta ibland 

dem, som måste lähra dee andra, och hafwer på dem opsicht.”228 Att ha uppsikt borde här betyda att 

mästaren var ansvarig för de andra musikerna. Om detta även handlar om deras uppträdande eller bara 

musikaliskt behöver utforskas ytterligare. 

År 1704 blev Westen Linnert 1704 utsedd till directeur över hautboisterna vid gardet:  

 
221 Strand 1974, s. 81. 
222 Strand 1974, s. 56. 
223 Wassberg 1942, s. 83. 
224 Strand 1974, s. 84. 
225 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 57 (1705), bild 268. 
226 Fleming 1726, s. 181, eng. översättning T. Plebuch. 
227 Melin 1999, s. 5; Rullor 1620–1723, Livgardet, vol. 1681:1 (1679), bild 9; vol. 1684:2, bild 64. 
228 KrA. Rullor flottan 1635–1915, Ia:4 Rullor på amiralitetsstaterna (1679–1685), 6/1 1686, bild 18.  
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A:o 1704 d: 12 Aprill fick iag, efter hans Kongl: Maij:ttz nådiga befallning, af hans Excell:ttz h: 
Knut Posse, General[-]Lieut: och överste för gvardiet, enn fullmacht att wara Directeur för 
Hautboisterna af Gardie och blef samma dag af h: Major Gyllenkrook, i alla hautboisters 
närwaro förestält, och fullmachten uppläsin af Adjuntanten h: Falsborgh i Melzak hoss 
Borgmästar Drumbler. 229  

Att en fullmakt utställdes och upplästes inför de anda hautboisterna påvisar att rollen sågs som viktig och 

utnämnandet kom säkerligen med vissa förmåner.  

Vad vi hittills sett är att denne ledares uppgifter att leda dem musikaliskt och enligt Fleming även 

möjligen arrangera musik för dem. Han skulle även leda repetitionerna. Dessa har diskuterats i 3.2.5.  

Jag antar att allt eftersom en mer fast organisation med välutbildade musiker kunde etableras vid 

regementena kunde också utbildningen mer och mer bedrivas i egen regi. Detta lär däremot ha förändrats i 

grunden efter nederlagen vid Poltava och Tönningen, då hela regementen upplöstes, och 

musikorganisationen med dem.  

4.2.4 Lärlingar vid regementena 

Vid somliga regementen fanns extra musiker i lära, så exempelvis Livgardet som åtminstone runt 1686 hade 

lärpipare och lärtrumslagare.230 Likaså fanns skalmejblåsare/hautboister i lära vid flera regementen. Vid 

Henrik Hastfers värvade infanteriregemente fanns år 1707 utöver de fyra ordinarie hautboisterna en 

hautboist i lära.231 Huruvida han var avlönad eller någon sorts musikvolontär i väntan på riktig anställning 

är osäkert. Vid Viborgs regemente ersattes skalmejblåsaren Anders Staffanson 1696 av Anders Petterson 

Kratz ”som war i läran”.232 Att man tog in folk till lära vid regemente om en vakans uppstod återfinner vi 

flera exempel på. Exempelvis sattes Erich Stårk i lära vid samma regemente 1692 efter det att Hinnrich Pulki 

blivit avrättad för dråp.233 Vid Västerbottens regemente ansökte man om kungens tillstånd att få anställa en 

ny dulcianist att ha i lära vid regementet efter dulcianisten Axel Orms bortgång 1698: ”platzen vacant och 

skall lönen så frampt hans kong may:tt gifwer tillstånd Emplogeras till att lära en annan med i stället”234 Vid 

Upplands regemente upptogs Gustaf Gustaffsson Öhr 1693 i lära istället för före detta gardeshautboisten 

Kurt Beyer, vilken hade ådragit sig podager, portvinstå.235 Vid Jöran Crons, av Tavastehus 

infanteriregemente, bortgång 1698 värvades Clas Lille vilken hade varit i lära i sju månader i Tallinn.236  

De sista två exemplen är intressanta då två olika aspekter framträder. I det första ersätts en 

skalmejblåsare med en annan som sätts i lära vid regementet och arbetar som skalmejblåsare under 

utbildningstiden. I den andra antas en som redan varit i lära. Här uppstår frågor om varför han har var i lära 

och vem som satt honom i lära? Har regementena själva haft extra folk i lära som inte upptas i rullorna eller 

har de kontinuerligt funnits folk i lära som regementena kunnat tillgå? Vid Livgardet fanns till exempel 

1732–1740 två till tre extra hautboister utan lön. Det är därför möjligt att regementena redan under 

 
229 KrA. Westen Linnerts dagbok, s. 14.  
230 Strand 1974, s. 50. 
231 KrA, Rullor 1620–1723, Henrik Hastfers värvade infanteriregemente, vol. 1704:4, bild 250.  
232 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 49 (1696), bild 205.  
233 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 46 (1692), bild 203.  
234 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 50 (1698), bild 243. 
235 KrA. Rullor 1620–1723, Upplands infanteriregemente, vol. 1693:6, bild 239.  
236 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 51 (1699), bild 170.  
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undersökt tid haft extra musikpersonal i utbildning som arbetade oavlönat i förhoppning om en tjänst.237 Så 

var exempelvis vanligt vid hovkapellet där flera exspektanter medverkade utan ersättning och det förekom 

även vikarier utan lön. Detta var ett sätt att tillse att det fanns musiker både på kort och lång sikt.238  

4.2.5 Boställets placering och dess påverkan på utbildningen 

Trumslagarna skulle ta med sig sina instrument hem för att öva mellan regementsmötena.239 Detta gällde 

även för skalmejblåsarna/hautboisterna vilket tydliggörs nedan. Från tillgängliga kronohemman verkar 

regementscheferna ofta ha placerat skalmejblåsarna/hautboisterna i närheten av varandra, ofta i par.240 Så 

var det vid Skaraborgs regemente där, senast 1687, två av hautboisterna placerades enbart några hundra 

meter från varandra, i närheten av Acklinga kyrka, och de andra två i Madäng i närheten av gamla Baltak 

kyrka.241 Skaraborgs nya regementschef, Nils Stromberg, bad 1689 om kungens tillstånd att istället få 

inkvartera samtliga skalmejblåsare i en by för att: 

å dett dhe medh hwarandra desto bättre måge wara i stadigh öfningh för Musiqven skull, såsom 
att underrätta andra till skallmeijblåsare, som der till hafwa lust, och willia låta informera sigh.242 

Stromberg ville att de skulle vara placerade nära varandra för att de skulle kunna öva tillsammans samt kunna 

utbilda andra. Att skalmejblåsarna/hautboisterna blev utplacerade åtminstone två och två, skedde även vid 

andra regementen. Vid Västmanlands infanteriregemente var de också parvis utplacerade och vid Jämtlands 

regemente bodde alla skalmejblåsarna år 1689 tillsammans i Odensala, Brunflo socken. Sex år senare fick de 

enskilda boställen, dock alla på Frösön.243 Södermanlands regementes skalmejblåsare hade 1691 samtliga 

boställen på Sennesta hand, Stigtomta socken. Från 1692 var de uppdelade med egna boställen i Jönåkers 

och Hölebo socknar. Översten för regemente flyttade vid samma tid från ett boställe i Stigtomta socken till 

ett i Lerbo socken och skalmejblåsarnas förflyttningar kan reflektera detta.244 Skaraborgs regementes 

skalmejblåsare/hautboister bodde alla inom strax över en mil från överstens boställe i Kungslena, och de 

två placerade i närheten av Acklinga kyrka endast fyra kilometer bort. Närheten till regementets 

chefspersoner kan sålunda varit en viktig faktor vid utplacerandet av skalmejblåsarna/ hautboisterna.  

De, i 2.6, nämnda exemplen på pipare och trumslagare som avancerat till hautboister visar på att även 

de var förtrogna med flerstämmig musik och troligt är att de lärt av skalmejblåsarna/hautboisterna vid 

regementet. Utifrån Strombergs önskan får man anta att signalisterna vid regementena kunde få 

vidareutbildning av skalmejblåsarna/hautboisterna om de så önskade och bedömdes kunna lära sig.  

 
237 KrA. Generalmönsterrullor, Livgardet vol. 1128 (1732), bild 10; vol. 1131 (1740), bild 12.   
238 Kjellberg 1979, s. 68. 
239 KrA. Skaraborg regemente och försvarsområde, Stabsavdelningen, Ö:1 Reglementet eller instruktionen för 
Scaraborgs Lähns Infanterie Regemente, 1690-talet, sid. 50.  
240 Müller 1998, s. 7. 
241 KrA. Rullor 1620–1723, Skaraborgs infanteriregemente, vol. 1687:4, bild 150. 
242 RA, Regementschefers skrivelser, I:23 Skaraborgs infanteriregemente, M 323, 20/8 1689.  
243 Almgren & Rosell 1966, s. 497; Holm & Sparre 1935, s. 92. 
244 KrA. Rullor 1620–1723, vol. 1691:3, bild 228–229; RA. Jordeböcker, Jordeböcker Södermanlands län (1692).  
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4.2.6 Skolor och barnhem för soldatbarnen 

För att se till att det fanns rekryter förde regementena under 1600- och början av 1700-talet barnrullor, där 

nyfödda skrevs in för att vid en lämplig ålder föras in soldatrullorna. Soldaterna uppmanades ofta att se till 

att deras barn blev soldater eller militärmusiker. Unga pojkar rekryterades också från fattiga familjer och 

från barnhus.245 

Österbottens regementschef Johan von Camphausen föreslog i ett brev till kungen 1696 att regementet 

kompanivis skulle upprätta barnrullor. Barnen skulle få visst understöd tills de kunde få egen tjänst. Detta 

då det vid regementet saknades dugligt folk till skalmejblåsar-, trumslagar- och pipartjänster, då ”burserne 

gifwa deras barn annorstädes i tiänst så och hoos fremmande Nationes därifrån dee addig [aldrig] sedan 

komma tilbakars”. Därför bad Camphausen att man skulle ge soldatbarnen underhåll, som de sedan länge 

fått i Livland, och därigenom skulle barnen ”blifwa håldne i Skolor till läsa och skrifwa” så att de senare 

skulle kunna antas som korpraler, underofficerare och musiker.246   

För den preussiska armén satte Wilhelm den förste upp ett barnhus i Potsdam för föräldralösa 

soldatbarn. Strax efter grundandet inkorporerades en hautboistskola under ledning av Johann Gottfried 

Pepusch.247 Även Peter den store etablerade skolor vid garnisonerna där soldatbarn sattes i lära, även 

musikalisk sådan.248 

4.2.7 Hur finansierades utbildningen vid regementena? 

Det var vanligt att tyska skalmejblåsare/hautboister själva bekostade sin utbildning, åtminstone om de 

försökte bli kapabla nog att kunna anställas vid något av hovkapellen. De lärde sig då ofta flera instrument.249 

Fredrick I av Preussen hade under sitt livgarde en oboeensemble som även användes vid hovet. Fredrik ska 

troligen ha betalat för deras vidareutbildning då de studerade komposition under Johann Theile (1646–

1724).250 

Den vanligaste uppgiften i källorna om utbildningens bekostnad för de svenska musikerna var att 

regementschefen betalde med sina egna pengar. När regementena antog lärlingar vid indelningsverkets 

införande kan det dock antas att en del av lönen fick bekosta utbildningen. Savolax regementschef 

efterfrågade 1693, då inga dugliga skalmejblåsare fanns vid regementet, ifall de: 

på ingen närmare ohrt än Narva kunna lärde bliffwa, om Eders Kongl. May:tt i anseende till 
dheras underhåldh och lärepenningar, täcktes låta lefwerera eller och om sådant aff dheras ringa 
löhn skall decourteras [avdragas av lönen].251  

Här ställs kungliga medel mot att musikernas lön skulle betala utbildning. Regementschefen föreslog nog 

inte själv att han skulle behöva bekosta utbildningen, men så verkar ofta ha blivit fallet. Vid Björneborgs 

infanteriregemente står i avlöningslistan 1685: 

 
245 Strand 1977, s. 57. 
246 Petander 1969, s. 119; Regementschefers skrivelser, I:44 Österbottens infanteriregemente, M 510, 16/7 1696. 
247 Corall 2013, s. 25–26. 
248 Whitwell 1983, s. 145. 
249 Braun 1983, s. 143. 
250 Whitwell 1983, s. 116. 
251 KrA. Regementschefers skrivelser, I:22 Savolax och Nyslotts infanteriregemente, M 307, 25/6 1693, punkt 6.  
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Dulcian och Skallmeiblåsare ähre ännu inte lärda eller antagna, doch will h:r Öfwersten draga 
den försorgh att dhe medh första skola lärde och förestälthe blifwa.252  

Inga blåsare fanns alltså då anställda. Redan året efter har regementet fyra skalmejblåsare uppsatta, dock 

efterfrågade regementschefen Christian von Steffken återigen för vilka medel som de skulle utbildas.253 Den 

efterföljande regementschefen för samma regemente, Berendt Otto Stackelberg, skrev 1711, efter 

återuppsättandet av regementet, att han för skalmejblåsarnas utbildning ”nogsamt på dem kåstadt, sampt 

för egna medell opkiöpt instrumenter”.254 I ett brev den 25 april äskade han pengar för ett ”band hoboijer, 

och 2:e stycken Bassong” då han själv hade låtit betala hautboisternas lära men inte kunde införskaffa dugliga 

instrument till dem.255  

Efter att Österbottens regemente förlorade samtliga sina hautboister vid Hummelshof 1702 

efterfrågade regementeschefen kungen om han kunde ” benåda dess Österbottens regemente medh nyia 

fahnor, kurtz gewehr, trummor, Instrumenter, samt leropenningar för Hauboisterne”.256  

Tyvärr har inga av konungen svar på dessa förfrågningar återfunnits. Ovannämnda exempel verkar tyda 

på att regementschefen själv fick finna pengar till skalmejblåsarnas/hautboisternas utbildning då kronan och 

Statskontoret vanligtvis inte verkar ha gett pengar till regementena för detta. Ovannämnda exempel, i 4.2.2, 

från Skaraborgs regemente antyder dock att kronan ibland bekostat delar av utbildningen.  

4.3 Civil utbildning 

4.3.1 Livgardet och hovkapellet som läroinstitutioner  

De skalmejblåsare/hautboister som inte utbildades vid regementena kan ha utbildats av läromästare privat, 

antingen på egen eller regementenas/kronans bekostnad. Endast fragmentariska uppgifter är kända i 

nuläget. Efter att hautboisterna drogs in 1719 kom många av dem att anställas som stadsmusikanter eller 

stadsmusikantassistenter.257 Troligt är att många av dessa även hade utbildadats inom dessa kretsar, vilket 

diskuteras nedan i 4.3.3.  

Skalmejblåsarna/hautboisterna och andra musiker har genom att ta sig an lärlingar kunnat drygat ut 

sina inkomster. I kontraktet för den tilltänkte mästaren för skalmejblåsarna vid Amiralitetet, Jacob Roos, 

står:  

1:o till åhrlig löhn 12 D:r Silf: mynt månadtligen, 2:do. På twenne poikar han lärer skall hwardera 
7 D:r dito mynt månadtligen […].258  

Han skall således fått sju daler silvermynt i månaden för vardera två elever. Huruvida dessa pengar skulle 

vara för att täcka hans kostnader eller om de var tänkta som extra lön är inte självklart utifrån kontraktet.  

 
252 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 39 (1685), bild 512.   
253 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 30 (1686), bild 259; RA. Regementschefers skrivelser, I:1 
Björneborgs infanteriregemente, M 127, 2/1 1688.  
254 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 62 (1711), bild 434.  
255 KrA. Regementschefers skrivelser, I:1 Björneborgs infanteriregemente, M 128, 24/4 1711.  
256 RA. Regementschefers skrivelser, I:44 Österbottens infanteriregemente, M 510, 19/9 1702. 
257 Andersson 1992a, s. 56. 
258 KrA. Amiralitetskollegium, kansliet 1630 – 1807, AI:20 Protokoll i äldre nummerserie (1684), 9/5, punkt 18.  
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Exempel på skalmejblåsare/hautboister som gått i lära hos en namngiven person är få. Joachim Berentz 

hade vid sin anställning vid Södermanland regemente 1710 lärts ”hoos Capell Mästaren Düben”.259 Likaså 

finner vi vid Livgardet Johan Flade, från Elbingen som efter överståthållare Knut Posses rekommendation 

blev hautboist vid Gardet och ”lerdt här i Stockholm hoos konungens musicant Westen Linnert”.260 

Huruvida Flade och Berentz blev satta i lära hos Linnert och Düben eller själva tog kontakt är ovisst, men 

med tanke på Posses rekommendation finns det stor chans att han inverkade på detta. Möjligtvis hade Flade 

och Linnert redan kontakt under fälttåget på kontinenten. Att Linnert under sin tid på kontinenten troligen 

lärt upp andra skalmejblåsare/hautboister kan utläsas ur hans dagbok där han den 22 juni 1705 skriver ”blef 

min Anders Kullman Hautboist under Garde”.261 Att han säger ”min” tyder på att de hade en nära relation, 

och det är troligt att Linnert skulle ha undervisat Kullman. 

Storstäderna hade en viktig roll för musikutbildningen. Björneborgs infanteriregementes skalmejblåsare 

skickades i maj 1694 till Stockholm för att undervisas och inköpa nya instrument.262 Lorentz Bergström, vid 

samma regemente, blev 1697 även han ”till des wijdare perfectionerande” sänd till Stockholm.263 Redan 

nämnda Claes Lille hade varit i lära i sju månader i Tallinn när han värvades. Vid Västerbottens regemente 

blev Matz Bengtson Pipare skalmejblåsare 1689. Han förflyttades då från pipare vid Livgardets livkompani. 

Regementschefen nämner i ett memorial att han då lagt ut 20 riksdaler för dennes upplärande. Sannolikt 

skedde detta redan i Stockholm.264  

Hovkapellet och trumpetarekåren hade en framskjutande roll vid utbildningen av armémusiker och 

under 1500- och 1600-talet. Både trumpetare och pukslagare utbildades här och många av dessa kom med 

stor sannolikhet att anställas vid regementena. Trumpetarkåren blev således en viktig instans för utbildning 

av regementsmusikerna.265 

För skalmejblåsarna/hautboisterna verkar hovkapellet och hovmiljön inte fyllt denna funktion i samma 

utsträckning. Till stor del beror det på att hovkapellet inte haft något större behov att anställa egna 

skalmejblåsare/hautboister då man kunde nyttja Livgardets istället. Till och med 1720 hade därför enbart 

sju musiker som spelade skalmeja/oboe anställts vid hovkapellet. Av dessa hade fem varit 

skalmejblåsare/hautboister vid regementena, först och främst vid Livgardet. Dessa var Johann Jacob Bach, 

Johann Knapp, Carl Nilsson Håår, Jonas Högman och Westen Linnert. Utöver dessa känner vi till att Pier 

Anthoni Düttier samt Anders Düben spelade oboe. Linnert ska själv ha blivit utbildad på oboe av Düttier.266  

Alltså verkar det som att hovkapellet inte bidragit till skalmejblåsarnas/hautboisternas utbildning i 

samma utsträckning som för trumpetarna och pukslagarna. Livgardet får istället antas varit en viktigare 

knutpunkt för skalmejblåsarnas/hautboisternas utbildning. Detta skulle kunna förklara de exempel där 

 
259 KrA. Generalmönsterrullor, Livgardet, vol. 132 (1710), bild 255.  
260 KrA. Generalmönsterrullor, Livgardet, vol. 1117 (1712), bild 11.  
261 KrA. Westen Linnerts dagbok, s. 26–27.  
262 RA. Regementschefers skrivelser, I:1 Björneborgs infanteriregemente, M 127, 19/5 1694. 
263 RA. Regementschefers skrivelser, I:1 Björneborgs infanteriregemente, M 127, 24/4 1697. 
264 RA. Regementschefers skrivelser, I:36 Västerbottens infanteriregemente, M 432, 24/4 1689. 
265 Kjellberg 1979, s. 40–41; Wassberg 1942, s. 110. 
266 Kjellberg 1979, biografier över ovan nämnda musiker. 
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skalmejblåsare/hautboister skickats till Stockholm. Livgardets musiker kan även ha utbildat regementenas 

musiker, men det vet vi inte mycket om i nuläget.  

4.3.2 Musiklära i skolan och vid universitetet 

Skolorna och universiteten var viktiga utbildningsinstitutioner gällande musiken. Vid Uppsala universitet 

lärdes studenterna både i körsång och instrumentspel. Enligt en inventarielista från 1685 ska Olof Rudbeck 

ha inskaffat två skalmejor, en altskalmeja, två tenordulcianer, en basdulcian samt en dubbeldulcian till 

universitet. Vid en fest på Uppsala slott 1651 ska den då 21-åriga Rudbeck själv ha spelat skalmeja, då han 

tillsammans med drottning Kristina agerade herde. Skalmejan tycks även ha varit populär vid nationerna, 

och 1689 spelade vid en nationsfest hos västmanlänningarna fyra musikanter och fyra skalmejblåsare.267  

I rullorna återfinns endast ett exempel på en person som blivit musikaliskt skolad, på skalmeja/oboe, 

vid universitet. Detta är Johan Corner, född i Norrköpingstrakten. Han studerade i Uppsala i fyra år och 

lärde sig då att spela. Han antogs 1708 vid gardet i Riga och blev senare hautboist vid Livgardet.268 

Mycket möjligt är att skalmejblåsare/hautboister utbildades i de olika städernas trivialskolor. I Växjö 

leddes instrumentalundervisningen ofta av inflyttade tyskar, som Konrad Müller och Ernst Seidenzopff. 

Här ska musik ha spelats på flöjt, skalmeja, dulcian, cornett och fiol.269 I Västerås utbildades 

instrumentalister vid gymnasiet där de studerade i minst tre år. Ifall studenten avslutade studierna tidigare 

fick han böta en daler för varje oavslutat år.270  

Utifrån rullorna är det svårt att avgöra om den exemplifierade Corner utgör en isolerad händelse eller 

om fler av skalmejblåsarna/hautboisterna utbildades vid universiteten och städernas skolor. 

Förhoppningsvis kan framtiden ge fler svar.  

4.3.3 Stadsmusikant eller drabant? 

Vid tyska regementen var det vanligt att skalmejblåsarna/hautboisterna utbildades inom 

stadsmusikantkretsar.271 Det är därför troligt att många av de ifrån utlandet rekryterade musikerna var 

utbildade inom dessa kretsar. Johann Jacob Bach utbildades exempelvis delvis hos stadsmusikanten i 

Eisenach, Johann Heinrich Halle.272 De utbildades antagligen också, liksom i Sverige, vid regementena och 

det verkar i Tyskland ha funnits en osämja mellan stadsmusikanternas och regementenas skalmej-

/oboeensembler. I Stade, som var svenskt till om med 1712, klagade stadsmusikanternas ensemble i slutet 

av 1600-talet att garnisonsmusikerna varken ordentligt lärt eller förstått musiken.273 Framställan är antagligen 

överdriven då de säkert ville få förhanden framför garnisonsmusikerna.  

Ifall de svenskfödda skalmejblåsarna/hautboisterna utbildades på samma sätt är inte belagt, om än 

troligt. Under 1600-talet fanns stadsmusikanter i de större städerna i södra Sverige. De utbildades oftast 

internt där en läromästare antog ett antal lärlingar och gesäller. De framförde olika typer av musik i 

 
267 Norlind 1945, s. 79–81. 
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borgerskapets och magistratens tjänst. I mellersta och norra Sverige fanns inte de facto stadsmusikanter, 

men kyrkomusiker och andra musikerorgan fyllde liknande roller.274  

Att skalmejblåsare/hautboister utbildades och rekryterades från städernas olika musikorganisationer är 

troligt. Exempelvis ska hautboisten Jöns Diurstedt ha utbildats av stadsmusikanten Johan Lorenz Zoll i 

Helsingborg, senare blivit militärmusiker och slutligen åter blivit stadsmusikant.275 

Skalmejblåsare/hautboister som blev stadsmusikanter eller kyrkomusiker finns flera exempel på. 

Hautboisten Michael Roos vid Jönköping infanteriregemente blev 1707 anställd som stadsmusikant i 

Jönköping, vilket motiverades med att hovrätten var beläggen i staden och för att representera stadens 

värdighet behövdes en duktig musiker.276 Av kyrkomusikerna kom exempelvis Petter Frisk att rekryteras. 

Frisk hade innan sin anställning vid Upplands infanteriregemente 1709 varit organist i Kungsholmens 

(Ulrika Eleonora) kyrka i sju år.277 Att regementenas musiker rekryterats från och interagerat och verkat med 

städernas musiker är naturligt. Att civila musiker skulle blivit signalister är inte lika självklart. Införandet av 

skalmejblåsarna/hautboisterna har antagligen därför starkt påverkat musiklivet i Sverige, till exempel via nya 

anställningsmöjligheter.  

4.3.4 I fädrens spår 

En viktig institution som inte bör förbises är familjen. Musikeryrket hölls ofta inom familjen. Familjen Bach 

är ett sådant exempel. Litteraturen kring militärmusiker framhåller ofta att musikeryrket, och även andra 

militära befattningar, ofta gick i arv från far till son.278 Det finns ett flertal exempel på bröder/söner som 

tagit över broderns/faderns tjänst. Ett exempel är familjen Beijer. 1676 anställdes, som nämnt i 2.3, Herman 

och Kurt Beyer vid August Fredriks dragonregemente, och 1680 anställdes de vid Livgardet. Herman gick 

bort två år senare, medan Kurt stannade vid Livgardet fram till 1690 då han beviljades avsked. Han anställdes 

sedan vid Upplands infanteriregemente och därefter Västmanlands regemente. Från och med 1701 till sin 

pensionering 1705 arbetade han tillsammans med sonen, Kurt Kurtsson Beijer junior.279  

Vi har här att göra med två eller tre generationer av skalmejblåsare/hautboister. Flertalet fler exempel 

finns i rullorna, och mer djupare studier i släktförhållande vid regementena skulle avslöja ännu fler. Vid 

Älvborgs infanteriregemente förekommer två familjenamn genomgående i rullorna. 1703 anställdes Petter 

och Reinholdt Ogardt samt Bengt och Jon Svensson Plahn vid regementet. Bengt ersatte en Sven Jonson, 

antagligen bröderna Plahns far. 1712 kom Reinholdt ersättas av Daniel Ogardt.280. Här är det till synes två 

familjer, vilket patronymen påvisar. Soldatnamn började nämligen användas vid regementet i början av 1700-

 
274 Andersson 1992b, s. 34. 
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277 KrA, Generalmönsterrullor, Upplands infanteriregemente, vol. 11 (1710), bild 11.  
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279 KrA, Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 45 (1691), bild 205; vol. 46 (1692), bild 95; vol. 47 (1694), bild 599; 
vol. 57 (1705), bild 401; Generalmönsterrullor, Livgardet, vol. 1111 (1690), bild 232; Rullor 1620–1723, Livgardet 
1681:1 (1680), bild 50.   
280 KrA, Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 55 (1703), bild 332; vol. 63 (1712), bild 332.  
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talet.281 Dessa kunde gå i arv från föregångaren till efterföljare utan faktiskt släktskap. Patronymen påvisar 

dock här att personerna var besläktade.   

Även bland stads- och kyrkomusikanterna fanns söner som blev militärmusiker. Musikerna utbildade 

ofta själva sina söner och försökte så tidigt som möjligt få en fast tjänst för dem. Sönerna verkade ofta några 

år som volontärer innan fäderna ansökte om lön för dem. Till exempel finns från Storkyrkan i Stockholms 

protokoll antecknat att Ludert Dijkman lämnat en supplik angående sonen Petter Dijkmans betalning.282 

Petter var anställd vid Upplands infanteriregementet mellan 1709 och 1714 samt vid Livgardet mellan 1714 

och tidigt 1740-tal.  

Fortsatta studier om skalmejblåsarnas/hautboisternas inbördes släktskap kommer antagligen att 

möjliggöra identifikation av fler medlemmar ur kända musikerfamiljer.  

4.4 Kapiteldiskussion  

Ovan har jag visat att skalmejblåsarna/hautboisterna kom ifrån olika bakgrunder och att båda civila och 

militära institutioner varit viktiga för deras utbildning. Allt eftersom regementena införskaffat duktiga 

musiker kunde utbildningen mer och mer bedrivas i egen regi. Piparnas och trumslagarnas avancemang, 

som diskuterats i kapitel 2, visar till exempel att dessa utbildades i flerstämmig musik vid regementena. 

Upplösanden och nyuppsättningar av regementen måste däremot inneburit stora omställningar för att kunna 

ersätta förlorat manskap och deras kunskap och organisation.   

Livgardet och storstäder som Stockholm och Tallinn med flera utgjorde viktiga platser dit regementena 

skickade sina musiker för att utbildas. Likaså verkar vissa musiker rest runt för att utbilda 

skalmejblåsarna/hautboisterna vid andra regementen. Skalmejblåsare/hautboister drygade troligtvis ut sin 

egen lön genom att hålla elever. För de indelta musikerna var även boställenas placering avgörande för deras 

möjlighet till samspel och vidareutbildning vid regementet.  

Som visat ovan verkar det främst ha varit regementschefen som fick stå för omkostnaderna för 

utbildningen vid regementena. Det visar ytterligare på att blåsensemblerna var en av regementenas mer 

privata angelägenheter där kronan stod för musikernas ordinarie lön och för vissa omkostnader medan 

regementschefen och officerarna bekostade övriga utgifter.  

Skalmejblåsarna/hautboisterna verkar ha befunnit sig i ett gränsland mellan civilister och militärer. Som 

nämnt i kapitlet ovan hade de inga specifika militära uppgifter och de verkar ofta ha rekryterats från 

städernas musikorganisationer eller civila musikfamiljer. Många hade dock en militär bakgrund eller var barn 

till soldater och skalmejblåsarnas/hautboisternas egna barn blev i flera fall själva regementsmusiker.  
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5 Instrument och besättning 

Detta kapitel behandlar vilka musikinstrument skalmejblåsarna/hautboisterna använde. Under slutet av 

1600-talet och början av 1700-talet kom skalmejan att fasas ut till förmån för den nya populära franska 

oboen. När skedde denna övergång och varför gick man över till oboe? Beteckningen skalmejblåsare kom 

då allt mer att ersättas med hautboist. När bytte man beteckningen vid regementena och kan man säga något 

om instrumenten och övergången till oboe utifrån detta?  

Det bör påpekas att flera olika typer av skalmejor och oboer med största sannolikhet användes samtidigt, 

och att de hela tiden successivt förändrades. Den tidigmoderna oboen är således inte en specifik typ, utan 

ett flertal olika varianter.  

Engelsmannen James Talbot (1664–1708) skrev åtskilligt om instrument använda i England under 

slutet av 1600-talet. Han var en bildad man med kopplingar till Cambridge men mycket av hans liv är okänt. 

Han efterlämnade ett stort antal manuskript med detaljerade instrumentbeskrivningar.283 1692 beskrev han 

tre olika skalmej-/oboeinstrument som var i bruk i Europa, skalmeja, deutsche schalmei och fransk oboe.284 

Vilka typer av skalmeja/oboe användes vid de svenska regementena? Finns några bevarade?  

Var kom instrumenten ifrån? Tillverkades de i Sverige eller köptes de in från utlandet? För att besvara 

detta undersöker jag i korthet två instrumenttillverkare som verkar ha tillverkat instrument i Sverige för den 

karolinska armén samt utländska inköp. Lika viktigt att besvara är vem som beställde och betalade för 

instrumenten. Köptes de in från statligt håll eller fick regementscheferna själva beställa och köpa in dem?  

Skalmejblåsarna/hautboisterna spelade inte enbart skalmeja/oboe utan i många fall även andra 

instrument, vilka var dessa?  

5.1 Skalmeja, oboe och deutsche schalmei  

Som nämnts ovan fanns flera olika varianter av blåsinstrumenten vilka hela tiden vidareutvecklades eller 

försvann. Nedan gjorda beskrivningar ska därför inte ses som en definition av de tidigmoderna instrumenten 

utan som en översikt där fokus vilar på skillnaderna dem emellan.   

Skalmejor var vanligtvis gjorda i ett stycke och spelades med dubbla rörblad. De hade länge en så kallad 

pirouette på vilken läpparna placerades och rörbladet tilläts fritt vibrera i munhålan. Pirouetterna försvann 

gradvis under 1600-talet vilket resulterat i förändringar både på utformningen av rörbladet och kontrollen 

av det. Skalmejorna beskrevs som högljudda och trumpetlika och var därför väl anpassad för musik 

utomhus.285 Mersenne skrev i Harmonie Universelle (1636) att “they make the loudest and the fiercest sound 

of all the instruments, with the exception of the trumpet”.286 

I Frankrike gick diskantskalmejorna under namnet hautbois och de större modellerna kallades grosbois. I 

Tyskland gick de under namnen schalmei respektive pommer.287  

 
283 Baines & Martin 2001.  
284 Haynes 1988, s. 324. 
285 Thomas 1973, s. 33–34. 
286 Engelskt citat från Baines & Kirnbauer 2001. 
287 Baines & Kirnbauer 2001. 
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Hautbois, senare stavat oboe, utvecklades i Frankrike under 1600-talets andra hälft, troligen av Michel 

Philidor II och Jean Hottettere vilka var musiker verksamma vid det franska hovet. De tidigmoderna 

oboerna skiljde sig mot skalmejorna i flera avseenden, särskilt utmärkande är det korta och ej utsvängda 

klockstycket, att den ofta var gjord i tre delar och en smalare utformning på rörbladen.288 Utvecklingen 

verkar ha varit tämligen utdragen och pågick troligen från omkring 1660 till sent 1680-tal och många 

varianter av den nya oboen levde bara en kort tid.289 Oboerna kom i Frankrike att bära samma namn som 

skalmejorna, hautbois, men denna beteckning kom i Tyskland och Skandinavien att enbart beteckna de nya 

oboerna. Förekommande är även beteckningen franse hautbois.  

Enligt Fleming ska skalmejorna varit svårspelade och deras ljud ska ha varit obehagligt i närområdet, 

medan oboerna inte var lika ljudstarka och hade en mjukare ton.290 Han nämner inte att oboerna var mer 

lättspelade men hans påpekande tyder på att så var fallet.  

Deutsche schalmei var ett alternativ till den franska oboen tillverkad av instrumentmakare i Tyskland och 

Nederländerna. De antas ha varit mer lättspelad än oboerna men var inte lika allsidiga vilket gjorde att de 

snart försvann.291 De är nära besläktad med pommer och var slanka till formen. De ska ha börjat användas 

omkring 1680 och när Der Vollkomene teutsche soldat publicerades 1726 hade de redan gått ur modet.292  

Samtliga hade en konisk borrning vilket gjorde att de överblåste vid oktaven. Grepp- och fingerteknik 

var därför väldigt lik den för blockflöjt.293 Skalmejor, deutsche schalmei och oboe återges i bild 3 & 4.  

5.2 Från skalmeja till oboe 

Den franska oboen spreds från Frankrike och kom till England under 1670-talet. I Tyskland finns 

dokumenterat ett hautboistenbande år 1680. Vid tyska regementen verkar oboer ha börjat ersätta skalmejor 

omkring 1690. År 1700 hade de flesta tyska hov oboeensembler.294 Troligtvis övergick de flesta regementen, 

både i Sverige och Tyskland, till att använda oboer istället för skalmejor under 1690-talet och början av 

1700-talet. En viss osäkerhet finns då skalmejor, antagligen deutsche schalmei, fortsatt användes under den 

första hälften av 1700-talet, om än blåsarna nu kallades hautboister.295 

Anledningen till övergången är inte helt känd men antas bero på flera faktorer. En av dessa var oboernas 

ljud. Skalmejorna ska ha varit bättre anpassade för att signalera och musicera utomhus då den hade en stark 

och genomträngande ton. Oboen ska istället haft en mjukare ton bättre anpassad för umgänge och 

underhållning.296 Detta ska ha varit anledningen till att oboen blev populär vid de svenska regementena.297  

 

 
288 Thomas 1973, s. 33. 
289 Harris-Warrick 1990, s. 101. 
290 Fleming 1726, s. 143–144. 
291 Bouterse 2005, s. 68. 
292 Haynes 1988, s. 335. 
293 Braun 1983, s. 153–154. 
294 Braun 1983, s. 130; Haynes 1988, s. 331; Whitwell 1983, s. 114. 
295 Whitwell 1983, s. 5. 
296 Braun 1983, s. 129, 137. 
297 Strand 1974, s. 62. 



53 

  

Bild 3: Skalmejor i Michael Praetorius Syntagmatis Musici : De Organographia (1619). 
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Bild 4: Två instrument av Rickard Haka i Scenkonstmuseets samlingar. Till vänster en deutsche schalmei (M154). Till höger en oboe 
(M155).  
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Ytterligare en debatterad och trolig förklaring är förändringar av instrumentens stämning.298 I en 

specifikation på instrument från den i Amsterdam verksamme instrumentmakaren Rickard Haka299 (1646–

1705) till amiralitetet 1685, denna diskuteras mer nedan, nämns franska oboer stämda i Coortoon och 

skalmejor stämda i Klarin trompettentoon.300 Haka ville antagligen särskilja stämningen mellan instrumenten där 

de franska oboerna antagligen var stämda lägre. Dulcianerna som omnämns sägs vara Coor mes, vilket Haynes 

antar ska stå för Chormässig, det vill säga att de var anpassade för att användas med sångare.301 I det här fallet 

är det dock troligare att Chormässig användes i betydelsen att flera instrument kan spela med varandra i 

samklang.302 Regementschefen vid Åbo läns infanteriregemente skrev 1699 till kungen då han ville köpa in 

oboer, då skalmejorna vid regementet inte längre ” wara rätt Chormehsig”. Likaså hade regementet en 

tenorskalmeja som ”[ej] wara mehra wijd andra Regementer i bruuk”.303 Skalmejor överlag verkar därför inte 

längre ansetts kunna spela i harmoni med varandra och likaså verkar en besättningsändring ha skett. 

Besättningen diskuteras mer i 5.3. En förändring av stämningen lär ha påverkat vilka andra instrument som 

skalmejorna/oboerna kunde spela tillsammans med.  

5.2.1 Övergång vid regementena 

Vilken skalmejtyp som användes i Sverige är osäkert. Edenstrand antar att det var deutsche schalmei som 

brukades vid regementena. Övergången till oboe antas ha skett i slutet av 1690-talet.304 Oboer och 

hautboister kom däremot till Sverige tidigare än så. I specifikationen från Haka 1685 nämns en franse dulcian 

samt en tenor och fyra diskant haubois.305 1691 fick konstsvarvaren Johan Larsson Kiörningh i uppdrag att 

tillverka oboer, skalmejor och flöjter för regementenas skalmejblåsare/hautboister och pipare.306 Kiörninghs 

tillverkning diskuteras mer i 5.4.1.  

Övergången från skalmeja/deutsche schalmei till oboe var en utdragen process och de olika 

regementena bytte inte samtidigt. Rullorna och avlöningshandlingarna ger få uppgifter om exakt när detta 

skedde vid regementena. Några talande exempel finns däremot. Nedan presenterar jag en översikt av 

användningen av beteckningarna skalmejblåsare och hautboist för att beskriva musikerna i rullorna.307 

En specifikation från Västgöta-Dals infanteriregemente 1692 nämner att: 

een Schalmeiblåsare, som icke kan lära och så uthesluuten, och istället en Håbonist ifrån 
Dannemarck antagen blivit, Johan Wehrner till namnet 308 

 
298 Detta kan läsas mer om i Corall 2013, s. 19; Haynes 2001, s. 57. 
299 För mer information om Haka: Waterhouse & Langwill 1993, s. 156. 
300 Se bilaga C.  
301 Haynes 2002, s. 134. 
302 Se definition Sjökvist 2012, s. 208. 
303 RA. Regementschefers skrivelser, I:40 Åbo läns infanteriregemente, M 484, 4/1, 21/4, 4/5 1699; KrA, Finska 
regementen, Åbo läns infanteriregemente, E Inkomna handlingar (1697-1700), 4/5 1699.  
304 Edenstrand 2000, s. 340. 
305 Se bilaga C 
306 Spak 1890, s. 21–22. 
307 För de generella iakttagelserna ges inga referenser, utan enbart de specifika fallen. Iakttagelserna är från Arméns 
rullor, Generalmönsterrullor samt Militiekontorets avlöningshandlingar åren 1690–1719.  
308 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 46 (1692), bild 190. 



56 

Här beskrivs att man antog en hautboist från Danmark istället för en oduglig skalmejblåsare. Man kan dock 

anta att han fick spela skalmeja vid regementet. Först 1708 började nämligen skalmejblåsarna vid regementet 

att kallas hautboister i avlöningshandlingarna.309 

Vid Bohus dragonregemente behöll man länge skalmejblåsarna på kompanistaben som pipare, och 

kallade dem skalmejblåsare fram till deras indragande 1719. Däremot avskedades 1696 skalmejblåsaren Carl 

Bengtsson för att han ”intet kan lähra på skallmeijan efter Nya Methoden”.310 Bengtsson hade innehaft 

posten i fyra år, så det verkar som denna ”nya metod” åsyftar ett instrumentbyte. Om det skulle vara till 

oboe är inte säkert om än troligt. Tydligare är det vid Kronobergs regemente där Nils Skyberg avskedades 

1701 för att han ”intet kunnadt lärdt blåsa Hautboen”. Även Sven Dufva, vid samma regemente, avskedades 

samma år, ironiskt nog för Runebergälskaren, för sin oduglighets skull efter åtminstone 18 års tjänst som 

skalmejblåsare vid regementet.311 Regementet måste således senast 1701 haft oboer.  

Vid Älvsborgs regemente verkar övergången ha skett 1703 då samtliga skalmejblåsare avskedades och 

fyra hautboister anställdes istället.312 En av de anställda, Petter Ogardt, transporterades från Drottningens 

livregemente till fot (Malmö garnisonsregemente), där alla samma år intressant benämns skalmejblåsare.313 

Detta tyder på att beteckningarna antingen användes utan avseende till det specifika instrument som 

brukades eller att han spelade både skalmeja och oboe.  

Benämningen hautboist, istället för skalmejblåsare, börjar användas i lönehandlingar och rullor i början 

av 1690-talet. Det regementet som först verkar ha använt titeln i rullorna är Nylands regemente år 1694, åtta 

år före något av de andra indelta regementena. Dulcianisten Johan Haberkorn antecknas först året efter som 

basongnist.314 Wassbergh nämner dock att en lönestat år 1691 ska ha använt benämningen hautboister istället 

för skalmejblåsare. Han återger dock inte källan varvid jag inte har kunnat belägga påståendet.315  

De flesta indelta regementen övergick mellan åren 1702 och 1709 från beteckningen skalmejblåsare till 

att istället kalla dem hautboister eller hoboyblåsare. Från om med 1709 används i regel benämningen 

hautboist, men vid nyuppsättningarna av regementena efter Poltava så återgick vissa regementen temporärt 

till titeln skalmejblåsare. Vid Skaraborgs regemente förkommer båda benämningarna i 

avlöningshandlingarna mellan 1709 och 1713. Vid Jämtlands regemente dröjde det däremot till 1715 innan 

titeln hautboist började användas och vid Bohus dragonregemente verkar den överhuvudtaget inte ha 

använts. Att de två senare börjat använda benämningen så pass sent eller inte alls kan bero på att de inte 

stred nere på kontinenten.  

Vid de värvade regementena skildras övergången i källorna på ett liknande sätt som för de indelta. 

Livgardet börjar använda titeln någonstans mellan 1700 och 1703. 1703 kallades blåsarna hautboister i en 

beklädningsrulla.316 I Westen Linnerts dagbok, som tidigare nämnts i 3.2.1, står det däremot att Linnert 

 
309 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 60 (1708), bild 269. 
310 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 49 (1696), bild 110.  
311 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 53 (1701), bild 206.  
312 Mannerfelt 1887, s. 21. 
313 KrA. Generalmönsterrullor, Drottningens livregemente till fot, vol. 1389 (1703), bild 138.  
314 KrA. Militiekontorets avlöningshandlingar, vol. 47 (1694), bild 270.  
315 Wassberg 1942, s. 21 (egen nr.). 
316 RA. Regementschefers skrivelser, III:1 Livgardet, M 587, 23/2 1703.  
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redan 1691 blev antagen som hautboist vid gardet. Två möjliga förklaringar till denna diskrepans är att 

antingen så spelade gardet redan 1691 på oboe, men fortsatte att kallas skalmejblåsare, eller så kan Linnert 

ha använt titeln anakronistiskt i dagboken då den med stor sannolikhet är sammanställd senare i hans liv. 

Vid hovfesten 1692, nämnd i 3.2.2, samt i klagobrevet 1697, nämnt i 2.4.1, kallas gardets blåsare hautboister 

vilket tyder på att de hade bytt instrument långt före 1703. 

Vid värvade regementena verkar titeln först dyka upp 1696 i Överste Magnus Johan von Tiesenhausens, 

i Estland förlagda, värvade infanteriregemente.317 Vad som är uppenbart i källorna är att titeln främst började 

användas av de i de baltiska och finska områden förlagda regementena under mitten av 1690-talet och runt 

1700 började den användas mer generellt. Dock förekommer beteckningen sporadiskt här och var både 

geografiskt och tidsmässigt. Titeln skalmejblåsare fortlevde dock länge och det är därför inte troligt att 

benämningarna endast har med instrumenteringen att göra. De tidiga exemplen på användning av hautboist 

är dock intressanta då de kan belysa en faktisk instrumentmässig övergång. Vi vet genom både Hakas 

försändelse och Kiörninghs privilegiebrev att regementena haft tillgång till oboer från slutet av 1680-talet 

och början av 1690-talet. Däremot har regementena antagligen inte haft samma tillgång till hautboister. I en 

brevväxling mellan Åbo läns infanteriregemente och kungen 1692 efterfrågas om regementet skulle få 

skalmejor eller oboer. Då regementet inte hade några som kunde spela oboe fick de nöja sig med 

skalmejor.318 Övergången till oboe från skalmeja har således begränsats av både möjligenheten till 

införskaffandet av instrument och folk som kunde spela på dem.  

5.3 Besättning 

Skalmejblåsarensemblernas besättning antas i Sverige ha varit samma som på kontinenten, det vill säga två 

diskantskalmejor, en alt-/tenorskalmeja och en dulcian.319 Det råder en viss osäkert om det var alt- eller 

tenorskalmejor. Fleming nämner: 

When the shawms were still fashionable, there were just four men, that is: two treble players, 
one alto, and one Dulcian player.320 

Enligt honom ska man ha använt altskalmejor. Vid det franska hovet ska däremot tenorskalmejor ha 

använts.321  Hakas specifikation nämner enbart ”midlebas schalmeijen” det vill säga mellanstora instrument. 

Antalen, 13 diskantskalmejor, 6 midelbas och 6 basdulcianer, visar däremot på samma uppsättning som 

nämnd ovan, det vill säga 2-1-1.322 Den vid Åbo läns infanteriregemente nämnda, i 5.2, tenorskalmejan tyder 

dock på att regementena kunnat haft sådana istället för altskalmejor. Däremot nämns det också att de inte 

längre användes vid andra regementen. Detta tyder på att man vid andra regementen använt altskalmejor 

istället då regementschefen annars borde ha argumenterat för att skalmejor överlag inte längre användes och 

inte tenorskalmejor specifikt.  

 
317 KrA. Rullor 1620–1723, Magnus Johan von Tiesenhausens värvade infanteriregemente, vol. 1696:26, bild 110.  
318 RA. Regementschefers skrivelser, I:40 Åbo läns infanteriregemente, M 484, 24/12 1692.  
319 Strand 1974, s. 62. 
320 Fleming 1726, s. 181–182. 
321 Sandman 1977, s. 31. 
322 Se bilaga C.  
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Vid övergången till oboe verkar till en början en liknande besättning med fyra hautboister använts, det 

vill säga två diskantoboer, en taille (tenoroboe, ibland även kallad altoboe) och ett basinstrument.323 Det har 

teoretiserats att besättningen vid det franska hovet skulle kunna ha bestått av fyra olika oboevarianter istället 

för att en typ skulle använts till två stämmor.324 Huruvida det faktiskt var så är inte belagt och det verkar 

därför osannolikt att det skulle varit så i Sverige. Hakas specifikation nämner exempelvis enbart bas-, tenor- 

och diskantoboer.  

Om basinstrumentet fortfarande var dulcian eller någon senare variant är oklart. I en mönsterrulla för 

Upplands regemente beskrivs dess instrument, där basinstrumenten sägs vara Basson. Blåsarna anges 

däremot ha hautbois och dulcian.325  

På grund av oboens mjukare ton kom besättningen att utökas till sex blåsare. Man lade då till ytterligare 

en taille och ett basinstrument.326 Ovannämnda mönsterrulla för Upplands regemente ger att regementet 

1718 hade fyra oboer och två dulcianer/basson. Det bekräftar att det var fyra oboer och två basinstrument. 

Däremot sägs inget om hur många det var inbördes mellan diskant- och tenoroboerna. I Polen och Saxen 

ska man även ha utökat besättningen med valthorn.327 Dessa diskuteras vidare i 5.6.4.  

5.4 Varifrån kom instrumenten?  

Enligt Wassberg anskaffades vanligen de flesta musikinstrumenten från utlandet och den inhemska 

produktionen kom inte igång förrän runt 1800-talets mitt. Pukor och trummor framställdes i möjligaste mån 

i Sverige och kronan bestod till viss del medel för signalisternas och musikkårernas instrument.328 

Tidigare nämnda brev till Kiörningh tyder på att en viss produktion fanns i Sverige. Nedan kommer jag 

diskutera både den inhemska produktionen och de få kända inköpen från utlandet. Likaså kommer 

användandet av erövrade instrument nämnas.  

5.4.1 Tillverkning i Sverige 

Före 1691 verkar det inte funnits någon större produktion av träblåsinstrument i Sverige för regementenas 

bruk. Detta kan vi se genom den resolution, på konstsvarvaren Johan Kiörninghs329 (1663–?) supplik, som 

Kommerskollegiet sände till kungen den 3 december 1691. Kommerskollegiet beordrade där kapellmästare 

Düben [Gustav d.y] att undersöka de prover Kiörningh framställt på oboer, skalmejor och flöjter vilka 

befanns: 

 
323 Thomas 1973, s. 37. 
324 Harris-Warrick 1990, s. 102. 
325 KrA. Generalmönsterrullor, Upplands infanteriregemente, vol. 15 (1718), bild 13. 
326 Strand 1974, s. 71. 
327 Fleming 1726, s. 181–182. 
328 Wassberg 1942, s. 95–96. 
329 Johan Kiörningh, lärling och svärson till hovkonstredrejaren Herman Dreyer. Stockholms stadsarkiv (SSA). 
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, GI:BA:6 Mantalslängder (1683), bild. 12; Stockholm magistrat och 
rådhusrätt, F2 a:283 Civilakter, huvudserie, 1691:85.  
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så gode och Chormessige, att dhe kunna approberas, och emedan bem:te Capellmästare dhes 
attestatum skrifteligen uthferdat att dhenne konstswarfware Kiörningh är nogh Capabel att giöra 
ber:de Instrumenter.330  

Då Düben ansåg att proverna var välgjorda föreslog Kommerskollegiet åt Karl XI att Kiörningh skulle få 

tillverka dessa instrumenter för infanteri- och dragonregementena. Detta godtogs av kungen och den 16 

december skickade han ett brev till samtliga berörda regementen där regementscheferna beordrades vända 

sig till Kiörningh ifall de behövde nya oboer eller skalmejor.331 

I kommerskollegiets utlåtande och kungens brev nämns upplysande att en av anledningarna till att man 

tillät Kiörningh detta privilegium var att ingen tidigare kunnat svarva dessa instrument i Sverige. Istället hade 

man behövt köpa in dem från utlandet och nu skulle ”den lilla förtiensten blifwer qwar i Landet” och 

hantverket antogs kunna utvecklas och utökas i Sverige. Vems förtjänst som menas här är oklart, men priset 

hade säkert en avgörande roll då de utländska instrumenten ansågs var dyra, vilket diskuteras mer i 5.4.2, 

och transportkostnader och andra avgifter tillkom.   

Kungens brev nämner inget om flöjterna från Kommerskollegiets resolution. När Åbo läns infanteri år 

1693 behövde införskaffa ny marsch- och reveljpipor, sex av vardera, frågade man Kiörningh om priset på 

dessa instrument för att regementet skulle kunna få samma summa från Statskontoret.332 Detta visar att han 

tillverkade flöjter för regementena. Antagligen beror utelämnandet i brevet på att det även fanns andra 

tillverkare av flöjter i Sverige vid tiden. Samma regemente bad i ett brev den 24 december 1692 om att få 

tre nya skalmejor och en dulcian vilket kungen beviljade. Möjligtvis tillverkade Kiörningh även dulcianer.333  

I armémuseums trofésamling återfinns tre flöjter/pipor som är svensktillverkade. De är stämplade med 

tre kronor och tillverkaren verkar vara Erasmus Deterding som var verksam i Stockholm under första 

hälften av 1700-talet.334 Det är dock osäkert exakt när de är tillverkade och varför de har hamnat i 

trofésamlingen. Flöjterna diskuteras mer i 5.5.  

Det råder många osäkerheter kring den svenska tillverkningen från tiden. Vi vet varken vilken kvalitet 

de tillverkade instrumenten hade eller hur många som tillverkades. Kiörninghs verksamhetsår har ännu inte 

kunnat fastställas och inte heller om andra instrumenttillverkare/konstdrejare haft en roll i produktionen 

för regementena. Instrumentmakare från 1600-talet och tidigt 1700-tal har inte studerats i någon vidare 

utsträckning vilket gör det svårt att uppskatta den svenska produktionen från tiden.335  

 
330 RA. Kollegiers m fl, landshövdingars, hovrätters och konsistoriers skrivelser till Kungl Maj:t; IX:9 Skrivelser från 
kommerskollegiet (1691), 3/12 1691.  
331 KrA, Kalmar regemente, Militäravdelningen, EIII:266 Inkomna skrivelser utom regementet (1684–1774), 16/12 
1691.  
332 RA. Regementschefers skrivelser, I;40 Åbo läns infanteriregemente, M 484. 24/3 1693, 24/4 1693.  
333 RA. Regementschefers skrivelser, I;40 Åbo läns infanteriregemente, M 484, 24/12 1692, 8/2 1693.  
334 År 1711 noteras han varit gesäll åt svarvarmästare Johan Christopher Mansfeld vilken avlidit samma år. SSA: 
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, GI:BA:10/9 Mantalsrullor (1711), bild 58. År 1717 återfinns han i 
kvarteret Elefanten i Stockholm. Han står då noterad som svarvarmästare. SSA. Överståthållarämbetet för 
uppbördsärenden, GI:BA:11 Mantalslängder (1717), bild 71. 
335 Helenius-Öberg 1977, s. 7–8. 
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5.4.2 Tillverkning i utlandet 

Före, och troligtvis både under och efter, Kiörninghs privilegietid (1691–?) köptes musikinstrumenten för 

regementena in från utlandet. Västerbottens regemente ansökte 1685 om att få ut pengar från regementets 

besparing för att anlita tre skalmejblåsare och beställa instrument till dem ”utomifrån” till en kostnad av 100 

daler silvermynt.336 ”Utomifrån” torde betyda från utlandet eftersom breven från kungen och 

kommerskollegium nämner att ingen tidigare kunnat svarva dessa instrument i Sverige.  

Endast en försändning med skalmejor och oboer till Sverige från tiden är känd. Detta är tidigare 

nämnda leverans av instrument till amiralitetet från instrumentmakaren Rickard Haka 1685. I 

Amiralitetskollegiums arkiv återfinns en längre brevväxling mellan mästaren för skalmejblåsarna vid 

amiralitetet, Johan Otto, köpmannen Christian Witte och amiral Hans Wachtmeister då det rådde oklarheter 

om vart de beställda instrumenten skulle levereras.  Det beklagades även att instrumenten var så pass dyra 

vilket Otto besvarade med de inte med lätthet gick att få dem i Holland till ett bättre pris.337 Ifall de kunde 

fås billigare annorstädes är osäkert. I konversation återfinns en specifikation, inkluderandes pris och antal, 

från Haka på de beställda instrumenten vilken innehåller 13 diskantskalmejor, 6 midelbas [tenor el. alt] 

skalmejor och 6 basdulcianer. Specifikationen innehåller även oboer, blockflöjter, rörblad och troligtvis 

musikböcker: ” Voor twee Partije Mucick Stucken”.338  

I redan omnämnd brevväxling, i 4.2.2, mellan Nils Stromberg och kungen nämner han att han låtit 

utbilda sina skalmejblåsare i Köpenhamn och där också införskaffat deras instrument. Huruvida de 

tillverkades där är osäkert, då inga upplysningar om tillverkning av instrument i Danmark är kända före 

1700. En beställning av träblåsinstrumentet 1702 till konstdrejare Andreas Weiss är den första kända i 

Danmark, och enligt Dorthe Falcon Møller var den första träblåsmakaren i Danmark i egentlig mening Jean 

d’Orphelin 1715, vilken tillverkade ”Flöyter, Haubois og andre deslige Instrumenter”.339 Då så litet är känt 

om tillverkning i Danmark är det omöjligt att avgöra om de var tillverkade där eller om de beställdes in av 

någon köpman i Köpenhamn.  

5.4.3 Vem anskaffade och betalade för instrumenten och hur mycket kostade de?  

Liksom skalmejblåsarnas/hautboisternas utbildning verkar inköp och betalning av instrument inte ha styrts 

centralt utan regementscheferna köpte in dem av egna medel eller från regementets besparingar. Kronan 

verkar dock ibland ha gett regementscheferna pengar för sådana inköp. På ovannämnda ansökan, i 5.2, från 

Åbo läns infanteriregemente om att få oboer svarade kungen:  

länder Eder dher uppå till nådigt swar att som med wår bekostnad Schalmeijer een gång alleredan 
äre blifne anskaffade, så måste därwid förblifwa, och där i wehle hafwe Haut-bois måste sådant 
skee uthan wår bekåstnad.340 

 
336 RA. Regementschefers skrivelser, I:36 Västerbottens infanteriregemente, M 431, 5/3 1685.  
337 KrA. Amiralitetskollegium kansliet, BIa:52 Registratur, huvudserie (1685), 27/6; EIIa:59 Inkomna handlingar fr. 
ämbetsverk m.fl. myndigheter samt enskilda (1685:2), 15/6, 23/6, 3/7.  
338 Se bilaga C.  
339 Falcon Møller 1987, s. 9–10. 
340 KrA. Finska regementen, Åbo läns infanteriregemente, E Inkomna handlingar (1697–1700), 4/5 1699.  
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Kronan hade redan, under Karl XI:s tid, bekostat införskaffandet av skalmejor till regementet och därför 

ansåg Karl XII att regementschefen själv fick stå för kostnaden för oboerna om han ville ha sådana. Detta 

visar att kronan redan hade bekostat inköp av skalmejor till regementet och möjligtvis andra regementen. 

Regementschefen vid Västerbottens infanteriregemente fick dock avslag när han 1686 ansökte om pengar 

för skalmejornas införskaffande: 

framdeles bestå skallmeijblåsare på lijka sätt som under andra regementer är brukeligt, men 
instrumenterna måste öfwersten wara förtänkt sielf på sin egen ankåstnad at anskaffa.341  

Han fick avslag på sin ansökan och var tvungen att stå för kostnaden själv. Som redan nämnt, i 5.4.2, skulle 

instrumenterna kosta 100 daler silvermynt. Den 30 november 1687 ansökte han igen om pengar, och nu 

uppgick summan för hans utlägg till mer än 400 daler kopparmynt för skalmejblåsarnas lön, kost och 

instrument.342 Således hade han köpt in instrumenten. Om han till slut fick ersättning för detta är inte känt, 

men med ansökan från Åbo läns infanteriregemente i åtanke, så är det möjligt att han senare fick ersättning.  

Under krigsåren nere på kontinenten införskaffades troligen instrumenten i närområdet eller togs som 

byte vid fältslagen. I armémuseums samlingar finns ett 30-tal ryska diskant- och altskalmejor som tagits som 

byte i Litauen. Utöver skalmejorna nämns även åtta tagna ryska fältpipor och tre pukor.343 Skalmejorna 

diskuteras vidare i 5.5.  

Att musikinstrument togs som krigsbyte var vanligt och på en plansch från slaget vid Saladen visas 

bland krigsbytet 42 tagna trummor.344 De tagna instrumenten verkar ibland ha kommit till användning vid 

regementena vilket möjligtvis förklarar att det mig veterligen inte finns några bevarade skalmejor och oboer, 

förutom ovannämnda, som kan kopplas till regementena under karolinsk tid. I generalmönsterrullan för 

Upplands infanteriregemente 1718 nämns:  

Hautboisternas Instrumenter bestå i tvenne Basson och 4 Hautbois, den ena Basson och 3:ne 
Hautbois undfick regementet åhr 1714 af det då inbrachta priesegodset, hwaraf Basson och en 
Hautbois, sprucko det första de skulle brukas, och blifwit reparerade det bästa, som skie kunnat, 
hwilket spehl nu är gammalt, uthbrukat och af intet värde, så att hautboisterne, måste bruka 
deras egne instrumenter, till den 2e Basson och 4:e Hautbois har Kongl. Krig Expedition in apr: 
1718 anordnat medell, som derföre blifwit upkiöpta och äro tillstädes behållne.345  

Här nämns att man har använt instrument tagna från fienden. Det antyds också att musikerna hade egna 

instrument utöver regementets. Om dessa var oboer eller andra instrument framgår tyvärr inte. Inför 

fälttåget mot Norge verkar även den kungliga krigsexpeditionen införskaffat pengar för ett basinstrument 

och en oboe i de gamla och utslitnas ställe. Likaså nämner generalmönsterrullan för Södermanlands 

infanteriregemente samma år att de fått fyra nya oboer och två basinstrument för vilka Krigskollegium 

 
341 KrA. Västerbottens regemente, regementschefsexpeditionen, CIII:1 Register över kungl. brev och förordningar, 
12/11 1686. 
342 RA. Regementschefers, I:36 Västerbottens infanteriregemente, M 431, 5/3 1685; 30/11 1697. Tre kopparmynt 
motsvarade ett silvermynt.  
343 Armémuseum, Statens Trofésamlings katalog. 
344 KrA. Historiska planscher, Omslag 1701–1704, vol. 1703:02, Slaget vid Saladen.  
345 KrA. Generalmönsterrullor, Upplands infanteriregemente, vol. 15 (1718), bild 13.  
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bidragit med 88 daler silvermynt.346 Om pengarna täckte kostnaden för hela eller bara en del av inköpet är 

oklart.  

Priserna på Kiörninghs skalmejor känner vi inte till. Däremot ger han 1693 en specifikation på priser 

för revelj- och marschpipor till Åbo läns infanteriregemente. Reveljflöjterna kostade fem daler och 

marschflöjter en daler 28 öre kopparmynt.347 För försändelsen från Haka, totalt 475 gulden, krävde 

köpmannen Witte, inklusive transport, försäkring och andra utlägg, 510 gulden motsvarande drygt 400 daler 

silvermynt.348 Priserna för Hakas skalmejor och oboer omräknat till ungefärligt pris i daler silvermynt ges i 

Tabell 1. 

Tabell 1. Priser i Rickard Hakas specifikation 

  Gulden Daler silvermynt 

Skalmejor    

Diskantskalmeja  6 5 

Tenor-/altskalmeja  10 8 

Dulcian   28 22 

Oboer    

Diskantoboe  8 6 

Tenoroboe  14 11 

Dulsian Basson  48 33 

 

En beklädningsrulla för Björneborgs regemente 1717 upptar även musikinstrument och värdesätter där tre 

oboer och ett basinstrument till sammanlagt 50 daler silvermynt. Enligt Hakas priser skulle en ny 

uppsättning kosta 56 daler. Enligt dessa två källor motsvarade en uppsättning om två diskantoboer, en 

tenoroboe och en dulcian knappt fem månadslöner för en skalmejblåsare vid ett värvat regemente och eller 

hela den årliga kontantlönen för de fyra skalmejblåsarna/hautboisterna vid ett indelt regemente. Ovan 

nämnda exempel från Västerbottens regemente nämner 100 daler för en uppsättning skalmejor. Summan 

kan dock inkludera både fraktkostnader och tullavgifter. 

5.5 Bevarade instrument   

Få träblåsinstrument från tiden finns bevarade i Sverige. I scenkonstmuseets samlingar finns ett fåtal 

skalmejor och oboer, exempelvis en deutsche schalmei och en oboe av Rickard Haka vilka kan ses i bild 4. 

Inget av instrumenten har dock kunnat knytas till något regemente. 

Som redan nämnt finns i statens trofésamling på armémuseum 35 skalmejor. Av dessa är 24 

diskantskalmejor (mellan 50 och 51,5 centimeter långa) och 10 altskalmejor (mellan 72 och 77 centimeter 

långa). I en rustkammarräkning nämns att man hade tagit 41 ryska skalmejor i Litauen 1704 vilka sedan 

 
346 KrA. Generalmönsterrullor, Södermanlands infanteriregemente, vol. 133 (1718), bild 12. 
347 RA. Regementschefers skrivelser, I:40 Åbo läns infanteriregemente, M 484, 24/4 1693. 
348 KrA. Amiralitetskollegium, kansliet, EIIa:59 Inkomna handlingar fr. ämbetsverk m.fl. myndigheter samt enskilda 
(1685:2), 23/6.  
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skickats till Sverige.349 Dessa är med största sannolikhet de skalmejor som omnämns i inventariet. Att vissa 

av dem är ryska är säkert då flertalet är stämplade med de kyrilliska bokstäverna ПМЛ (PML) och två av 

skalmejorna har kyrilliska inskriptioner. Skalmejorna verkar vara gjorda av olika instrumentmakare, då ett 

flertal olika modeller finns i samlingen. Den kyrilliska inskriptionen på två av skalmejorna är inristad för 

hand i den dekorativa tennplåten runt klockstycket. Inskriptionen lyder: СИЯ СУРНА ИВАНА 

МИХАЙЛОВА СМОЛКА (Denna skalmeja [tillhör] Ivan Mikhailov Smolk).350 Inskriptionen återges på 

bild 5. 

Tagna instrument kom att nyttjas av regementena. Detta kan vi se i citatet givet i 5.4.3. I citatet nämns 

att man fått två instrument som varit tagna från fienden men så fort man använde dem så sprack de och 

blev reparerade så bra det gick. Alla instrumenten beskrivs som gamla och utan värde.351 Detta tyder på att 

man använt instrumenten tills de var obrukbara varvid de antagligen kasserats. Sannolikt var det också brist 

på instrument efter nederlaget vid Poltava varför även de tagna instrumenten kom att användas. Att så få 

instrument finns bevarade är nog på grund av detta. Att skalmejorna i armémuseums samlingar överlevt kan 

bero på att de antagligen ansågs var omoderna 1704 då regementena oftast använde oboer. Möjligtvis är de 

stämda annorlunda än de skalmejor som användes vid regementena vilket också skulle kunna förklara att de 

inte kom i bruk.  

 

Bild 5: Inskription på skalmeja AM.084947 i Staten trofésamlingen, Armémuseum. Inskriptionen lyder: СИЯ СУРНА ИВАНА 

МИХАЙЛОВА СМОЛКА.   

 
349 Armémuseum, Statens Trofésamlings katalog.  
350 Armémuseum, Statens Trofésamlings katalog. 
351 KrA. Generalmönsterrullor, Upplands infanteriregemente, vol. 15 (1718), bild 13. 
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Utöver skalmejorna finns även sex flöjter, troligen marschflöjter, av osäkert ursprung.352 Ovan nämnda 

inventarium omtalar att åtta ryska fältpipor togs 1704. Några av de bevarade flöjterna kan således vara någon 

av dessa ryska flöjter. Tre av dem verkar vara tillverkade av den svenska instrumentmakaren Erasmus 

Deterding, verksam i Stockholm under 1700-talets första hälft. Hur Deterdings flöjter hamnat i 

trofésamlingen är inte klarlagt.   

5.6 Andra instrument som skalmejblåsarna/hautboisterna spelade 

Skalmejblåsarna/hautboisterna verkar inte enbart ha spelat skalmeja/oboe i sin tjänst utan ett flertal 

instrument. Det kanske ses som förvånande men man ska ha i åtanke att för professionella musiker hade 

detta varit standard i århundranden. De militära skalmejblåsarna/hautboisterna i Europa var dock inte 

nödvändigtvis lika skickliga som ensemblerna vid hoven.353  

I Sverige fanns ingen ensemble vid hovet utan blåsare lånades in från Livgardet. Livgardets 

skalmejblåsare/hautboister borde därför ha varit skickliga musiker. Som nedanstående avsnitt kommer visa 

spelade de även fiol och somliga även andra instrument. Beteckningarna skalmejblåsare och hautboist kan 

därför inte endast sägas betyda spelare av skalmeja/oboe. Detta kan förklara att titeln hautboist senare kom 

att nyttjas för att beteckna musiker med underofficers rang, oavsett vilket instrument de spelade.354 Nedan 

kommer jag presentera några av de instrument som omnämns i källor och litteratur.  

5.6.1 Pipor och flöjter 

Pipan, vilket var piparnas instrument var vanligtvis av typen schweizerpipa, det vill säga en enklare form av 

tvärflöjt. Under tidigt 1700-tal finns flertalet exempel på att man drog in piparbeställningarna vid 

regementena för att kunna utöka ensemblerna med ytterligare två hautboister. Vid Adam Karl de la Gardies 

värvade infanteriregemente 1701 antecknas följande:  

Ehuruwähl på hans Kongl. Maij:ts allernådigste Staat intet flere stå upförda ähn 4 st, så äre här 
dock 6 införda. Warandes emoth de tillräckta 2 alla 8 pijpares löhn indragen, hwaraf dessa 2 
löhnas och dhe 6 öfrige pijpares lön besparas för hans Kongl. Maij:tet, skohlandes 
skallmeijblåsarne ochså giöra pipare tienst.355  

Här var alltså sex hautboister uppförda istället för de fyra som man skulle ha. Piparna drogs då in för att 

bekosta hautboisternas löner och dessa fick överta piparnas arbetsuppgifter. Om de spelade på pipor eller 

oboer vid utförandet av dessa uppgifter är oklart.  

Fleming nämner förutom fiol, viola och ”andra instrument”, blockflöjt som ett av de instrument 

skalmejblåsarna/hautboisterna använde.356 Då det krävdes en liknande grepp- och fingerteknik för att spela 

skalmeja/oboe och blockflöjt borde det inte varit några större problem för musikerna att även lära sig att 

spela denna. Amiralitetets skalmejblåsare ska ha gjort detta. Instruktionen till Johan Otto nämner att han 

skulle förvara de instrument som amiralitetet köpt in för skalmejblåsarna/hautboisterna. Här nämns fioler, 

 
352 Armémuseum, Statens Trofésamlings katalog.   
353 Whitwell 1983, s. 116, 147. 
354 Braun 1983, s. 125. 
355 KrA. Rullor 1620–1723, Adam Carl de la Gardies värvade infanteriregemente, vol. 1701:7, bild 201 
356 Fleming 1726, s. 181–182. 
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dulcianer, skalmejor och blockflöjter.357 Hakas specifikation på instrumenten nämner nio blockflöjter 

”fleutte does”.358 Den tillfångatagne hautboisten Johan Åbom, nämnd i 2.5.3, spelade även han blockflöjt 

och fick lära barnen till den danske krigskommissarien att spela på ”flöjteduus”.359  

Även tvärflöjter kan ha spelats av regementenas musiker. Johann Jacob Bach ska under vistelsen i 

Turkiet efter Poltava utbildats på flöjt av franska flöjtisten Pierre-Gabriel Buffardin.360 Detta torde då ha 

varit tvärflöjt. I hautboisten och stadsmusikanten Olof Kihlbergs bouppteckning nämns också en tvärflöjt 

utöver ett hackbräde, två oboer, en fiol, en altfiol och en basfiol.361  

5.6.2 Stråkinstrument 

Att spela stråkinstrument var en stor del av skalmejblåsarnas/hautboisternas musikutövande. De vid det 

franska hovet verksamma skalmej-/hautboistensemblerna spelade både blås- och stränginstrument.362 

Mousquetaires ersatte ibland den franska kungens stråkorkester, Violins du Roy, när de var upptagna med 

annat.363 Möjligtvis spelade man även fiol och oboe tillsammans. I Johann Phillip Kriegers (1649–1725) 

Lustige Feldmusik (1704) gavs möjlighet för just detta. Georg Corall föreslår att det kan ha varit mer regel än 

undantag att oboer spelades tillsammans med fioler.364  

Även de svenska skalmejblåsarna/hautboisterna ska ha spelat fiol och officerarna nämns ha införskaffat 

sådana instrument.365 Instruktionen för Johan Otto, nämnd ovan, omtalar fioler och vi vet, som nämnt i 

3.2.4, att amiralitetet skalmejblåsare/hautboister spelade på fiol i Amiralitetskyrkan i Karlskrona.  

I Westen Linnerts beskrivning av Baron Arvid Horns bröllopsfest i Ravitz den 30 april 1705 nämner 

han att hovtrumpetarna uppvaktade med pukor och trumpeter och gardets hautboister med fioler och 

oboer. Likaså uppvaktade de dagen efter såväl som vid många andra tillfällen. Troligtvis spelade de även då 

på både fioler och oboer.366  

5.6.3 Trumpet 

Skalmejblåsare/hautboister lärde sig i några fall att spela på trumpet. I den Preussisk-Brandenburgska armén 

fick en trumpetare spela tillsammans med hautboisterna. Detta kom att inkräkta på trumpetarnas och 

pukslagarnas privilegier.367 Då några utfärdade privilegier inte fanns i Sverige kan det tänkas att det fanns 

personer som innehaft både hautboist- och trumpetartjänster. Den redan förda diskussionen, i 3.3.1, 

angående deras roll som emissarier visar att åtminstone flottans musiker ska ha lärt sig att spela trumpet. Att 

skalmejblåsarna/hautboisterna vid dragon- och infanteriregementena gjorde det av denna anledning är dock 

osannolikt.  

 
357 KrA. Amiralitetskollegium, kansliet, BIa:59 Registratur, huvudserie (1685), brev till Johan Otto 31/10. 
358 Se bilaga C.  
359 Quennerstedt 1912, s. 354. 
360 Kjellberg 2011, s. 195. 
361 Andersson 1992a. 
362 Whitwell 1983, s. 6. 
363 Haynes 2001, s. 56. 
364 Corall 2013, s. 126–127. 
365 Norlind 1945, s. 291. 
366 KrA. Westen Linnerts dagbok, s. 23.  
367 Braun 1983, s. 144. 
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En av de hautboister vi vet spelat trumpet är Johann Jacob Bach som under en tacksägelsefest i 

december 1714, vid Karl XII:s återkomst till Sverige, spelade trumpet tillsammans med sex oboister i Tyska 

kyrkans torn.368  

5.6.4 Valthorn 

Horn och lurar har alltsedan 1500-talet varit del av den svenska armémusiken.369 Valthornet verkar relativt 

tidigt letat sig in i hautboistensemblerna. Introduktionen av valthornet i armémusiken brukar sättas till 

mitten av 1700-talet men tidigare exempel finns. I Tyskland ska valthornet förekommit i 

hautboistensemblerna runt 1720-talet men exempel finns redan från 1711. Valthornen ska då ha ersatt 

altoboerna.370 Så ska ha skett i den saxisk-polska armén 1723 och införandet ska ha berott på estetiska skäl.371 

Till Sverige kom valthornet under tidigt 1700-tal. Kjellberg anger att det introducerades vid hovkapellet 

1711 genom Baltzar Vetters försorg men Norlind nämner att Vetter och ytterligare en valthornist redan 

1706 tagits till Stockholm av riksrådet Arvid Horn. Norlind nämner också att regementsmusikerna lärde 

känna instrumentet i Tyskland under det stora nordiska kriget.372 

Mer specifika belägg för att valthorn kan ha använts inom militärmusiken i Sverige redan under 

undersökt tid finner vi i två inventarier. 1715 finner vi vid garnisonsregementet i Stade fyra oboer, två 

dulcianer samt två valthorn som ska blivit införskaffade av regementschefen, tillika generalguvernören i 

Bremen-Verden, Mauritz Vellingk. När de tillkom där är svårt att veta då föregående rulla är ifrån 1703. Vid 

Östra skånska infanteriregementet finner vi 1718 en likadan uppsättning.373 Att de skulle varit vida utbredda 

är dock osannolikt utan troligare är att dessa införskaffats av regementscheferna vid enbart några få 

regementen under dessas vistelser på kontinenten.  

5.6.5 Multiinstrumentalister 

Ännu fler exempel på olika instrument skulle kunna framläggas. Skalmejblåsarna/hautboisterna har i många 

fall kunnat spela på flera olika instrument samt innehaft andra musikertjänster. Till exempel verkar många 

av musikerna varit organister antingen före eller efter sin skalmejblåsar-/hautboisttjänst.374 Exempelvis 

antogs organisten i Karlskrona Christian Ludvig Krembo som skalmejblåsare vid amiralitetet 1685.375 Vid 

Upplands infanteriregemente anställdes 1710 Petter Frisk som hade varit organist i Kungsholmskyrkan i sju 

år.376 Instrumentets beskaffenhet gör det otroligt att skalmejblåsarna/hautboisterna skulle spelat det under 

sin tjänst. Däremot pekar det på dessa musikers musikaliska bredd och påvisar återigen de möjliga 

utbildningsvägar som diskuterades i kapitel 4.  

  

 
368 Kjellberg 1979, s. 196. 
369 Wassberg 1942, s. 51. 
370 Loy 2011, s. 14. 
371 Braun 1983, s. 144. 
372 Kjellberg 1979, s. 328; Norlind 1945, s. 291–292. 
373 KrA. Rullor 1620–1723, Östra skånska infanteriregementet, vol. 1718:19, bild 12. 
374 Braun 1983, s. 147. 
375 KrA. Amiralitetskollegium, kansliet, AI:21 Protokoll i äldre nummerserie (1685), 25/8.  
376 KrA. Generalmönsterrullor, Upplands infanteriregemente, vol. 11 (1710), s. 11. 
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5.7 Kapiteldiskussion 

Det är tydligt att skalmejblåsarna/hautboisterna spelade fler instrument än just skalmeja och oboe. Ett flertal 

instrument har framlagts ovan, vanligast förekommande olika stråkinstrument och flöjter. Att de spelade 

flera instrument visar på att de var kapabla musiker men också på den bredd av tillfällen och olika typer av 

musik de var tänkta att framföra. Det är möjligt att det inte sett likadant ut vid alla regementen då stora delar 

baseras på uppgifter från Livgardet och amiralitet. Dessa var respekterad institutioner och det är troligt att 

de endast anställde renommerade musiker.  

Övergången från skalmeja till oboe vid regementena var en utdragen process som främst pågick under 

1690-talet och början av 1700-talet. Tydligt är att benämningarna skalmejblåsare och hautboist hade lite att 

göra med vilket instrument de faktiskt spelade under denna övergångsperiod. Det är därför ofta är svårt att 

avgöra exakt när övergången skedde vid olika regementen.  

Anledningarna till övergången är inte helt utrönta, men både kontinentala trender och instruments olika 

klang och spelbarhet torde varit viktiga faktorer. Övergången verkar ha bidragit till en utökning av 

besättningen från fyra skalmejblåsare, varav två diskant-, ett alt-/tenorinstrument och en dulcian, till sex 

hautboister, varav två diskantoboer, två taille och två basinstrument (dulcian/fagott).  

Instrumenten verkar främst ha införskaffats från utlandet. En viss produktion, av Kiörningh och 

möjligen andra instrumentmakare, fanns i Sverige, men vi känner varken dess kvalitet eller kvantitet. 

Framtida efterforskningar om instrumentmakare under 1600-talet och tidigt 1700-tal kanske kan besvara 

detta.  

Efter nederlagen vid Poltava och Tönningen var det ont om instrument och man kom att behöva 

införskaffa nya. Man använde även instrument från krigsbytet. Instrumenten verkar ha använts tills de inte 

längre var brukbara och antagligen sågs som värdelösa. Detta förklarar att så få instrument från tiden finns 

bevarade. Skalmejor och oboer utvecklades snabbt under slutet av 1600-talet och många varianter kom att 

samexistera. Det är därför också troligt att många inte bevarats då de ansetts utdaterade.  
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6 Repertoar 

Detta kapitel undersöker skalmejblåsarnas/hautboisternas musik. Vad spelade de för musik? Frågan i sig är 

enkel men problematisk. För det första, vad var egentligen militärmusik under undersökt tid? För det andra, 

vad finns bevarat? Var repertoaren specifik för skalmejblåsarna/hautboisterna eller spelade de musik från 

en allmän repertoar arrangerad för dem?  

Utifrån kapitel 3 kan vi bilda oss en viss uppfattning om de tillfällen skalmejblåsarna/hautboisterna 

spelat vid och den bevarade repertoaren borde avspegla dessa tillfällen. Hur förehåller sig den bevarade 

repertoaren till de arbetsuppgifter som presenterats?  

Då endast ett mindre antal musikalier med koppling till militären finns bevarade från karolinsk tid måste 

påpekas att det är möjligt att de inte är bra representanter för militärmusik från tiden. Gustaf Blidströms 

notbok är den enda kvarvarande vi vet tillhört en av regementenas skalmejblåsare/hautboister. En annan 

notbok med militära kopplingar från tiden är Otto Fredrik Stålhammars notbok.377 Båda notböckerna 

innehåller ett fåtal marscher men till störst del olika typer av dansmusik, främst menuetter. Dessa var ytterst 

populära bland aristokratin under 1600- och 1700-talen.378  

Först ges en bakgrund till marschmusiken och fransk musik i Sverige under undersökt tidsperiod. Sedan 

presenteras Blidströms och Stålhammars notböcker samt andra relevanta svenska musikaliska källor. 

Därefter diskuteras marsch- och dansmusiken separat utifrån ett antal kompositioner vilka påvisar olika 

delar av repertoarens funktion och form, till exempel hur musiken använts, arrangerats och varierats. 

Marschmusiken står här i fokus, inte för att den var en viktigare del av militärmusikrepertoaren men för att 

den har en mer specifik koppling till det militära.  

6.1 Fransk musik och marschens bakgrund  

Under slutet av 1600-talet var fransk musik dominerande i Sverige. Den nya franska hovmusiken 

introducerades under 1670-talet och Jean-Baptiste Lully var namnet på mångas läppar. Intresset för fransk 

teater bidrog till att utdrag från franska musikdramer, främst Lullys, kom att framföras vid hovet. Många av 

sångerna från dramerna utgavs separat och var populära i hovkretsar. I de bevarade adelsbiblioteken från 

tiden finns därför många franska kompositioner, i synnerhet många av Lullys men även till exempel André 

Campras L’Europe galante vilken diskuteras vidare nedan. Skalmejan var en utmärkande del i fransk musik 

och i Eleonor de la Gardies litterära salong framfördes under 1680-talet många franska kompositioner 

skrivna för instrumentet.379 

Det som främst förknippas med militärmusik är marschen.380 Marschen har en enklare form med en 

betonad och upprepad rytm och användes för att understödja fotfolkets förflyttningar och för parader, 

processioner och ceremonier.381 Thoinot Arbeau publicerade 1589 Orchésographie vilken beskriver koreografi, 

 
377 KrA. Stålhammararkivet, VII, Otto Fredrik Stålhammars notbok (Stålhammars notbok); Stifts- och länsbiblioteket 
i Skara. Ms. 10, Gustaf Blidströms notbok (Blidströms notbok).   
378 Little 2001. 
379 Kjellberg 1979, s. 272; Norlind 1945, s. 31, 42–43; Schildt & Alm 2018, s. 90. 
380 Strand 1974, s. 73. 
381 Schwandt & Lamb 2001. 
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dans och interaktionen mellan musiker och dansare. Han ger här exempel på marschrytmer för trumslagare 

och nämner även hur pipare spelade och improviserade till marschrytmen.382 Marschen kom under andra 

hälften av 1600-talet att ändras från funktionell musik till att utvecklas konstnärligt, i synnerhet av Lully och 

André Danican Philidor.383 Philidor sammanställde en mängd kompositioner för Ludvig XIV:s hov- och 

militärmusik.384 Där finns en samling militärmusik under namnet Partition de Plusieurs Marches et batteries de 

tambour tant françoises qu'Etrangeres (1705).385 Samlingen innehåller musik för militära ensembler skriven av 

Lully, André Danican Phildor, Jean-Baptiste Hannés Desjardins och andra för trumma, pipa, oboe och 

trumpet. Styckena för oboe är främst 2-, 3- och 4-stämmiga i 2-, 3- och 4-takt.  

Deras marschmusik blev ytterst populär vilket kan ses genom att kompositörerna fick beställningar från 

kungligheter och adelsmän på nya marscher för dem och deras regementen. Beställarna inkluderande 

exempelvis Victor Amadeus II, hertig av Savojen, och William III av Oranien.386 Marscher skrevs inte bara 

för de militära ensemblerna utan var vanliga inslag i baletter och operor. Även utanför Frankrike 

inkorporerades marscher i operor av till exempel George Friedrich Händel och Georg Philipp Telemann. 

Deras marscherna användes också inom det militära och vice versa. Händel skrev till exempel en marsch 

för 1:st Grenadier Regiment of Foot Guards i England vilken senare kom att inkorporeras i operan Scipio.387 

Marschmusik komponerandes inte bara av de välkända kompositörerna utan också av adliga amatörer och 

musikaliska ledare vid regementena vilka ofta tog och anpassade populära melodier.388  

6.2 Svenska samlingar med militärmusik  

6.2.1 Blidströms notbok 

Gustaf Blidströms (1658–1744) notbok är den enda bevarade notbok vi vet tillhört en 

skalmejblåsare/hautboist vid något av regementena.389 Var Blidström är född är okänt men en gratialistrulla 

nämner att han skulle komma från Södermanland.390 Blidström var anställd vid Skaraborgs 

infanteriregemente åren 1697–1709. Efter slaget vid Poltava tillbringade han nästan 14 år i rysk fångenskap. 

Han levde då i Tobolsk i Sibirien och få uppgifter finns om hans vistelse där. Vid hemkomsten till Sverige i 

maj 1723 pensionerades han från infanteriet.391 Blidström levde därefter till sin död, 86 år gammal, i Häggum 

i Skaraborgs län. Där gifte han sig och fick fem barn.392 Notboken är som nämnt påbörjad under 

fångenskapen i Tobolsk men när den avslutades är oklart. På titelbladet står det: 

  

 
382 Arbeau, Evans, Backer, & Sutton 1967, s. 38–39. 
383 Strand 1974, s. 73–74. 
384 Thomas 1973, s. V–VI. 
385 Partition de plusieurs marches 1994.  
386 Brenet 1917, s. 349. 
387 Miller 1956, s. 30. 
388 Braun 1983, s. 157; Schwandt & Lamb 2001. 
389 Stifts- och länsbiblioteket i Skara, Ms. 10, Gustaf Blidströms notbok.   
390 KrA. Krigshandlingar Stora nordiska kriget, B:2 Krigsfångar, bild 131, möjligtvis är detta en felskrivning då ingen 
annan källa nämner Blidströms härkomst.   
391 KrA. Krigskollegium Krigsmanshuskontoret, D:9 Liggare, förteckningar, journaler, matriklar och rullor (1678–
1732), bild 126.  
392 Landsarkivet i Göteborg (GLA), Häggums kyrkoarkiv, C:2–3 Födelse- och dopböcker (1714–1791).  
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Cantus Secundus, 
March Book 

sampt Primus på 
Menuetter och Polska dantzar 
Tobolski d[en] 10 Martij 1715 

G: Blidstr[öm] 

Notboken innehåller drygt 380 musikstycken. Ett antal är oavslutade eller överstrukna. Först ges 39393 

marscher och därefter följande kompositioner är olika typer av dansmusik därav 170 menuetter. 

Dansmusiken är uppdelad i skilda avsnitt: menuetter och polskor efter tonart och sist i boken ges ett avsnitt 

med blandade danser. Ett fåtal av styckena är troligtvis senare tillägg, en observation baserad på deras 

avvikande placering, noteringspraxis och piktur.  

Instrumenteringen anges inte och styckena noteras övervägande i fransk g-klav (g på nedersta linjen). 

Språkforskaren Samuel Landtmanson394 (1876–1953), som skrev om notboken 1912–1913, antar därför att 

styckena var avsedda för fiol, men detta var även ett vanligt sätt att notera musik för skalmeja/oboe. På ett 

antal ställen skrivs ackordnoter ut vilka kan tänkas vara dubbelgrepp. Med tanke på den förda diskussionen 

i 5.6.2 är det därför mycket möjligt att styckena även var avsedda för fiol. 

För marscherna, förutom för nr. 38–40, är enbart andrastämman noterad. Landtmanson kallar dem 

därför föga smickrande ”utan värde” då jämförelser med annat material försvåras.395 Ytterst få av dem har 

också kunnat identifieras men framtida undersökningar kan förhoppningsvis ändra detta förhållande. För 

danserna är melodistämman noterad. Marscherna i notboken benämns som följande:  

Tropp (3) 

Dragonmarsch (4)  

Infanterimarsch (5) 

Marsch (18)  

Turchs March 

Gassenhauer [ty. populär sång]  

March d:o Tobolski  

March d:o Granadieur D:o Dannemarck  

March G: Dÿcker  

March G: Levenhaupt 

General Topps Dragunermarch  

Prince Egeni March  

March d:o G: Crastou  

 

De flesta marscherna är generiskt betitlade medan ett antal benämner generaler och andra ståndspersoner. 

Här nämns exempelvis generalerna Ducker, Lewenhaupt, Krassow och Taube. En bär titeln turkisk marsch 

vilket återkopplar till de metherensembler som diskuteras i 3.3. De turkiska marscherna försökte efterlikna 

dessa ensemblers musik för träblåsinstrument och diverse slaginstrument.396 Musiken kom senare att bli 

 
393 Nr 19 och 20 saknas och har exkluderats från antalet.  
394 Landtmanson skrev inom åtskilliga områden. Publicerade exempelvis Folkmusik i Västergötland (1911–1916). 
395 Landtmanson 1913, s. 392. 
396 Schildt & Alm 2018, s. 92–93. 
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populär under namnet janitsjarmusik. Titeln Gassenhauer tyder på att populära melodier anpassades och 

användes som marscher.  

6.2.2 Otto Fredrik Stålhammars notbok.  

I Krigsarkivets samlingar finns en notbok som tillhört Otto Fredrik Stålhammar (1695–1753). Otto Fredrik 

var son till Jon Stålhammar (1659–1708), överstelöjtnanten vid Smålands kavalleriregemente. Jon ville inte 

att hans söner skulle bli militärer utan såg till att de fick en god utbildning. 1707 skickades Otto Fredrik och 

brodern Adam att studera i Lund. Där utbildades de bland annat i dans och musik och Otto Fredrik ska ha 

fått låna både klaver och basfiol att öva på.397 Landtmanson jämförde pikturen i notboken mot brev skrivna 

av Otto Fredrik. Det är därför tämligen säkert att Otto Fredrik kopierat noterna själv och några av styckena 

verkar vara hans egna kompositioner under det förfranskade namnet Marteau d’acier [fr. stålhammare].398 

Titelbladet återger endast ägare, ort och tillkomstdatum: 

O: F: Stålhammar, Londini Scanorum [Lund] A:o 1708.399 

Notboken är således påbörjad under studierna i Lund. Det är osäkert om nedtecknandet var en del av 

utbildningen eller för hans eget nöjes skull. Möjligtvis nedtecknade han stycken och musicerade från 

notboken under studietiden i Uppsala 1712–1714.400 Efter studierna fick han, tvärtemot sin nu framlidne 

faders önskan, tjänst vid kavalleriet.401 

Notboken innehåller fem olika avdelningar utifrån vilka instrument kompositionerna var ämnade. De 

tre första avsnitten Marches, Menuettes et Polonesses samt Sarrabandes, Courantes, Gigues, Allemands, Entrées et Aires 

är samtliga avsedda för oboe, fiol och flöjt. De två sista avdelningarna är för trumpet respektive cornemuse.402 

Trumpetstyckena är noterade för två trumpeter och har en mycket enkel utformning. De antas avspegla en 

muntligt traderad repertoar som även mindre talangfulla regementstrumpetare kunde spela.403 Styckena är 

övervägande noterade i fransk g-klav förutom ett par vilka verkar vara senare tillägg. Utöver de 17 inledande 

marscherna är resterande kompositionerna främst olika typer av dansstycken av vilka ungefär 80 menuetter 

utgör merparten. Marscherna benämns som följande:  

Marsch (11) 

Marche de la Garde Rojale à Stockholm  

Granadeur marche  

Marche de Narva  

Marche des Dragones  

Marche de la Garnison á Malmoe  

Marche de Slipenbach  

 

 
397 Arnell 2004; Landtmanson 1913, s. 399. 
398 Landtmanson 1913, s. 402–404. 
399 Stålhammars notbok, titelblad.  
400 Schildt & Alm 2018, s. 90. 
401 ”Otto Fredrik Stålhammar (Stålhammar Tab 42)” i Elgenstierna 1925. 
402 Vilket instrument som åsyftas är osäkert. Möjligt är både säckpipa (fr. cornemuse) eller cornamuse, ett instrument 
besläktat med krumhornet.  
403 Landtmanson 1913, s. 401; Schildt & Alm 2018, s. 91. 
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Likt i Blidströms notbok benämns de flesta marscherna enbart som marsch. Enbart en generalsperson 

omnämns här, generalmajor Schlippenbach. Två specifika gardesmarscher omnämns, nämligen Livgardets 

samt Malmö garnisons. Dessa diskuteras i mer detalj nedan.  

6.2.3 Andra samlingar i Sverige 

Utöver dessa två notböcker finns inte mycket bevarat av den militära repertoaren från 1600-talet och tidigt 

1700-tal. Även om stora delar av den militära musiken, signaler med mera, var muntligt traderad, är det 

troligt att skalmejblåsarna/hautboisterna haft stämböcker där musiken kopierades in.404 Blidströms notbok 

är ett tydligt exempel och Rickard Hakas försändelse till amiralitetets skalmejblåsare nämner ”musikaliska 

stycken” vilka antagligen var notböcker.405 Philip Röder och Johan Rinck, skalmejblåsare vid amiralitetet, 

kvitterade 1693 ut åtta daler silvermynt för notböcker de skaffat till Amiralitetskyrkans musikanter. Dessa 

musikanter var troligen amiralitetets skalmejblåsare.406 Musikers noter har ofta gallrats ut eller skingrats vid 

deras frånfällen.407 Hautboisten och stadsmusikanten Olof Kihlbergs bouppteckning nämner till exempel 

sex notböcker vilka tillskrevs ett lågt värde och därför inte specificerades vidare.408 

Delar av den militära repertoaren, marscher, fältstycken med mera, finns däremot bevarad i flera andra 

notböcker från tiden.409 Ett antal tabulatur- och klavernotböcker efter adelpersoner och kyrko- och 

stadsmusiker finns bevarade. Sådana notböcker var vanliga från och med andra hälften av 1600-talet. Dessa 

innehåller främst dansmusik av både utländska såväl som svenska kompositörer.410 I Wenster-samlingen i 

Lund universitetsbibliotek och Ihre-samlingen i Uppsala universitetsbibliotek återfinns exempelvis ett flertal 

marscher. Wenstersamlingen är intressant då delar av repertoaren möjligtvis kan härröra från 

stadsmusikanten och organisten Christian Wensters (1704–1779) far Christian Wenster (c1681–1727). 

Denne var stadsmusikant i Landskrona och troligtvis hautboist vid Tyska livregementet till fot.411 En samling 

med marschmusik av intresse är en notbok som troligtvis tillhört prästen Sven Tiliander (1637–1710).412 

Den är intressant då notboken innehåller fem handskrivna marscher av vilka jag har kunnat koppla tre till 

Blidströms och Stålhammars notböcker. Tre av dem utgör andrastämmor och de två andra är troligen det 

också.413 Marscherna verkar vara tämligen hastigt nedklottrade och nedtecknaren var antagligen ovan att 

skriva i fransk g-klav då många toner har behövt rättas. De fem marscherna är:  

Marsch de gardie de Svede 

Tropp de Gardie 

Mars de Gardie Brandaburg 

Mars 

Mars de Bugwaltz 

 
404 Edenstrand 2000, s. 342; Schildt & Alm 2018, s. 90.  
405 Se bilaga C.  
406 LLA. Karlskrona amiralitetsförsamlings kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrkan. A:1 Huvudräkenskaper (1693–1696), 
bild 40.  
407 Rudén 2015, s. 24–25. 
408 Rudén 2015, s. 73–74. 
409 Jämför Rudén 1981. 
410 Norlind & Trobäck 1926, s. 59–62. 
411 Pettersson 1995, s. 19. 
412 Växjö stadsbibliotek. Mus. 15-1600 18:3.  
413 Marscherna finns återgivna i bilaga D.  
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Titlarna nämner både Livgardets och det brandenburgska gardets marscher.414 Livgardets marsch är 

densamma som i Stålhammars notbok och ”Mars” densamma som marsch nr 9. ”Mars de Bugwaltz” 

överensstämmer med ” March d:o G: Crastou” i Blidströms notbok.  

6.3 Marschmusik i de svenska samlingarna 

Delar av musiken i Blidströms och Stålhammars notböcker har diskuterats av Samuel Landtmanson och 

Maria Schildt. De har identifierat ett antal förlagor till marscherna. I både Blidströms och Stålhammars 

notböcker förekommer ”March d:o Granadieur D:o Dannemarck (Blidström) / Granadeur March 

(Stålhammar)” vilken är ”Marche des Bostangis” ur operabaletten L'Europe Galante av André Campra (1660–

1744). Stycket ingår där i ett turkiskt intermède där sultanens trädgårdsarbetare gör entré på scen.415 Marschen 

återfinns även i två notböcker i Wenstersamlingen under namnen ”March de Granadier”, den ena med 

dateringen 1704.416 Namnet lär syfta till det danska Grenaderkorpset vilket sattes upp 1701. Det har troligtvis 

använt marschen och musiken kom i Sverige att kopplas till detta regemente istället för Campras operabalett.  

Ur Stålhammars notbok har marsch nr 12 och ”Marche des dragons” identifierats. Den förstnämnda 

är ”Marche du sacrifice” ur J-B Lullys opera Thésée. Den är där arrangerad för fiol och trumpet, vilka 

omväxlande används genom stycket. Den andra marschen kommer från Louis och Jean-Louis Lully, Jean-

Baptistes söner, opera Zéphire et Flore.417 Någon specifik instrumentering nämns inte.  

För övriga marscher i Blidströms och Stålhammars notböcker har inga förlagor kunnat identifieras. 

Några av dem förekommer dock utan angivelse av titel eller kompositör i andra samlingar. Några av dem 

diskuteras i mer detalj nedan.  

Marschernas namn är intressanta då dessa kan visa på hur de användes. Marscher benämns ofta efter 

olika regementen, vapenslag, länder, personligheter och ibland även efter funktion, till exempel parad-, 

sorgmarsch och dylikt.418 I Blidströms och Stålhammars notböcker nämns flera generaler (överstar) i titlarna 

medan andra stycken går under namnen tropp, dragon- och infanterimarsch. Att det skulle vara 

regementsmarscher är troligt då det var vanligt att ensemblerna hade en egen marsch tillägnad 

regementschefen.419 Som tidigare nämnt, i 3.2.2 , framförde skalmejblåsarna/hautboisterna varje morgon en 

marsch som översten tyckte om. De namngivna marscherna skulle därför istället kunna beteckna deras 

favoriter.  

Två av marscherna i Stålhammars notbok nämner specifika regementen. Dessa är ”Marche de la garde 

Royale à Stockholm” och ”March de la garnison à Malmoe” vilka åsyftar Livgardet respektive Drottningens 

livregemente till fot (Malmö garnisonsregemente). Likaså avser de efter generaler uppkallade marscherna 

antagligen deras regementen. Här kan nämnas ”General Topps Dragunermarch” som är uppkallad efter 

 
414 ”March de Gardie Brandaburg" återfinns under titeln ”Marche des gardes de l’Électeur de Bavière” i Partition de 
plusieurs marches 1994, fol. 93. 
415 Schildt & Alm 2018, s. 93. 
416 Lunds universitetsbibliotek (LUB), Wenster G:28, fol 49v; Wenster G:30, fol. 10, se Rudén 1981. 
417 Landtmanson 1913, s. 400; Schildt & Alm 2018, s. 92. 
418 Hofer 1988, s. 152–153. 
419 Corall 2013, s. 30–31. 
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Gustaf Adam Taube.420 Detta är det regemente Johann Jacob Bach värvades till och det är lockande att vilja 

påstå att han skulle kunna ha komponerat den. Detta finns dock inga belägg för men att han skulle spelat 

den förefaller sannolikt.  

”Marche de la Garde Royale à Stockholm” i Stålhammars notbok återfinns även i Tilianders. Här kallas den 

”Marsch de gardie de Svede”. Som nämnt är Tilianders ”melodi” en andrastämma till melodin given i 

Stålhammars notbok.421 Det är oklart när de handskrivna tilläggen i Tilianders notbok tillkommit. Jan Olof 

Rudén antar att det troligtvis rörde sig om slutet av 1660-talet eller början av 1670-talet.422 Dock bantades 

Livgardet redan år 1660 ner till enbart ett kompani förlagt i Stockholm och kom att fullt återuppsättas först 

1676.423 Det är därför möjligt att marscherna kan ha nedtecknats senare eller så har möjligen Tyska 

livregementet till fot, vilket då kallades Kungliga livregementet till fot, först nyttjat marschen och senare 

Livgardet i Stockholm. I Stålhammars notbok är det tydligt att titeln syftar på regementet i Stockholm.  

Att olika regementen använt samma marsch finns ett exempel på i Blidströms och Tilianders notböcker. 

Andrastämman till marschen ”March D:o G: Crastou” i Blidströms notbok överensstämmer nämligen med 

”Mars de Bugwaltz”. De är båda andrastämmor till samma okända melodi.424 Den i Blidströms notbok 

nämnda ”Crastou” bör syfta på Ernst Detlof von Krassow (c1660–1714). Han var regementschef för 

Erskins infanteriregemente 1690–1697 och Bremiska dragonregementet 1699–1710.425 ”Bugwaltz” syftar 

antingen på Fredrik von Buchwald (1628–1693) eller hans söner Christian Albrecht (1666–1706) eller Georg 

(1667–1709). Fredrik hade en lång karriär och ledde flera olika regementen genom åren. Exempelvis blev 

 
420 Landtmanson 1913, s. 393. Lantmansson återger felaktigt namnet som Gustaf Adolf Taube. 
421 Stålhammars notbok, s. 1.  
422 Rudén 2015, s. 24; mejlkonversation med J. O. Rudén 27/8 2020. Kopia finns hos författaren. 
423 Wernstedt 1954, s. 670–671. 
424 För hela stycket se bilaga D:1: Melodin har tematiska liknelser med en marsch under namnet ”King Georges March” 
i MS 445, University of Chicago, Joseph Regenstein Library, Special Collections.   
425 Kjellander 2003, s. 115. 

Notexempel 1: ”General Topps dragunermarch”. Primus- och secundusstämman.  

Notexempel 2: Övre notsystemet: ”March de la Garde Royale à Stockholm”. Nedre notsystemet: ”Marche de garde 
de Svede”.  
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han 1674 chef för Smålands kavalleriregemente.426 Christian Albrecht blev 1701 överste vid Skånska 

livdragonregementet och Georg överste vid garnisonsregementet i Riga 1706.427 Troligtvis är att det är 

Fredrich von Buchwald som åsyftas. Varken Krassow eller Buchwald verkar ha lett samma regemente. Att 

marschen ändå uppkallats efter båda överstarna är intressant då det visar att marscherna möjligen inte var 

specifika för regementena. Ifall marschen användes av båda regementen samtidigt är oklart. Det är således 

möjligt att flera regementen kan ha använt samma marsch som regementsmarsch och det är tänkbart att den 

följde med regementschefen mellan olika regementen. 

De två olika harmoniseringarna av marschen ovan skiljer sig markant från varandra.428 Detta kan bero på 

att melodierna varit något olika, vilket vi inte vet eftersom de saknas. Troligen har de bara harmoniserats på 

olika sätt. Det visar på att stämmaterialet inte har kopierats direkt från andra förlagor utan att man arrangerat 

de olika styckena vid regementena. Ledaren, som nämnt i 4.2.3, för skalmejblåsarna/hautboisterna skulle 

vara kunnig i komposition och det är troligt att han fått arrangera musik för de övriga musikerna vid 

regementet. Ur de få marscher i Blidströms notbok där både melodin och andrastämman är noterad syns 

en enkel harmonisering där andrastämman oftast spelar en ters under melodistämman. Detsamma gäller de 

två marscher som överensstämmer mellan Tiliander och Stålhammars notböcker.429  

Marschen ”Prince Egeni Marsch” i Blidströms notbok är intresseväckande då marschen återfinns i flera 

olika svenska notböcker Två olika melodier förkommer under titeln. En av dessa återfinns främst i svenska 

källor medan en annan variant, troligen skriven av Jeremiah Clark, är vanligare i Europa.430  

 
426 ”Buchwald: Fredrich, Christian Albrecht och Georg” i Elgenstierna 1925. 
427 Kjellander 2003, s. 45–46. 
428 Se bilaga D:1.  
429 Se bilaga D.   
430 För den svenska varianten se Rudén 1981, incipit nr. 64. Den europeiska varianten återfinns exempelvis i The British 
Library. Add. 38189, ”Prince Eugene March”. 

Notexempel 3: Övre notsystemet: ”March d:o G: Crastou”. Nedre notsystemet: ”Mars de Bugwaltz”.  
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Båda varianterna ingår i en notbok med klavermusik i Ihre-samlingen.431 Ingen av dem är där namngiven. 

Däremot återfinns den europeiska varianten namngiven som ”Prinse Eugenii March” i en samling med 

kontradanser.432 Att den ena varianten förekommer främst i svenska källor kan tyda på att den är av svenskt 

ursprung. Marschen förekommer också i vissa källor under titeln ”Marsch de Busch”.433 Möjligen syftar 

titeln på hovtrumpetaren Hindrich Busch som var anställd vid hovtrumpetarkåren mellan åren 1677–1681 

och 1690–1714.434 Denna variant synes ha varit mycket populär i Sverige då den återfinns i många olika 

källor. Den svenska musikern och poeten Michael Zethrin (1660-tal−1731) använde exempelvis 

marschmelodin till sin tillfällesdiktning ”Ach kärlek ädla wän”.435  

Båda varianterna delar flera melodiska och rytmiska element men är tämligen olika i utförandet. De 

synes vara besläktade om än på långt avstånd. Många marscher liknar varandra i flera avseenden och vissa 

melodiska och rytmiska teman har återanvänts och adapteras. Anders Dübens kända ”Narvamarsch” 

använder exempelvis ett liknande tema som marschen ”La marche des Barbets du Duc de Savoye” ur 

Partition de Plusieurs Marches.436  

  

 
431 Uppsala universitetsbibliotek (UUB), Ihre 286, fol 41, 44v.   
432 UUB. Instr. mus. i hs. 410, fol. 12–13, ”Prinse Eugenii March”.  
433 Rudén 1981, incipit 310a, 3193 och 3195. 
434 Kjellberg 1979, s. 395. 
435 UUB. Nordin 1135, s. 149.  
436 Partition de plusieurs marches 1994 fol. 88.  

Notexempel 4: Två vanligt förekommande varianter av ”Prince Eugens Marsch”. Båda melodierna återfinns i Ihre 286.  

Notexempel 5: Övre notystemet: ”Marche de Narva”. Nedre notsystemet: ”La marche des Barbets du Duc de Savoye”. 

Melodierna har viss tematisk överensstämmelse.  
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Likaså har marschen ”Lüneburger March” stora likheter med ”Marches des Gardes de la Marinne”.437 

De ovanstående notexemplen visar tydligt på hur vissa teman och musikaliska troper återanvänds i olika 

kompositioner. Säkerligen har det att göra med att stora delar av den militära musiken tidigare varit muntligt 

traderad där specifika mönster lärdes in. Musikerna lärde sig således ett distinkt musikaliskt vokabulär som 

senare kunde kombineras till nya kompositioner. Detta har skapat vissa stilar och former vilka de förhöll sig 

till. Sannolikt har också de som skrev marscherna fritt plockat favoritdelar från andra marscher.  

6.4 Dansmusik i notböckerna 

Marscherna upptar som tidigare nämnt enbart en liten del av de ovan nämnda samlingarna och det är istället 

dansmusik som utgör lejonparten av innehållet. Detta är tydligt i Blidströms notbok där knappt en tiondel 

av styckena är marscher. Fransk, tysk och engelsk dansmusik var populär bland adeln under 1600- och 1700-

talen och ovan nämnda notböcker avspeglar det.438  

Ett flertal av Blidströms och Stålhammars dansmelodier är kända dansstycken och sviter. Blidström 

kopierade exempelvis den kända Folia-melodin med 17 variationer. Den förekommer även i Partition de 

Plusieurs Marches […] under namnet ”air des hautbois les folies despagne” arrangerad av J-B Lully.439 Två av 

Blidströms menuetter är komponerade av densamme. Den ena, ”Menuett du Temple de la Paris” kommer 

från J-B Lullys balett Le Temple de la Paix.440 Blidström måste tolkat namnet fel eller kopierat en version med 

den felaktiga titeln. Den andra är en menuett ur operan Thésée.441 Två menuetter i notboken är även 

attribuerade till G. P. Telemann.442 Konkordanser med svenska samlingar är mångtaliga dock främst till 

anonyma verk. Flera överensstämmelser finns med en notbok (S 173) vid Kungliga biblioteket. Exempelvis 

ingår där gavott av hovmusikern Pierre Verdier som också återfinns i Blidströms notbok.443 

Likdanande mönster kan ses när det gäller Stålhammars notbok. Intressant nog finns flera 

överensstämmelser mellan Blidströms och Stålhammars notböcker. ”Paspied Royale” i Blidströms notbok 

 
437 Partition de plusieurs marches 1994, fol. 34. 
438 Kjellberg 1993, s. 224–225. Norlind 1945, s. 331. 
439 Partition de plusieurs marches 1994, s. fol 38–39. 
440 La Temple de la Paix (LWV 69), Stifts- och länsbiblioteket i Skara, Blidströms notbok, menuetter i A, nr. 5. 
441 Blidströms notbok, menuetter i C, nr 8, Thésée, proglog.  
442 Blidströms notbok, menuetter i G (saknar nummer, följer direkt efterföljande nr. 30); Menuetter i A (saknar 
numrering och verkar vara ett senare tillägg).  
443 KB. S 173, f.56v, Blidströms notbok ”Gavott”.  

Notexempel 6: Övre notsystemet: ”Lüneburger March”: Nedre notsystemet: ”Marche des Gardes de la Marinne”. Melodierna 
använder samma tematiska avsnitt (takt 2-3).  
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är samma som ”Paspied” i Stålhammars. Båda har även samma version av ”Paspied (de) la Princesse”. I 

Stålhammars notbok återfinns också André Campras välkända ”aimable vainqueur” ur operan Hésione som 

är ett vanligt förekommande stycke i svenska notböcker från tiden. Om notböckerna avspeglar adelns 

musiksmak eller en mer allmän är osäkert då främst adelns notböcker har bevarats.444  

Dans och dansmusik, som nämnt i 1.3, var en viktig del av adlig undervisning och sällskapsliv då den 

bekantade adelspersoner med en stor dansmusikrepertoar. För många var dansundervisningen troligtvis den 

enda musikaliska skolning de fick.445 Att notböckerna innehåller en så pass stor andel dansmusik tyder på 

att det var en repertoar som adeln var bekant med. Detta i sin tur visar återigen på att 

skalmejblåsarna/hautboisternas musik antagligen var tänkt för de adliga befälen. 

6.5 Kapiteldiskussion  

Det är tydligt att Blidströms och Stålhammars notböcker är en faktisk militärmusikrepertoar. Från vad vi 

har sett i kapitel 3 spelade skalmejblåsarna/hautboisterna vid marscher och parader men också för 

officerarna vid bal och fest. Repertoaren visar detta tydligt. Vad som saknas i notböckerna är kyrklig musik 

och specificerad taffelmusik. Gällande taffelmusiken var det kanske vanligt att man inte spelade en specifik 

repertoar utan vad helst som önskades. De är troligt att skalmejblåsarna/hautboisterna spelade psalmer men 

inga sådana förekommer i notböckerna. Varför de inte gör det är oklart. Möjligen separerade man de olika 

typerna av musik, speciellt kyrklig musik från den värdsliga, i notböckerna. Detta skulle förklara avsaknaden.  

Repertoaren i Blidströms och Stålhammars notböcker är främst enkla och korta dansstycken. Många 

av dansstyckena och marscherna är välkända melodier Marscherna har ett enkelt tonspråk och samtliga 

noteras i lättspelade och lättlästa tonarter som C-, F- och G-dur. Notböckerna är således en samling populär 

musik med vissa specifika inslag för militären. Att kalla skalmejblåsarnas/hautboisternas repertoar för 

militärmusik avspeglar därför inte hela sanningen. Snarare är den en allmän repertoar, delvis anpassad, vilken 

spelades i en specifik militär och adlig kontext av mer eller mindre civila musiker.  

 

 
444 Rudén 1976, s. 25, 32–33. 
445 Van Orden 2005, s. 17–18. 
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7 Slutdiskussion och vidare utblickar 

I kapitel 2 undersöktes främst skalmejblåsarensemblernas införande och musikernas anställning. Vad jag 

fann var att skalmejblåsarensembler fanns vid några värvade svenska regementen tidigare än vad förut 

antagits. Skalmejblåsarnas/hautboisternas lön, om än högre än många andras, var inte särdeles stor och de 

kom i många fall att skaffa extrainkomster. Detta kom att leda till konkurrens mellan dem och andra av 

städernas musikorganisationer. Trots den ringa lönen var regementena viktiga då de anställde en stor mängd 

musiker och antalet skalmejblåsare/hautboister i den svenska armén översteg 160 under undersökt tid. 

Musikerna kom från många olika håll och i synnerhet många tyska musiker anställdes vid både de indelta 

och värvade regementena. Detta var särskilt framträdande vid de värvade regementena förlagda i 

provinserna vilka främst anställde lokala musiker, vilka ofta var nord- och balttyskar.  

I kapitel 3 behandlades skalmejblåsarnas/hautboisternas arbetsuppgifter. Jag visade på ett antal möjliga 

och belagda sådana. Arbetsuppgifterna bestod i musicerande vid parader och fester, till taffeln och vid 

gudstjänsten och de pekar på att skalmejblåsarnas/hautboister musik främst var avsedd för de adliga befälen 

vid fest såväl som socialt umgänge. Att skalmejblåsarna/hautboisterna inte haft stridande uppdrag är 

sannolikt, men de verkar, åtminstone ibland, varit närvarande vid striderna.  

I kapitel 4 studerades skalmejblåsarnas/hautboisternas utbildning både vid regementena och civilt. 

Många civila musiker anställdes men stora delar av militärmusikernas utbildning skedde vid regementena. 

Storstäderna och rangregementena fungerade som utbildningsplatser för regementsmusikerna dit de 

skickades för att vidareutbildas. Likaså fanns det ambulerande läromästare som lärde ut sin konst. 

Regementscheferna stod ofta för utbildningens omkostnader.  

I kapitel 5 undersöktes skalmejblåsarnas/hautboisternas instrument. Många av dem spelade fler 

instrument än skalmeja och oboe, i synnerhet fiol. Instrumenten köptes vanligen in från utlandet men en 

viss svensk produktion verkar ha förekommit. Det är inte känt hur utbredd den var. Instrument köptes in 

på regementschefen och officeranas bekostnad. Att både utbildningen och instrumenten inte betalades av 

kronan tyder på att musikkårerna vid regementena sågs som deras ensak, vilket kan förklara varför 

skalmejblåsarna/hautboisterna saknas i reglementen och exercisinstruktioner. Troligt är att det mesta av 

som berörde musikerna skedde utan statlig inverkan och kontroll. Övergången till oboen skedde främst 

under 1690-talet och början av 1700-talet. Flera olika möjliga anledningar till övergången har föreslagits där 

de mest troliga är på grund av instrumentens utveckling och europeiskt musikmode. Beteckningarna 

skalmejblåsare och hautboist verkar ha använts under övergångsperioden utan någon större koppling till det 

instrument de spelade.  

I kapitel 6 behandlades skalmejblåsarnas/hautboisternas repertoar. Den bevarade repertoaren består av 

en mindre mängd musik med militär koppling såsom marscher. Den större delen består istället av musik av 

social karaktär som dansmusik. Sannolikt är att skalmejblåsarna/hautboisterna främst spelade för de adliga 

befälen. Musiken hade en viktig roll inom adelns sociala struktur. Då endast en liten del av repertoaren är 

bevarad finns dock många felkällor.  
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Skalmejblåsarna/hautboister och regementena var en betydelsefull del av svenskt musikliv genom att 

dessa anställande och utbildade ett stort antal musiker. Skalmej-/oboeensemblerna verkar ha varit tämligen 

oreglerade av kronan och troligt är att det har varit fritt för regementena att själva bestämma hur och när de 

skulle användas. Kopplingen mellan dessa musiker och de adliga officerarna var stark. Detta kan ses både 

genom de tillfällen de medverkade vid och repertoarens utformning. Likaså spelade ofta musikerna vid 

officerarnas tillställningar och fester. Utifrån van Ordens ramverk ska vi förstå militärmusiken just som ett 

uttryck av adlig identitet och kopplingen mellan skalmejblåsarna/hautboisterna och de adliga officerarna 

blir därmed ännu starkare. Musiken var en viktig del av adelns utbildning, vardag och sociala tillvaro. I fält 

lär den ha setts som ytterst viktig då den uppfyllde vissa sociala funktioner som inte kunde tillgodoses på 

annat sätt. Min studie tydliggör även van Ordens koppling mellan militärmusik och adlig identitet och kultur.  

Studien har endast belyst vissa delar av skalmejblåsarnas/hautboisternas yrkes- och vardagsliv. Likaså 

har den använt ett tämligen begränsat källmaterial. Lika många frågor som har besvarats har uppstått och 

fler undersökningar om dessa musiker behövs för att ännu bättre kunna förstå dem som yrkesgrupp och 

deras roll i svenskt musikliv. Exempelvis är samlingen Regementschefers skrivelser till kungl. Maj:tt ett stort och 

innehållsrikt källmaterial som inte har undersökts utifrån ett musikhistoriskt perspektiv. Tydligt är att det 

fanns vittgående nätverk inom musikerkretsarna och skalmejblåsarna/hautboisterna är ett bra exempel på 

hur musik och musiker rörde sig Europa. Ytterligare studier av dessa rörelser är en viktig del av förståelsen 

för musiklivet i Europa under tidigmodern tid. 

 

 



81 

Litteratur- och källförteckning  

Tryckta källor, litteratur och webbkällor 

Alander, Bo, 1942, ”Stadsmusiken i Malmö under 1600- och 1700-talen”, Malmö Fornminnesförenings årsskrift, 

10:e årgången, Malmö, s. 7–47.  

Almgren, Carl Eric, & Rosell, Lennart, 1966, Kungl. Jämtlands fältjägarregementes historia, Östersund. 

Anderson, Werner, & Mathiesen, Thomas J., 2001, ”Plato” i Grove Music Online 

[https://www.oxfordmusiconline.com] (åtkomstdatum: 2020-09-13). 

Andersson, Greger, 1992a, ”Stadsmusikanten i svenskt musikliv under 1600- och 1700-talet”, Karolinska 

förbundets årsbok, 1991, Lund, s. 43–93. 

Andersson, Greger, 1992b, ”Stadsmusikanter i stifts- och universitetsstaden Lund under 1600- och 1700-

talet”, Svensk tidskrift för musikforskning, 1991 (73), s. 33–68. 

Arbeau, Thoinot, Evans, Mary Stewart, Backer, Mireille, & Sutton, Julia, 1967, Orchesography, New York. 

Arnell, Ingegerd Edling, 2004, Musik för luta – Tabulaturhandskrift, Kalmar läns museum 

[https://www.kalmarlansmuseum.se/samlingar/vara-samlingar/manadens-foremal/musik-for-luta-

tabulaturhandskrift/] (åtkomstdatum: 2020-09-28). 

Baines, Anthony C., & Kirnbauer, Martin, 2001, ”Shawm” i Oxford Music Online 

[https://www.oxfordmusiconline.com] (åtkomstdatum: 2020-04-23). 

Baines, Anthony C., & Martin, Darryl, 2001, ”Talbot, James” i Grove Music Online 

[https://www.oxfordmusiconline.com] (åtkomstdatum: 2020-09-12). 

Bengtsson, Per Erik, 1977, ”Militärmusiken” i Evabritta Wallberg & Lars O. Berg (red.), Försvar och bygd i 

Ångermanland och Medelpad : Västernorrlands regemente och dess föregångare, Sollefteå, s. 445–468. 

Bensow, Einar, 2012, Kungl. Skaraborgs regementes historia, 2 : Från Breitenfeld till Fredrikshald 1631–1718, Skövde. 

Blidström, Gustaf, & Landtmanson, Samuel, 1912, ”Menuetter och polska dantzar – en fången karolins 

musikminnen”, Svenska landsmål ock svenskt folkliv, 1912, s. 78–125. 

Bouterse, Jan, 2005, ”The Woodwind Instruments of Richard Haka (1645/6-1705)” i Jonathan Wainwright 

& Peter Holman (red.), From Renaissance to Baroque : change in instruments and instrumental music in the 

seventeenth century, Aldershot, s. 63–72.  

Braun, Werner, 1983, ”The hautboist : an Outline of Evolving Careers and Functions” i Walter Salmen 

(red.), The social status of the professional musician from the Middle Ages to the 19th century, New York, s. 125–

158.  

Brenet, Michel, 1917, ”French Military Music in the Reign of Louis XIV”, The Musical Quarterly, vol. 3 (3), s. 

340–357. 

Burke, Peter, 1998, The European Renaissance : centres and peripheries, Oxford. 

Cavallie, James, 1981, De höga officerarna : studier i den svenska militära hierarkien under 1600-talets senare del, 

Stockholm. 



82 

Colonie, Jean-Martin de La & Horsley, C. Walter, 1904, The Chronicles of an Old Campaigner: M. de la Colonie, 

1692–1717, London. 

Corall, Georg, 2013, The Lilien Partbooks in the Sonsfeld Collection : A Primary Source of Music for Hautboisten in 

18th-Century Prussia, doktorsavhandling, University of Western Australia. 

David, Hans T., Mendel, Arthur, & Wolff, Christoph, 1998, The new Bach reader : a life of Johann Sebastian Bach 

in letters and documents, New York. 

Edenstrand, Åke, 2000, ”Militärmusiken” i Sven Hellström (red.), Livgrenadjärregementet i slutet av en epok, 

Linköping, s. 337–385.  

Edvinsson, Rodney, & Söderberg, Johan, 2011, ”A Consumer Price Index for Sweden 1290–2008”, Review 

of Income and Wealth, vol. 57 (2), s. 270–292. 

Elgenstierna, Gustaf, 1925, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, Stockholm. 

Falcon Møller, Dorthe, 1987, Fløjte, obo, klarinet & fagot, København.  

Fleming, Hannß Friedrich von, 1726, Der vollkommene teutsche Soldat, welcher die gantze Kriegs-Wissenschafft, 

insonderheit was bey der Infanterie vorkommt, ordentlich und deutlich vorträgt, und in sechs besondern Theilen die einem 

Soldaten nöthige Vorbereitungs-Wissenschafften, Künste und Exercitia, die Chargen und Verrichtungen aller Kriegs-

Bedienten, von dem Mousquetier an bis auf den General; ... nebst einem Anhange von gelehrten Soldaten, Adel und 

Ritter-Stande, von Duellen, Turnier- und Ritter-Spielen, auch Ritter-Orden ec.... / von Hannsz Friedrich von Fleming, 

Leipzig [http://www.e-rara.ch/zut/12958975] (åtkomstdatum: 2020-08-13). 

Fredenberg, Alfr., 1883, Anteckningar rörande det svenska indelta infanteriets uppkomst och utveckling från äldsta tider, 

Stockholm. 

Harris-Warrick, Rebecca, 1990, ”A few thoughts on Lully’s hautbois”, Early Music, vol. 18 (1), s. 97–108. 

Haynes, Bruce, 2001, The eloquent oboe: a history of the hautboy 1640–1760, Oxford.  

Haynes, Bruce, 1988, ”Lully and the Rise of the Oboe as Seen in Works of Art”, Early Music, vol. 16 (3), s. 

324–338. 

Haynes, Bruce, 2002, A history of performing pitch: the story of ”A”, Lanham, Md. 

Helenius-Öberg, Eva, 1977, ”Svenskt instrumentmakeri 1720–1800”, Svensk tidskrift för musikforskning, 

1977:1, s. 5–43. 

Hofer, Achim, 1988, Studien zur Geschichte des Militärmarsches, Tutzing.  

Holm, Torsten, 1958, Kungl. Upplands regementes historia, Uppsala. 

Holm, Torsten, & Sparre, Sixten A:son, 1935, Kungl. Västmanlands regementes historia, 2 : Det indelta 

regementet 1680–1809, Stockholm. 

Holmquist, Åke, 1974, Från signalgivning till regionmusik, Stockholm. 

Kallstenius, Gottfrid, 1923, ”Musiken vid allmänna läroverket i Västerås före 1850” i Camenae arosienses : 

festskrift vid det svenska gymnasiets trehundraårsjubileum, Västerås, s. 183–208.  

Kemp, Anthony, 1980, Weapons and equipment of the Marlborough wars, Poole. 

Kjellander, Rune, 2003, Sveriges regementschefer 1700–2000: chefsbiografier och förbandsöversikter, Stockholm. 



83 

Kjellberg, Erik, 2011, ”Bach i Sverige under 300 år : en exposé i miniformat”, i Mattias Lundberg & Sven-

Åke Selander (red.), Melos och Logos : festskrift till Folke Bohlin, Skellefteå, s. 195–206. 

Kjellberg, Erik, 1979, Kungliga musiker i Sverige under stormaktstiden : studier kring deras organisation, verksamheter 

och status ca 1620–ca 1720, 1, doktorsavhandling, Uppsala universitet. 

Kjellberg, Erik, 1993, ”Pieces of music in times of war and peace : Swedes in 17th century Germany”, i 

Proceedings of the Weckmann Symposium, Göteborg, s. 211–260. 

Kyhlberg, Bengt, 1974, Musiken i Uppsala under stormaktstiden : bidrag till dess historia grundade på en 

arkivinventering, 1, doktorsavhandling, Uppsala universitet. 

Landtmanson, Samuel, 1913, ”De senaste karolinska musikfynden” Karolinska förbundets årsbok, 1913, 

Stockholm, s. 389–405.  

Little, Meredith Ellis, 2001, ”Minuet” i Grove Music Online [https://www.oxfordmusiconline.com] 

(åtkomstdatum: 2020-09-01). 

Loy, Felix, 2011, Harmoniemusik in der Fürstenbergischen Hofkapelle zu Donaueschingen, doktorsavhandling, 

Eberhard Karls Universität Tübingen.  

Mannerfelt, Otto, 1887, Anteckningar om Kongl. Elfsborgs regemente 1680–1815, Ulricehamn. 

Melin, Olle, 1999, Militärmusik i Blekinge 1680–1999, Karlskrona. 

Miller, G. J., 1956, ”Grenadier Music”, Tempo, 1956 (40), s. 26, 29–33. 

Montagu, Jeremy, Suppan, Armin, Suppan, Wolfgang, Murray, D. J. S., & Camus, Raoul F., 2001, ”Military 

music” i Grove Music Online [https://www.oxfordmusiconline.com] (åtkomstdatum: 2020-02-17). 

Müller, Michael, 1998, ”Från militärmusik till folkmusik.”, Västgötaspelmannen, 1998 (5:1). 

Nilsson, Ann-Marie, 2020, ”Spel och skalmejor i Karl XII:s armé”, Tidig musik, 3/2020, s. 20–23. 

Nilsson, Ann-Marie, 2017, Musik till vatten och punsch : kring svenska blåsoktetter vid brunnar, bad och beväringsmöten, 

Möklinta. 

Nordensvan, Carl Otto, 1904, Värmlands regementes (Närkes och Värmlands reg:tes) historia, 1 : Regementets historia, 

Stockholm. 

Norlind, Tobias, 1945, Från Tyska kyrkans glansdagar : bilder ur svenska musikens historia från Vasaregenterna till 

karolinska tidens slut. 3, Stormaktstidens senare skede 1660–1720, Stockholm. 

Norlind, Tobias, & Trobäck, Emil, 1926, Kungl. Hovkapellets historia 1526–1926 : minnesskrift, Stockholm. 

Panoff, Peter, 1938, Militärmusik in Geschichte und Gegenwart, Berlin.  

Persson, Bodil, 2001, Pestens gåta: farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne, doktorsavhandling, Lunds universitet.  

Petander, Carl-Birger J., 1969, Kungliga Österbottens infanteriregemente under Karl XI:s tid, Vasa. 

Petander, Carl-Birger J., 1971, Kungliga Österbottens regemente under Karl XII:s tid, Vasa. 

Petri, Gustaf, 1958, Kungl. Första livgrenadjärregementets historia, 3 : Östgöta infanteriregemente under Karl XI och 

Karl XII, Stockholm. 

Pettersson, Mats, 1995, ” ’Hautboisten’ Christian Wensters ättlingar - om en släkt av musiker och lärare med 

anknytning till Kristianstad”, Föreningen Gamla Christianstad /Årsbok, 1995, Kristianstad, s. 19–30.  



84 

Pihlström, Anton, & Westerlund, Carl, 1906, Kungl. Dalregementets historia Afdelning 3 : Kungl. Dalregementet under 

karoliniska tiden 1682–1721, Stockholm. 

Praetorius, Michael, 1619, Syntagmatis Musici – de Organographia, Wolffenbüttel  

Printz, Wolfgang Caspar, 1690, Historische Beschreibung der Edelen Sing- und Kling-Kunst, Dresden.  

Quennerstedt, August, 1912, Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter. 6, Lund. 

Quennerstedt, August, 1914, Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter. 10, Lund. 

Reschke, Johannes, 1936, Studie zur Geschichte der brandenburgisch-preussischen Heeresmusik, Berlin. 

Rudén, Jan Olof, 1981, Music in tablature : a thematic index with source descriptions of music in tablature notation in 

Sweden, Stockholm. 

Rudén, Jan Olof, Musiken i Uppsala under stormaktstiden 2 : 1660–1720 (under förberedelse). 

Rudén, Jan Olof, 2015, ”Var prästen Sven Tiliander ägare till Musik 15–1600 18:1–4 i Växjö bibliotek?”, 

Dokumenterat, 47/2015, s. 21–25. 

Rudén, Jan Olof, 1976, ”Stormaktstidens 10 i topp”, Svensk tidskrift for musikforskning, 1976 (2), s. 25–52. 

Råberg, Per-Gunnar, 2007, ”Militärmusikens historia i Norrbotten (och Västerbotten) under 1700-talet”, 

Norrbotten / Norrbottens hembygdsförenings årsbok, 2007, Luleå, s. 207–230. 

Sandman, Susan Goertzel, 1977, ”The wind band at Louis XIV’s court”, Early Music, 5 (1), s. 27–37. 

Schildt, Maria, & Alm, Mikael, 2018, ”I segerns larm : ljudlandskapet kring 1701 års troféparad” i Klas 

Kronberg & Anna Maria Forssberg (red.), Minnet av Narva : Om troféer, propaganda och historiebruk, Lund, 

s. 79–103.  

Schwandt, Erich, & Lamb, Andrew, 2001, ”March” i Grove Music Online 

[https://www.oxfordmusiconline.com] (åtkomstdatum: 2020-08-28). 

Sjöberg, Maria, 2008, ”Stora nordiska kriget i en dagbok och ett brev : homosocialitet och hushåll i den 

svenska armén", Historisk tidskrift (Stockholm), vol. 128:3, s. 367–388.  

Sjökvist, Peter, 2012, The Music Theory of Harald Vallerius: Three Dissertations from 17th-century Sweden, 

doktorsavhandling, Uppsala universitet.  

Spak, Fredrik Adolf, 1890, Några historiska upplysningar om fanor och krigsmusik med särskild hänsyn till de svenska 

regementstroféerna, Stockholm. 

Stenbock, Magnus, Oxenstierna, Eva, & Stenbock, Carl Magnus, 1913, Magnus Stenbock och Eva Oxenstierna : 

en brefväxling, 1, Stockholm. 

Stiernhöök, Olof, 1913, ”Drabanten och kaptenen vid lifgardet Olof Stiernhööks journal 1700–1703 : Utg. 

af Samuel E. Bring”, Karolinska förbundets årsbok, 1912, Stockholm, s. 315–400.  

Strand, Sigfrid, 1974, Militärmusikern i svenskt musikliv, Stockholm.  

Strand, Sigfrid, 1977, ”Musikorganisation och musikliv” i Gunnar Henricson & Nils Ohlsson (red.), Kungl. 

Södermanlands regemente under 350 år, Strängnäs, s. 643–664.  

Thomas, Orlan E., 1973, Music for double-reed ensembles from the seventeenth and eighteenth centuries : ”Collections 

Philidor”, doktorsavhandling, Eastman School of Music of the University of Rochester. 



85 

Trobäck, Emil, 1929, ”Stadsmusiken i Stockholm : några anteckningar”, Svensk tidskrift for musikforskning, 

1929, s. 92–103. 

Unverricht, Hubert, 2001, ”Tafelmusik (i)” i Grove Music Online [https://www.oxfordmusiconline.com] 

(åtkomstdatum: 2020-08-16). 

Van Orden, Kate, 2005, Music, discipline, and arms in early modern France, Chicago. 

Wassberg, Mac, 1942, Bidrag till den svenska militärmusikens historia : studier över fyra seklers militärmusikaliska 

skeende i Sverige 1600–1900, Lic.-avhandling, Uppsala universitet.  

Waterhouse, William, & Langwill, Lyndesay Graham, 1993, The new Langwill index : a dictionary of musical wind-

instrument makers and inventors, London. 

Wernstedt, Folke, 1954, Kungl. Svea livgardes historia, 4 : 1660–1718, Stockholm. 

Whitwell, David, 1983, The history and literature of the wind band and wind ensemble, vol. 3 : The Baroque wind band 

and wind ensemble, Northridge, Calif. 

Wickberg, Erik, 1968, ”Från mullrande trummor till klingande spel”, i Nils Frykberg (red.), Kungl. Hälsinge 

regementes historia : förbandet och bygden, Gävle, s. 379–394.  

Wigren, Helge E., 2006, Kungliga Nylands regemente 1626–1809, Dragsvik. 

Zettersten, Axel, 1903, Svenska flottans historia : åren 1635–1680, Norrtelje. 

Åberg, Alf, & Göransson, Göte, 1976, Karoliner, Stockholm. 

Partition de plusieurs marches et batteries de tambour tant françoises qu’étrangères avec les airs de fifre et 

de hautbois à 3 et 4 parties: l’an 1705, 1994, Paris. 

 

Otryckta källor  

Armémuseum, Stockholm (AM)  

Statens Trofésamlings katalog  

Skalmejor i trofésamlingen, AM.084939–AM.084970 

Krigsarkivet, Stockholm (KrA)  

Amiralitetskollegium: kansliet 1630–1857.  

Protokoll i äldre nummerserie.  

Registratur, huvudserie.  

Inkomna handlingar från ämbetsverk m.fl myndigheter samt enskilda.  

Krigskollegium Militiekontoret  

Avlöningshandlingar  

Finska regementen, Åbo läns infanteriregemente.  

Inkomna handlingar 

Generalmönsterrullor  

Historiska planscher  

Omslag 1701–1704  



86 

Krigsarkivet (forts.) 

Kalmar regemente, Militäravdelningen 

Inkomna skrivelser utom regementet 

Krigshandlingar Stora nordiska kriget,  

Krigsfångar 

Samtida relationer i original eller avskrift. Westen Linnerts dagbok  

Krigskollegium Krigsmanshuskontoret 

Liggare, förteckningar, journaler, matriklar och rullor  

Krigskollegium Militiekontoret  

Avlöningshandlingar  

Likvidationer: Stora nordiska kriget 

Likvidationer uppgjorda inom krigskollegii militiekontor  

Manuskriptsamlingen 

Svenska armén, fälttjänst i allmänhet.  

Meritförteckningar  

Svenska indelta regementen  

Rullor 1620–1723 

Rullor flottan 1635–1915 

Rullor på amiralitetsstaterna 

Skaraborgs regemente och försvarsområde, Stabsavdelningen, 

Reglementet eller instruktionen för Scaraborgs Lähns Infanteri Regemente.  

Stålhammararkivet  

VII, Otto Fredrik Stålhammars notbok (Stålhammars notbok).  

Upplands regemente, Militäravdelningen 

Kungl. Maj:ts och kollegiernas ank. brev.  

Västerbottens infanteriregemente, regementschefsexpeditionen.  

Register över kungl. brev och förordningar 

Älvsborgs regemente, Militäravdelningen  

Kungl. brev, generalorder 

Kungliga biblioteket (KB)  

S 173 

S 175  

Landsarkivet i Göteborg (GLA)  

Häggums kyrkoarkiv 

Födsel- och dopböcker  

  



87 

Landsarkivet i Lund (LLA)  

Karlskrona amiralitetsförsamlings kyrkoarkiv 

Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper  

Lunds universitetsbibliotek (LUB)  

Wenster G:28  

Wenster G:30  

Riksarkivet, Stockholm (RA)  

Administrativa handlingar rörande armén 

Regementschefers skrivelser till Kungl. Maj:t 

Jordeböcker  

Jordeböcker Södermanlands län  

Kollegiers m fl., landshövdingars, hovrätters och konsistoriers skrivelser till Kungl Maj:t 

Skrivelser från kommerskollegiet  

Scenkonstmuseet  

Skalmeja M154 

Oboe M155 

Stifts- och länsbiblioteket i Skara  

Ms. 10 (Gustaf Blidströms notbok)  

Stockholm Stadsarkiv (SSA)  

Överståthållarämbetet för uppbördsärenden 

Mantalsrullor  

Stockholm magistrat och rådhusrätt  

Civilakter, huvudserie  

Uppsala universitetsbibliotek (UUB) 

Ihre 286 

Instr. mus. i hs. 410 

Nordin 1135 

Växjö Stadsbibliotek   

Mus. 15-1600 18:3 (Sven Tilianders notbok) 

  



88 

Lista över illustrationer och notexempel 

Bilder 

Bild 1: ”Pars Septentrionalis Arcis Regiæ Holmensis auspicio ac sumtu Serenissimi Regis Caroli XI. Anno 1693 è 

fundamentis exstructa qua faciem introrsum vertit ad ipsam arcis aream Ejusdem partis facies exterior quæ spectat 

pontem et Suburbium septentrionale”, Suecia antiqua et hodierna, signum: KoB Dahlb. I:19 Ex. I [suecia.kb.se], foto: 

Kungliga biblioteket. ....................................................................................................................................................................... 30 

Bild 2: KrA, Krigshandlingar Stora nordiska kriget, I:8b Samtida relationer i original eller avskrift, Linnert W, Relation 

rörande fälttåget i Estland. Livland och Polen 1700–1705, s. 25, foto: Joakim Ekedahl .................................................... 33 

Bild 3: Praetorius, Michael, Theatrum Instrumentorum, 1620, plansch XI.  ............................................................................... 53 

Bild 4: Deutsche schalmei (M154) och oboe (M155), Scenkonstmuseet. Bilder från Musical instrument museums online 

[mimo-international.com], foto:Mikael Bodner.......................................................................................................................... 54 

Bild 5: Inskription på skalmeja AM.084947 i Staten trofésamlingen, Armémuseum. Inscannat från Statens 

trofésamlings katalog.  ..................................................................................................................................................................... 63 

 

Notexempel 

Notexempel 1: ”General Topps dragunermarch”, Ms 10, Skara Stifts- och länsbibliotek.  ............................................... 74 

Notexempel 2: Övre notsystemet: ”Marche de la Garde Royale à Stockholm”, Stålhammararkivet VII, Otto Fredrik 

Stålhammars notbok, KrA. Nedre notsystemet:”March de garde de Svede”, Mus. 15-1600 18:3, Växjö stadsbibliotek.

 ............................................................................................................................................................................................................. 74 

Notexempel 3: Övre notsystemet: ”March d.o G: Crastou” Ms 10., Skara Stifts- och länsbibliotek. Nedre notsystemet: 

”Mars de Bugwaltz”, Mus. 15-1600 18:3, Växjö stadsbibliotek. .............................................................................................. 75 

Notexempel 4: Övre notsystemet: ”March” fol 44v, Ihre 286, UUB. Nedre nosystemet: ”Marche” fol 41, Ihre 286, 

UUB.. ................................................................................................................................................................................................. 76 

Notexempel 5: Övre notsystemet: ”Marche de Narva” Stålhammararkivet VII, Otto Fredrik Stålhammars notbok, KrA 

Nedre notsystemet: ”La marche des Barbets du Duc de Savoye” Partition de plusieurs marches, 1994. ....................... 76 

Notexempel 6: Övre notsystemet: ”Lüneburger March”, S 175, KB. Nedre notsystemet: ”Marche des Gardes de la 

Marinne”, Partition de plusieurs marches, 1994... .............................................................................................................................. 77 

file:///C:/Users/joaki/Desktop/Uni%20kurser/Masteruppsats/Instrumentellt%20i%20fält%20erraträttad.docx%23_Toc53401274
file:///C:/Users/joaki/Desktop/Uni%20kurser/Masteruppsats/Instrumentellt%20i%20fält%20erraträttad.docx%23_Toc53401274
file:///C:/Users/joaki/Desktop/Uni%20kurser/Masteruppsats/Instrumentellt%20i%20fält%20erraträttad.docx%23_Toc53401275
file:///C:/Users/joaki/Desktop/Uni%20kurser/Masteruppsats/Instrumentellt%20i%20fält%20erraträttad.docx%23_Toc53401274
file:///C:/Users/joaki/Desktop/Uni%20kurser/Masteruppsats/Instrumentellt%20i%20fält%20erraträttad.docx%23_Toc53401274
file:///C:/Users/joaki/Desktop/Uni%20kurser/Masteruppsats/Instrumentellt%20i%20fält%20erraträttad.docx%23_Toc53401274
file:///C:/Users/joaki/Desktop/Uni%20kurser/Masteruppsats/Instrumentellt%20i%20fält%20erraträttad.docx%23_Toc53401275
file:///C:/Users/joaki/Desktop/Uni%20kurser/Masteruppsats/Instrumentellt%20i%20fält%20erraträttad.docx%23_Toc53401275


89 

Bilagor 

A. Avancemang vid de indelta regementena 

A.1 Skalmejblåsares/hautboisters tidigare tjänster 

 

Regemente Namn Patronym Efter-/Soldatnamn Avancerat från

Björneborg läns inf. Hindrich Giökebohm Korpral

Björneborg läns inf. Johan Sigfridson Lifländer Pipare

Björneborg läns inf. Thomas Thomasson Pipare

Björneborg läns inf. Johan Lax Pipare

Björneborg läns inf. Hans Godhe Pipare

Björneborg läns inf. Carl Johansson Fritz Trumslagare

Dalregementet Lars Bergman Trumslagare

Hälsinge inf. Per Hanson Wallberg Pipare

Hälsinge inf. Fromholt Jacobson Plåth Pipare

Hälsinge inf. Lars Sohlberg Pipare

Hälsinge inf. Erik Olofson Åkerberg Pipare

Hälsinge inf. Johan Jonson Bång Pipare

Hälsinge inf. Hindrich Andersson Lillman Trumslagare

Hälsinge inf. Stephan Jonson Forsberg Trumslagare

Jämtlands dragonreg. Johan Berg Gemen

Jämtlands dragonreg. Jörn Tandberg Gemen

Jämtlands dragonreg. Erik Palmqvist Gemen

Jämtlands dragonreg. Jöran Berg Pipare

Jämtlands dragonreg. Nils Fougell Trumslagare

Jönköpings inf. Niels Svenson Pipare

Jönköpings inf. Per Svanhals Pipare

Kronobergs inf. Nils Anderson Skyberg Pipare

Kronobergs inf. Daniel Galle Pipare

Kronobergs inf. Mattias Gunnarson Holm Pipare

Kronobergs inf. Carl Skyman Pipare

Nylands inf. Johan Holst Mönsterskrivare

Nylands inf. Anders Matson Pipare

Nylands inf. Erik Thomason Pipare

Nylands inf. Thomas Rönroth Volontär

Närke-Värmlands inf. Erik Lind Pipare

Närke-Värmlands inf. Per Jonson Pipare

Närke-Värmlands inf. Sven Tuveson Säfvring Pipare

Närke-Värmlands inf. Hindrich Hemmingson Pipare

Närke-Värmlands inf. Niclas Geisler Pipare

Savolax och Nyslotts inf. Erik Erikson Ruuth Gemen

Savolax och Nyslotts inf. Per Erikson Ruuth Pipare

Savolax och Nyslotts inf. Johan Johansson Snöboll Pipare

Savolax och Nyslotts inf. Erik Matsson Pipare

Savolax och Nyslotts inf. Mathias Jarkom Trumslagare

Savolax och Nyslotts inf. Johan Wäber Trumslagare

Södermanlands inf. Erik Svenson Hallman Pipare

Tavastehus läns inf. Johan Larson Måndoinen Pipare

Tavastehus läns inf. Simon Simonson Pipare

Tavastehus läns inf. Gustav Isakson Hart Trumslagare
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Upplands inf. Petter Westman Gemen

Upplands inf. Erik Grönberg Pipare

Upplands inf. Erik Sabel Trumslagare

Upplands inf. Anders Blom Trumslagare

Viborg läns inf. Johan Livländer Pipare

Västerbottens inf. Lars Rönnerstedt Pipare

Västerbottens inf. Per Larson Pipare

Västgöta-Dals inf. Erik Höök Pipare

Västgöta-Dals inf. Johan Frisk Pipare

Västgöta-Dals inf. Johan Anderson Hinsing Pipare

Västgöta-Dals inf. Sven Tohlson Trumslagare

Åbo läns inf. Hennrich Johanson Dyckman Gemen

Åbo läns inf. Isak Lexander Mönsterskrivare

Åbo läns inf. Jacob Langberg Trumslagare

Åbo läns inf. Jacob Hagman Trumslagare

Åbo läns inf. Jacob Simonson Dufva Trumslagare

Åbo läns inf. Magnus Örn Trumslagare

Åbo läns inf. Philip Halbiörn Volontär

Älvsborgs inf. Håkan Emanuel Danielson Pipare

Älvsborgs inf. Sven Jonson Pipare

Älvsborgs inf. Bengt Svenson Plahn Pipare

Älvsborgs inf. Jonas Svenson Plahn Pipare

Österbottens inf. Sigfred Sigfredson Snällman Pipare

Österbottens inf. Johan Kraft Pipare

Österbottens inf. Nicolas Mårtenson Pipare

Österbottens inf. Mats Thomasson Öman Trumslagare

Österbottens inf. Erik Mårtenson Trumslagare

Österbottens inf. Johan Flinckfeldt Trumslagare

Österbottens inf. Jeremias Olofson Trumslagare

Österbottens inf. Otto Leding Trumslagare

Östgöta inf. Peter Asp Korpral

Östgöta inf. Petter Zachrisson Lind Pipare

Östgöta inf. Anders Lars Lund Trumslagare
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A:2 Skalmejblåsares/hautboisters senare tjänster  

  

Regemente Namn Patronym Efter-/Soldatnamn Avancerat till

Björneborg läns inf. Lorentz Brandt Förare

Björneborg läns inf. Johan Sigfridson Lifländer Korpral 

Björneborg läns inf. Gustav Yxe Rustmästare

Björneborg läns inf. Hans Godhe Rustmästare

Björneborg läns inf. Christian Johan Hartman Sergant

Dalregementet Johan Georg Hamster Förare

Dalregementet Carl Christian Hamster Sergant

Dalregementet Johan Hessland Underofficerare

Hälsinge inf. Johan Swart Förare

Hälsinge inf. Per Olofson Funck Förare

Hälsinge inf. Olof Jöransson Rustmästare

Hälsinge inf. Hindrich Andersson Lillman Rustmästare

Jämtlands dragonreg. Jonas Fougell Regementsprofoss 

Jämtlands dragonreg. Jöran Berg Rustmästare

Jämtlands dragonreg. Abraham Johanson Sidenius Sergant

Kalmar inf. Per Fristare Förare

Kalmar inf. Nils Bruun Sergant

Nylands inf. Erik Bockström Sergant

Nylands inf. Thomas Rönroth Sergant

Nylands inf. Johan Holst Sergant

Nylands inf. Friedrich Nestenheit Sergant

Närke-Värmlands inf. Hindrich Hemmingson Furir

Närke-Värmlands inf. Erik Lind Förare

Närke-Värmlands inf. Sven Tuveson Säfvring Rustmästare

Savolax och Nyslotts inf. Claes Roodh Mönsterskrivare

Södermanlands inf. Jöran Hanson Giers Sergant

Tavastehus läns inf. Anders Wikman Förare

Upplands inf. Erik Börjeson Törngren Furir

Viborg läns inf. Peter Christerson Korpral 

Viborg läns inf. Erik Stårk Sergant

Västgöta-Dals inf. Erik Höök Rustmästare

Västgöta-Dals inf. Isak Roos Sergant

Västmanlands inf. Jonas Larson Berg Tilling Fältväbel

Västmanlands inf. Petter Fellberg Förare

Västmanlands inf. Thomas Jonson Boman Mönsterskrivare

Västmanlands inf. Lars Riddarsparre Sergant

Åbo läns inf. Jacob Mattson Berg Furir

Åbo läns inf. Carl Qvist Fältväbel

Åbo läns inf. Israel Hybonet Förare

Åbo läns inf. Bengt Larson Korpral 

Åbo läns inf. Isak Lexander Mönsterskrivare

Åbo läns inf. Alexander Zorander Rustmästare

Åbo läns inf. Bernt Goudenhielm Sergant

Älvsborgs inf. Reinholt Ogardt Förare

Österbottens inf. Claes De Boë Furir

Österbottens inf. Jeremias Olofson Förare

Österbottens inf. Nicolas Mårtenson Korpral 

Österbottens inf. Anders Öhman Mönsterskrivare

Österbottens inf. Jöns Wallerius Rustmästare

Östgöta inf. Olof Sandbergh Furir

Östgöta inf. Gottfred Blank Förare
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B. Instruktion för Johan Otto och skalmejblåsarna vid flottan.  

Den 31: [oktober 1685] 

Instruction hwareffter 

Directeuren öfwer Schallmeij- 

blåsarne wid Kongl. Ammi- 

ralitet Erlig och förståndig 

Johan Otto sig hafwer att 

rätta. 

Såsom hans Kongl. Majt. af d. 11 Novemb. 

förledet åhr i nåder Resolverat hafer 

att wid Ammiralitetet 14 st. 

Schallmeyblåsare antagas skole, öfwer 

hwilka en skall wara directeur som 

de andra informera och öfwer dem 

uppsicht hafwa måste, hwartill för detta 

schallmeiblåsarne under Kongl. lijfGaudiet 

Erlig och förståndig Johan Otto antagen är, 

alltså har man för nödigt erachtat honom 

detta fölliande wid samma beställning 

att instruera: 

1. Först skall bemt. Directeur hafwa 

under sin förwaring de Musicaliske 

Instrumenter, näml. Fijdhler Dullcianer 

Skallmeior och Flöiter hwilka Ammiralitetet 

för be:de Skchallmeiblåsare [siq] uppKiöpte hafwer 

och dem på sina Instrumenter 2 timmar 

om dagen en för och en efter middagen 

med flit informera, till hwilken ända 

samtl. schallmeiblåsarne allfwarligen 

blifwa anbefallte på samma timma sig 

inställa, så framt de der annorlunda för- 

spörias icke wela plichta derföre: 

2. Dernäst och som ofwannämde Instrumen- 

ter är Directeuren under händer an- 

förtrodde så skall ock ingen utaf schall- 

meiblåsarne understå sig något Instrument 

utan hans wettenskap och willia utta- 
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ga skolandes Directuren eij heller ne- 

ka dem berörda instrumenter bruka 

enär de elliest hafwa något 

hederligt lag att uppwachta hwarmed de sig 

drijckz penningar kunna förtiena: 

3. Sedan må ingen schallmeiblåsare såframt 

han wederhörigt straff undfly will, under- 

stå sig emot directeuren att uppsättia eller 

nachlessige wisa emot det han dem å Em- 

betes wägnar kan hafwa tilltala, hwar 

emot han och dem all höflighet bewisa 

måtte, och der de något bryte skulle 

dem icke med otidiga ord öfwerfalla 

utan deras brist hos Kongl. Ammiral. 

Fischalen angifwa på det derutinnan 

en wederhörig correction skie må 

Actum ut Supra. 

 

KrA. Amiralitetskollegium: kansliet 1630–1807, BIa:52 Registratur, huvudserie, 1685. Brev till Johan Otto 

den 31 oktober 1685.   

 

 

Anno 1685 D. 26 October 

Directeuren för Schallmeijblåsarne Johan Otto skall få en 

instruction, hwarefter han sig hafwer att rätta, nembl. 

således att han uthi sine honom inrymbde logementer 

skall hwar dag kalla dhe andre Musicanterne tillhoopa 

och informera dhem 2 tijmar för middagen och 1 tijma 

efter middagen uthi Musicaliska Styken. 

 

KrA. Amiralitetskollegium: kansliet 1630–1807, AI:21 Protokoll i äldre nummerserie, 1685. Protokoll den 

26 oktober, punkt 19.   
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C. Hakas försändelse till amiralitetet 
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1685 Junij geleveret aen mijn Heer Dittelar dese onder  

staende Instrumenten voor Johan Otto tot Calmar. 

[Antal] [Beskrivning] Gul[den] Stuben 

6 Stucks palmenhout midelbas Schalmeijen a: 10 gulden. 60 0 0 

6 Stucks Esdoren Hout bas dulsians. Coor mes a 28 gulden 168 0 9 

6 Stucks palmenhout discant Schalmeijen Klarin 

trompetten ton a 6 gulden, 10 stuben.  

84 10 Stubz: 

1 Franse Esdorenhout dulsian Basson in 4 Stucken 42 0 0 

1  Franse palmenhout tenor Haubois onder beslagen  14 0 0 

4 Franse palmenbout discant Haubois alle Coortoon.  32 0 0 

1 Palmenhout Bassfleutte does in 3 Stuken. 26 0 0 

1 Palmenhout quint fleutte does in 3 Stuken. 9   

3 Palmenhout talije fleutte does in 3 Stuken. 12 0 0 

2 Palmenhout alt fleutte does in 2 Stuken. 4 0 0 

2 Palmenhout discant fleutte does in 2 Stuken. 4 6[?] 0 

12 (6) Rietten tot de dulcians tot 6 Stuken 3 0 0 

4 Rietten tot de dulcian Basson a 6 Stuijfver 1 4 0 

2 Rietten tot de tenor Haubois a 10 Stuijf[ver]  1 0 0 

16 Rietten tot de discant Haubois a 5 Stuij[ver]  4 0 0 

1 Kooper Ess tot de du[l]sian Basson 1 10 4[?] 

 Voor Riett vershotten 1 10 0 

 Voor twee Partije Mucick Stucken verschotten 5 17 0 

 Voor t[wee] Kiste verschotten 1 0 0 

 Summa 475 0 0 

Den Inhout deses te: danck ont vangen den 15 junij 1685 bij mij Rickard Haka. 

 

Källa: KrA. Amiralitetskollegium kansliet, EIIa:59 Inkomna handlingar fr. ämbetsverk m.fl. myndigheter 

samt enskilda (1685:2), 15/6. 
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D.  Musik ifrån Blidströms, Stålhammars och Tilianders notböcker 

D:1 Övre notsystemet:”March d.o G: Crastou (Blidströms notbok). Nedre notsystmet ”Mars de 

Bugwaltz” (Tilianders notbok) 
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D:2 Övre notsystemet:”Marche de la Garde Royale a Stockholm” (Stålhammars notbok). 

Nedre notsystemet: ”Marche de garde de Svede (Tilianders notbok)  
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D:3 Övre notsystemet: ”Mars nr 9” (Stålhammar notbok). Nedre notsystemet: ”Mars” 

(Tilianders notbok).  

 

 


