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Inledning 

 

   

   Som varande utövande musiker och amatörfiolbyggare har det länge känts som att jag velat 

lämna ett bidrag till forskningen om musikinstrumenthistoria i Sverige. Under flera år har det 

främst varit böcker, bilder och artiklar i detta ämne som jag letat efter på biblioteket. Ofta har 

jag fått nöja mig med ytterst ringa material vilket medfört att jag länge känt att det finns 

kunskapsluckor att fylla i. Också mitt stora intresse för så kallad ”tidig musik” har gjort att jag 

länge velat skriva denna uppsats. Tidig musik och ”tidig musik-rörelsen” syftar på intresset 

och utövandet av äldre klassisk musik och folkmusik och tidstypiska varianter av instrument. 

Detta samt mitt intresse för det småskaliga hantverkets historia gör att ämnet 

stråkinstrumentmakare i Sverige, känns som ett mycket lämpligt ämne för min C-uppsats. 

    Jag har sedan länge planerat att skriva min C-uppsats om instrumentmakare i Sverige under 

1700-talet och de ekonomiska, verksamhetsmässiga och sociala förhållanden och villkor som 

rådde kring deras verksamhet. Detta ämne har som sagt länge intresserat mig. Dels ur 

musikhistorisk synvinkel men också ur ekonomihistorisk, arkeologisk, etnologisk och 

klangmässig synvinkel. 

   Jag upplever det som att detta är ämnen som är nästan helt outforskat i Sverige. Detta 

stämmer också överrens med den mängd litteratur som jag funnit. Viss litteratur finns men 

den säger egentligen väldigt lite om det jag vill studera och den är sällan utförligt faktamässigt 

utan ta mest upp ytliga fakta. Åtskilliga hyllmetrar har skrivits om instrumentmakeriets 

historia men väldigt lite har fokuserat på Sveriges del i historien. Det är möjligt är att det finns 

äldre litteratur skriven av forskare men än har jag inte lyckats få fram någon sådan. 

Forskningsläget är med andra ord ganska avstannat. Internationellt sett ser det ut på ett annat 

sätt när man ser till det stora antalet artiklar som publiceras om instrumentforskning. Även i 

detta fall handlar väldigt lite av detta om Sverige. (Helenius-Öberg 1977, s. 6). 

    Även om det främst är instrumentmakarnas ekonomi som jag kommer att titta på är det 

viktigt att ta i beaktande att deras efterlämnade instrument kan säga mycket om dess 

tillverkares ekonomiska situation. Då kommer ämnet instrumentforskning in i bilden. Jag 

kommer att ta upp de fördelar som finns med att ta med den forskningen. 

    Instrumentforskning kanske inte upplevs som ett viktigt ämne. Frågan har ställts om 

instrumentforskning fyller någon funktion, om det finns något behov av att forska kring 
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musikinstrument och deras historia. Är musikinstrumenten inte endast ett redskap för den 

spelsugna och tillför forskning kring musikinstrument något till musiklivet eller till 

kunskapen om samhället i övrigt? 

    Det förhåller sig så att instrumentforskning tillför kunskap till vetenskapen om den 

historiska användningen. Detta som en del av musikvetenskapen. Instrumentforskningen har 

en intressant ställning mellan teori och praktik och resultatet ligger till grund för 

instrumentmakares och musikers arbeten. Genom studier av musikinstrument får vi också 

kunskaper inom andra kulturvetenskapliga fält rörande människors liv såväl i vår närhet som i 

avlägsna kulturer. Detta i ett enormt tidsspektra dessutom. (Lundberg & Ternhag 2007, s. 9). 

   När det kommer till instrumentmakare har jag valt att inrikta mig på att forska kring violin- 

och stråkinstrumentmakare i Stockholm. Detta eftersom det finns tillräcklig mängd 

information för att bygga ett trovärdigt och intressant forskningsunderlag på och att det var i 

Stockholm som största delen av de professionella instrumentmakarna verkade.        

    Anledningen till att jag väljer att fokusera på 1700-talet är att det är ett intressant 

århundrade när det kommer till villkoren för hantverkare med handelsrestriktioner, 

merkantilismen och skråverksamhet. Under vissa perioder fick inte vem som helst tillverka 

och saluföra musikinstrument. Liksom inom många andra områden förväntades det att 

Sverige skulle vara självförsörjande och att så mycket pengar som möjligt skulle stanna i 

landet. År 1756 infördes även importförbud av musikinstrument för att trygga den inhemska 

produktionen. ( Nilsson 1981, s. 77). Detta hjälpte föga då en mängd importerade instrument 

fortsatte att säljas i Stockholms bodar. Först efter att alla instrument som såldes var tvungna 

att vara märkta med hallrättens stämpel, förbättrades villkoren för de inhemska 

instrumentmakarna något även om konkurrensen även mellan dessa var hård. 

   När det kommer till källkritik är detta ett ämne där källkritiken kommer igen i en mängd 

olika områden och dimensioner. Arkivmaterial och andrahandskällor behöver granskas 

källkritiskt men även en annan typ av källor, nämligen de efterlämnade instrumenten.    

   När man arbetar med forskning om musikinstrument och instrumentmakare går det också att 

säja mycket genom att titta på de mängder av bevarade instrument som finns på muséer och i 

arkiv. Här rör det sig då om bevarade kvarlevor nämligen ting komna direkt från tillverkarens 

hand. Givetvis kan modifieringar, exempelvis ombyggnationer, ha gjorts men då syns dessa 

oftast tydligt och går att datera till ett senare datum. Enligt många oberoende omdömen är 

många svenska instrument av yppersta kvalitet och uppskattas mycket av de som spelar, äger 

och har tillgång till något av dessa. De spelas också ofta i sammanhang som rör tidstypisk 

musik och ”musikarkeologi”. Detta bidrar till att göra en historisk klangvärld mer tillgänglig 
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för allmänheten och förhoppningsvis öka intresset för de skillnader som finns mellan nyare 

och äldre musik vad det gäller instrumentens klang. 

   Som exempel ur ekonomiskhistorisk synvinkel kan nämnas att man genom att titta på ett 

instrument kan dra slutsatser om tillverkarens ekonomiska villkor. Om man tittar på ett 

gammalt instrument som helt säkert är i originalskick kan kvaliteten visa på om hantverkaren  

hade god ekonomi, kunde inhandla högkvalitativt råmaterial och hade råd att arbeta långsamt 

och göra tidskrävande utsmyckningar. Enklare instrument skulle förstås kunna tyda på att 

instrumentmakaren var oskicklig men också på att han var fattig och snabbt behövde få 

färdigt instrument till försäljning. Även musikern, köparens ekonomi speglas i instrumentet. 

En jämförelse mellan instrument som eventuellt visar på en ojämn kvalitet skulle kunna visa 

på en mästarbyggare som ibland behövde arbeta snabbt för att få ihop kontanter. Min tanke är 

med andra ord att det även går att dra slutsatser utifrån andra källor än de rent skriftliga och 

min förhoppning är att jag även ska kunna ha möjlighet att använda mig av kvarlevor i 

framställningen av min forskningsuppgift för att kunna svara på hur de ekonomiska villkoren 

för instrumentmakare på 1700-talet såg ut. 

   Det är enligt mig mycket märkligt att det forskas så lite om en så viktig del av Sveriges 

musikhistoria som instrumenten. Om man ser det utifrån ett klangmässigt perspektiv så 

framstår det som väldigt spännande att med hjälp av autentiska instrument kunna få en bild av 

hur musiken lät i salongerna, krogarna och logarna under svenskt 1700-tal.  

   Mycket av musiken finns bevarad genom noter så den finns möjlig att spela och lyssna på. 

Det är förstås i sig intressant men det hela stiger till en än högre nivå när det gives 

möjligheten att lyssna till hur det lät förr i tiden. För att det lät annorlunda är allmänt känt. En 

mängd förrändringar i instrumentens konstruktion har gjorts sedan dess. Detta till följd av 

förändringar i klang- och tonidéal. Dessutom har det skett förändringar vad gäller 

strängmaterial, tonhöjd och spelteknik vilket även det påverkar tonen, musiken och 

framförandet drastiskt. Mycket av detta finns återgivet och bevarat vilket möjliggör 

rekonstruktioner av olika slag. Detta gör att ämnet som sådant är tvärvetenskapligt vilket 

borde göra det än mer intressant. Det är dock själva instrumentmakarna som jag valt att titta 

på den här gången. 

   Den forskning som bedrivs idag verkar vara på amatörbasis eller bland musiker och 

instrumentmakare. Denna forskning är givetvis också ett mycket viktigt bidrag till 

folkvetandet och för musiker och instrumentmakare är detta närmast att betrakta som lite av 

arkeologi. Men den tillför inte någon utveckling inom den universitetsbaserade forskningen.  
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   Jag vill att min uppsats ska vara ett nytt och vägvisande bidrag till att forskningen kring 

svenska musikinstrumentmakare i allmänhet och svenska stråkinstrumentmakare i synnerhet, 

åter tas upp och blir en del av den etablerade historieforskningen.  

   Som hantverksgren är tillverkning av stråkinstrument snarare att jämföra med 

konsthantverkare än exempelvis skomakare eller tenngjutare. Jag tar med ett kort stycke om 

möbelsnickarna för att ha en bakgrundshistoria för mer konsthantverksmässiga hantverkare.   

  Jag kommer att jämföra de ekonomiska villkoren för Stockholms stråkinstrumentmakare 

med de allmänna ekonomiska villkoren för de övriga hantverkarna i allmänhet. I den delen 

som omfattar det allmänna hantverket har jag använt mig av den litteratur som finns i ämnet. 

Detta för att visa på det sammanhang vari stråkinstrumentmakarna levde och verkade vilket är 

en del av min uppsats frågeställningar, vilka formuleras nedan i stycket Frågeställningar. 

   När jag för första gången fick beskåda en svensk violin från 1700-talet var det en märklig 

upplevelse. Det som slog mig var att den var så vacker och originell. Det faktum att den var 

en kvarleva, som kanske upplevt de miljöer som Carl-Mikael Bellman tecknar i sina sånger 

var svindlande. Jag har under tiden för skrivandet av denna uppsats gästat ett 

musikevenemang där en stråktrio spelade på instrument tillverkade av de herrar som är 

bakgrunden till denna uppsats. Där slöts cirkeln på något sätt och instrumentens klang (och 

musikerna) lämnade ingen besviken. 

   Om det i konsten går att spegla människan borde detta även gälla i musikhantverket. Även 

här speglas samhället, människan, utveckling, ekonomin och kulturella strömningar och 

forskaren får en bild av förhållanden däremellan.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Violinen i Sverige före år 1800 

 

   Det finns en mängd anledningar till att jag väljer att begränsa handlingen i min uppsats till i 

huvudsak tiden fram till sekelskiftet 1800. För det första kom den skråmässiga 

hantverkstraditionen allt mer att upphöra i Sverige under 1800-talet. Lika så merkantilismen 

inom hantverket som var tydligast under 1700-talet. De instrumentmakare jag har lyckats 

spåra har i de flesta fall varit verksamma före och omkring sekelskiftet 1800. Denna tid är 

också en milstolpe eftersom violinen då existerat i drygt två hundra år och genomgick en 

konstruktionsmässig och därmed också klangmässig förändring till det som kallas för den 

moderna violinen, som också under två hundra år fram till idag varit den vanligast brukade 

violinmodellen. 

   Violinen eller fiolen har en relativt kort historia i Sverige om man jämför med andra sträng- 

och stråkinstrument som exempelvis nyckelharpan som har sitt ursprung i medeltiden. Så 

tidigt som under 1100 talet fanns det olika former av äldre stråkinstrument i Sverige. Här 

rörde det sig om flera olika instrument som gick under samlingsnamnen ”giga och ”fiddla”. 

Sträng och stråkmusiker fanns anställda vid hovet från 1400-talet. Det första riktiga 

hovkapellet skapades av Gustaf Vasa och det bestod av fast anställda, professionella musiker 

som huvudsakligen trakterade flöjter, pukor och trumpeter. Det faktum att hovkapellet än idag 

existerar, gör det till den kanske äldsta existerande orkestern i Europa.  År 1534 anställdes 

fidelspelande, polska musiker. (Nilsson 1981, ss. 45-47). (Nordberger 1961, ss. 243-244). 

   På 1550-talet ersattes de polska musikerna av italienska. Samtidigt introducerades violinens 

närmsta släkting, Viola da gamba, i Sverige. Vid samma tid skapades de första violinerna i 

Italien men dessa hade inte nått någon spridning än. Istället blev instrumenten i gamba-

familjen dominerande i Sverige fram till åtminstone 1640-talet. (Nilsson 1981, s. 48). 

   1646 förde Magnus Gabriel de la Gardie, på uppdrag av drottning Kristina, med sig sex 

”violister” från Paris. Dessa skulle ersätta det gamla hovkapellets viola da gamba-musiker. 

Här är första gången som violinen nämns i Sverige. Några bevis för att instrumentet 

förekommit här tidigare har ännu inte framlagts. Viktigt är att komma ihåg att ordet ”fiol” 

eller ”viol” länge var samlingsnamn för olika stråkinstrument som violiner och gambor. Efter 

några år utökades kapellet med fler violinister och sångare. Magnus Gabriel de la Gardie lät 

själv anställa en stråkkvintett från Tyskland till sitt Läckö slott på kollandsö vid Vänern. 

Violinen introducerades alltså först i högreståndsmiljön på samma sätt som viola da gamban 

hade gjort. (Nilsson 1981, ss. 58-52). 
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  Här handlar det om musiker som spelar på importerade instrument och inte violiner 

tillverkade i Sverige. Det kan rimligtvis inte ha funnits någon inhemsk violinmakare före 

1600-talets mitt. 

   1676 omnämns i Stockholms mantalslängder den första kände violinmakaren i Sverige, 

Johan Lutt. Det finns dock inget instrument bevarat efter honom. Det äldsta bevarade 

stråkinstrumentet av en svensk instrumentmakare är den till kontrabas ombyggda basgamba 

som tillverkades av Petter Jönsson berg, ”viol und lautenmacher” i Maria och Tyska 

församlingen, på 1690-talet. Instrumentet ägs av skara museum. (Nilsson 1988, s. 2).  

   Den förste svenske violinmakaren som det finns något bevarat efter är lut och 

violinmakaren Jonas Elg från Stockholm. Flera instrument i fullt spelbart skick finns bevarade 

efter honom, däribland flera instrument ur violinfamiljen, en cello en kontrabas och en altfiol. 

(Nordberger 1961, s. 245). 

   Under 1700-talets första hälft från ca 1720 tillkom fler violinmakare även om dessa var 

ganska få till antalet. Detta fick till följd att de få svenska instrumentmakarna inte kunde 

tillgodose behovet av instrument. Följaktligen var de flesta violiner som användes 

importerade. Från 1719 låg dock tullarna på violiner och strängar på 16-24 procent av 

varornas värde. Det var dock fullt tillåtet att importera instrument till landet och tyske 

dansmästaren J.F Weideman bedrev försäljning av instrument och strängar på 1730-talet. 

Tanken fanns dock kring vikten av en Svensk violinbyggare. Violinisten, kompositören och 

ledaren för hovkapellet, Johan Helmich Roman var en av de som inför kommerskollegiet 

betonade hur viktigt det det var för Sverige att få en instrumentmakare och reparatör. (Nilsson 

1981, s. 73,74). 

   Nyss nämnde Weideman erhöll av kommerskollegiet, (se s. 8), privilegium för den svenska 

tillverkningen av violiner, lutor och gambor 1737. Han skickade då sin skyddsling Sven 

Beckman till Königsberg för treårig utbildning i violinbyggarkonsten hos bland annat 

violinmakare Hillebrand. När Beckman kom tillbaka kom han i strid med Weideman. 

Beckman vann striden och lyckades till slut överta Weidemans 

tillverkningsrättigheter.(Nilsson 1988, s. 3). 

   För att stärka den inhemska tillverkningen infördes 1756 ett importförbud av 

musikinstrument. Detta var helt i linje med det i Europa rådande handelssystemet 

merkantilismen. Man skulle exportera så mycket som möjligt och importera så lite som 

möjligt. Så lite pengar som möjligt skulle föras ut ur landet osv. Det var dock tydligt att detta 

importförbud inte fyllde sitt syfte tillfredställande. En mängd importerade instrument såldes 

runt om i Stockholms kryddbodar. Stockholms violinbyggare som nu hade ökat i antal, anhöll 



10 
 

om att få ansluta sig till hallstämplingen. Beslut om detta fattades 1760 vartefter alla 

nybyggda instrument skulle granskas av hallrätten. Utan hallrättens lacksigill fick inte 

instrumenten säljas. Än idag finns bevarade hallstämplar på många svenska 1700-

talsinstrument. Trots att dessa nya regler innebar extra arbete, extra utgifter mm för 

instrumentmakarna så var konkurrensen utifrån ett större hot mot deras möjligheter till 

försörjning. Nu kom dock situationen för Stockholms instrumentmakare att förbättras och 

några år in på 1760-talet hade den olagliga importen avstannat. 1760 var för övrigt ett mycket 

gott år för de svenska violinmakarna. Produktionsvärdet av stråk- och knäppinstrument i 

Stockholm är med 2464 daler i silvermynt, högre än någonsin. På grund av 

konjunkturnedgång så har denna summa vid decenniets mitt sjunkit till hälften. (Nilsson 1981, 

ss. 81, 84, Nilsson 1988, ss. 3-4).  

   Det faktum att det i muséer finns mycket litet bevarat av utländska musikinstrument från 

tiden av importstoppet visar att förbudet var åtminstone någorlunda effektivt. Lika så tyder 

det faktum att det uppstod nationella egenheter som svenska klavikord och en egen svensk 

luta på att Svenska instrumentmakare var isolerade från influenser utifrån och att deras arbete 

under denna tid därför är präglade av ett visst mått av självständighet. Hur betydande 

”lurendrejeriet” och smugglingen var framgår inte här. (Helenius-Öberg 1977, s. 13). 

   År 1776 är ett första toppår för instrumenttillverkningen. Vid den tiden arbetar nio personer 

fördelade i Stockholms fyra verkstäder för violinmakare och det året överstiger produktionen 

det tidiga 1760-talet tillverkning. Detta kan jämföras med hur Stockholm vid sekelskiftet hade 

endast tre violinbyggare. (Nilsson 1981, s. 84). 

   De instrument som tillverkades under 1700-talet var i många fall av sämre kvalitet än de på 

kontinenten förekommande. Några verkligt fantastiska instrument finns dock ännu kvar och 

spelas alltjämt. Den kraft och iver med vilken den svenska violintillverkningen bedrevs är 

dock ett viktigt historiskt dokument när det handlar om strävanden efter nyerövringar åt 

tonkonsten i Sverige. (Nordberger 1961, s. 247). 

   Det tidigare nämnda importförbudet kom att hävas år 1816 och det innebär starten för en ny 

epok i svenskt violinbygge med förnyad import och nya intryck av violinens form och 

konstruktion. Under första halvan av 1800-talet hade Sverige ytterst få violinbyggare, kanske 

som en följd av upphävandet av importförbudet. (Nilsson 1988, s. 7). 

 

 

 

 



11 
 

Tidigare forskning 

    

    Den tidigare forskning som bedrivits kring det svenska stråkinstrumentmakeriet har först 

och främst bedrivits utanför universiteten. Särskilt är det så när det handlar om föremål. Det 

har därför varit svårt att finna rent akademiskt material att använda. Däremot får den 

forskning som bedrivits av instrumentmakare och entusiaster ändå anses som mycket väl 

genomarbetad och trovärdig eftersom den tillför en mycket värdefull bakgrund och bredd till 

min undersökning. Den forskning som tidigare bedrivits kring 

musikinstrumenttillverkningens ekonomi har jag efter studier av originalkällor funnit vara 

delvis felaktigt återgiven och eftersom jag därför ser det som att det behövs omarbetning av 

och kompletteringar till den forskning som redan finns, kommer det att vara ett av uppsatsens 

huvudsakliga syften.  

   Villkoren för Stockholms hantverkare varierade i mycket hög grad beroende på vilken typ 

av hantverk som man praktiserade. Om stråkinstrument är att betrakta som lyxartiklar kan 

man jämföra dess historia med ett närbesläktat hantverk, exempelvis möbelsnickeriet. Även 

inom detta hantverk lade man stor vikt vid skönhet, trä och lack. Medan den svenska 

möbelexporten var omfattande och länge varit mångomtalad internationellt (Sylvén 1996, 

s16) ser det inte ens idag ut så för instrumenthantverket vid samma tid.  

  Sverige fick inte näringsfrihet förrän 1846. Före dess måste var och en som till inkomst ville 

driva ett yrkesmässigt hantverk organisera sig. Det svenska 1700-talets industriella och 

hantverksmässiga ekonomiska produktion kännetecknas av merkantila idéer. Det brukar 

framhållas att Sverige vid denna tid anammade det merkantila ekonomiska systemet, 

merkantilismen. Det uppstår dock problem om detta betraktas som en sanning eftersom 

merkantilismen inte var något enhetligt, och klart definierat ekonomiskt system. (Nyberg 

2010, s27). Särskilt betydande tycks ha varit att landet kunde minska sitt beroende av 

importerade lyxvaror som till exempel konstföremål, silkestyg, (möbler, musikinstrument), 

och tobak eftersom Sverige kom att arbeta för utvecklandet av omfattande inhemsk 

produktion av lyxvaror i kombination med importförbud av en mängd olika varor. Ett 

exempel är införandet av den svenska dräkten, en högtidsdräkt för svenska adeln som endast 

fick vara tillverkad av inhemska material. (Nyberg 2010, ss 43-44). Huvuddragen i 

merkantilismen, som det system och den form den hade i Sverige, gick ut på att skydda den 

inhemska produktionen från utländsk import. Samma produkter som man tidigare importerat 

skulle istället tillverkas i svenska så kallade manufakturer. Under 1700-talet hörde man därför 

antingen till manufakturisterna eller så verkade man bland de skråanslutna hantverkarna. 
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Manufakturisterna hörde under hallrätten, kommerskollegium, riksdagen och Kungl Maj:t. 

Skråen låg under magistrat, vilket i Stockholm innebar ämbets- och byggningskollegium, 

riksdagen och Kungl Maj:t. Vad gäller stråkinstrumentmakarna som är den huvudsakliga 

gruppen i denna undersökning så låg samtliga av Stockholms stråkinstrumentmakarmästare 

under hallrätt. (Helenius-Öberg 1977, ss. 15-17). 

   Denna omställning kom att påbörjas under tiden 1720-1740. Kvaliteten skulle fortfarande 

hålla samma nivå som de tidigare importerade varorna och även fortsättningsvis vara av 

internationell standard. (Nyberg 2010, s 20). Under tiden för merkantilismen var det 

merkantila ekonomiska systemet även rådande för det småskaliga hantverket. Sedan 1600-

talets sista decennier hade nyblivna hantverksmästare som låg under skråen direkt hamnat 

under kommerskollegiet. För att reglera marknaden höjdes röster från mästarna för att riva 

upp detta och begränsa näringsfriheten för skråna och de fria mästarna. Någon annan 

organisationsform kom dock ej fram trots att den förhindrade merkantilismens syften. När 

1720 års skråordning antogs var den liksom sina förgångare en kompromiss mellan 

konsumenternas och hantverkarnas önskemål. (Söderlund 1943, ss. 27-29). 

   Regeringen lade endast i undantagsfall sig i frågor som rörde hantverket och dess 

organisation. Den centrala myndighet som istället övervakade hantverket för att detta på bästa 

sätt skulle tjäna samhället var Kommerskollegiet som kom att ha betydelsefull påverkan på 

hantverkspolitiken. (Söderlund 1943, s. 30-31) 

   Som nyss nämndes strävade skråmästarna efter att begränsa antalet företagare medan 

kommerskollegiet intog en reserverad ställning till skråorganisationen och dess önskemål och 

istället ansåg det önskvärt att fler företagare tillkom och konkurerade om marknaden. 

(Söderlund 1943, s. 31) Under frihetstiden kom kommerskollegiets inflytande över hantverket 

att öka allt mer. Detta var en förutsättning för att skråväsendet skulle kunna inordnas efter det 

merkantilistiska systemet. (Söderlund 1943, s. 33)  

   En minskning av skråväsendet förväntades alltså öka den inhemska tillverkningen, öka 

kvalitén på densamme och därigenom möjliggöra självhushåll och kanske export.  

   De etablerade hantverkarnas rädsla för ”bönhaseri”, att någon utan tillåtelse bedrev hantverk 

tycks vara återkommande på samma sätt som oviljan att allt för många mästare etablerades. 

En mindre strid mellan skråmästarna och så kallade frimästarna pågick som en följd av detta. 

( Söderlund 1943, ss. 43, 67). 

     Antalet verksamma hantverkare kan säga något om hur efterfrågan på en vara såg ut, med 

andra ord hur många hantverkare marknaden klarade av. Som en kort jämförelse kan nämnas 
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att 1770 arbetade sammanlagt 18 personer, mästare, gesäller och lärpojkar inräknade, som 

bildhuggare i Stockholm. För borstbindare var 6 personer, för knivsmeder 4, för förgyllare 14 

och för mässingsslagare 8 personer verksamma. Samma år var dock 775 personer verksamma 

inom skomakeriet och 302 anställda inom snickeri. (Söderlund 1943 ss. 320). Detta kan 

jämföras med 1776 som var ett toppår gällande stråkinstrumentmakeriet. Detta år arbetade 9 

personer med tillverkning av stråk-och knäppinstrument av sammanlagt 31 personer som 

arbetade med tillverkning av musikinstrument och strängar. (Helenius-Öberg 1977, s. 20).   

   Detta visar kanske helt naturligt på en skillnad i antalet verksamma inom olika hantverk 

men också att stråkinstrumentmakarna hörde till de som var förhållandevis små.        

   En grupp av hantverkare som nådde framgång var möbelsnickarna. Förutom att vara två 

betydande konstarter och hantverk så är möbelsnickarkonsten och violinmakarkonsten 

förknippade genom kanske främst en beståndsdel, nämligen lackeringen. I historiken kring 

violinens tillkomst och utveckling är det allmänt känt att de vackraste och bästa lackerna 

användes före ca år 1800. Dessa vackra lacker hade anor sedan renässansen och tycks 

mestadels varit oljebaserade. Mot slutet av 1700-talet ändrades modet och dessa lacker 

ersattes av nya, spritbaserade och dunklare lacker och de gamla recepten och metoderna föll i 

glömska. Inom möbelsnickeriet skedde detta under ungefär samma tid i och med att man 

övergav 1700-talets lackeringsmetoder genom introduceringen av den så kallade 

”franskpoleringen”. Denna metod gav en dunklare yta och många 1700-talsmöbler har skadats 

genom oförsiktig applicering av franskpolering. Denna strömning påverkade och innefattade 

även det svenska möbelsnickeriet. (Sylven, Fredlund 2002, ss. 106-108). 

   1700-talet var en dynamisk tid när det handlar om svenskt möbelsnickeri och 

mästarhantverkarna och deras arbeten är väl ansedda. En konstnärlig utveckling av 

möbelsnickeriet ledde fram till att detta hantverkskunnande även kom att påverka inredning i 

slott och andra betydande byggnader. Möbelsnickeriet anpassades efter modestilar och under 

1700-talet skedde även en stor export av svenskt möbelhantverk. Verkstäderna varierade i 

storlek vilket berodde på graden av mästarens skicklighet. (Sylvén 1996, ss. 13-16). Detta får 

antas vara gällande även för övriga hantverkskategorier. Den nämnda exporten visar också på 

att det fanns utrymme för till och med en marknad utanför Sverige. 

   Angående de ekonomiska villkoren för hantverkarna inom den svenska 

möbelsnickarkonsten så anses 1700-talet vara guldåldern och de arbeten som utfördes av 

Stockholms snickarmästare som de allra främsta under samma tid. Trots detta var det en fattig 

tillvaro med hårt arbete och många dog i fattigdom. Denna svenska fattigdom skiljer dessa 
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möbler från samtida från kontinenten genom att även de finare möblerna är enklare i sitt 

utförande. (Larsson 1987, ss 117-119). 

   För en lärpojke började utbildningen till mästare i möbelsnickeri redan i 15 årsåldern. Detta 

var en möjlighet för pojkar från hela landet men i regel krävdes ofta rekommendationer för att 

kunna få gå i lära. Utbildningen till gesäll varierade mellan 3-5 år. (Sylvén 1996, s. 19). 

   Stockholms snickarämbete var organiserad främst enligt allmänna skråordningen vilket 

omfattade städernas hantverk. Genom detta var kvalitetskontroll, utbildning och reglerandet 

av yrkesutövande under skråens kontroll. Hantverkare som inte fick anslutning till ämbetet 

kunde ansöka om att i stället få utöva sitt yrke under hallrätten. (Sylvén 1996, s. 13-15).  

  Att höra till hallrätten medförde extraarbete och extra kostnader men innebar också en 

trygghet då man som manufakturist hade möjlighet att söka lån ur manufakturfonden och 

ansöka om tillverknings-, läro- och exportpremier. (Helenius-Öberg 1977, s.18).  
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Syfte  

 

Syftet med denna uppsats i ekonomisk historia är att belysa de svenska 

stråkinstrumentmakarnas historia och deras ekonomiska och sociala villkor under perioden 

stråkinstrumentmakarna låg under hallrätt, under perioden för importförbudet av 

stråkinstrument, genom att besvara de i stycket ”Frågeställningar” nämnda frågeställningarna. 

Perioden som avses är 1756-1816. 

  

 

 

Frågeställningar, material och metod  

 

Uppsatsens frågeställningar är först och främst: Hur såg de ekonomiska och sociala 

förhållandena ut för professionella stråkinstrumentmakare i Stockholm under tiden dessa var 

knutna till hallrätt och det var importförbudet av musikinstrument 1756-1816?  

   Var det så att alla levde i armod eller fans det faktorer (exempelvis regleringar av 

marknaden) som möjliggjorde goda ekonomiska villkor? Andra mått som visar på rådande 

ekonomi är: 

  1. Vad värdena av det årsvis producerade uppgick till.  

  2. Vad stråkinstrumentmakarna ägde när de dog.  

  3. Hur hantverket var organiserat?   

  Jag kommer att titta på de villkor som rådde för professionella instrumentmakare i 

Stockholm vid denna tid och jämföra dessa med allmänna fakta kring villkoren för de andra 

hantverksgrenarna under Stockholmskt 1700-tal. Detta för att sätta in stråkinstrumentmakarna 

i ett ekonomisk-historiskt sammanhang. 

   Förekomsten av bisysslor skulle också tyda på att det var svårt att försörja sig på sin 

profession vilket jag kommer att ta i beaktande under min forskning. 

    Jag har valt att titta på endast professionella stråkinstrumentmakares, respektive allmänna 

hantverkets historia. Med professionella instrumentmakare åsyftas i detta fall de som hade 

tillstånd att tillverka musikinstrument till försäljning.  Detta för att det blir enklare att hitta 

information om yrkesbyggare än om någon som kanske byggde ett och annat instrument på 

sin lediga tid. Det finns också andra fördelar med detta då man genom att endast inkludera 
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professionella yrkesbyggare kan utgå från att produktionen ska hålla ett visst mått av kvalitet 

som tyder på någon slags utbildning. 

  När det kommer till källor och information finns det mer att hämta om yrkeshantverkare som 

var knutna till skråväsendet eller hallrätten och genom detta är källorna tillförlitligare. Här 

finns material att hämta om produktion, anställda och tillverkningens ekonomiska värde. 

   Den huvudsakliga period som kommer att avhandlas är åren 1756- 1816 under vilka det 

stora importförbudet av musikinstrument rådde. Det var också under denna period som det 

största antalet av 1700-talets mästarbyggare var verksamma. Det var också under denna 

period som de ekonomiska toppåren för stråkinstrumenttillverkningen under 1700-talet var.  

    För att belysa värdet av de årsvis producerade stråkinstrumenten har jag valt att titta på 

Stockholms stadsarkivs samlingar av Stockholms hallrätts fabriksberättelser där värdet av vad 

varje verkstad producerade finns redovisat. Där redovisas Stråkinstrumenten under stråk- och 

knäppinstrument. Detta innebär inget problem eftersom de flesta av stråkinstrumentmakarna 

förutom instrument ur violinfamiljen även tillverkade exempelvis lutor. Här har 7 

stråkinstrumentmakares tillverkningsvärde valts ut som jämförelse med värdet för samtliga 

musikinstrumentmakares tillverkning. De nämnda 7 är de stråkinstrumentmakare som det 

finns mest bevarad historik och instrument efter. 

  Vidare för att besvara vad stråkinstrumentmakarna ägde när de dog, kommer en tabell 

presentarandes bouppteckningarnas värde att redovisas. Enskilt kommer hemmets värde, 

verkstadens värde samt skulder att redovisas i tabellform. Detta för att belysa vad 

stråkinstrumentmakarna och deras familjer faktiskt ägde när husets försörjare dog. Dessa 

originalskrifter är de källor som utgör uppsatsens kärna. En sammanställning av några 

bevarade instrument från urvalsgruppen finns med som en del av resultatet. 

   För att besvara hur hantverket var organiserat kommer en översiktlig redogörelse att 

presenteras i stycket” tidigare forskning”. 
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Käll- och metodproblem 

 

Under arbetet med denna uppsats så har Stockholms hallrätts fabriksberättelser och 

stråkinstrumentmakarnas bouppteckningar varit det betydelsefullaste materialet. Utan dessa 

originalskrifter hade det kunnat bli en mycket tunn uppsats.  I Fabriksberättelserna finns noga 

redovisat värdet av vad varje fabrik och verkstad som var knuten till hall- och 

manufakturrätten producerade varje år. Till fabriksberättelsernas fördelar hör exempelvis att 

de är konsekvent och noga i sin redovisning. De är dessutom original- och förstahandskällor 

vilket är mycket positivt när det handlar om forskningens validitet. Å andra sidan redovisar de 

bara värden för de fabriker och verkstäder som var knutna till hallrätten. De säger därför inget 

om de hantverkare som hörde till skråväsendet, vilket var de flesta av de småskaliga 

verkstäderna, stråkinstrumentmakarna undantaget.  I arbetet med fabriksberättelserna har 

värdena för urvalsgruppen mästarbyggare och det samlade musikinstrumentmakeriet jämförts 

årsvis och räknats om till enhetlig valuta. Eftersom nästan alla år under den undersökta 

perioden finns med är de värden som behandlas trovärdiga. 

   Övriga originalkällor är de mycket noggrant redovisade bouppteckningarna. Här har jag 

räknat ihop och redovisat värden för varje byggares egendom, verkstad och skulder. Detta för 

att visa hur deras ekonomiska situation såg ut när de dog. Ett möjligt problem är att 

stråkinstrumentmakarna är så få och att värdena är så olika vilket gör det svårt att dra några 

allmänna slutsatser.  

   Utöver fabriksberättelserna och bouppteckningarna har det varit svårt att hitta 

forskningsmaterial som direkt besvarar frågeställningarna. Det akademiska materialet har 

använts för att stärka validiteten i beskrivningen av den historiska bakgrunden. Där utöver har 

jag använt mer ämnesinriktat material framtaget av instrumentbyggare, musiker och 

entusiaster. Eftersom det tycks finnas lika många uppfattningar om bygg- och lackhistorik 

som det finns instrumentmakare så vill jag poängtera att de fakta kring dessa ämnen som jag 

återger i uppsatsen är de fakta som återgivits för mig personligen, muntligen eller i text. Om 

någon skulle ha andra synpunkter skulle detta inte förvåna mig det minsta. Jag är medveten 

om att detta material i den form det är presenterat ligger utanför klassisk, akademisk forskning 

men det är istället framtaget av personer högt skolade och professionellt verksamma inom 

exempelvis hantverk. Jag har därför valt att lita på att sanningshalten i deras material är god. I 

denna uppsats har jag använt detta material för den historiska bakgrunden som jag anser krävs 
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för att beskriva och även motivera arbetet med ett så smalt och specifikt ämne som 

Stockholms stråkinstrumentmakare under 1700-talet.   

 

   

Stockholms Violinmakare före år 1800 

 

Det vore att ge en bristfällig bild av Sveriges och Stockholms hantverkare om man valde att 

utelämna historik kring några av 1700-talets främsta, professionella violinbyggare. Det 

faktum att landet hade flera mycket skickliga mästare som byggde vackra instrument och att 

många av dessa än idag spelas i orkestrar och av privatpersoner, gör denna bit av Sveriges 

historia till något väl värt att komma ihåg, sprida och forska vidare i. Som en del i den 

historiska bakgrunden presenteras nedan 7 av Stockholms stråkinstrumentmakare verksamma 

under 1700-talet. Dessa har valts ut som varande de främsta instrumentmakarna och ifrån 

vilka det finns mest bevarad historik och instrument ifrån. Här följer nu historisk teckning av 

de violinmakare vilkas arbeten håller den högsta klassen och professionella utbildning därför 

torde vara betydande.  

  Nedan visas de för undersökningen valda Stråkinstrumentmakarnas levnadsår i tabellform. 

 

 

Tabell 1. Utvalda stråkinstrumentmakare i uppsatsen 

 

Stråkinstrumentmakare Levnadsår 

    

Sveno Beckman 1717?-1763 

Elias Carlander 1721-1784 

Petter Hellstedt d.ä. ?-1772 

Johan Jerner 1758?-1820 

Mattias Petter Kraft 1753-1807 

Daniel Wickström 1753?-1821 

Johann Öhberg d.ä. 1723?-1779 

 

    

Källa: Se levnadshistorik ss 16-21 
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Sven el Sveno Beckman 

 

Sven eller Sveno Beckman föddes troligen 1717 i Askersund och avled i Stockholm 1763. 

Hans fiolbyggarliv fick en mycket god start då han på statens bekostnad reste till Königsberg 

för att studera violinmakeriets konst bland annat för den framstående instrumentmakaren 

Hillebrand. (Nilsson 1981, s. 74). Beckman hade 1736 börjat som lärling hos dansmästaren 

och instrumenthandlaren Johan Friedrich Weideman. Denne hade tidigare av 

kommerskollegiet fått ensamrätten på tillverkning av fioler, lutor och gambor. (Nilsson 1988, 

s. 11). 

   Beckman återvände 1840 och ansökte då om privilegium. Detta får han året därpå efter att 

ha kommit i strid med sin forne understödjare Weideman. Denna process ändade genom att 

Beckman vann och dessutom fick överta Weidemans privilegium. (Nilsson 1981, s. 74). 

   Ekonomin för instrumentmakare tycks inte ha varit särskilt god vid denna tid. Beckman fick 

flera gånger ekonomiskt stöd och 1756 blir Beckman hovinstrumentmakare och ett 

importförbud av musikinstrument införs. Importförbudet förhindrar dock inte att en mängd 

importerade instrument saluförs runt om i Stockholms bodar. (Nilsson 1981, ss. 77-78). 

  När Beckman dör 1763 är han utfattig och hans kollega och tidigare elev Johann Öhberg d.ä. 

måste förskottera begravningen. Beckmans skuld till staten då är ganska stor måste avskrivas. 

(Nilsson 1981, s. 78). 

   Sveno Beckmans instrument är av varierande kvalitet. Några är av utomordentlig 

skicklighet utförda medan andra är i ett enklare utförande. Lika så varierar lacket i kvalitet. 

Många av instrumenten har vackert utsirade detaljer som tycks vara präglade av den Franska 

skolan under 1700-talets första hälft. (Nilsson 1988, ss. 12-14). 

 

 

Elias Carlander 

 

Född år 1721 och död 1784. Carlander var Violinist i hovkapellet och bedrev tillverkning av 

stråkinstrument vid sidan om. 1751 ansökte han om privilegium hos kommerskollegiet. Denna 

ansökan avslogs dock. 1761 kunde Carlander emellertid uppvisa ett av kungen utfärdat 

tillstånd att få bygga instrument. Detta tillstånd hade tillkommit genom Carlanders 

förbindelser vid hovet. Detta möttes dock av protester från de redan etablerade 

mästarbyggarna i Stockholm Sven Beckman, Petter Hellstedt d.ä. och Johann Öhberg 

d.ä.(Nilsson 1988, s. 16). 
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   Carlander tycks ha varit mest produktiv som instrumentmakare under sitt sista 

levnadsdecennium (1774-1784). En förklaring till detta tros vara att han lär ha slutat sin tjänst 

i hovkapellet i mitten av 1700-talet. Det finns dock instrument av honom som är daterade till 

mitten av 1750-talet. (Nilsson 1988, s. 18). 

   Det troliga är att Carlander endast byggt violiner och altfioler och flertalet av dessa är i litet 

format. Genomgående är de vackra violinsnäckor som bär ett personligt drag. Kvaliteten på 

hans instrument varierar mycket och det finns grovt tillverkade instrument men också verkliga 

mästerverk bevarade efter Elias Carlander. (Nilsson 1988, s. 18). 

 

 

Petter Hellstedt d.ä. 

 

En annan av Stockholmsbyggarna var Petter Hellstedt. Hans födelseår är okänt men han avled 

1772. Hans läromästare var sannolikt violinmakare Olof Arling vars verkstad Hellstedt 

övertog. Hans namn påträffas första gången på en namnsedel från 1736 men det skulle dröja 

ända till år 1742 innan Hellstedt fick sitt privilegium och då efter att ha fått avslag några år 

tidigare. (Nilsson 1988, s. 23). 

  Hellstedts produktion var stor och av ojämn kvalitet. Samtida omdömmen betecknade hans 

arbeten som ”klåperi”. Dock förekommer instrument av högre kvalitet. Han tros ha tillverkat 

över 500 fioler och utöver detta en mängd andra instrument. Från 1760 har han hjälp i 

verkstaden av sin son Petter Alexander. (Nilsson 1988, s. 23).  

   Under Hellstedts sista tio år lät han hos Stockholms hallrätt stämpla 241 violiner, 2 

violoncelli, 1 viola da gamba och 2 cittror. Allt detta av egen tillverkning. (Nordberger 1961, 

s. 245). Förhållandevis få instrument ur denna produktion finns idag bevarade. Utöver 

instrumentmakeriet tillverkade Hellstedt fiskeredskap för att klara sin försörjning. Vid sin död 

1772 var han skuldsatt men änkan övertog privilegiet och fortsatte att driva firman med sonen. 

(Nilsson 1988, s. 23). 

  Sonen Petter Alexander Hellstedt ägnade sig också åt faderns yrke. I musikaliska akademins 

protokoll för 6e juli och 14e oktober 1773 nämns att Hellstedt d.y. låtit uppvisa en violin 

förfärdigad av svenskt trä och uppsträngad med svenska tarmsträngar. Akademin bedömde 

den vara ”försvarlig och lika god som någon annan till bedömning inlämnad violin” 

(Nordberger 1961, s. 245). Efter 1776 upphör dock alla spår av familjen Hellstedt. (Nilsson 

1988, s. 24). 

 



21 
 

 

Johan Jerner 

 

Johan Jerner ca 1758-1820 var gesäll i den öbergska verkstaden åren 1779-81. Han fick dock 

inte sitt privilegium förrän år 1791. Han omnämns dock som instrumentmakare i Stockholms 

adresskalender redan under 1780-talet och han har undertecknat sig som instrumentmakare så 

tidigt som 1782. Detta innebär att Jerner arbetade i nära på tio år utan privilegium. (Nilsson 

1981, s. 93). Jerners produktion omfattade både knäpp- och stråkinstrument. Mestadels lutor 

finns bevarade men också fioler, altfioler och celli. Hans årliga nyproduktion var dock inte 

stor. (Nilsson 1988, s. 26).   

  Fram till 1814 arbetade Jerner ensam i verkstaden som först låg på Skomakaregatan, senare 

på Svarmangatan. Han drabbade då av förlamning och kunde inte arbeta. En lärling, Daniel 

Lindahl, började arbeta i verkstaden och några år senare ännu en, Carl Öberg. (Nilsson 1981, 

ss. 92-94).   

   Johan Jerner dog 1820 vid 62 ålder. Han hade då en 11 år gammal son. För att bekosta 

begravningen fick änkan pantsätta en Cello, verktyg och trä. (Nilsson 1981, s. 95). 

  Jerners instrument är välarbetade och vackra. Snäckorna harmoniskt utformade och vackert 

skurna. Det trä som Jerner i huvudsak använde var oflammig lönn. Lackeringen är av god 

kvalitet. (Nilsson 1988, s. 26). 

 

 

 

 

 

Mathias Petter Kraft 

 

   Mathias Petter Kraft (1753-1807) ansågs på sin tid vara Sveriges främste instrumentmakare. 

Han var hovinstrumentmakare och var mycket uppskattad för sin tillverkning av lutor, cittror, 

hammarklaver, harpor samt andra instrument. Han tillverkade även instrument ur 

violinfamiljen. (Nordberger 1961, s. 247). 

   Kraft föddes i Gävle och tros förmodligen ha lärt sig hatverket av sin far som var 

snickarmästare. Åren 1773-1778 var han även gesäll hos klavermakaren Pehr Lundborg i 

Stockholm. Denne var hovinstrumentmakare och väl ansedd. Från 1780 finns en cittra vars 
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namnsedel som säger att ”Matth. P. Kraft” var hovinstrumentmakare. (Nilsson 1981, ss. 90-

91). 

   Krafts arbeten är rakt igenom av mycket hög kvalitet. ( Nilsson 1981, s. 91). Det kan även 

nämnas att Kraft var viktig för utvecklingen av den svenska lutan. Carl Michael Bellman ägde 

en av Kraft sådan tillverkad cister, ett mandolinliknande instrument.  

Vad man med säkerhet kan påstå är att när Bellman framförde sina sånger och epistlar så 

spelade han på cister, ej på luta. (www.Svenska lutan.se). 

   Kraft var ogift och innan sin död testamenterade han sin verkstad med påbörjade arbeten 

och virke till Göran Garman som varit gesäll hos Kraft i 23 år. Detta mot att Garman skulle 

bli mästare och ta gesällen Lars Mollenberg som kompanjon. Två år därefter dog Garman och 

Mollenberg kom själv att ensam fortsätta tillverkningen av knäpp- och klaverinstrumet i 

Krafts stil. (Nilsson 1981, s. 91). 

   Kraft var den ende svenske instrumentmakaren vid denna tid som efterlämnade någon större 

förmögenhet. En stor del av denna testamenterades till storkyrkoförvaltningen i Stockholm för 

att driva en skola för mindre bemedlade borgarbarn. Den Kraftska skolan kom att bestå ända 

till år 1972. (Nilsson 1988, s. 32).  

 

 

 

Daniel Wikström 

 

Instrumentmakare Daniel Wickströms födelseår sätts med osäkerhet till 1753. Han dog 1821. 

  Han inledde sin hantverkarbana som snickarlärling under ett par års tid för att från 1773 vara 

lärling hos instrumentmakare Eric Sandberg, en tidigare elev till Johann Öhberg d.ä. 1779 

arbetade Wickström själv i verkstaden hos familjen Öhberg. (Nilsson 1981, s. 91). 

  1780 fick Wickström sitt privilegium och från 1782 – 1798 lät han hos hallrätten stämpla 63 

fioler och tre celli. Wickström tillverkade troligtvis endast stråkinstrument. (Nilsson 1988, s. 

48). Det tidiga 1800-talets intresse för folkmusiken speglas i Wickströms bouppteckningar 

genom att tre nyckelharpor finns redovisade där tillsammans med instrument ur 

violinfamiljen. Av bouppteckningarna framgår även att Wickström drev en musikhandel vid 

sidan av nytillverkning och reparationer av stråkinstrument. Förutom gamla och nya 

instrument saluförde Wickström även noter, notpapper och tillbehör till musikinstrument. 

(Nilsson 1981, ss. 91-93). 
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   De efterlämnade instrument som är tillverkade av Wickström är oftast mycket skickligt 

byggda. Detta överskuggas dock något av det mörka, täckande och livlösa lack som han 

använde. (Nilsson 1988, s. 50). 

 

 

Johann Öhberg dä 

  

  I Johann Öhberg d.ä. som levde mellan år 1723?-1779 hade Sverige en verkligt skicklig, 

inhemsk violinbyggare. Öhberg har ofta framhållits som vår skickligaste violinmakare under 

1700-talet och flera av hans hand tillverkade instrument påstås ha sålts i Tyskland som 

italienska instrument. En annan historia är att den kände violinisten Ludwig Spohr ska ha ägt 

en Öhberg-violin. Detta instrument kom sedan att återvända till Sverige och det hade då ännu 

på snäckan, kvar Stockholms hallstämpel i rött lack och bar årtalet 1763. (Nordberger 1961, s. 

246). Öhbergs instrument liksom många av hans kollergers, bär tydliga influenser av tyrolaren 

Jacob Steiners 1600-talsinstrument. Steiner inspirerade många instrumentmakare norr om 

alperna och många föredrog hans instrument framför de italienska långt in på 1800-talet. 

Öhberg Tillbringade sin lärotid hos dåtidens främste violinmakare, hovinstrumentmakare 

Sveno Beckman. Det är okänt när han började sin utbildning där men troligtvis i mitten av 

1750-talet. Från 1756 finns en cello där både mästare och elevs namn finns med. Vad Öhberg 

hade för sysselsättning innan vet man inte. (Nilsson 2002, s. 4). 

   Öhberg fick sitt privilegium i Stockholm den 3e november 1758. Han var med andra ord vid 

omkring en ålder av 35 år vid denna tid. 1753 hade hustrun Catharina fött en son, som döptes 

till Johann. Öhberg blev troligtvis tvungen att dryga ut sin lärlingslön för att försörja familjen. 

Detta kan vara förklaringen till att det så tidigt som 1756 finns instrument som bär Öhbergs 

namn. Hur han sålde dessa och var de tillverkades är inte känt men dessa instrument är relativt 

enkla och starkt influerade av läromästare Beckmans instrument. (Nilsson 2002, s. 4). 

   Bostaden var belägen på Baggensgatan i nuvarande Gamla stan i Stockholm. Från 1762 

hade Öhberg flera medhjälpare i verkstaden. Hustrun dör 1764 (Nilsson 1981, s. 84). och år 

1771 finns sonen Johan angiven som kompanjon åt fadern. Verkstaden kom att flytta till 

Bollhusgränden och från det att Öhberg fick sitt privilegium lät han leverera närmre 100 

violoncelli, minst 277 violiner, 16 altfioler och ett stort antal knäppinstrument. (Nilsson 2002, 

s. 5).  Under sin tid hos Beckman använde Öhberg svenskt trä av enklare kvalitet. Han blev 

sedermera kräsnare i sitt val av material (Nilsson 2002, s. 7). och ett skuldbrev till en 
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handelsman i Schweiz visar att Öhberg köpte in Haselfichte, en förstklassig alpgran, för att 

använda till sina fiollock. (Nilsson 1981, s. 85).  

   Johann Öhberg avled i ”vattsot den 14 september 1779 i en ålder av 59 år. Begravningen 

förrättades av hovpredikanen Stare. Till skillnad från många av sina tidigare kollegor dog inte 

Öhberg utfattig. (Nilsson 2002, s. 5). Det året arbetade förutom sonen också gesällen Johan 

Jerner och lärlingen Daniel Wickström i verkstaden. Också en dräng, Johan Erich Stenberg 

fanns anställd. (Nilsson 1981, s. 85). 

  Öhbergs produktion varierar en aning vad det gäller kvalitet. Det framhålls ofta att hans 

violoncelli hör till det främsta i hans tillverkning. Dessa före kom i en mindre och en större 

modell. Det har spekulerats mycket kring orsaken till denna lilla modell. En trolig teori är att 

cellon vid denna tid spelades av kvinnor, då männen ofta inkallades till att tjänstgöra i krig. 

Öhbergs introduktion av den större modellen stämmer förvånansvärt väl in vid tiden för Tyska 

sjuårskriget som Sverige deltog i. Om det finns något verkligt samband har dock aldrig kunnat 

bevisas. (Nilsson 2002, s. 6). 
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Urvalsgruppen och undersökningen 

 

Det material som sammanställts ovan är kärnan i det som sammantaget har skrivits om de 

svenska stråkinstrumentmakare som i huvudsak levde och verkade i Stockholm före år 1800. 

Utmärkande är att samtliga genomgått någon form av utbildning i sitt hantverk med osäkert 

undantag för Elias Carlander som ändå ofta uppvisar arbeten väl i klass med sina kollegors. 

Det ligger därför nära till hands anta att även Carlander hade någon form av skolning i 

hantverket. För att bygga vackra stråkinstrument krävs bland mycket annat att byggaren har 

sett många instrument och deras konstruktion. Detta i så hög utsträckning att det är tveksamt 

att Carlander skulle ha kunnat tillgodogöra sig så mycket kunskap endast genom att titta på de 

instrument som han träffade på i sin tjänst som musiker i hovkapellet. Carlander är inräknad i 

urvalsgruppen trots att hans produktion inte finns angiven i fabriksberättelserna. Dels av den 

anledningen att hans ekonomi finns representerad i form av hans bouppteckningar och 

bevarade instrument och dels eftersom hans produktion liksom hans skicklighet var stor och 

att han vid sidan av Johann Öhberg troligen är den mest kände violinmakaren i urvalsgruppen 

idag. 

   Av den historik som presenterats ovan är det bara en liten del som visar på de faktiska 

ekonomiska förhållandena. Just utelämnandet av en så viktig beståndsdel i historiken kring 

det svenska violinmakeriet är en av anledningarna till att jag valt att forska i detta ämne. Min 

förhoppning är som tidigare nämnts att detta kommer kasta nytt ljus över detta intressanta 

hantverks historia i Sverige. Genom att redovisa tidigare slutsatser i ämnet vill jag visa på hur 

man tidigare valt att titta på och presentera ämnet och vilket fokus man valt.  
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Introduktion till undersökningen 

    

   Stockholms stråkinstrumentmakares ekonomiska och sociala villkor kan belysas på flera 

olika sätt vilket kommer att visa sig genom de olika presenterande avsnitt som följer. 

  Det var vanligt att instrumentmakarna hade varit verksamma inom sitt hantverk redan innan 

de fick sina privilegier, vilket tidigare nämnts i biografierna. Hur länge de var verksamma 

med privilegium skulle kunna ha betydelse för deras ekonomiska situation, exempelvis på 

grund av den tid det tar att bygga upp en kundkrets och göra sig ett namn. Mycket tyder dock 

på att det var andra faktorer som hade betydelse. I tabellen nedan visas hur de 

instrumentmakare som vid livets slut hade godast ekonomi, nämligen Mattias Petter Kraft och 

Johann Öhberg d.ä, inte alls hade flest år som privilegierade mästare bakom sig. Både Petter 

Hellstedt och Johan Jerner som båda var fattiga vid sin död hade haft privilegium fler år än 

Kraft och Öhberg. 

 

 

Tabell 2. Antal år under privilegium   

 

Violinmakare 

År för 

privilegium 

Privilegade 

år 

   Sveno Beckman 1741 22 

Elias Carlander ej 

 Petter Hellstedt 1742 30 

Johan Jerner 1791 29 

Mattias P Kraft 1780 27 

Daniel 

Wickström 1780 40 

Johann Öhberg 1758 21 

 

 

(Helenius-Öberg 1977, ss. 16-17). 
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Produktionen av stråkinstrument 

 

   En beskrivning av vad kännetecknar de instrument som tillverkades i Sverige före år 1800 

och vad som tillverkades är viktig för att förstå vidden av vad som tillverkades och dess 

kvalitet. 

  Under den tidsperiod som avhandlas tillverkade instrumentmakarna till största delen 

instrument på beställning och deras lager av färdiga instrument till försäljning var därför 

mycket litet. (Helenius-Öberg 1977, s. 11).  Detta innebär att musiklivet har styrt i vilken 

utsträckning det har tillverkats en viss typ av instrument. Beroende på musikaliska och 

klangmässiga ideal och dess förändring har orkesterns besättning till stor del styrt efterfrågan. 

(Helenius-Öberg 1977, s. 11). 

    Gustaviansk tid var en kulturens blomstringstid och detta påverkade även 

musikinstrumentmakare inom alla områden. Efter en vågdal under 1760-talet skedde en tydlig 

uppgång under 1770-talet och framåt. (Helenius-Öberg 1977, s. 10). 

   Två nyheter inom svenskt musikliv tillkom även under 1770-talet. Dels bildandet av den 

Kungliga Musikaliska Akademin och dels bollhuset, den första svenska operan. (Nilsson 

1981, s. 84).   

   Genom att titta på Hallrättens fabriksberättelser går det att se hur värdet på 

stråkinstrumentproduktionen och därmed musikhandeln varit över tid. Genom att titta på detta 

under tiden för importstoppet får man samma värde för handeln med stråkinstrument som 

motsvarande tillverkningen. Detta förutsatt att man väljer att tro att importstoppet var 

någorlunda effektivt. Utifrån detta är det möjligt att uppskatta huruvida det var svåra eller 

goda tider. Eftersom musikinstrumentförsäljningen ofta kom av beställningsjobb var det 

dåliga tider när instrumentmakarna fick sälja för mindre värde. 

   Värdet av annat utfört arbete som reparationer av instrument redovisas inte här. Inte heller 

värde av eventuella bisysslor. 
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Diagram 1. Tillverkningsvärde* för knäpp- och stråkinstrumentmakarna år 1749-1818 

 

 

 

(Stockholms hallrätts fabriksberättelser, se källförteckning). 

 

Ovanstående diagram visar en över tid mycket varierande kurva. Det är tydligt att inte bara 

tillverkningsvärdena varierar utan även vad dessa värden står för varierar mycket över tid. 

Som exempel på denna stora variation kan exempelvis nämnas år 1774 när 

stråkinstrumenttillverkningen i urvalsgruppen stod för endast 26 procent och år 1802-1803 när 

stråkinstrumentmakarna stod för hundra procent av tillverkningsvärdet.   

  De första tio åren följer kurvorna varandra för att sedan gå mot varandra åren efter 1760. 

Därefter följer en tid av nedgång för stråkinstrumentmakarna då det saknas värden för det 

samlade instrumentmakeriet. Mellan åren ca 1770-1780 är kurvorna parallella i först en tid av 

uppgång och sedan nedgång. Sedan följer åter igen en tid av uppgång fram till åren efter 1790 

när det åter är nedgång. Särskilt det totala tillverkningsvärdet går ner och här står 

stråkinstrumentmakeriet för hela tillverkningen av musikinstrument. Så ser det ut till åren 

kring 1810 när värdet går upp för instrumentmakeriet i stort men ner för 

stråkinstrumentmakarna. Sedan går det åter upp för stråkinstrumentmakarna men ner för det 
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allmänna instrumentmakeriet. Slutligen så syns en uppgång inom båda grupperna åren strax 

innan 1820.  

   Vidare så finns det några specifika topp-och bottenår värda att visa på. När det kommer till 

detta så visar kurvan först på några år med verkligt låga värden för stråkinstrumentmakarna. 

Lägst värden1755-1756 och 1813. Lägst procentuella värden är år 1782, 1783 och 1813 då 

stråkinstrumenttillverkningen inom urvalsgruppen motsvarar mellan 8-10 procent av den 

totala tillverkningen. Samtidigt finns några toppår som får anses visa på goda tider för 

stråkinstrumentmakarna. Dessa år är 1793-1796 och 1817-1818. I övrigt så visar diagrammet 

att de värdemässiga toppåren inte sammanfaller mellan stråkinstrumentmakarna och de övriga 

instrumentmakarna. Varför det ser ut så skulle kunna bero på att man arbetade åtskilda från 

varandra och att det sällan beställdes instrument till en hel orkester samtidigt. Här har endast 

stråkinstrumentmakarna skilts ut från övriga gruppen musikinstrumentmakare och det ligger 

nära till hands att anta att liknande variation och icke parallella linjer hade visats också om 

man hade valt att fokusera på en annan enskild grupp av musikinstrumentmakare. Säkert är 

ändå att de höga värdena visar på goda tider för instrumentmakarna sammanslaget och att 

åtminstone en eller flera grupper av instrumentmakare stod för också de höga 

tillverkningsvärdena. 

  Dessa värden visar på en mycket stor variation i det som tillverkades vilket tyder på att 

stråkinstrumentmakarna hade mycket ojämna inkomster. Vad dessa tillverkningsvärden dock 

inte visar, och som är viktigt att beakta, är hur mycket de tjänade på att utföra reparationer av 

äldre stråkinstrument åt musicerande kunder. Kundkretsen när det handlar om sådana arbeten 

var säkerligen större än den som beställde nya instrument och utgjordes av såväl musiker i 

hovkapellet som hobbymusicerande borgare. Det är fullt möjligt att anta att de arbetade mer 

med reparationer de år som visar på låga tillverkningsvärden och vice versa. Detta tyder i så 

fall på att inkomsterna skulle vara en aning jämnare än vad tidigare presenterade diagram 

visar. Dock var det ändå så att det som gav, och fortfarande ger, störst inkomster för en 

stråkinstrumentmakare är beställningar och tillverkning av nya instrument. 
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Instrumenten 

 

    Genom att titta på stråkinstrumentmakarnas efterlämnade instrument är det möjligt att 

ytterligare belysa det faktum att det finns en kvalitetsmässig variation inte bara 

instrumentmakarna emellan utan även hos en och samma instrumentmakare. 

Levnadsvillkoren tvingade helt enkelt många av de skickligaste mästarna att tillverka enklare 

instrument. Som tidigare nämnts kan en genomgående stilriktning skönjas under hela den 

studerade epoken. Den högvälvda Jacob Stainer-modellan av litet format tycks vara 

genomgående anammad av violinmakarna. (Nilsson 1988, s. 5). 

   Det visar sig dock samtidigt att den strypta importen haft stor påverkan på Sveriges 

stråkinstrumentmakare. Stilen har bibehållits men förädlats, kvaliteten har höjts och genom 

detta har en nationell, särart växt fram för att nå sin topp med Johann Öhberg d.ä.  (Nilsson 

1988, s. 6). Undantag finns, bland annat en i Bengt Nilssons bok avbildad, vacker 

Öhbergcello med falsk, italiensk etikett som historiskt tillskrivits både italienskt och franskt 

ursprung.  

   En sammanställning av instrument ur violinfamiljen har gjorts utifrån genom åren 

insamlade bilder och sammanställts med fokus på typiska kvalitetstecken som instrumentets 

lackering och förekomsten av kantinläggningsåder. Lackeringen har bedömts utefter betygen, 

mycket god, god och sämre. 

  Denna sammanställning är tänkt att ge en ytterligare dimension till förklaringen av de 

ekonomiska villkoren genom att visa hur svårare tider kunde tvinga instrumentmakarna att 

vända sig till mindre rika köpare. 
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Tabell 3. Kvalitet på stråkinstrument 

 

Instrumentmakare Instrument Inläggningar Lackkvalitet 

        

Elias Carlander Violin ja Mycket god 

Johann Öhberg Altfiol Ja Mycket god 

Daniel Wickström Altfiol nej Sämre 

Daniel Wickström violin ja sämre 

Johann Öhberg violin ja god 

Johann Öhberg Violin ja sämre 

Mattias P Kraft Altfiol ja Mycket god 

Eric Sandberg Altfiol nej sämre 

Johan Jerner Altfiol ja god 

Petter Hellstedt Altfiol nej god 

Sveno Beckman 

Violin 5 

strängar ja Mycket god 

Johan Jerner Altfiol nej god 

Sveno Beckman Violin ja god 

Daniel Wickström Violin nej god 

Sveno Beckman Violoncello ja sämre 

Johann Öhberg Violoncello ja Mycket god 

Johann Öhberg Violoncello nej Sämre 

 

 

 

 

Strängtillverkningen 

 

  Sverige hade vid denna tid en egen strängtillverkning. Då dessa är att betrakta som en 

förbrukningsvara finns mycket lite eller inget alls bevarat av dessa. (Nilsson 1988, s. 7). 

  Strängproduktionen var vid denna tid knuten till knäpp- och stråkinstrumentverkstäderna. 

Utöver dessa beviljades under 1700-talet fyra privilegier för endast strängtillverkning. Tre av 

dessa fanns i Stockholm. Trots detta tycks importen av strängar ha varit stor under hela 

perioden. Därom vittnar de annonser och notiser kring importärenden som finns bevarade. 

Strängarna tillverkades i metall, silke och av tarmar och allteftersom kom strängtillverkningen 

att utgöra en bisyssla för personer som hade helt andra yrken. (Helenius-Öberg 1977, ss. 37-

38).  
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   Instrumentsträngar i sig (mått, material, ekonomi etc.) är ett mycket intressant ämne när det 

handlar om musikarkeologi och rekonstruktion och en hel del forskning kring detta har 

bedrivits. Jag hoppas att kunna återkomma till detta ämne i framtiden.   

 

 

 

Villkoren för stråkinstrumentmakare 

 

   De ekonomiska villkoren för stråkinstrumentmakare tycks åtminstone ha varierat väldigt 

mycket. Förutsättningarna för att bedriva lönsam tillverkning tycks ofta ha varit dåliga trots 

reglering av marknaden. Genom detta var konkurrensen hård och detta visar sig i många fall 

genom De etablerade, priviligierade mästarnas ovilja mot att fler skulle givas privilegium för 

instrumentmakeri. Ett exempel är striden om Anders Fröbergs Privilegium år 1763 då Sveno 

Beckman, Petter Hellstedt d ä och Johan Öberg d ä överklagade kommerskollegiets 

beslut den 17.12.1762 att bevilja Fröberg egna privilegier. (Helenius-Öberg 1977, ss. 9-10). 
 

   

Dessa klagade bittert, att denne skulle hindra deras lärlingar att "blifwa sina egna och fylla de fi rum, 

som kunna wara öfrige för flere idkare i detta Rike der Debiten är ganska liten; men däremot Idkare 

i Småstäderne och Stockholm sammanlagde, äro i anseende till afsättningens Knapphet, 

ganska många”. Fröberg påstod å andra sidan, att kryddkrämarna, i vilkas bodar fioler 

såldes på den öppna marknaden, inte kunde "tillfyllest.. . förse sig med inländsk tilwärkning 

deraf, i brist på nödig tilgång dertil hoos Klagande", och att alltför få mästare inte skulle 

"hinna eller kunna gjöra en tillräckelig tillwärckning til inrikes behof och än mindre någon 

tilarbetning til export och utförsel.”  

 

(Helenius-Öberg 1977, s. 10). 

  Det finns dock exempel som visar att mästarnas ovilja mot utfärdandet av nya privilegier 

inte endast grundade sig på privilegieskyddande och konkursrädsla. I hallrättens 

fabriksberättelse för 1760 finns en notis vid Carl Magnus Nyström "I afseende til felande 

afsättning ej låtit förfärdiga några violer". (Helenius -Öberg 1977, s. 10). 

   Förutsättningarna var inte enklare med tanke på att den kundkrets som fanns inte kan ha 

varit särskilt stor. Viktigt att ta i beaktande är att omkring 75 procent av befolkningen var 

jordbrukare på landsbygden och dessa försåg sig troligen till stor del med egna instrument. 

Det var med andra ord endast i de återstående 25 procenten, bestående av, ståndspersoner, 



33 
 

lägre statstjänare, näringsidkare, adel, präster, soldater och skolor där det med säkerhet är 

möjligt att anta att musikinstrumentmakarnas arbeten efterfrågades. (Helenius-Öberg 1977, s. 

15). 

  Införskaffandet av material, såsom trä, för tillverkningen av musikinstrumenten var också ett 

problem för musikinstrumentmakarna. Detta på grund av alla importrestriktioner vilka tidvis 

kunde försvåra produktionen. Inte heller fanns det förutsättningar för stråkinstrumentmakarna 

att klara av ett fastighetsköp. Oftast fick de hålla till godo med ett enda rum. Den ende som 

skiljde sig från detta var Mattias Petter Kraft. Kraft tillverkade som tidigare nämnts en hel del 

andra instrument utöver stråk, såsom klaver och lutor. Detta torde förstås ha vidgat hans 

kundkrets och därmed hans förmögenhet.  (Nilsson 1988, s. 4). 

  Vad det gäller förekomsten av bisysslor för att klara ekonomin har olika situationer 

presenterats. Enligt, (Nilsson 1988, s. 4), Hade många av stråkinstrumentmakarna det dåligt 

ställt och många av dem tvingades därför att utföra bisysslor för att trygga sin försörjning. 

Detta stämmer överrens med den bild (Helenius-Öberg 1977, s. 38) ger. Samtidigt visas i 

samma text att endast Carlander (hovkapellist) och Johan Öberg d.y (organist) Hade bisysslor. 

Av Daniel Wickströms bouppteckningar framkommer att han drev en liten musikhandel vid 

sidan av musikinstrumenttillverkningen. (Nilsson 1981, ss. 91-93). Att även Petter Hellstedt 

d.ä. tillverkade fiskeriredskap som bisyssla framkommer av (Nilsson 1988, s. 23) Vidare är 

det också så att samtliga av instrumentmakarna fick inkomst genom restaurering av gamla 

instrument åt musicerande kunder. 

 

 

 

Bouppteckningar 

 

 Att mäta levnadsstandard och ekonomi genom att titta på bouppteckningarna visar på hur 

hantverkarnas ekonomiska situation såg ut när de dog. Även familjesituation och om de dog i 

en tid då de var verksamma går att dra slutsatser om. 

   Här har även räknats in de sammanlagda skulder som instrumentmakarna hade när de dog. 

Detta för att vidare överskåda huruvida de var tvungna att göra inköp över kredit istället för 

att betala direkt. Värdena är avrundade till närmaste heltal. 
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Tabell 5. Värde bouppteckningar 

 

 

Violinmakare År Värde inventarier inkl verkstad * 
Värde Verkstad 
* skuld * Notering 

            

Sveno Beckman 1763       omf skuld 

Elias Carlander 1784                                                    1716                 0 
 Petter Hellstedt 1772 164   230 lutor, violer 

Johan Jerner 1820 708 246 954 verktyg 

Mattias P Kraft 1807 103770 10320 82770 mkt omf egend 

Daniel Wickström 1821 978 222 4314 verktyg, instr 

Johann Öhberg 1779 948 282          942 violiner, sämre 

 

 

  *Daler silvermynt. 

(Stockholms stadsarkiv, se källförteckning). 

 

Bouppteckningarna visar på en variation i egendom med tyngdpunkt i Mattias P Krafts 

kvarlåtenskap. Han var den enda som efterlämnade någon förmögenhet. Samtliga utom 

Carlander är skuldsatta och i deras fall utom i Krafts och Öhbergs så överstiger skulderna 

värde kvarlåtenskapens värde.  Krafts stora egendom och det faktum att hans bouppteckning 

omfattar många sidor, inklusive fordringar där han lånat ut pengar, tyder på att han hade flera 

olika verksamheter och kanske även var en affärsman. Mest skuldsatt i förhållande till sin 

egendom är Daniel Wickström vars skulder vida överstiger egendomens värde. Som en följd 

av detta är det högst sannolikt att Sveno Beckmans, Petter Hellstedts, Johan Jerners och 

Daniel Wickströms dödsbon gick så kallad urarva konkurs. Vilket innebar att arvingarna 

frånsade sig arvet till fordringsägarna för att slippa ansvaret och råka i personlig skuld.  

   Carlander efterlämnar faktiskt en del pengar. En del av värdet står också för de fordringar 

som han hade vilket tyder på att Carlander hade det så pass gott ställt ekonomiskt att han hade 

möjlighet att ge lån till andra människor. Eftersom han var anställd av hovet som musiker 

kanske han hade en fast inkomst och därmed en helt annan ekonomisk trygghet än sina 

kollegor. 
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Sammanfattning 

 

  Livet för en av Stockholms stråkinstrumentmakare var under 1700-talet stundtals fattigt. Det 

framgår att dessa hantverkare ofta tillhörde det lägre borgerskapet. Som hantverksmästare 

hade de lärlingar och storleken på verkstäderna varierade. Kanske beroende på mästarens 

skicklighet. 

  Det var en tid av ekonomisk kontroll för att skydda det inhemska hantverket och landets 

ekonomi. Den frihet som ibland diskuterades handlade även den om att se till landets bästa 

och graden av frihet varierade beroende på om en hantverkare var knuten till skråen eller 

manufakturen och vid vilken tid. 

  De efterlämnade stråkinstrumenten visar kanske, liksom i möbelsnickarnas efterlämnade 

arbeten, på perioder av fattigdom men är ibland exempel på mycket lyckade beställningsjobb 

av utmärkt kvalitet och hantverksmässig finess.        

   Stråkinstrumentmakarna dog också oftast fattiga och skuldsatta även om ett par undantag 

nämns. Att vara skuldsatt var inget ovanligt under 1700-talet men detta vittnar ändå om 

knappa ekonomiska villkor. I bouppteckningarna varierar också värdet av verksamheten vilket 

skulle kunna vara ett mått på om hantverkaren dog i arbetande ålder eller hade upphört att 

tillverka instrument.  Bouppteckningarna visar även att de var skuldsatta och att detta värde 

kunde överstiga kvarlåtenskapens värde vilket fick till följd att arvingar frånsade sig sina arv 

och blev helt utan istället för att ta över den avlidnes skulder. 

  Till antalet var stråkinstrumentmakarna få men de var inte alls ensamma om detta. Istället 

kan de räknas till en grupp av olika hantverkare där marknaden var mättad trots att endast 

några få var verksamma. 

  Vilken betydelse smugglingen och privat införsel av instrument hade för marknaden är inte 

möjligt att svara på men utvecklingen och uppkomsten av ett eget, särpräglat violinbygge i 

Sverige visar på att det åtminstone inte lär ha lämnats in så mycket utländska instrument för 

reparation som de svenska violinbyggarna kan ha inspirerats av.  

  Den statistiska sammanställningen av fabriksberättelserna visar på uppgångar och 

nedgångar. Urvalsgruppen följer under lång tid det övriga instrumentmakeriets trender, dock 

inte hela tiden. De avvikelser i tillverkningsvärdena som visas skulle kunna bero på att en 

enskild violinmakare fick en beställning vid några enskilda tillfällen. Ett sådant specialbeställt 

instrument, i hallrättsprotokollen oftast benämnt ”av finare sorten”, betingade ett mycket 

högre värde än de enklare instrument som instrumentmakarna tillverkade för att få ihop till 

brödfödan. En sådan beställning stod kanske för största delen av det samlade värdet för ett år. 
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Lika så skulle ett lågt värde för stråkinstrumentmakarna i förhållande till de övriga 

instrumentmakarna tyda på att ingen fick en specialbeställning de åren. 

  Betydelsen av importförbudets införande visar sig mycket riktigt som en ökning av både det 

sammanlagda och urvalsgruppens tillverkningsvärde omedelbart efter 1756. Möjligen går det 

även att se en liten ökning i tillverkningsvärdet för urvalsgruppen i förhållande till det 

sammanlagda instrumentmakeriet efter år 1760 när Stockholms stråkinstrumentmakare anslöt 

sig till hallstämplingen men någon stor ökning av produktionsvärdet ser inte ut att komma 

förrän på 1790-talet. Dock överensstämmer statistiken med tidigare litteraturs beskrivning av 

den positiva betydelsen de politiska och organisatoriska insatserna medförde för 

stråkinstrumentmakarna. 

   Under perioden ca 1790-1810 står urvalsgruppen för den största, och ibland tillochmed 

sammanlagda, delen av tillverkningsvärdet. Detta skulle kunna tyda på att dessa hade en 

relativt framgångsrik period i förhållande till sina kolleger. Samtidigt går de sammanlagda 

värdena ner under samma period. Omedelbart efter denna period blir förhållandet det raka 

motsatta. Det sammanlagda värdet skjuter i höjden medan värdet för urvalsgruppen sjunker 

kraftigt. De sista åren innan 1820 är kurvorna åter igen parallella men då var till och med de 

yngsta instrumentmakarna i urvalsgruppen till åren komna och troligen inte så aktiva längre. 
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Diskussion 

 

  En av Sveriges främsta violinmakare berättade för mig att priset på äldre svenska 

stråkinstrument ofta blir lågt i internationella sammanhang. Intresset och kännedomen för och 

om dessa har inte varit särskilt högt med andra ord. Detta håller måhända på att ändras, 

menade denne, eftersom många internationella instrumentkännare blir förvånade över den 

höga kvalitet som de svenska instrumenten uppvisar och att de kvalitetmässigt står sig väl i 

klass med andra europeiska instrument från samma tid. Nu när detta börjar bli känt i övriga 

världen ligger det nära till hands att förvänta en ökad efterfrågan och prisökning.  

   Det intressanta med att titta på hantverkare under 1700-talet är framför allt variationen och 

den inblick forskaren får i det lägre borgerskapets ekonomiska situation och villkor. Enskilda 

hantverkare kunde vara smått välbärgade samtidigt som det för det stora flertalet rådde 

fattigdom och osäkerhet. 

   Det faktum att marknaden var reglerad och det krävdes tillstånd för att bedriva tillverkning 

och försäljning vittnar om ett samhälle med en ekonomisk verklighet vida skild från dagens 

fria marknadsekonomi. Det faktum att produktionen, försäljningen och importen var 

kontrollerad och att detta var för rikets och ekonomins bästa visar också på att synen på 

fördelar och nackdelar med kontrollerad handel skiljer sig från idag. 

   Det är viktigt att ta i beaktande att när det handlar om stråkinstrumentmakare så avhandlas 

en bit av svensk konsthantverkshistoria. Likväl som exempelvis mästarna bland 

möbelsnickarna och spegelmakarna var konsthantverkare så innefattas även i högsta grad 

musikinstrumentmakarna, stråkinstrumentmakarna i denna beteckning. 

   Studien av de olika musikinstrumenten visar att stråkinstrumentmakarna stundtals fick göra 

avkall på sin konstnärliga skickliget för att få sälja instrument även till mindre bemedlade 

musiker. För att ett förstklassigt instrument, ett beställningsarbete, var dyrbart även under 

1700-talet torde vara självklart. Det är ändå intressant att se hur även många av de enklare 

instrumenten inte alls saknar ett visst mått av konstnärlig skicklighet utan visar på ett 

konsekvent, säkert handlag i enkelheten. Det ligger ändå ett stort antal timmars arbete bakom 

ett färdigt stråkinstrument. Trots att lacken kan vara simpel är många av instrumenten ändå 

och fortfarande att betrakta som konsthantverk. Man har med andra ord inte bara ägnat sig åt 

det nödvändigaste utan ändå velat göra ett vackert arbete. Flera av de instrument som jag haft 

möjlighet att titta på har varit i nära på 100 procentigt originalutförande och även den 

simplare lacken har visat sig beständig och åldrats på ett vackert sätt. Så gott som samtliga av 
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instrumenten har visat på djup konstnärlighet, personlighet och känsla för hantverket. De 

bevarade originalinstrumenten är en både konstnärlig och klangmässig länk till den borgerliga 

kulturen i svenskt 1700-tal.    

   Utöver det konstnärliga, kulturhistoriska och musikhistoriska som i sig hade utgjort en helt 

annan typ av studie, har det varit viktigt att titta på just ekonomin. Detta för att förklara vilken 

bakgrund ett idag bevarat stråkinstrument har. Också att bygga studien kring det ekonomiska 

istället för att betrakta det som kuriosa tillför en ny infallsvinkel till ett konst- och 

musikhistoriskt ämne som liksom andra ämnen i samma kategori, kanske ibland kan sakna 

detta. 

   Det har varit mycket intressant att få göra en djupare studie av ett så intressant område av 

Sveriges historia. Mycket tid har lagts på att söka efter, sammanfatta samt att räkna om till 

enhetlig valuta, de ekonomiska värden som fanns att finna i gamla originalskrifter. Dessa 

material är kanske min uppsats främsta källor och ibland var det svårt att hitta just det jag 

sökte. Hela tiden kom det fram nya fakta vilket gav nya vinklar, svar och fler frågor. Att få 

studera gamla originalskrifter har starkt bidragigt till en ökad känsla för historien och för en 

instrumentmakarlärling har i synnerhet dessa, men givetvis också instrumenten, skapat en 

länk tillbaka till gamla tiders instrumentmakare och deras enkla verkstäder. Faktum är att 

väldigt lite har förändrats inom violinbyggarkonsten sedan Johann Öhbergs tid. I stort sett 

använder dagens violinmakare exakt samma verktyg och vad materialet beträffar så gäller 

samma regler idag som under 1700-talet. Att hela tiden tillföra historia till denna levande, 

obrutna tradition stärker både forna tiders och dagens violinmakeri. 

   Inför vidare forskning hade det varit mycket intressant att undersöka om ekonomiska värden 

kan kopplas till samhälleliga, politiska eller kulturella händelser vilka påverkat det 

ekonomiska läget för musikinstrumenttillverkningen. 

    Även om jag endast inriktat mig mot att forska kring Sverige och dess 

stråkinstrumentmakare så är jag övertygad om att detta är att ämne att forska vidare inom och 

att det finns mängder av andra infallsvinklar, bevarade instrument och dokumentationer för ett 

helt forskarliv.    
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Bilaga1. 

år  Tillverkn 

musikinstrument * 

Tillverkn 

urvalsgrupp * 

* Daler silvermynt avrundat till 

nämaste heltal. 

1749 1652 952  

1750    

1751 1812 812  

1752 1180 479  

1753    

1754    

1755 799 232  

1756 1226 298  

1757 2376 895  

1758 3100 1167  

1759    

1760 4365 2064  

1761 3892 1959  

1762 3805 2235  

1763  2288  

1764    

1765  1299  

1766  629  

1767 2114 1070  

1768    

1769    

1770    

1771 4542 1642  

1772 5689 1346  

1773 6507 1491  

1774 10011 2614  

1775    

1776 12243 2057  

1777 5700 864  

1778 6456 850  

1779    

1780    

1781    

1782 7128 706  

1783 7344 804  

1784    

1785 7812 1230  

1786    

1787    

1788 7468 1284  

1789 7614 1680  
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1790    

1791 7548 2640  

1792 5460 2730  

1793 4914 3654  

1794 4524 3204  

1795 3600 3300  

1796 4158 3258  

1797 1230 480  

1798 762 612  

1799    

1800 2310 1710  

1801 510 510  

1802 510 510  

1803 780 480  

1804 1212 510  

1805 1860 510  

1806 1656 840  

1807 2250 1500  

1808 2400 1500  

1809 3000 1800  

1810 2700 2100  

1811 3060 2400  

1812 4200 1800  

1813 3600 300  

1814 9300 1200  

1815 5400 2400  

1816 5100 2100  

1817 8400 4200  

1818 7800 3600  

    

 


