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Vänföreningen Sällskapet Linnés Hammarby (SLH) 

 

bildades 2002 och arbetar ideellt med olika typer av insatser på Linnés Hammarby 

utanför Uppsala. Vi vill med vår verksamhet stödja huvudmännens bevarande och 

utveckling av byggnadsminnet och kulturreservatet, till glädje för alla besökare. 

 

 
 

Att bli medlem 

Medlemsavgiften är 150 kronor per vuxen eller 200 kronor för hela familjen.  

Som medlem får Du bland annat fri entré till Linnés Hammarby och Linnéträdgården. 

Du kan anmäla Dig via epost till blimedlem@linneshammarby.se eller genom att 

betala in avgiften på vårt bankgiro 5652-3699.  

OBS! Ange namn, adress, telefon och epostadress! 

 

För allmänna frågor om Sällskapet: 

Kontakta oss på sallskapet@linneshammarby.se eller  

ordförande Eeva Ingelög Lakomaa, mobil 070-996 92 33.  

Vår hemsida finns på www.linneshammarby.se. 

 

 

Redaktör för årsskriften 2015 samt textansvarig där  

inte annat anges: Anders Stehn, upp17@live.se 

 

Fotografier: Britt-Louise Pettersson, Gerd Sjödin 

 
Framsida: Gerd Sjödin. 

 

  

mailto:blimedlem@linneshammarby.se
mailto:sallskapet@linneshammarby.se
http://www.linneshammarby.se/
mailto:upp17@live.se


3 

 
Sällskapet Linnés Hammarby, årskrönika 2015 
 

2015 var Sällskapet Linnés Hammarbys tolfte verksamhetsår. Det inleddes 

som alltid den 10 januari när ett 15-tal personer samlades vid Linnés grav i 

Uppsala Domkyrka. Barbro Håkansson arrangerade.  

Årsmötet hölls i Uppsala på Storgatan 11 den 25 mars. Sedan berättade 

Göran Ulväng om ”Utvecklingen av Linnés Hammarby mot bakgrund av hur 

herrgårdarna i Uppland utvecklades i övrigt”. 

Verksamheten ute på Hammarby inleddes den 19:e april med städning av 

gården och fagning i Kulturreservatet. 

Hammarbydagen och Linnés födelsedag (13 maj) firades gemensamt den 17 

maj och inleddes kl. 08.30 med gökotta som avslutades med födelse-

dagstårta. Därefter hölls botaniska och historiska vandringar och mitt på 

dagen skedde årets fårsläpp. 

Den 14:e juni stod Sällskapet för temavisningen i stora huset kl 13:30. 

Rubriken var Grace, goûte och modestie. 

Helgen den 18-19 juli hölls akvarellkurs under Rosemary Wise’s ledning. 

På söndagen inföll dessutom Sommarslåtter och Sara-Lisadagen. Med lie 

och räfsa fick man prova på att hässja; man fick lära sig spinna ull och lin, 

och barnen fick lyssna på sagor. Sällskapet stod för temavisningen i Stora 

huset under rubriken Kaffe, te och andra varma drycker. 

Den 9 augusti hölls Fårklippning med lammönstring och marknad - som 

vanligt årets bästa dag på Hammarby. 

Höstkonserten den 23 augusti hade tema Bellman på grund av skaldens 

275-årsjubileum. Carl-Håkan Essmar och Hanna Bendtz musicerade och 

sjöng för en fullsatt sal. 

Äppeldagarna 19-20 september var som vanligt välbesökta. 

Den 27 september gick Hammarby in i sin vinterdvala på sedvanligt vis. 

 

Välkomna åter till Linnés Hammarby 2016. 

 

Anders Stehn 
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Hammarby säteri  -  en typisk herrgård? 
 
Hammarby hade en stor plats i Carl von 

Linnés liv. Här bodde han långa perio-

der, undervisade och bedrev vetenskap. 

Ibland beskrivs Hammarby som en lite 

herrgård, eller som Linnés ”sommar-

ställe”, men då bortser man från att 

Hammarby var en herrgård och med ett 

stort underlydande gods som gav en 

betydande avkastning varje år. Att 

Hammarby uppfattas som en liten herr-

gård beror säkert på den enkelhet som 

präglar gården, med de timrade, röd-

färgade, närmast bondgårdslika husen, 

som så påtagligt skiljer sig från hur de 

flesta vill att en herrgård skall se ut.  Det 

som skiljer Hammarby från andra herr-

gårdar är att den inte fortsatte att ut-

vecklas under 1800-talet, vilket starkt 

har bidragit till att gården är så väl-

bevarad.   

Men innan dess: vad är en herrgård och 

varför uppstod de? 

Herrgårdar och gods 

Den klassiska herrgården uppstod 

under medeltiden. Europas folkmängd 

ökade under några århundraden från 50 

till 180 miljoner och de en gång så vid-

sträckta skogarna omvandlades till 

odlingsmark. Hela Europa knöts sam-

man av en omfattande handel av spann-

mål, salt, järn tyger och lyxvaror och 

städer anlades överallt. Slavar hade 

länge varit den viktigaste arbetskraften i 

jordbruket, men under denna tid bör-

jade jordbruket organiseras i huvud-

gårdar med underlydande bondgårdar. 

Bondgårdarna brukades av bönder som 

betalade ett arrende till jordägarna, 

adelsmännen. Ägarna skulle i gengäld 

stå för skydd, lag och ordning. Systemet 

anses ha uppkommit då bönder sökte 

sig till stormän i oroliga tider, eller 

genom att frigivna slavar fick möjlighet 

att odla upp jord hos stormän.  

Herrgårdarna med sina gods utgjorde 

grunden i det medeltida samhälls-

bygget. Genom överenskommelser, 

giftermålsallianser och fientliga över-

tagande organiserades stater med 

kungar som styrande, som kom från de 

främsta adelsätterna. År 1000 fanns 

omkring 1300 stater i Europa vilket 

hade reducerats till 300 år 1500.  

Sverige bildades under tidig medeltid 

genom sammansmältning av några 

mindre riken. Här fick inte stormännen/ 

adeln samma inflytande som på konti-

nenten. Folkmängden var liten, det 

fanns gott om jord att odla upp och 

färre konflikter om resurser, vilket 

ledde till att en stor del av bönderna 

kunde förbli självägande.  

Nationalstaten  

Under senare delen av medeltiden om-

vandlades de feodala staterna i Europa 

till nationalstater. Makten centralise-

rades och knöts till en stark statsförvalt-

ning med en stor stående armé. I 

Sverige blev det Gustav Vasa som tog 

makten. Han beslagtog den katolska 

kyrkans egendom, effektiviserade 

skattesystemet, satsade på järnproduk-

tion och införde ärftlig kungamakt.   

Nationalstaternas uppkomst måste 

förstås mot bakgrund av bland annat 

adelns förändrade roll. Utvecklandet av 

krutvapen gjorde riddarnas rustningar 
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och adelsborgarna mindre användbara. 

Bönder fick istället förlita sig på kung-

arna för att få skydd. Men huvud-

orsaken var handelns internationali-

sering. Kungar och adelsmän i de allt 

starkare feodalstaterna efterfrågade 

lyxvaror som kryddor, sidentyger och 

porslin, varor som till stor del produ-

cerades kring Indiska Oceanen och för-

medlades av muslimerna. De europé-

iska kungarna försökte slå hål på domi-

nansen och i slutet av 1400-talet nåddes 

Indiska Oceanen genom att runda 

Afrika, och även Amerika. På så sätt 

fick man tillgång till enorma resurser i 

form av ädelmetaller, lyxvaror och jord-

bruksprodukter. Att kontrollera vid-

sträckta territorier kunde dock inte 

göras med tillfälligt sammansatta adels- 

och bondehärar, utan det krävdes stora 

arméer och flottor. Portugal, Spanien, 

och senare Frankrike, Holland och 

England lade under sig område efter 

område. Även Sverige gjorde framstötar 

kring Atlanten, men kom till korta. Där-

emot expanderade riket kring Östersjön, 

bland annat genom införlivandet av 

Skåne med angränsande landskap.  

Adelns expansion  

I nationalstaterna underställdes adels-

familjerna kungen och blev officerare 

och tjänstemän i statens tjänst. Kungen 

var dock helt beroende av adeln. Utan 

ett starkt stöd hos den riskerade han 

inbördeskrig, och därtill behövdes 

välutbildade människor vid hovet och i 

förvaltningen, som kunde föra sig på 

den internationella arenan.   

Adeln belönades med pengar, jord och 

privilegier. År 1680 förfogade adeln 

över drygt 60 procent av rikets hem-

man, antingen som innehavare av jord 

eller som ägare till ränta (skatt) från 

andras jord. Antalet herrgårdar mång-

dubblades. I Uppsala län till exempel 

ökade antalet säterier från 100 år 1600 

till 800 år 1680.  

Adelns stora inkomster omsattes i en 

närmast slösaktig konsumtion. Hög-

adeln kallade in utländska arkitekter 

som gav herrgårdarna en modern 

utformning efter italiensk eller fransk 

modell, som Skokloster, Sjöö och Salsta. 

Många herrgårdar flyttades till mer 

natursköna lägen för att möjliggöra 

anläggande av alléer, flyglar och träd-

gårdar. De flesta herrgårdarna var mer 

blygsamt bebyggda, som större bond-

gårdar ungefär. 

I takt med att jord överfördes till adeln 

minskade statens skatteintäkter. I riks-

dagen diskuterades ständigt hur krigen 

skulle finansieras och år 1679 fattas 

beslut om en reduktion. En stor del av 

de donerade hemmanen drogs in till 

staten. År 1720 förfogade adeln över en 

tredjedel av Sveriges jord.        

Hammarby säteri bildas 

I Hammarby by bildades två säterier 

kring 1600-talets mitt. Båda var relativt 

obetydliga och drogs in vid redukti-

onen, men det större av dem, som hade 

ägts av familjen Gärffelt, köptes loss 

från Kronan och förblev i familjen. 

Någon gång på 1600-talet lät familjen 

flytta säteriets bebyggelse längre söder-

ut, till det läge gården har ännu idag. På 

så sätt fick gården ett mer ståndsmäs-

sigt läge, med utsikt över slätten och 

med möjlighet att anlägga trädgårdar.  

Gården ärvdes sedan i släkten von 

Friesendorff och Schönberg.   
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Det expansiva 1700- och 1800-
talen 

Under 1700- och 1800-talen vidgades 

det internationella handelsutbytet, 

förstärkt av den växande industriali-

seringen. Storbritannien och senare 

även USA blev ledande i världen.  

Sverige blev ett land i marginalen, sär-

skilt efter förlusten av Finland 1809 till 

Ryssland. Den ökade folkmängden och 

handeln, i kombination med ett effekti-

vare jordbruk, ledde dock till en stadig 

ekonomisk tillväxt. En mer aktiv stat av-

skaffade handelshinder och satsade på 

bättre kommunikationer och vetenskap.  

Handelsmännen och de självägande 

bönderna fick det allt bättre ställt, och 

särskilt bönderna var drivande i jord-

bruksomvandlingen. Adelns privilegier 

kringskars mer och mer.  

Ändå var 1700- och 1800-talen en stor-

hetstid för godsägarna. De gynnades av 

de höga spannmålspriserna och till-

gången på arbetskraft var god. Omkring 

hälften av Sveriges herrgårdar försågs 

med nya huvudbyggnader under 1700-

talets andra hälft, som fylldes med 

möbler och textiler av hög kvalité. Kring 

dem planterades alléer, trädgårdar och 

parker.   

Från 1700-talets slut blev det vanligt 

med så kallad domändrift, där under 

lydande bondgårdar slogs samman med 

 

                                                        
. 

herrgården. Traditionellt sett sköttes 

herrgårdarnas jordbruk med arrende-

böndernas dagsverken, men det började 

anses ineffektivt eftersom bönderna ofta 

hade lång väg att gå och dessutom 

skulle sköta sina egna gårdar vid sidan 

av. Nu avhystes arrendebönderna, 

husen revs bort och jorden började 

brukas ihop med herrgården. Det är nu 

det storskaliga landskap kom till, som 

ännu präglar herrgårdsbygderna, och 

som gårdarna försågs med stora iögon-

fallande ekonomibyggnader.  

När frälseböndernas dagsverken för-

svann ersattes de med statare, gifta 

drängar och pigor som bildade egna 

hushåll och skötte sin egen mathållning 

efter den stat – kontanter, spannmål, 

kött etc. – som de tilldelades. Antalet 

årsanställda mångdubblades. De fick bo 

i stugor eller kaserner på gården, ofta 

nära de fähus och lador där arbetet 

skulle utföras. Inspektorer och rättare 

övervakade arbetet.  

Därmed vidgades klyftan mellan ägare 

och anställda än mer. Avståndet mar-

kerades också tydligare i arkitekturen. 

Parker anlades runt mangården dit de 

anställda ej hade tillträde och inne i 

huvudbyggnaden byggdes speciella 

korridorer och trappor för de anställda 

med lönndörrar in till herrskapens rum. 
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Hammarby under Linné 

Redan när Linné köpte Hammarby 

hörde det till ett gods i form av fem 

gårdar i Sävja by. Genom förvärv av 

hemman i Edeby by utökades godset än 

mer och han fick även något decennium 

senare åborätten till två akademihem-

man i den angränsande byn Hubby för 

sig och sina barn. Totalt omfattade god-

set 10 mantal, vilket är ungefär dubbelt 

så stort gods som en normalstor herr-

gård i länet förfogade över. Att kalla 

Hammarby för en liten herrgård är 

därför helt missvisande.  

Kort efter köpet uppförde Linné en ny 

huvudbyggnad i den moderna rokoko-

stilen, i två våningar under brutet tak, 

och trädgårdarna utvidgades. Men jord-

bruket expanderade inte, som på de 

flesta andra herrgårdar. 

Nyodlingen var begränsade och man 

övergick aldrig till domändrift. Endast 

 
Hammarby säteri som det kan ha sett ut under 
Carl von Linnés ägoperiod, med ladugården till 
vänster och de båda arrendeböndernas stugor 
strax söder därom. 

 

 

en av gårdarna i Hubby kom att drivas 

med säteriet. 

 
Hammarbygodsets sammansättning och brukningsförhållanden åren 1760-1860. 

Gård Typ Mtl 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 

Danmarks socken 

Edeby 1 Aug 1 B B 2B B B 2B B B B   

Edeby 2 KrS ½ B B B B B     B B 

Edeby 4 Fr 1 B B B B B B B B B B  

Hubby 1 Kr 1   2B B B     O O 

Hubby 2 Kr ½   2B B O      O 

Sävja Fr  1 B B B B B       

Sävja Fr  1 B B B B B       

Sävja Fr  1 B B B B B       

Sävja Fr  1 B B B B B       

Sävja 7 Fr  1 B B B B B       

Vallby Aug 1 B B 2B B B       

Edeby Utj. - O O O O O O O O O O O 

Husby långhundra socken 

Husby KrS 1     B       

              

S:a mantal 8,5 8,5 10 10 10 2 2 2 2 2,5 2 

            

S:a bönder 9 9 15 11 10 3 2 2 2 2 1 

B = bonde arrenderar, O = gården drivs ihop med huvudgården.  
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Även säteriet var utarrenderat till 

bönder under 1700-talet, vilket är 

ovanligt. De flesta ägare valde att driva 

sina herrgårdar i egen regi under denna 

gynnsamma period. Linné stod dock 

fast vid den mer extensiva driftsformen, 

vilken hade flera fördelar för honom. 

Arrendatorerna stod för allt arbete och 

alla riskerna. Därmed behövde Linné 

inte ägna jordbruket någon större upp-

märksamhet utan kunde koncentrera sig 

på sin vetenskapliga verksamhet. Han 

slapp fatta alla de beslut som var helt 

nödvändiga för driften och kunde fara 

och komma som han ville.  

De båda bondefamiljerna bodde i två 

stugor med tillhörande bodar strax 

söder om ladugården på Hammarby. 

 
 

Brukningsförhållandena på Hammarby säteri 1730-1870 

 Herrgårdshushållet Arrendatorer 

  

 Överjägmästare Schönberg   

 Gård 1 (1 3/8 
mtl) 

Gård 2 (1 3/8 mtl) 

o1730: 2 dr, 3 pig o1730  
Bonde Olof Hansson 

 o1735-1777 
Bonde Anders 
Matsson 

o1735-o1750 
Bonde Per Persson 

o1755-1756 
Bonde Jan Persson 

1758 Carl von Linné  
1-2 dr, 1-3 pig, skomakare 

1757-1764 
Bonde Erik Jansson 

1765-1773 
Bonde And. Matsson 

1778 Änkan Sara Lisa von Linné 
1779: 2 dr, 4 pig, skomakare 

1775-1784 
Bonde And. Persson 

1790: Rättare, 3 dr, 5 pig 
1800: Husjungfru, 4 dr, 5 pig, 1 statdr.  
1805: Rättare, 6 dr, 8 pig 

1806 

 

Hennes döttrar   

 
1810: Rättare, 2 pig   
1820: Rättare  
1830: Rättare, 1 pig 
1840: 1 statdr.  
1845: Dotter Duse, barn,       
          hushållerska 

Arrendator: 2 ¾  mtl 1808-1843  
Bonde Jan Noaksson 
 
1820: 3 dr, 2 pig 
1830: 3 dr, 4 pig,  
1840: 5 dr, 3 pig,  

1846 Dotterdottersonen Carl Ridderbjelke 

1850: Rättare, 2 dr, 1 statdr, 2 pig, + Hubbyfolk: 3 statdr. 
1860: Rättare, 4 dr, 1 statdr., 5 pig + Hubbyfolk: 3 statdr, 1 dr. 
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Sara Lisa von Linné och 
ättlingar 

Först efter Carl von Linnés död började 

jordbruket att skötas i familjens regi.  

Situationen var nu en annan. Sara Lisa 

och barnen var nu helt beroende av 

godset för sin överlevnad och var 

tvungna att driva den mer intensivt för 

att öka avkastningen. År 1779 övertogs 

driften på den ena gården och år 1785 

på den andra. Driftsövertagandet, lik-

som det faktum att de nu bodde på 

gården, fick herrgårdshushållet att växa. 

Antalet drängar ökade från 3 till 6 och 

antalet pigor från 4 till 8. 

Efter hustru Sara Lisa Linnés död år 

1806 splittrades godset upp på barnen. 

 

Gårdarna i Hubby och Sävja stannade 

kvar i familjen, men drevs inte längre 

ihop med Hammarby, utan som sepa-

rata gårdar. Godset decimerades på så 

sätt från 10 mantal till endast två.  

Hammarby arrenderades ut till bonden 

Jan Noaksson. Under de 35 år han 

arrenderade gården byggdes flyglarna 

på med extra våningar för att hysa 

tjänstefolk m.m. Huvudbyggnaden 

användes bl.a. som spannmålslager. 

Den decimering som ägde rum efter 

Sara Lisas död 1806 av både godsstorlek 

och huvudgårdens jordbruk, är nog 

huvudförklaringen till att Hammarby 

uppfattats som en liten herrgård.  

  

Hammarby säteri vid 1800-talets mitt. Flyglarna fick sitt utseende under 1800-talets första hälft då 

bonden Noaksson drev gården. De återställdes till sitt ursprungliga utseende efter statens inköp 1879. 

 

Först efter 1843 togs driften över igen av 

ättlingarna och då av jägmästare Carl 

Ridderbjelke. Han övergick till domän-

drift på Hammarby, bland annat genom 

att återföra Hubby till gården och an-

ställde flera statarfamiljer. Men gården 

var för liten för att skapa något större 

välstånd och ge möjlighet till ett stånd-
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mässigt leverne. När staten övertog 

gården 1879 var gårdens byggnader 

föråldrade och slitna.   

Restaureringen 

Efter statens övertagande igångsattes ett 

omfattande investerings- och renove-

ringsarbete som räddade Hammarby till 

eftervärlden, men som samtidigt av-

lövade herrgårdsmiljön, och därmed, 

menar jag, ytterligare förstärkt bilden av 

Hammarby som en liten gård. Ekonomi-

byggnaderna var med få undantag för-

åldrade och omoderna och man beslu-

tade därför att skapa ett nytt bruknings-

centra vid Hubby. Detta låg också i linje 

med 1800-talets uppfattning om att 

separera produktionen från herrgården/ 

hushållet. På så sätt försvann emellertid 

kopplingen mellan herrgården och pro-

duktionen.    

 

 

 

 

Text: Göran Ulväng 

Fil. d:r, Docent 

Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet 

Redaktör förBebyggelsehistorisk tidskrift 

Hemsidan Svenska herrgårdar, www.svenskaherrgardar.se 

 

 

  

http://www.bebyggelsehistoria.org/
http://www.svenskaherrgardar.se/
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Hammarbydagen och Linnés födelsedag, 17 maj  
 

  
Morgonens vårregn skrämde inte bort 

alla ottepigga gökar. På bildern lyssnar 

några av dem på Rolf Jacobssons ”kon-

versation” med två talltitor, eller möjli-

gen några andra av alla de fåglar han 

språkade med. 

Efteråt bjöds på traditionsenlig födelse-

dagstårta i östra flygeln. 

 

 

 

 

 

 

    
 

Fårsläppet lockade också besökare,  

vädret till trots…

…och fåren själva tog det hela med 

jämnmod. 
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Temadag Grace, goûte och modestie, 14 juni 
 
På 1700-talet var det fortfarande adels-

ståndet som av hävd och med sina 

många utländska kontakter samt med 

sina anspråk på yppersta kultivering 

visade vad som var smakfullt och 

acceptabelt i sal och salong. Vad övriga 

sysslade med var oviktigt. 

Den växande borgerligheten försökte 

vinna burskap i de högre kretsarna 

genom att klä sig och bete sig som dem 

– allehanda instruktionsböcker i vett 

och etikett, dans, m.m. producerades; 

man köpte de dyraste kläderna och 

inredningarna, ofta långt utöver vad 

den egna portemonnain tillät. Staten 

försökte för övrigt med olika överflöds-

förordningar stävja överkonsumtionen. 

Även den nyadlade familjen von Linné 

var tvungna att rätta sig efter vad som 

var salongsfähigt. Carl själv var å ena 

sidan motståndare till onödig lyx, men 

skaffade samtidigt mycket av det som 

det nya ståndet krävde eller tillät, och 

kunde uppvisa ett respektabelt och 

välekiperat yttre när så krävdes. 

 

Adelns ideal var att edukera sina barn, 

och att göra det i hemmet. De övriga 

stånden – i den mån det över huvud 

taget skedde - lät utbilda sina barn i 

skolor, men bara de mest begåvade. 

Även på 1700-talet förväntades alla i 

Sverige kunna läsa och det var i 

hemmet färdigheten inövades, främst 

med katekes och bibel och ofta under 

moderns överinseende. De välbesuttna 

lägreståndsfamiljernas barn samt några 

av de mest lovande av de mindre be-

medlade barnen kunde få en vidare 

utbildning i städernas latin-, katedral- 

och trivialskolor och kanske rentav 

avrunda studierna vid ett universitet. 

Adels-edukationen gick ut på att forma 

snarare än utbilda barnen till goda 

ståndsgelikar – genom goda, smakfulla 

exempel, genom upprepning, observa-

tion och deltagande skulle de tillägna 

sig allt vad adelsståndet önskade av 

behagfullhet, smakfullhet och anspråks-

löshet. Skolan levererade bara kunskap. 

Konversation och gott uttryckssätt var 

mycket centralt – genom att gång på 

gång under moderns inseende skriva av 

utvalda texter och brev ur publicerade 

brevsamlingar, genom att skriva brev i 

fiktiva situationer och sedan få dem 

kommenterade och kanske korrigerade 

av föräldrarna impregnerades de unga 

adelsflickorna med ståndets uttrycksätt, 

åsikter och kunskaper. Den vidare 

edukationen inom adelsfamiljerna fick 

ofta en utomstående huvudansvaret för, 

en informator för sönerna och kanske en 

guvernant för döttrarna.  

Dessutom fick de unga adelsbarnen 

också sitta med vid de vuxnas bjudnin-

gar och samkväm för att på så sätt läras 

sig vad som skulle komma att förväntas 
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av dem, men de fick nota bene inte delta 

i konversationerna. 

Synen på unga människor under 1700-

talet var väsensskild från vår tids syn på 

barn. När späd- och lindebarnsåldern 

var över, när den unge kunde gå, stå 

och prata, betraktades man som en ofär-

dig och oformad vuxen, någon som 

bara var beroende, okunnig, tanklös, 

besvärlig och taktlös, en som låg andra 

till last. Upplysningens och Rosseaus 

idéer om barnuppfostran formades 

visserligen under 1700-talet men anam-

mades inte förrän senare.  

Rosseaus tankar om den naturliga och 

okonstlade kroppens skönhet berör en 

annan högreståndsregel; den om den 

behagfulla hållningen. En kontrollerad 

kropp är lika med ett kontrollerat sinne. 

För att ge en estetiskt – och därmed i 

adelns ögon en etisk – upplevelse var 

hållningen avgörande.  

Hållningen främjades på två sätt. Med 

dansövningar och för de unga männen

 även fäktning, lärde man sig naturligt 

en god hållning; utöver själva dansen 

förmedlade dansläraren även råd om 

hur man borde stå och gå, hälsa och ta 

avsked, på ett behagfullt, måttfullt och 

tilltalande sätt. 

Den andra företeelsen som hjälpte håll-

ningen var klädedräkten. Snörlivet gav 

kroppen en rak apparation på samma 

sätt som man lindade spädbarn för att 

de skulle få rak kropp. Kvinnokläders 

ärmar var ofta så skurna att damerna 

inte kunde göra i allt för flaxande och 

immodesta armrörelser, herrocken var 

sydd så att axlarna fick en behaglig och 

måttfull tillbakadragning och byxorna 

så gjorda att benens yvighet och rörlig-

het dämpades. Om man fått bristfälliga 

behag av Gud fyllde man ut höfter, 

vader, byst och bröstkorg där det 

saknades, eller snörde åt där det fanns 

för mycket. Rosseau fördömde däremot 

alla dessa konstlade förändringar. 

 

Text: Anders Stehn, Birgitta Brattå 
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Akvarellkurs med Rosemary Wise, 18-19 juli 
 
Konstnären och den botaniska illustra-

tören Rosemary Wise från Oxford Uni-

versity höll åter igen en akvarellkurs på 

Linnés Hammarby.  

Hon hade nyligen erhållit Sibthorpes 

medalj för sitt fantastiska arbete under 

”50 years of service to Botany” vid en 

ceremoni till hennes ära hos The Lin-

néan Society of London.  

Under kursen serverade Sällskapet två 

luncher med 1700-talskaraktär till 

deltagarna. 
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Sommarslåtter, Sara-dagen, tema visning Kaffe, 19 juli 
 

 
 

    
I väntan på kaffe, te och andra varma drycker…. 
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Temavisning den 19:e juli innehöll både dramatiserade inslag och sånginsats av en 

trio, en sorgesång tillägnad gudinnan Coffea. (Texten fanns med i årsskriften 2014) 

 

  
 

 

Får- och marknadsdagen, 9 augusti 
 

Även om ullen från Hammarbys får 

tyvärr inte gick att använda till mycket 

då den var för kort, så var det populärt 

att se på när fåren raskt och effektivt 

blev klippta och årets lamm blev 

mönstrade. 

På marknaden kunde man köpa ost från 

Skogsbackens ost, läkeörter samt krydd- 

och köksväxter från K. Lundström, hon-

ung från S. Danielsson, filtar m.m. från 

Linnés kammare, smycken från Pirum, 

marmelad av C. Lagerlöf, fårskinns-

produkter av E. Cederholm, hantverk 

av I. Bruce och bröd från Trillers bageri. 

Dessutom fanns loppis-stånd och för-

säljning av grönsaker från Hammarbys 

odlingar. 

De hågade kunde rida ponny eller gå 

tipspromenad och barn fick låna 1700-

talskläder. 

Sällskapet visade växtfärgning, kard-

ning och garnspinning och dessutom 

bjöd Rolf Barck-Holst och Bror Östlund 

på musik och allsång. 

 

  
Bilderna är från skördedagen den 30 augusti  
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Med cister och cembalo  

           
 

Konsert i Stora salen på Hammarby om 

aftonen den 23:e augusti... Carl-Håkan 

Essmar och Hanna Bendtz fyllde som-

markvällen med musik av Bellman och 

Bach – det året 2015 var det 275 år sedan 

Carl Michael upplevde sin första som-

mar och 330 år sedan Johann Sebastian 

upplevde sin första dito. 

Salen var fullsatt med folk i både histo-

riska och moderna kläder. Under första 

akten framförde Carl-Håkan med röst, 

kropp och själ, sin cister samt Hannas 

benägna ackompanjemang: Fredmans 

Epistel nr 13 (Nå, är nu alla församlade här 

/Balen öppnad är), FE25 (Blåsen nu alla), 

FE28 (Igår såg jag ditt barn, min Fröja), 

FE34 (Ach vad för en usel koja) och FE22 

(De dyrbaraste gåfvor). Andra akten inne-

höll både sånger och epistlar av Fred-

man, nämligen FS64 (Fjäriln vingad), 

FE72 (Glimmande nymf), ett litet utlägg 

om den av Bellman föga aktade Petrus 

Normans predikningar, FS32 (Träd fram 

du nattens gud) och FE82 (Vila vid denna 

källa). På cello framförde Hanna först 

Preludium och senare Courante ur Bachs 

cellosvit i G dur. Som extranummer 

efter de stämningsfulla slutsångerna 

avfärdades med ett bravurartat oktav-

språng de i Bellmans ögon osympatiska 

borgarna i Mariefred. Vi fick för övrigt 

lära att Fjäriln vingad egentligen hade 

sitt ursprung i en anställningsförfrågan 

Bellman skrivit till Gustaf III för sin frus 

räkning. 

Vad Hannas instrument cello är vet väl 

de flesta men vad är en cister, det som 

Carl-Håkan trakterade?  

Bellman själv anses ha ägt tre instru-

ment: en cister, en citrinchen och en 

mandolin men ingen av dem nämns i 

hans diktning, varken i Fredmans 

sånger eller i epistlarna. Av de tjugotal 

instrument som oftast förekommer i 

Fredmansdiktningen är fiol, basfiol och 

valthorn de vanligaste, samt mer sällan 

flöjt (eller flöjt-traver), hoboja (d.v.s. 

haut-bois eller oboe), trumpet och 
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pukor plus trummor. Nästan alla dessa 

omsjöngs av Carl-Håkan i Fredmans 

epistel 34, som berättade hur Movitz 

försökte rädda alla sina instrument ur 

sin ”usla koja”, en gång när elden var 

lös i hans kvarter i Kolmätargränd i 

Gamla Stan. I Fredmans epistel 37 (Till 

Mollberg på post vid Kungsträdgården) 

nämns visserligen lutor – lite slarvigt 

kallades cistern ibland luta, liksom 

citrinchen för cittra – men i just FE37 är 

det nog verkligen lutor som åsyftas, 

eftersom de är i sällskap av likaledes 

”klassicistiska” flöjter och cymbaler. 

Luta, teorb, cister, citrinchen och man-

dolin är alla exempel från 1700-talet på 

stränginstrument man knäpper med 

antingen fingrar eller plektrum. De har 

många inbördes likheter. 

Alla har ett antal s.k. strängkörer, d.v.s. 

två eller tre tätt intill varandra liggande 

strängar som är stämda i samma ton 

eller ibland med en oktavs skillnad. 

Dubbelsträngarna anslås samtidigt, i 

citrinchens och mandolinens fall som 

sagt med ett plektrum men i cisterns fall 

oftast med fingrarna. Antalet sträng-

körer varierade, både för en viss instru-

menttyp och mellan dem. I många fall 

var de djupare tonerna bara enkel-

strängade och fungerade ibland som bas 

eller bordunstämma, medan de ljusare 

alltid var flersträngade. Bellmans cister 

hade tre dubbelsträngar och fem enkel-

strängar. Den mindre citrinchen var 

högre stämd än en cister och kunde ha 5 

eller 6 dubbelsträngar. Även mandoli-

nen var högre stämd än cistern. Sträng-

körer finns för övrigt även i moderna 

pianon, med tre strängar för de ljusare 

tonerna men två för de mörkare. 

 
Carl Michael Bellmans cister från 1781, i Bellmanhuset, i Sällskapet Par Bricoles ägo.  
OBS! Skruvlådan med stämskruvarna saknas. Fotografi: Jan Skårstedt 2011.  

 

Alla instrumenten har ett stort runt 

(eller ibland ett stort och två små) 

ljudhål i locket, fyllt med ett utsirat, 

snidat, vanligen radiärsymmetriskt 

gallerverk kallat ros eller rosett.  

Men det fanns även skillnader. Reson-

anskroppen hos lutan, teorben och 

mandolinen hade en päronlikt välvd 

baksida och större resonansvolym, 

medan t.ex. cister och citrinchen hade 
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sarg och platt baksida, ungefär som 

dagens gitarr. De senare var enklare att 

tillverka och därför billigare, samt 

mindre otympliga och alltså lättare att 

transportera. De höll dessutom stäm-

ningen bättre eftersom de redan tidigt 

var försedda med metallsträngar, till 

skillnad från t.ex. lutan som ofta hade 

s.k. sensträngar (egentligen tillverkade 

av djurtarmar) vilka var både fukt- och 

temperaturkänsliga.  

 
Den citrinchen från 1695 som Bellman ärvde av 
sin farfar. I Historiska museets samlingar.  
 

Även siluetten framifrån sedd skiljde. 

Den mindre citrinchen hade en klock-

formad kropp, de övriga hade oftast en 

siluett skapt som ett päron eller en 

mandel. Den djupt klingande teorben 

hade mycket långa halsar med två upp-

sättningar skruvlådor medan de andra 

hade måttligt långa halsar och bara en 

uppsättning stämskruvar. 

Den europeiska lutan fanns redan 

under medeltiden men har avsevärt 

äldre rötter – liknande instrument finns 

avbildade 5000-åriga mesopotamiska 

sigill. Instrumentet fördes till Europa 

dels när muslimerna erövrade iberiska 

halvön på 700-800-talet, och dels av 

 bulgarerna när de erövrade Balkan. Det 

var oftast vid de arabiska universiteten i 

Italien, Spanien och södra Frankrike, 

som europeiska studenter först kom i 

kontakt med lutan. I alla dess former 

hade den oftast en mer eller mindre 

tvärt bakåtvinklad skruvlåda, till skill-

nad från de övriga här nämnda instru-

menten. Hovinstrumentmakare Mathias 

Petter Kraft, som tillverkade Bellmans 

cister, anses också vara den svenska 

lutans skapare även om dess slutliga 

form nog gavs av Sven Scholander som 

i slutet av 1800-talet byggde om en 

Mollenbergluta från sent 1700-tal. 

Svensklutan är fortfarande livskraftig 

och spelades bl.a. av Evert Taube. 

 

 

Teorben m.fl. liknande instrument 

utvecklades från sent 1500-tal och 

framåt för att fylla behovet av fler 

basinstrument till operor och andra 

verk med den under barocken populära 

generalbasen eller basso continuo, men 

även för mindre ensembler. 
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Cister är en efterföljare till den medel-

tida citolen. En del anser att den är be-

släktad med det antika grekiska instru-

mentet kithara varur dess flesta euro-

peiska namn kan härledas. På svenska 

kallades den även cittra, halscittra eller 

cittern, på engelska cittern eller cithren, 

på franska cistre, på tyska zitter, cythar 

m.m., spanska cistro, cedra m.m.  

Olika former av mandolin utvecklades 

på 16- och 1700-talet i Italien ur den 

äldre och större mandolan men Paris 

kom omkring 1750 att bli centrum för 

mandolinspel. Mandola kommer av 

samma ord som 

mandel, och mando-

lin betyder liten 

mandola. Ursprung-

ligen hade mando-

linen kupad botten 

liksom lutan, men 

under 1800-talet 

utvecklades den 

sargförsedda platt-

bottnade form som 

numer är gängse. 

Cistern var populär i folkliga-lågborg-

erliga kretsar redan från renässansen 

fram till tidigt 1800-tal.  

Men år 1790 försågs den fram till dess 

femsträngade barockgitarren (med anor 

från 1200-talets Spanien) med ytter-

ligare en sträng och fick alltså sex enkel-

strängar. Gitarren blev mycket populär i 

västvärlden och konkurrerade med 

tiden ut lutan, cistern och de andra. 

På samma sätt som gitarren ersatte ett 

antal knäppinstrument, så kom pianot 

att tränga ut ett antal klaverinstrument, 

nämligen klavikord och cembalo samt 

den senares mindre varianter spinett 

och virginal. 

I synnerhet klavikordet och cembalon 

(liksom pianot) kallades ofta lite inexakt 

klaver under 1700-talet, även om de 

också hade andra benämningar. Klav 

var dåförtiden en av beteckningarna på 

det som idag kallas tangent. Ordet 

kommer av nylatin clavis, nyckel, d.v.s. 

den som ”låser upp” luftflödet till orgel-

pipan. Tangent däremot, är tekniskt sett 

den del i hela spelmekanismen som 

direkt berör strängen (latin tangere, ”att 

beröra”) även om ordet redan under 

1700-talet också hade fått den överförda 

betydelse som idag är den allena råd-

ande: ”sak man trycker med fingret på”. 

Klavikordet är möjligen det äldsta 

stränginstrumentet med klaviatur och 

anses ha utvecklats på 1200-1300-talet 

ur det äldre monokordet. Monokordet i 

sin tur var främst ett verktyg för att 

utforska sambandet mellan en strängs 

längd och dess tonhöjd eller frekvens – 

halvera längden och stängen klingar en 

oktav högre, förkorta längden till 2/3 

och den klingar en kvint högre o.s.v. 

Mono-chorda betyder ”en sena”, i över-

förd betydelse ”en sträng”. 

Klavikordets konstruktion är ganska 

enkel: i ena änden av en lång hävarm 

sitter klaven (d.v.s. nutidens tangent), i 

andra änden sitter den verkliga tan-

genten (eller tungan) d.v.s. ett mässing-

stift som ser ut ungefär som huvudet på 
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en skruvmejsel. När man slår an klaven 

träffar tangenten strängen underifrån 

på en bestämd position vilket definierar 

stränglängden och därmed tonhöjden 

och samtidigt ger anslaget den kraft 

som får strängen att vibrera och ljuda. 

Så länge man håller ner klaven så kling-

ar strängen. När man släpper den så gör 

en dämpande tygtråd lindad kring 

strängen (bortom tangentens träff-

punkt) att den slutar klinga. 

Fram till första delen av 1700-talet före-

drog man konsonant, välljudande 

musik men började mer och mer införa 

dissonanta tonkombinationer. De 

tidigare klavikorderna var ofta s.k. 

bundna, det vill säga samma sträng 

kunde användas för upp till fyra olika 

toner; tonerna kunde dock inte spelas 

samtidigt. En dissonant kombination 

uppstår bl.a. om man samtidigt slår an 

två intilliggande tangenter. Eftersom 

sådana ljud inte behövdes kunde 

samma sträng användas för t.ex. både C 

och Ciss. De bundna klavikorderna 

kunde alltså göras mindre än de obund-

na, eftersom man inte behövde plats för 

lika många strängar. De gick av samma 

anledning också snabbare att stämma. 

Klavikordet byggdes oftast som en av-

lång låda med klaviaturen till vänster 

på ena långsidan och strängarna 

löpande mer eller mindre vinkelrät mot 

klavarna. Lådan hade lock och placera-

des ofta direkt på ett bord eller bockar. 

Liksom cistern och de andra ovan 

nämnda stränginstrumenten kunde 

klavikordet vara både enkel- och fler-

körigt, d.v.s. ha en eller flera strängar 

som klingade i samma ton. Klavikordets 

relativ sett enkla konstruktion gjorde 

det billigare än andra klaviaturinstru-

ment, men samtidigt var det också det 

tonsvagaste, mest ägnat för hemma-

bruk. Till skillnad från cembalon men i 

likhet med pianot kunde man dock 

variera ljudstyrka och -färg genom olika 

kraftiga anslag samt hur man håller 

tangenten nedtryckt. 

  

 
Klavikord "Lépante" som visas på Musée de la Musique, Paris 

Observera de benfärgade tygdämmarna lindade kring strängarna mitt emot tangenterna, de  
oliklånga hävarmarna från tangenterna samt det S-formade stallet till höger. 
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Liksom Carl Michael Bellman var 

cisterns mästare så var Johan Sebastian 

Bach cembalons mästare. Även Wolf-

gang Amadeus Mozart och Joseph 

Haydn skrev mycken cembalomusik – 

Wolfgang lärde sig som 3-åring spela på 

just cembalo. 

Ordet cembalo är en kortform av itali-

enska clavicembalo (eller gravicembalo). 

Förleden är samma ord som i klavikord, 

d.v.s klav eller tangent; efterleden cym-

balum återfinns idag som det östeurope-

iska instrumentet zimbalom/ tsymbaly 

vilket på svenska motsvaras av hack-

bräde, en slags cittra som inte knäpptes 

utan anslogs med små hammare. (Det är 

en ”riktig” cittra som åsyftas, en låda 

med strängar spända över, inte det ovan 

nämnda alternativnamnet halscittra för 

cistern). Cembalon förefaller ha uppfun-

nits under sen medeltid, ungefär sam-

tida med klavikordet. Dess direkta 

föregångare anses ha varit psalteriet 

eller psaltaren, ett medeltida sträng-

instrument av cittratyp. (Psalm och 

psaltare går båda tillbaks på grekiska 

psallein, knäppa på sträng; psalterion var 

ett instrument för att ackompanjera en 

psalmos, religiös lovsång). 

På 1500-talet tillverkades lättare cembali 

med lösare spända strängar i flera av de 

italienska staterna, men det var de sam-

tida flamländska, stadigare, mer hårt 

spända och ljudstarkare modellerna 

som blev grunden för majoriteten av 16- 

och 1700-talets cembali i Europa. 

Cembalons, liksom t.ex. lutans och 

mandolinens, ljud framkallas genom att 

strängarna knäpps. När man trycker ner 

klaven vippar en hävarm upp, liksom 

hos klavikordet, men i stället för att slå 

an mot strängen lyfter ”gungbrädan” en 

liten trähållare, kallad docka eller tunga, 

på vilken ett litet stift (4) sitter. Det 

knäpper strängen (1) 

som ett plektrum. 

När man släpper 

klaven faller 

dockan ner och 

strängen dämpas 

av en filtkudde 

(5) som också 

sitter på dockan. 

Tack vare en vipp-

mekanism (2) förs stiftet bort från 

strängen när dockan faller ner så att 

strängen inte knäpps igen. Stiftet 

tillverkades av vingpennor från fåglar 

eller av läder. Tangent, beröraren, i en 

cembalo är alltså detta stift; från 1730 

står att läsa ”Och fast … ingen äter … 

korpars kiött så skiutas the … giärna för 

penorna skull, som … brukelige äro til tan-

genter på strängaspel.”, och från 1741 

”Tangenter, som röra wid strängarna på 

Clave-Cymbaler och flera dylika strängespel, 

hafwa … warit giorda med lösa tungor, 

hwaruti kårpfiädrar warit satte.” (SAOB, 

uppslagsord Tangent). Mekaniken och 

den hörbara knäppningen ger instru-

mentet en ljus och spröd klangfärg som 

påminner om lutans. Cembalons kon-

struktion gör tyvärr också att den för-

lorar stämningen mycket fort - en cem-

balist måste därför själv kunna stämma 

sitt instrument.  

Strängarna löper från stämskruvarna i 

ena änden över en klang- eller resonans-

botten av trä, till ett stall i andra änden 

vilket för över ljudet från strängarna till 

klangbotten. Den sistnämnda har lik-

som lut-instrumenten ofta en rund, ut-

sirad perforering, en ros. 
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Cembalon förekom i flera former; den 

var vanligen tvåmanualig (med två 

klav-rader) men i Italien var den av 

hävd enmanualig. Den kunde vara en- 

eller flerkörig liksom de ovan nämnda 

cister, luta, m.fl. och kunde dessutom ha 

olika anordningar för att ändra klangen 

i en kör. Till skillnad från klavikordet 

och pianofortet men i likhet med en 

orgel kunde man inte påverka ljudvoly-

men eller klangfärg med lättare eller 

hårdare klav-anslag, utan fick i stället 

göra det genom att på olika sätt utnyttja 

fler körer eller register. 

Den kanske mest betydelsefulla skill-

naden mellan olika modeller består i var 

och hur klaviaturen är monterad i för-

hållanden till strängarna. Hos den 

egentliga cembalon sitter klaviaturen, 

liksom hos den nutida pianoforte-

flygeln, på kortsidan av det avlånga 

instrumentet, i änden av strängarna – 

dessa löper alltså parallellt med klavar-

nas förlängning. Om strängarna i stället 

löper snett åt höger från klaviaturen, i 

spetsig vinkel så har man en spinett. 

Klaviaturen sitter fortfarande i änden av 

strängarna men tack vare instrumentets 

vanligen triangulära form ändå på en 

långsida. Till skillnad från cembalon var 

spinetten enmanualig. Strängarna var 

oftast kortare och dessutom tätare pla-

cerade och hela konstruktionen mindre 

skrymmande. Spinetten kom till på 

1500- eller tidigt 1600-tal; namnet kom-

mer antingen från italienska spina, tagg, 

eller möjligen från den venetianske 

instrumentbyggaren Giovanni Spinetti.  

 
Cembalo attribuerad Johannes Broman, 
Stockholm ca 1750-1772. I Musik- och 
teatermuseets samlingar 

 

 

 
Spinett bygd av Clavecins Rouaud, Paris 
 

 
Virginal av Ruckers, Musée de la musique, 
Paris 

 

Om strängarna och klavarna i stället 

ligger i rät vinkel mot varandra och 

klaviaturen placeras på den avlånga, 

vanligen kvadratiska, instrumentlådans 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Paris
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N149592_-_Cembalo_-_Johan_Broman_-_foto_Sofi_Sykfont.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Epinette_Rouaud.JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Virginal.jpg
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ena långsida (oftast till vänster) så har 

man en virginal. Till det yttre var virgi-

nalen ganska lik ett klavikord. Beteck-

ningen virginal är vanligare på engelska 

– på svenska kallades även detta instru-

ment ofta spinett. Liksom den sist-

nämnda var virginalen enmanualig och 

enkelkörig. Namnet kommer av itali-

enska virga, stav/gren/nystan. 

Till skillnad från cembalons och spinett-

ens enkla stall hade virginalen två ljud-

överförande stall. Stall finns även på 

t.ex. luta, cister och fiol och är ett smalt 

trästycke strängarna vilar på, vilket för 

över klangen från strängarna till den 

underliggande klangbotten. Både 

virginalens dubbla stall och att dess 

stränganknäppning görs närmare 

mitten av strängen, eftersom klavia-

turen sitter där, ger virginalen en 

varmare, fylligare klang än cembalons 

och spinettens sprödare ljud. 

Mindre modeller av de olika instru-

ment-typerna kunde förvaras i ett 

skyddande fodral för att plockas fram 

och läggas på ett bord när det skulle 

spelas. Bordet var inte sällan högt efter-

som man ofta spelade stående. De lätta 

italienska cembali kunde man bära med 

sig ungefär som en cello eller liknande. 

Större modeller, i synnerhet av den 

egentliga cembalon, hade dock fast 

monterade ben och fungerade inte bara 

som instrument utan också som en 

prydlig, ståndsmässig möbel. 

Av de fyra här nämnda klaverinstru-

menten var klavikordet det vanligaste, 

åtminstone i hemmen. Det var mycket 

populärt under 1500-1700-talet, allra 

främst i de tyskspråkiga länderna, i 

Skandinavien och på iberiska halvön, 

men det förekom i hela Europa. Dess 

storhetstid var under rokokon och i 

Sverige (som då fortfarande inklude-

rade östra rikshalvan Finland) även 

under den gustavianska tiden.  

Cembalon kallades i Sverige dåförtiden 

antingen klavicymbal från italienska eller 

klavecin från franskan – både klavikord 

och klavicymbal kallades som tidigare 

nämnts även klaver, även det oftast var 

den förstnämnda som åsyftades. I 

Sverige var cembalon ovanlig. Dess 

storhetstid i Europa var under renäs-

sans och barocken (främst ca 1600-1750), 

men den var både dyr och svårskött i 

jämförelse med klavikordet och före-

kom främst i stora salonger och offent-

liga lokaler. Cembalo-instrumenten fick 

en renässans under 1900-talet. 

Spinetten var liksom klavecymbalen 

vanligast från 1500-talet till mitten av 

1700-talet, i synnerhet i de italiensk- och 

tyskspråkiga länderna. På samma sätt 

som klavikordet var det ljudsvaga 

instrumentet främst lämpat för hemmet 

och de mindre sammanhangen. Det 

gällde även virginalen som förekom 

under samma tid men främst i England 

och Nederländerna.  

Mot slutet av 1700-talet konkurrerades 

alla ut av det mer mångsidiga och - vid 

behov - ljudstarkare hammarklaveret 

eller fortepianot som uppfanns omkring 

1700 av en cembalo-byggare i Florens 

vid namn Bartolomeo Cristofori. Ham-

marklaveret kom sedemera att utveck-

las till dagens moderna pianon och flyg-

lar. Ett undantag i Europa var Sverige, 

där man i stället byggde större och mer 

ljudstarka klavikord (ibland kallade 

stockholmsklaver), vilket förefaller ha 

försenat pianots introduktion här i 

landet.  



26 

Det hade varit roligt att även hinna 

skriva om barockstämning av instru-

ment och lite om begreppen ”vältem-

pererad” och ”generalbas”. Alla de här 

nämnda instrumenten var förstås – med 

dagens terminologi - barockstämda 

under 1700-talet och flera av dem 

användes som s.k. generalbas-

instrument. 

 

Text: Anders Stehn 

 

Ett synnerligt tack till Judit Deáki och Carl-

Håkan Essmar som med kort varsel 

kontrollerade texten. 
 

 
 
Källor 
 
Den största delen av texten är sammanställd från Wikipedia (svenska, engelska, tyska, italienska) 
samt från Par Bricoles hemsida.  

Bilderna är från Wikipedia om inte annat anges och har, liksom en del text, delvis tagits fram med 
Gerd Sjödins benägna hjälp. 

 

 

 

    

 
  



27 

Äppeldagarna 19-20 september 
 

 

 

 

 

   
  



28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ett varmt tack till våra sponsorer 2015: 

         
 

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv
http://www.visibia.se/

