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F Ö R 0 R D 

Föreliggande skrift har tillkommit i nära kontakt med 
Sibeliusmuseets inhemska klaversamling: denna representerar 
huvudsakligen l800-talet, det sekel då finländska traditioner 
på detta område uppstod. 

Första kapitlet innehåller beskrivningar av några av mu
seets instrument; urvalet belyser utvecklingen. 

Andra kapitlet bestå~ av notiser om klavertillverkare i 
Finland före senaste sekelskifte, även sådana, som inte är 
representerade i museets kollektion. Här behandlas även till
verkarnas produktion i illmänhet; för att få en klarare bild 
av denna har förf. besökt en lång rad museer och privata hem, 
där instrument av intresse finns. Förmodligen kan en eller an
nan tillverkare utöver de behandlade ännu dyka upp. 

Slutligen ges en sammanfattning rörande klavertillverk
ningens f~msteg i landet före år 1900. Avsikten har varit att 
få fram en a1lmän bi1d, ett svar på frågan: vi1ka typer ti11-
verkades? Vidare: vilken var k1averti11verkningens kvantitativa 

omfattning? Specia1studier av t.ex. akustisk art har i detta 
skede inte inrymts i framstä11ningen. 

Det är här ange1äget att framhå11a, att inte bara Sibe1ius
museets instrument, utan även dess excerptsam1ing har varit av 
fundamenta1 betyde1se för arbetets genomförande. Detta materia1 
har sammanbragts av museets grundare Otto Andersson, av hans 
efterträdare John Rosas samt i hög utsträckning även av museets 
mångåriga amanuens Alfhi1d Fors1in. Excerptsam1ingen har under 
1976, 1977 och 1978 utökats väsentligt. För detta står förf. 
tacksamhetsskuld inte minst ti11 en rad museer i 1andet, som 
beredvi1ligt svarat på frågor och som berett förf. ti11träde 
ti11 1ager1oka1er och andra ej publika utrymmen. 

Några av instrumentbeskrivningarna har ti11kommit under 
medverkan av studerande vid Abo Akademi. Tre mekanikskisser 
har ritats av Carol Hedberg, Helsingfors. Om ej annat anges: 
fotografier av förf. 

Abo, den 1 mars 1978 

Fabian Dahlström 
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H E N R 1 C B L 0 M Q V 1 S T (1777 - 1828) BORGÅ 

TaffeZpiano, besiktigat såsom n~ 66 den 25 oktobe~ 1822. 
Sm inv.n~ 150. P~oveniens: inköpt i augusti 1936. 

Omfång: F, - f4. - Tre oktavers vidd (t.ex. c - h 2 ): 475 mm. 
Undre tangenter: belagda med elfenben, synlig längd 130 mm, 
övre tangenter: ebenholts, synlig längd 84 mm. - Engelsk me
kanik. - Dämmare: påliggande hävstänger i dämmarelåda. - Pe
dal: en dämmarepedal. - Stränglängder: F, 1423 mm, c 2 261 mm, 
f4 43 mm. Besträngning: F, - H, enkörig överspunnen, C - f4 
tvåkörig blank.-Träram, stämstocken tilI höger, vinkelformad. 

Exteriör: mahogny 
Bredd: 175 cm 
Djup: 67 cm 
Höjd: 28 cm (corpus) 

II : 81,5 cm (med ben) 

Instrumentet är ej i 
spelbart skick. 
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TaffeZpiano, besiktigat såsom nr 86 den 24 december 1824. 
Sm inv. nr 528. Proveniens: gåva den 28 mars 1977 av Kirsti 
och Kari Lagerspetz. 

Omfång: F, - f4. - Tre oktavers vidd: 474 mm. - Undre tangen
ter: be1agda med e1fenben, syn1ig 1ängd 130 mm, övre tangen
ter: ebenho1ts, syn1ig 1ängd 85 mm. - "The Hopper action". -
Dämmare: på1iggande hävstänger i dämmare1åda. - Pe9a1: knäpe
da1 (dämmarepeda1). - Sträng1ängder: F, 1510 mm, c 290 mm, 
f4 50 mm. - Besträngning: F, - C tvåkörig överspunnen, Ciss -
f4 tvåkörig b1ank.-Träram, stämstocken ti11 höger. 

Exteriör: mahogny 
Bredd: 171 cm 
Djup: 62,5 cm 
Höjd: 28,5 cm (corpus) 

" : 84 cm (med ben) 

Instrumentet är ej i 
spe1bart skick. 



C A R L G U S T A F 
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B R U N S T R ö M (1808 - 1851 ) 
TAVASTEHUS 

Taffelpiano, odaterat .. Sm inv. nr 51? Proveniens: Gåva 19?5 
av Greta Dahlström, som inköpt instrumentet år 193? av Niilo 
Valtola. [BYGGT CA 18501 

Omfång: eT - g4. - Tre oktavers vidd: 489 mm. - Undre tangen
ter: belagda med elfenben, synlig längd 138 mm. Övre tangenter: 
ebenholts, synlig längd 86 mm. - Engelsk mekanik. - Dämmare: 
påliggande hävstänger. - Pedal: en dämmarepedal. - Strängläng
der: eT 1587 mm, c 2 280 mm g4 46 mm. - Besträngning: eT - Ess 
enkörig överspunnen, E - fg tvåkörig blank, fiss 3 - g4 trekö
rig blank. - Träram, stämstockens läge: bakom. - Stränghållare 
av gjutjärn, en spröjs i diskanten. 

Exteriör: mahogny 
Bredd: 188 cm 
Djup: 82,5 cm 
Höjd: 32,5 cm (corpus) 

II 88,5 cm (med ben) 



J 0 H A N ERI K 
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E N G S T R ö M (1846 - 1898) 
HELSINGFORS 

Pianino, nr 329, daterat 1885. Sm inv. nr 506. Proveniens: 
se fö lj ande sida. 

Omfång: Ali - a 4 .-Tre oktavers vidd: 494 mm.-Undre tangenter: 
belagda med elfenben, synlig längd 152 mm. Övre tangenter: 
ebenholts, synlig längd 101 mm.-Tape-Check-Action med över
dämmare.-Pedaler: dämmarepedal t.h., una corda-pedal t.V. (rö
relse åt vänster). - Stränglängder: Ali 1280 mm, c 2 330 mm, 
a 4 60 mm. Besträngning: Ali - A, enkörig överspunnen, B, - A 
tvåkörig överspunnen, B och H tvåkörig blank, c-a4 trekörig 
blank. - Gjutjärnsram, instrumentet korssträngat (gräns mellan 
A och B).-lnstrumentet har capo tasto. - Exteriör: jfr nedan, 
recensionen av Bis. - Höjd: 137,5 cm. - Bredd: 150 cm. - Djup: 
70 cm. 

Foto: Kamera-Boden 
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Detta instrument har anknytning till en av de ljusaste 
perioderna i landets historia under l800-talet. Kejsar Alexan
der III, som i likhet med sin far Alexander II hade en bety
dande välvilja mot Storfurstendömet Finland, gjorde på 1880-
talet regelbundet sommarresor i vårt land. Ar 1885 var besö
ket officiellt och omfattade bl.a. mönstring av landets värn
pliktiga arm~ i Villmanstrand, ett besök i universitetet i 
Helsingfors, inspektion av Nylands kasärn i Helsingfors och 
uppvaktning av studenter på slottet. Besöket 1885 var ett ut
tryck för de goda relationer som då rådde mellan den ryske 
kejsaren och det finländska folket. 1 

Kejsarens och kejsarinnans besök inföll i början av au
gusti. 1 god tid härförinnan, i slutet av juni, levererades 
pianinot av Engströms pianofabrik. Instrumentet hade beställts 
av Kejserliga senaten, synbarligen för att placeras i Kejser
liga palatset i Helsingfors. Någon överlåtelseceremoni ägde 
tydligen inte rum under kejsarbesöket i början av augusti. 2 

Pianinot skall några år därefter ha placerats i den kejserli
ga jakthydda, som invigdes 1889 invid Langinkoski nära Kotka. 
Senare återbördades instrumentet till Helsingfors, Presiden
tens palats. Ar 1957 såldes det av Statsrådet för 100.000 mk 
åt Robert Engström, son till Johan Erik E. Sibeliusmuseet mot
tog instrumentet som testamentarisk donation i januari 1975. 

Detta pianino torde vara det enda av finländsk tillverk
ning på 1800-talet, som vid leveransen omnämndes i tidnings
pressen. Den kända signaturen Bis (Karl Fredrik Wasenius) 
skrev sålunda följande i Helsingfors Dagblad den 27 juni 1885: 

"Ett pianino för H.M.Kejsarinnan har numera blifvit fär
diggjort å hr J.E. Engströms pianofabrik härstädes. 

Instrumentet, korssträngadt, är till sin inre byggnad 
af ny konstruktion. 

Vid afprofningen i förgår visade det sig äga en sympa
tisk och vacker ton, öppen, klar och ren till klangen. Touchen 
är behaglig. 

1 Jfr Estlander, E1va årtionden, 2, s. 101 f. 
2 Referat av kejsarbesöket i HD 6.8. - 11.8.1885. 
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Det yttre arbetet är, såsom tidigare nämndt, utfördt å 
hr N. Bomans ångsnickeri i Abo och ritningen till det smak
fulla instrumentet af frih. Seb. Gripenberg (vi rätta här
med en oriktig notis i ahnat blad). 

De träslag, iom blifvit använda för pianot, äro lönn 
och björk. 

Instrumentet är svart, delvis blankt, delvis matt, och 
hållet i ädel renaissansstil. Dess framsida är ofvantill 
prydd med en konsollist, och i sitt hufvudplan deladt i tren
ne utsirade fält, af hvilka det mellersta upptages af Finlands 
vapen. Det hela omgifves och stödes på hvardera sidan af små 
pilastrar slutande ofvantill med en krona. 

Klaviaturrummet, som prydes af tv enne parallellt löpan
de rader fjäll- och bladformigt utförda sirater, stöder sig 
nedtill på tvenne rikt ornerade konsoler. Totalverkan är 
god; det hela ter sig solidt och nobelt." 

Pianinot är ännu år 1978 i perfekt skick. 
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OLO F G R A N F E L D T (1793 - 1850 ) ÄBO 

Taffelpiano, odaterat. Sm inv. nr 33. Proveniens: gåva i de
cember 1933 av konservator Karl Nygren, Abo. [BYGGT CA 1825] 

Omfång: F, - .-Tre oktavers vidd: 478 w~.-Undre tangenter: 
be1agda med e1fenben, syn1ig 1ängd 130 mm. Övre tangenter: 
ebenho1ts, syn1ig 1ängd: 85 mm. - Enge1sk mekanik. - Dämmare: 
på1iggande hävstänger i dämmare1åda (saknas 1978). - Peda1er: 
dämmarepeda1er, bas och diskan-t (defekta). - Sträng1ängder: 
F, 1470 mm, c 2 280 mm, f4 50 mm. - Besträngning: F, - C tvåkö
rig överspunnen, Ciss - f4 tvåkörig b1ank.-Träram, stämstocken 
till höger. 

Exteriör: mahogny 
Bredd: 174,8 cm 
Djup: 69,0 cm 
Höjd: 29,7 cm (corpus) 

" : 84 cm (med ben) 

Instrumentet är ej i 
spe1bart skick. 
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TaffeZpiano. nr 69. daterat 1827. Sm inv. nr 145. Proveniens: 
inköpt 1935 "genom TurpeZa". TaffeZpianot har enZigt obekräf
tad uppgift tiZZhört famiZjen WiZen i Åbo. 

Omfång: F, - f4. - Tre oktavers vidd: 485 mm. - Undre tangen
ter: belagda med elfenben, synlig längd 136 mm. Övre tangen
ter: ebenholts, synlig längd 92 mm. - Klaviaturen svängd. -
Engelsk mekanik. - Dämmare: påliggande hävstänger i dämmarelå
dao - Pedaler: två dämmarepedaler, bas och diskant (ej i origi
nalskick, ~ränsen omöjlig att precisera). - Stränglängder: F, 
1485 mm, c 280 mm, f4 50 mm. - Besträngning: F, - C tvåkörig 
överspunnen, Ciss - f4 tvåkörig blank.-Träram, stämstocken till 
höger. 

Exteriör: mahogny 
Bredd: 177 cm 
Djup: 75 cm 
Höjd: 33 cm (corpus) 

II : 87,5 cm (med ben) 

Anm. Sm inv. nr CB 245, 
Olof Granfeldts taffel
piano nr 96 / 18.28, är 
praktiskt taget identiskt. 
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G R A N H 0 L M ( 1807 - 1872 ) 
HELSINGFORS 

TaffeZpiano, nr 101, daterat 1846. Sm inv. nr 167. Proveniens: 
"inför livat med musee ts sam lingw? på 19 40-ta Le t ". 

Omfång: C, - a 4 .-Tre oktavers vidd: 485 mm. Undre tangenter: 
be1agda med e1fenben, syn1ig 1ängd 145 mm. Övre tangenter: eben
ho1ts, syn1ig 1ängd 92 mm. - Enge1sk mekanik. - dämmare: stöve1-
dämmare med 1ist. - Peda1: en dämmarepeda1. - Sträng1ängder: C, 
1650 mm, c 2 305 mm, a 4 ~8 mm. - Besträngning: C, - Ciss enkö
rig överspunnen, D - a 4 tvåkörig b1ank~ Stämstockens 1äge: ba
kom. - Träram, stränghå11are av gjutjärn, en spröjs i diskan
ten. 

Exteriör: mahogny 
Bredd: 189 cm 
Djup: 85,7 cm 
Höjd: 35,5 cm (corpus) 

" 87,5 cm (med ben) 
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Royal - fortepiano, nr 413, daterat 1863. Sm inv. nr 418. 
Proveniens: Gåva 13 mars 1968 av kamrer och fru Waldemar 
Helen, Helsingfors. 

Omfång: A" - a
4

. - Tre oktavers vidd: 488 mm. - Undre tangen
ter: be1agda med e1fenben, syn1ig 1ängd 150 mm. Övre tangenter: 
ebenho1ts, syn1ig 1ängd 103 mm. - Mekanik: typ Erard med enke1 
ut1ösning. - Dämmare: stöve1dämmare. - Peda1: en dämmarepeda1. -
Sträng1ängder: A" 1670 mm, c 2 310 mm, a 4 80 mm. Besträng
ning: A" - Ess enkörig överspunnen, E - fiss 1 tvåkörig b1ank; 
g - a 4 (strängarna para11e11a med tangenterna) trekörig b1ank. 
Stämstockens läge: bakom. - Två stränghå11are av gjutjärn. -
Spröjs-kombination: se bi1d på s. 59. 

Exteriör: mahogny. - Bredd: 201 cm. - Djup: 94 cm. - Höjd: 
40 cm (corpus), 96 cm (med ben). 
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F R A N Z H 1 EKI S C H BORGÅ 

Taffelpiano, odaterat. Sm inv. nr 195. Proveniens: Gåva 1952 
aV bergsrådet Anders Kramer (enl. tes-tamente). [BYGGT CA 1840] 

Omfång: et - a 4 . - Tre oktavers vidd: 484 mm. - Undre tangen
ter: belagda med elfenben, synlig längd 135 mm. Övre tangenter: 
ebenholts, syn1ig 1ängd 87 mm. - Enge1sk mekanik. - Dämmare: 
på1iggande hävstänger i dämmarelåda. - Peda1er: två dämmarepe
daler A bas och diskant (saknas 1978). - Stränglängder: et 1702 
mm, c L 292 mm, g4 mm. - Besträngning: et - Giss tvåkörig 
överspunnen, A - tvåkörig blank. - Träram, stämstocken till 
höger. 

Exteriör: mahogny, ovanror 
tangenterna grönbetsad björk. 
Bredd: 191 cm 
Djup: 78,6 cm 
Höjd: 35 cm (corpus) 

II : 88,5 cm (med ben) 

Instrumentet är inte i spel
bart skick, b1.a. är resonans
bottnen svårt sprucken. 
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J 0 H A N K J E L L S T R ö M (1795 - 1854 ) ÄBO 

TaffeZpiano, utan numme~ och date~ing. Sm inv. n~ 284. P~ove
niens: Gåva 1958 av f~u Ka~in Ramsay. [BYGGT CA 1850] 

Omfång: C, - a 4 . Tre oktavers vidd: 484 mm. - Undre tangen
ter: be1agda med e1fenben, syn1ig 1ängd 136 mm. Övre tangenter: 
ebenho1ts, syn1ig 1ängd 90 mm. - Enge1sk mekanik. - Dämmare: 
se bi1d, s. 133. - Peda1: en dämmarepeda1. - Sträng1ängder: C , 
1540 mm, c L 290 mm, a 4 40 mm. - Besträngning: e, - C enkörig 
överspunnen, Ciss - h 2 tvåkörig b1ank, c~ - a 4 trekörig b1ank. -
Träram, stämstockens 1äge ti11 höger. - En spröjs i diskanten. 

Exteriör: mahogny 
Bredd: 179,5 cm 
Djup: 77,5 cm 
Höjd: 29,5 cm (corpus) 

" : 89,5 cm (med ben) 

Anm. Ett annat Kje11ström-instrument, nr 187, Sm inv. nr 
169, deponerat i "Ett hem", är praktiskt taget identiskt. 
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A N DER S L 1 N D R 0 S (1796 1832) HELSINGFORS 

Taffelpiano, utan nummer och datering. Sm inv. nr 146. Proveni
ens: inköpt den 6 maj 1935. Foto: Kamera-Boden. [BYGGT CA 1830J 

Omfång: F, - . Tre oktavers vidd: 480 mm. - Undre tangen
ter: belagda med elfenben, synlig längd 131 mm. Övre tangenter: 
ebenholts, synlig längd: 90 mm. - Engelsk mekanik. - Dämmare: 
påliggande hävstänger i dämmarelåda (saknas 1978). - Pedal: 
en dämmarepedal (saknas 1978). - Stränglängder: F, 1565 mm, 
c 2 278 mm, f4 53 mm. Besträngning: F, - B, tvåkörig över
spunnen, H, - b 2 tvåkörig blank, h 2 - f4 trekörig blank. -
Träram, stämstocken tilI höger. 

Exteriör: mahogny 
Bredd: 184 cm 
Djup: 69 cm 
Höjd: 31 cm (corpus) 

" : 84 cm (med ben) 

Instrumentet är inte 
i spelbart skick. 
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J 0 H A N FREDRIK M A L M ( 1819 - 1868) ÄBO 

Taffelpiano nr 1, daterat 1852. Sm inv. nr 172. Proveniens: 
inköpt av Valtola. 

Omfång: C , - a
4

• - Tre oktavers vidd: 488 mm. - ~ndre tangen
ter: be1agda med e1fenben, syn1ig 1ängd 139 mm. Ovre tangenter: 
ebenho1ts, syn1ig 1ängd: 92 mm. - Enge1sk mekanik. - Dämmare: 
stöve1dämmare. - Peda1: en dämmarepeda1. - Sträng1ängder: C , 
1550 mm, c 2 290 mm, a 4 44 mm. - Besträngning: C - E enkörig 
överspunnen, F - a 4 tvåkörig b1ank. - Träram, stämstockens 
1äge: bakom. Stränghå11are av gjutjärn, en spröjs i diskan
ten. 

Exteriör: mahogny 
Bredd: 190,5 cm 
Djup: 85 cm 
Höjd: 33,5 cm (corpus) 

II : 91 cm (med ben) 

Anm. Ma1ms taffe1piano 
nr 9, Sm inv. nr 283, 
är praktiskt taget iden
tiskt. 
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R 0 T H ~ A N (1818 - 1880 ) 
KUOPIO 

Taffelpiano, utan nummer oeh datering. Sm inv. nr 430. Prove
niens: Gåva 1969 av Göran Björkbom, Helsingfors. Instrumentet 
har tillhört hans far, vars föräldrar köpt det aV rådman Gusen 
i Jyväskylä ea 1880. [BYGGT PA 1850-TALET] 

Omfång: et - . - Tre oktavers vidd: 487 mm. - Undre tangen-
ter: be1agda med e1fenben, synlig längd 137 mm. Övre tangenter: 
ebenho1ts, syn1ig 1ängd 90 mm. - Enge1sk mekanik. - Stöve1däm
mare. - Pedal: en dämmarepeda1. - Sträng1ängder: et 1535 mm, 
c 2 300 mm, a 4 45 mm. - Besträngning: et - E enkörig överspunnen, 
F - a 4 tvåkörig blank. - Träram, stämstockens läge: bakom. 
Stränghå11are av gjutjärn, spröjs i diskanten, kort spröjs i 
basen Cinvid stränghål1aren). 

Exteriör: jaJcaranda, 1jus 
Bredd: 196,5 cm 
Djup: 89, 2 cm 
Höj d : 36,5 cm (corpus) 

" : 93 cm Cmed ben) 





N 0 T 1 S E R 
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o M F 1 N L A N D S K A 
F ö R E ARI 9 0 0 

K L A V E R -

Här införs notiser rörande alla klavertillverkare i lan
det före är 1900, om vilka författaren har kännedom. Med kla
vertillverkare avses här personer, som uppenbarligen yrkes
mässigt byggt klaver av olika slag: klavikord, taffelpianon, 
flyglar, kabinettpianon och pianinon. Vid sidan av dessa byg
gare päträffas självfallet personer, som tillverkat enstaka 
klaverinstrument, synbarligen för eget bruk. Ett par av dessa 
införs i en bilaga pä s. 145. Gränsen mellan de tvä kate
gorierna är ofta svär att dra. 

Nägra utanför vära gränser verksamma finländska klaverbyg
gare mäste endast antydas: de instrumentmakare som verkade i 

Petersburg, antingen efter utbildning pä ort och ställe, el
ler efter gesälltid i t.ex. Helsingfors. Till den senare grup
pen hör bl.a. Alexander Askolin, som är 1871 grundade en kla
verfabrik i Petersburg efter att ha lärt sig yrket hos Gran
holm i Helsingfors. 1 början av 1900-talet var hela fyra per
soner med namnet Askolin verksamma i Petersburg, tre av dem 
instrumentbyggare och en Pianostämmare. l Artur Askolin (son 
till Alexander A.) överflyttade är 1917 tillverkningen till 
Finland; firman övertogs senare av R.E.Westerlund och har sä
lunda - efter fusionen Fazer-Westerlund - direkt släktskap 
med dagens inhemska klaverindustri. 

Förteckningarna över bevarade instrument är inte full
ständiga. Uppgifterna bygger pä rundfrägor till allmänheten 
pä 1950-talet, och fortlöpande insamlade uppgifter frän oli
ka häll (bl.a. utsände Sibeliusmuseet en förfrägan till lan
dets museer hösten 1977). Källmaterialet är än sä länge otill
räckligt. Kompletterande upplysningar mottas med stor tacksam
het av Sibeliusmuseet, Biskopsgatan 17, 20500 Abo 50. 

Beträffande instrument som nedan anges vara i privat 
ägo finns kompletterande uppgifter i museets excerptsamling. 

1 RA, mikrofilm FR 801: register över medlemmar i S:ta Katarina 
svenska församling i St. Petersburg 1911-1920. 
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CARL GUSTAF ALA N DER (1812-1871) 

Produktion: ca 25 taffe1- och royal-pianon (?) 
minst en f1yge1 

ASD 

Bevarade instrument: f1yge1 i PFivat ägo, Base1, Schweiz 

Snickaren, sedermera instrumentmakaren Carl Gustaf A1an
der föddes den 18 apri1 1812 i Äbo. Han var son tilI timmer
mannen Johan Alander (Ar1ander) (1773-1842) och dennes hustru 
i andra giftet Maria Johansdotter (1776-1842). Är 1834 uttog 
C.G.A1ander attest för överf1yttning tilI Petersburg. Däref
ter synes han ha vistats b1.a. i ViIna, där han den 8 juni 
1839 ingick äktenskap med Louise KaIket, som ti11hörde St. 
Petri tyska försam1ing i Petersburg. Någon gång i början av 
1840-ta1et bosatte sig Alander i Petersburg, och f1yttade 
därifrån tilI Äbo den 24 september 1857. Louise KaIket för
b1ev bosatt i Petersburg, och Alander erhö11 ski1smässa den 
18 december 1863. 1 Äbo ingick Alander sedermera äktenskap 
med Helena Gustava Sjöho1m. Carl Gustaf Alander av1ed i Äbo 
den 25 december 1871. 1 

1 Abo var Carl Gustaf Alander fr.o.m. 1857 först verk
sam som pianostämmare och -reparatör,2 men erhöll den 27 au
gusti 1858 privilegium för "Musikinstrumentfabrik".3 Denna 
fabrik kom att bli av det minsta tänkbara slaget: en mästare, 
d.v.s. Alander själv, som huvudsakligen arbetade ensam. En
dast år 1860 omnämns en gesäll. 4 Alanders första produkter 
uppges ha varit "royalinos"~ d.v.s. korssträngade taffelpia
non, vilket sammanhänger med, att sådana instrument hade sla

git igenom i Petersburg och även i Finland (E.G.Granholm). 
Alanders tillverkning av royalinos fortsatte: år 1861 uppges 
fabriken ha tillverkat två, till ett värde av 560 Rub., dess
utom reparerades instrument för 100 Rub~ Kvaliteten bedömdes 

1 Släktforskningsuppgifter rörande C.G.A1ander, Kyrkoherdeämbetet i Äbo 
svenska försam1ing, 16.7.1946, Sm-K1; Släktforskningsuppgifter rörande 
Alander från Svenska St.Katarina kyrka i Petersburg 13/26.5.1911, xe
rox-kopia, Sm-K1; brev från Ernst Alander tilI John Rosas 9.11.1966, 
Sm-K1; ÄStA, bouppteckningar 1872, nr 89. 

2 ÄU, annons 4.12.1857. 
3 MDÄB 1858-1860, Litt N. 
4 MDÄB 1858-1860, Litt C 1860. 
5 ÄU 26.7.1862. 
6 ÄStA, Mag.ark., förteckning över fabriker i Äbo 1861, i E 20. 
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synbar1igen som god. 1 september 1862 ti11de1ades Alander 
si1vermeda1j för ett "fortepiano" utstä11t vid Kejser1iga 
Finska Hushå11ningssä11skapets exposition i Abo, där huvud
sak1igen produkter från "fabriks- och handtwerksindustrin i 
Abo" presenterades, och där Alander var den ende utstä11aren 
av k1aver. 1 Försä1jningsframgången hade uteb1ivit. Annor1un 
da kan man knappast to1ka det faktum, att fö1jande skrive1se 
ingick i ortstidningen: 
"Red. har icke ansett sig böra förvägra p1ats åt nedanstående 
i n s ä n d a uppsats, rörande 'h e r r Ala n der s 
pia n 0 f a b r iki Ä b 0': 
Ib1and alla instrumentmakare, som icke b10tt i Äbo utan äfwen 
i hela Finland 1evererat fortepiano's, förtjenar hr Alander 
en mention honorab1e. De twenne roya1inos eIler kabinettsf1yg-
1ar, som woro de första mästerwerken ur denna werkstad, funno 
af fackkunnige män ett wä1förtjent godkännande och prisas a11t 
fortfarande af dem som ti11hand1at sig desamma. För närwarande 
finnas twenne piano's färdiga, som äfwen förtjena att af en 
musikä1skande publik tagas i närmare skärskådande. Byggda ef
ter de bästa mönster ifrån Petersburg och utlandet, finnes 
hos desamma a11t förenadt, som genom en 1ångwarig praktik och 
bepröfwad erfarenhet kunnat åstadkommas i ändamå1senlighet, 
waraktighet och soliditet. Wid anstäl1d noggrann pröfning af 
sakkunnige män hafwa de befunnits ega en k1angrikedom utöfwer 
alla (!) här förut förefunna piano's - i förening med det sam
wetsgrannaste arbete i alla de1ar. Utan att med wår kritik 
wi1ja gå en musikälskande publik i förwäg, öfwerlemna wi dessa 
piano's åt den respektiwe a11mänheten sjelf, som nog skall öf
wertyga sig om skil1naden eme11an dessa och wan1igt fabriksar
bete, samt finna, att ett werk som prisar mästaren är och för
b1ifwer den bästa och säkraste rekommendation." 2 

Men omsättningen förb1ev 1iten. Ar 1864 skrev Alander: 
"Arbetet har fortgått under sjukligt tiUstånd. Läkaren för

bjuder hvarje ansträngning. Atnjuter icke publikt lån. Ett par 

Fortepianos äro under arbete." Ar 1865 rapporterades: "Holler 

på med ett par Fortepiano", som tyd1igen var färdiga år 1866 
efter en rad förseningar: "Pianorna har stådt 4 år under arbe

te".3 Ännu år 1869 utannonserade Alander en "Royalino, inhemsk 
f1yge1"4 men året därpå var hans ti11verkningsvärde endast 
150 mark,5 vi1ket understiger priset för ett piano. A1anders 

1 Xerox-kopia av dip10met i Sm-K1; ÄU 16.9. och 27.9.1862. 
2 ÄU 26.7.1862. 
3 ÄStA, Mag.ark., förteckningar över fabriker i Äbo 1863-1866, i E 20-21. 
4 ÄU 11.11.1869. 
5 MDÄB 1866-1870, Litt A 1870. 
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egna formuleringar rörande åren 1869 och 1870 lyder: "förfär

digandet af nya pianon har upphört tilZfölje af sjukdom" resp. 
"Arbetet har för sjuklighet ei [.'] kunnat fortsättas i sednare 

tider".l Fabriken upphörde vid Alanders död den 25 december 
1871 . 

Mot bakgrunden av dessa rapporter, som närmast vittnar 
om he1t stagnerad ti11verkning under fabrikens sista år, är en 
uppgift i bouppteckningen högst förvånande. "18 bättre och 

sämre pianos", värda samman1agt 1.300 mk, hade bevarats. 
(Dessutom nämns b1and instrumenten en gitarr). Sanno1ikt var 
dessa pianon byggda av Alander sjä1v. Om så är fal1et, är de 
bevarade dokumenten en påminnelse om, att rapporteringen ti11 
myndigheterna inte a11tid upptog hela tillverkningen. De ef
terlämnade instrumenten uthyrdes efter Alanders död av hans 
änka. 2 

1 ÄStA, förteckn. över fabriker i Äbo 1869; rapport från Alander 1870, 
i Mag.ark. E 21. 

2 Brev från Ernst Alander ti11 John Rosas 9.11.1966, Sm-K1. 
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JOSEF WILHELM ALA N DER (1830-1910) RUOVES 1 

Produktion: Ett par tiotal taffelpianon (?) 

Bevarade instrument: tre taffelpianon fanns i privat ägo 
på 1950-talet 

Josef Wilhelm Alander föddes den 13 september i Luvia, 
där hans far var kyrkoherde. Enligt Wasenius "konditionerade" 
Alander på E.G.Granho1ms pianofabrik i Helsingfors. Ätminsto
ne på 1850-talet hörde han som "instrumentmakargesäll" tilI 
klaverbyggaren G.F.Palmgrens hushål1. Är 1859 flyttade Alan
der tilI Tammerfors. Två år senare, i oktober 1861, flyttade 
han vidare tilI Ruovesi, norr om Tammerfors. 1 Ruovesi ingick 
han äktenskap med 1) Anna Greta Pi1man (1821-186)). 2) U1rika 
Vilhe1mina B10mster (1848-1882), 3) Lovisa Emilia Packalen 
(1835-1908). Alander av1ed i Ruovesi den 10 april 1910.1 

Under sin korta viste1se i Tammerfors hade Alander den 
4 apri1 1861 bevi1jats privi1egium för en "Fabrik för ti11 
verkning af musikinstrumenter, möb1er m.m." i Tammerfors stad. 2 

Men denna fabrik trädde synbar1igen a1drig i funktion; den 
återfinns inte i Manufakturdirektionens årsberätte1ser från 
och med 1861. Men efter f1yttningen til1 Ruovesi 1861 in1ed-
de A1ander en k1averti11verkning, som en1igt Wasenius tid-
vis ska11 ha sysse1satt 10-20 personer; vid sidan härav inne
hade Alander en 1anthande1. K1averti11verkningen upphörde 
i mitten av 1860-ta1et, medan 1anthande1n fortsatte ända ti11 
år 1908. Pianoti11verkningen ska11 ha b1ivit olönsam på grund 
av "den a11t starkare påträngande konkurrensen med tyska instru
ment." 3 

JOHAN K (1853-1917) HELSINGFORS 

Produktion: ett femtiota1 pianinon 

Bevarade instrument: påträffas enl. olika pianostämmare i ä1d
re hem i Helsingfors 

Johan Adolf Bask föddes den 13 oktober 1853 i Helsing
fors. Han var son tilI f.d. matrosen Elias Basks änka Anna 
Lovisa Bask. Johan Adolf B. synes någon tid ha vistats i Kis
ko i Västnyland ("bZifvit admitterad i Kisko 1868"). 

1 HFörsA, Kommunionbok 1856-1869, 2, pag. 609; brev från Tampereen ev.lut. 
seurakuntien keskusrekisteri 26.12.1977 tilI förf., Sm-K1.; ämbetsbe
tyg från Ruoveden seurakunta 19.12.1977, Sm-Kl.; brev från Eva Corander 
tilI Alfhild Fors1in 5.2.1960, Sm-K1. 

2 MDÄB 1861-1865, Litt E 1861. 
3 Wasenius, Bidrag tilI den finska pianofabrikationens historia, s. 86 f. 

Wasenius uppgift om att fabriken inledde verksamheten 1853 är säkerli
gen fe1aktig. 
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1 bHrjan av 1870-talet synes han ha praktiserat hos J.E. 
EngstrHm i Helsingfors, men i augusti 1877 f1yttade han tilI 
Petersburg, säker1igen fHr att få ytter1igare praktik. 1 Pe
tersburg ingick Bask äktenskap med Maria Matilda HHgberg, f. 
i Karis1ojo 1851 (d. 1927). Bask återvände tilI Helsingfors 
år 1882. Där fHrb1ev han bosatt tilI sin dHd den 29 januari 
1917. 1 

Om J.A.Basks verksamhet i Helsingfors skriver Wasenius, 
att han praktiserade "vid den Engströmska fabriken härstädes. 
Sin sjä1vständiga verksamhet som pianofabrikant begynte hr 
Bask år 1887. 2 Verkstaden som uppfördes å tomten Annegatan 3 
sysse1satte i början en persona1 om 10-12 man, som dock se
nare ökades ti11 18 man. Ar 1890 gjorde hr B. konkurs, men 
fortsatte sin verksamhet med ti11hjä1p av 2-3 man, dock i 
huvudsak som reparatör. Ar 1911 förenade han sig med piano
hand1aren hr Carl Palmgren om en fortsatt ti11verkning av 
inhemska pianos." 3 

Det är svårt att få närmare uppgifter om Basks verkstad. 
Den deta1jerade rapportering och statistik som är ti11gäng1ig 
t.ex. beträffande 1850-ta1et existerar inte för 1880-ta1et; 
man verkade under näringsfrihetens hägn (jfr s. 122 ). 

En1igt en annons i N.P. (10.1.1888) var Basks verkstad 
en "fortepiano- och möbe1fabrik", där man ti11verkade de1s 
"konsertpiano", de1s även "kante1er och sittror". Wasenius 
uppger, att den tota1a produktionen av k1aver omfattade ett 
femtiota1 pianon, "mest svarta", samt att dessa var kors
strängade och hade fu11ständig meta11ram. 4 Typen var då san
no1ikt tidens standardmode11. Den re1ativt stora ti11verkning
en inom tre år tyder på, att Bask importerade sin mekanik 
färdigbyggd. 

1 HFHrsA, kommunionbHcker 1856-1869, 1, pag. 384, 1870-1879, 1, pag. 
384, 1880-1910, 1, pag. 384, samt H:fors norra svenska fHrsam1ing, 
kommunionbok 1910- ,1, pag. 440; Wasenius, a.a., s. 119. 

2 Ärta1et bekräftas iBergh, Matrikke1i ... , s. 167. 
3 Wasenius, a.a., s. 119. 
4 ibid. 
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B E R G M A N (1791-1856) 

Produktion: ett fåtal taffelpianon 

LOVISA 

Bevarade instrument: a) taffelpiano, Lovisa museum 
b) d:o, privat ägo 

Snickarmästaren Johan Henrik Bergman föddes år 1791 i 
Lappträsk. Hans hustru var Anna Christina Wikman (1798-1854). 
Deras son Magnus Edvard blev snickare liksom fadern, styvso
nen Niklas Gulin blev styrman. J.H.Bergman avled den 2 maj 
1856 i Lovisa. 1 

Johan Henrik Bergmans egent1iga arbetsområde var snicka
rens. Hans verkstad ilovisa sysse1satte tidvis 15 gesä11er 
och 1är1ingar, men t.ex. 1853 och 1854 omnämns inga musik
instrument i hans årsrapporter. 2 Det anses närmast vara ett 
kuriosum, att han "vågade sig på så anspråksfu11a ting som 
taffe1pianon, där det pryd1iga hö1jet dock avgjort dominerade 
över den instrumenta1a verkan."3 

Det ena av de bevarade instrumenten (Lovisa museum) är 
av den typ som var van1igast ca 1850. Dess yttre dimensioner 
är: bredd 195,5 cm, djup 87 cm, tota1 höjd 93 cm. Omfånget är 
C,-a 4 . Instrumentet har stränghå11are av gjutjärn och en spröjs 
i diskanten, träram, enge1sk mekanik samt en dämmarepeda1 ~ 

FRIEDRICH LUDWIG B E U E R M ANN (1823-1868) 5 HELSINGFORS 

Produktion: ca 8 pianinon 
ca 8 taffelpianon 

Bevarade instrument: ? 

Ludwig Beuermann föddes den 11 december 1823. Om hans 
tid som lärling och gesäll är ingenting känt. Han gjorde sin 
entre i det fin1ändska musik1ivet med fö1jande annons i Hel
singfors Tidningar den 28 februari 1849: 

"Undertecknad recommenderar sig åt den wördade a11mänheten, 
för att stämma Fortepiano, då anmä1an derom sker tilI mitt 
logis uti Rotkirchska sterbhuset." 

Några månader senare, den 20 juni 1849, antogs han av magistra
ten i Helsingfors tilI finsk undersåte, och benämndes då "mu
sicus från Hannover". Därefter bevi1jades han privi1egium att 
"anlägga öppen försä1jning af musica1ier". 1 Helsingfors in
gick Beuermann äktenskap (datum okänt) med Elisabeth Wilhe1-

1 Ämbetsbetyg 17.11.1977 från Lovisa svenska församling, Sm-K1. 
2 RA, MDir, förteckningar över hantverkerier, fabriker och manufakturer 

iLovisa 1853 och 1854 (Ea 21, 22). 
3 Ceder1öf, Lovisa stads historia, 3, s. 176. 
4 Hg.tten en1igt anteckningar av John Rosas i Sm-Klo 
5 Båda upp1agorna av SoLex anger felaktigt 1824 som födelseår. 
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mine Junge (f. i Petersburg 1840). Ludwig Beuermann avled i 
"Herzkrankheit" den 6 maj 1868. Hans hustru ingick därefter 
ny tt äktenskap med musikern Ernst Josef Lindblad. l 

Beuermann kom för sin samtid att b1i känd huvudsak1igen 
som musikhand1are och som innehavare av ett musika1iskt 1åne
bib1iotek. Lånebib1iotekets kata10g är omfattande, och be1y
ser på ett intresseväckande sätt den repertoar, som då var 
på modet i 1andets huvudstad. 2 Musikhande1n öppnade även en 
fi1ia1 i Viborg. 3 Ti11 musikhande1n anknöts även ett musik
för1ag, som b1.a. pub1icerade verk av Pacius. 4 Efter Beuer
manns död 1868 så1des för1aget ca 1877 ti11 A.E.Lindgren, som 
även övertog K.F.Wasenius musikför1ag. Lindgrens för1ag över
gick efter 1919 ti11 R.E.Wester1und, vars musikför1ag i vår 
tid övertagits av Fazer Musik Ab. Beuermann är så1unda en av 
de direkta föregångarna ti11 dagens musikhande1. 

Beuermanns k1averti11verkning framstår närmast som ett 
försök att ytter1igare expandera; eme11ertid var 1860-ta1et 
en ogynnsam tidpunkt. Privi1egium för en "piano- och möbe1-
fabrik" bevi1jades den 9 mars 1859. 5 Fabrikens persona1 om
fattade i intet skede mera än en mästare och två gesä11er, 
och dess produktion av instrument be1yses av fö1jande upp
ställning: 

1859 "Inrattningen har ej kommit i st&nd" 
1860 "4 st pianinos" värde: ej angivet 
1 861 "2 s t pian i no s " ": 700 R u b . 
1862 "Fianinos 2 st" : 400 Rub. 
1863 "2 st Taffel fortepiano" värde: 1.600 mk 
1864 "Taffelfortepianos 2 st" : 1.600 mk 
1865 uppg. ej bevarade : 1.600 mk 
1866 "F'orte pianos 2 st" : 1.600 mk 
1867 "Inrattningen har ej varit i verksamhet" 
1868 "Innrattningens [sic] verksamhet har upph8rdt fr&n 

utg&ngen af f8rflutna &rets b8rjan, i anseende till 
dessa sv&ra tider med afsattningen. Helsingfors den 
13 F~bruari 1868. Ludw. Beuermann."6 

1 HStA, Mag.prot. 20.6.1849, § 5; d:o 16.7.1849, § 13; d:o 19.12.1849, 
§ 4; Amtschein från Deutsche Ev.Luth.Gemeinde, H:fors 8.12.1977, Sm-Kl; 
Äbo LA, mikrofi1m 55570 med b1.a. Deutsche Ev.Luth.Gemeinde, Todtenre
gister. 

2 Katalog öfver musika1ier hos Ludvig Beuermann i He1singfors.H:fors 1857. 
3 Jfr t.ex. ÄT, 1853, nr 19. 
4 Förteckning öfver musikalier utkomna hos Ludvig Beuermann i Helsingfors. 

H:fors 1867. 
5 Jfr Kovero, Industrin [i Helsingfors], s. 560; MDÄB 1858-1860, Litt O. 
6 HStA, Mag.ark., fabriksförteckningar 1859-1868 (De II 1-10); MoÄB 1866-

1870, Litt A. 
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Utveck1ingens gång är intressant: först inriktade sig Beuer
mann på pianinon, som kanske var svårså1da. Därefter övergick 
han ti11 taffe1pianot, kanske något 1ättare att sä1ja, men 

tekniskt avseende ett steg ti11baka. 
Beuermanns änka fortsatte efter grundarens död 1868 med 

musikhandeln och musikförlaget. Men klavertil1verkningen hade 
Ludwig Beuermann sjä1v 1agt ned 1867, i samband med nödtiderna. 

(1777-1828) BORGA 

Produktion: ca etthundra taffe1pianon 
enstaka f1yg1ar 

Bevarade instrument: 
1. Taffelpianon 
a) nr 33, besiktigat 18.10.1821. Privat ägo 
b) nr 62, 23.10.1822. Borgå museum (32-49) 
c) nr 66, 25.10.1822. Sm (150), jfr s. 9 
d) nr 76, " 16.4. 1823. Borgå museum (52-12) 
e) nr 86, 24.12.1824. Sm (528), jfr s. 10 
f) nr saknas, " 8.5. 1822. Fin1ands Nationa1museum (36054) 
g) nr och besiktningsdatum okänt. Privat ägo 
h)" " Lahden kaupunginmuseo (2176) 
i) " Äbo stads historiska museum 

(15337) 
Av dessa instrument har åtminstone d,e,f och i s.k. Hopper
mekanik samt knäpeda1. Ätminstone a och c har engelsk meka
nik och 1yrformad peda1. 

II. Flyg1ar 
a) nr 65, besiktigad 2.2.1824. Borgå museum (3501) 

Beträffande de instrument med ti11verkarsky1ten "H.B1omqvist. 
Borgå." som med största sanno1ikhet har ti11verkats av efter
trädaren Franz Hiekisch, se s. 68 . 

Det bevarade materialets numrering tyder på, att numreringen 
gjordes av magistraten i Borgå då instrumenten besiktigades 
(= då de så1des?), och inte krono1ogiskt av Blomqvist. Nr 65 
(f1ygeln) besiktigades/ha11stämp1ades år 1824, medan nr 66 bär 
årtalet 1822! Nr 33 daterades 1821, medan nr 62 daterades 1822 
(knappast tillverkades ett trettiotal instrument inom ett år). 
A11mänt kan varnas för alltför 1ångtgående slutsatser av num
merserier som dessa. Numren kan av olika orsaker vara för höga 
eIler för låga, och ordningsfö1jden behöver inte vara krono1o
gisk. Rindlisbacher ger exempel på "maskerande" numrering på 
taI om k1averbyggare i Schweiz (Das Klavier in der Schweiz, 
s. 107). Jfr även olika ej kronologiskt uppstä1lda nummerse
rier i Michel's Piano Atlas, passim. 
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Henric Blomqvist föddes i Ekenäs 1777. Om hans första 
tid som 1är1ing är ingenting känt. Men i början av 1800-ta1et 
finns han som "snickare gesä11 ifr.Ekenäs" antecknad som med-
1em av S:ta Katarina svenska försam1ing i Petersburg. Där in
gick han den 14 februari 1811 äktenskap med "garvaren Hje1ms 
1ag1igt ski1da hustru" Anna Catarina (Caisa) Sjöström (f. i 
Tavastehus 9.4.1783, d. i Borgå 15.8.1840). Är 1818 f1yttade 
Blomqvist ti11 Borgå. Där av1ed han "i 1ungsot" den 9 juni 
1828. 1 

Blomqvist hade i Petersburg haft ypperliga möjligheter 
att grundligt lära sig inte endast snickaryrket, utan även 
instrumentmakaryrket. Etablerade klaverföretag i den ryska 
huvudstaden var vid början av 1800-talet bl.a. J.W.Calix, Gabram 
och A.Tischner. Bröderna Diedrichs instrumentfabrik grundades 
1810. 2 Sannolikt hade även L. LUdecke inlett sin verksamhet. 

1 Borgå inrättade Blomqvist först en fabrik för tillverk
ning av musikinstrument. Privilegium härför beviljades den 
22 oktober 1818. Aret därpå, den 20 oktober, erhöll han pri
vilegium även för en möbelfabrik. 3 

Den blomqvistska fabriken intar en pionjärställning i 
landet. Lennings och Torenbergs klavertillverkning i Abo un
der den svenska tiden hade varit av kvantitativt obetydligt 
omfång (jfr s. 76 och s. 99 ). Någon tradi ti on hade i nte kun
nat uppstå på området. Men nu infördes en hantverkartradition 
österifrån, från Petersburg, där mästarnas namn antyder nära 
kontakter med Centraleuropa. Fabrikens framväxt var rätt 
snabb, vilket delvis kan förklaras av att man saknade konkur
renter, men delvis även av, att Blomqvist kunde anställa i 
Finland född arbetskraft, som gått i lära i Petersburg. Ar 
1818 flyttade sålunda två gesäller från Petersburg till Blom
qvist: Henrik Lihr (f. i Pernå 1789) och Jo',an Qvick (f. i 
Borgå? 1797).4 Och år 1819 följde flera: Magnus Illström 

1 RA, mikrof. AB 250: register över St. Katarina svenska försam1ings 
kyrkoböcker 1801-1813, Blomqvist har antecknats b1and gesä11erna; 
Borgå förs.kyrkböcker, Stf 1814-1820, pag. 137; d:o 1821-1829, pag. 
157; Borgå förs. attest nr 125/1821 med uppgifter från St.Katarina 
förs. om vigse1n. Ekenäs nämns i kyrkböckerna undantags1öst som fö
de1seort för Blomqvist, men han har inte återfunnits i dopboken i 
Ekenäs (brev från Ekenäs förs. ti11 förf. 22.11.1977, Sm-K1.). 

2 Hirt, Meisterwerke des K1avierbaus, s. 501. 
3 RA, MDir, förteckning över fabriker och manufakturinrättningar i Fin

land [1809-1842], i B 1. 
4 Jfr Borgå förs, Stf 1814-20, pag. 137. 
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(f. i Borgå? 1803), Anders Johan Aström (f. i Abo 1792), Jo
han Mattsson Grahn (Fagerlund), (f. 1792 i Borgå landskommun) 
och Johan Johansson Rosenqvist (f. 1796 i Borgå socken).l 
Ingen av dessa synes ha stannat 1änge hos Blomqvist, men ten
den sen är k1ar: man eftersträvade fin1ändsk arbetskraft ut
bi1dad i Petersburg. 

Sjä1vfa11et kan 1äget beträffande Blomqvists anstä1lda 
inte rekonstrueras med hjä1p av kyrkböckerna, och fabriksför-
teckningar synes inte ha bevarats Borgå från denna tid. 2 

Men säkert är, att åtminstone tre av instrumentbyggarna i en 
senare generation praktiserat hos Blomqvist: Henric Lih~ 
Johan Lönnqvist samt Olof Granfe1dt. 3 Dessa tre behandlas ne
dan. 

Av numreringen på de bevarade instrumenten att döma 
minskade B10mqvists produktion efter ca 1824. Ti11verkningen 
av k1aver upphörde he1t vid hans död 1828. Röre1sen fortsat
te i stöd av privilegiet, men synbar1igen ti11verkades endast 
möb1er åren kring 1830. Instrumentti11verkningen återupptogs 
först år 1836, då under 1edning av Franz Hiekisch (jfr s. 68 ). 

B10mqvists produktion av taffe1pianon återspeg1ar den om
ständigheten, att den sedermera he1t dominerande enge1ska me
kaniken ännu inte betraktades som självk1ar ca 1820. Inget 
av hans taffe1pianon från åren 1818-1820 har bevarats, så man 
vet inte vi1ken mekaniktyp som framstä11des så. Men fr.o.m. 1821 
framstä11des två mekaniktyper para11e11t: den engelska och en 
något enk1are. 

Sibe1iusmuseets inv. nr 528 representerar den enk1a ty
pen. Data om detta instrument ges på s. 10. Instrumentet har 
registrerats år 1824 (så1ts 1824?), vi1ket inte behöver vara 
byggnadsåret. Mekaniken är av den typ som kallas "The Hopper 
action"4 och som är ett utveck1ingsstadium mel1an den enk1aste 
stötmekaniken (ev. a1drig byggd i Finland) och den s.k. enge1s
ka. 

Då man granskar utförandet får man ett intryck av prisbi1-
1ighet (lågt pris kan ha varit orsaken til1, att mode1len över-

1 Borgå sv.förs., Stf 1814-1820 pag. 137. 
2 Uppgift som erhö11s på Stadskans1iet i Borgå 3.1.1978. 
3 Borgå sv.förs., Stf 1814-1820, pag. 137; Stf 1821-1829, pag. 157 f. 
4 Brinsmead, History of the Pianoforte, s. 87. 
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huvudtaget byggdes). En skiss sam hänför sig ti11 instrumen
tet återges på s. 129 . Den fjädrande stöttungan är påfallande 
enke1t monterad på tangenten, och konstruktionen förutsätter 
några få deta1jer av meta11: stöttungans justeringsskruv 

jämte infattad mutter, dämmarnas på1iggande fjädrar, tangenter
nas styrpinnar samt det sam hänför sig ti11 besträngningen och 
peda1ens 1ager. Hamrarnas, drivarnas och stöttungornas 1ager 
består så1unda av 1äderbitar, och dämmarna 1yfts med trä

stavar. En mekanik av detta slag arbetar 1ångsamt och osäkert 
(jfr även s. 129 ) och har dessutom ringa dynamisk spännvidd. 
Den förs10g ti11 spe1 av enke1 sa1ongsmusik, typ Musikaliskt 
Tidsfördrif (1789-1834), men var definitivt oti11räck1ig för 
mera krävande repertoar. 

Sm 528. Två tangenter med 
stöttungor. HammarstoZen 
och de övriga tangenterna 
har av Zägsnats. 

Sm 528. HammarstoZen med 
drivare och kZubbor. Några 
av kZubborna saknas, emedan 
Zagret av Zäder har brustit. 

Det kan til1äggas, att alla Blomqvist-tafflar med denna "Hop
per"-mekanik, sam påträffats, har dämmarepedal av typ knäpe
dal: prisbil1ig men speltekniskt obekväm, inte endast om man 
utgår från nu a11enarådande spe1vanor. 

Ett av B10mqvists taffe1pianon med e n 9 e 1 s k m e -
k a n i k beskrivs närmare på s. 9. Sam man - efter B1om
qvists 1ärotid i Petersburg - sjä1vfa11et kan vänta sig, upp

visar instrumentet en mycket nära släktskap i mått och deta1-
jer med en rad i Petersburg ti11verkade taffe1pianon, jag 
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nämner här särski1t ett taffe1piano av G.Dah1, Petersburg 
(odaterat, NM B:981, 1agret pä Sveaborg) samt ett taffe1pia

no av L.LUdecke, Petersburg (ASHM, lagret i Pansio). Vardera 
har ytter- och andra mått som synnerligen nära överensstämmer 
med Blomqvists på s. 9 beskrivna taffelpiano, och endast en 
större avvikelse kan konstateras: stämstockens utformning, 
som hos Petersburg-byggarna utformats rak, med bakomliggande 
triangelformat fack (en utformning som tydligen var allmänt 
europeisk, och som fanns hos de flesta av byggarna i Finland 
på l820-talet). Blomqvists stämstockar byggdes i vinke1. 

Stämstocken i BZomqvists l-
piano nr 66, daterat 1822. 
nr 150.) Obs. hallstämplingen 
invid diskantens stämnaglar. 

Blomqvists taffelpianon med engelsk mekanik gör överhuvudta
get ett intryck av soliditet: de bör ha motsvarat rimliga krav 
t.ex. beträffande sonatspel och sängackompanjemang i hemmen. 

Sm 150. Klaviatur och mekanik. 
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Enligt en obestyrkt uppgift av Wasenius skulle åtminstone 
ett av Blomqvists taffelpianon ha haft svängd klaviatur l (jfr 
s. 49 ). Men i äyri gt synes han ha hå 11 i t fast vi d de två mo
deller, som beskrivs på s. 9 och 10 beträffande taffelpianon. 

Den flygel av Blomqvist som bevarats (Borgå museum 
3501 K)2 är i två avseenden unik. Dels är den uppenbarligen 
landets äldsta bevarade inhemska flygel, dels representerar 
den ett intressant och hos övriga inhemska byggare helt orepre
senterat experimentstadium. En beskrivning av instrumentet: 

Omfång: F, - f4. - Tre oktavers vidd: 478 mm. - Undre tangen
ter: belagda med elfenben, synlig längd 133 mm. Övre tangenter: 
ebenholts, synlig längd 87 mm. - Enge1sk f1yge1mekanik. - Ja
nitscharmusik (trumma, k1ockspe1). - Dämmare: se bi1d, nästa 
sida. - Tre peda1er och knäpeda1, jfr nedan. - Sträng1ängder: 
F, 165 cm, c L 28,5 cm, f4 55 mm. - Besträngning: F, - A, två
körig överspunnen, B, - Ass trekörig överspunnen, A - f4 tre
körig blank (långt ifrån alla strängar är original). - Träram, 
korta meta11förstärkningar (se bi1d). Två 1ängre spröjsar har 
ti1lfogats senare. - Exteriör: mahogny. - Längd: 220 cm, bredd 
106,5 cm, höjd 31 cm (corpus), 89 cm (ink1. ben). - Instrumen
tet är inte i spelbart skick. 

Mekaniken är - såvitt förf. kunnat fastställa 3 - av den typ 
som byggdes t.ex. av firman John Broadwood & Sons fr.o.m. 
1795,4 således av det slag som var helt dominerande i flyg
lar från 1800-talets början. Originellt i flygeln är arran
gemanget med tre pedaler + knäpedal. Det förefaller som om 
två av dessa pedaler (knäpedalen och en av de övriga, ev. den 
till vänster) skulle ha haft de vanliga funktionerna: däm
marepedal och una corda. De två övriga pedalerna har anbragts 
för trakterandet av en särskild effekt: "janitscharmusik", 
d. v. s. trumma och kl ockspel, som i nbyggts i corpus, under re
sonansbottnen. 5 Ett klaver med sådana för dans- och marschmu
sik avsedda effekter är helt ensamstående inom inhemsk pro-

1 Uppf. avStaufer och Heidinger i Wien 1824, jfr Norlind, Systematik 
der Saiteninstrumente, 2, sp. 65, 67 f. Wasenius, a.a., s. 84. 

2 Instrumentet har enligt accessionskatalogen haft en inklistrad lapp av 
samma typ som återfinns i övriga i Borgå hallstämplade instrument: 
"Nr 65. Ett stycke fortipiano, som förfärdigats härstädes hos Instru
ment-Fabriqueuren Henric Blomqvist. Besiktigadt och godt befunnit, in
tygar, Rådhuset i Borgå Stad, den 2 Februari 1824. E.Akeson. II Lappen 
har numera (1978) förkommit. 

3 Ramen befanns 3.1.1978 vara något skev: mekaniken kunde inte riskfritt 
tas ut. 

4 Jfr t.ex. skiss i Grove's dictionary of music and musicians, 6, s. 731. 
5 Några av pedalarrangemangets hävstänger saknas 1978. Förf:s förmo

danden är sålunda högst preliminära. 
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duktion. En renovering av detta instrument vore en synner-
1igen ange1ägen uppgift. 

CARL 

Blomqvist-flygelns dämmare, med dämmarelis
ten avlyftad. De långa spröjsarna i mitten 
och tiZZ höger har säkert tiZlfogats senare. 

GUSTAF B R U N S T R Ö M (1808-1851) TAVASTEHUS 

Produktion: ett tjugotal taffelpianon 
minst ett kabinettpiano 

Bevarade instrument: a) taffelpiano, Hämeenlinnan historial-
linen museo (8071) 

b) Finlands Nationalmuseum (59032:1) 
e) Sm (517), jfr. s. 11 
d) ett kabinettpiano i privat ägo foto

graferades på 1920-talet av okänd fo
tograf; denna tekniskt dåliga bild har 
avfotograferats av Museiverket 

Carl Gustaf Brunström föddes i Sverige den 11 juli 1808. 
Han var först instrumentmakargesäll inom sniekarämbetet i 
Stockholm, oeh arbetade därefter hos Olof Granfeldt därstä-
des 28 deeember 1830 - 27 augusti 1834. Sedan överflyttade 
han tilI Petersburg oeh var verksam hos klaverbyggaren Teodor 
Wittmarek 20 april 1836 - 11 oktober 1839. Brunström blev fin
ländsk medborgare den 27 oktober 1840, oeh anhöll den 14 april 
1841 om att blt ffiästare i Tavastehus. Där tillverkade han mu
sikinstrument tilI sin död, oeh det antas, att instrumenttill
verkningen övervägde. Den 6 juni 1846 hade han ingått äktenskap 
med Carolina Kommon. Brunström av1ed den 20 juni 1851. Bland 
kvarlåtenskapen kan nämnas ett taffelpiano, två halvfärdiga 
taffelpianon a 15 Rub., två gitarrer oeh en fullständig verk
tygsuppsättning. l 

1 kraft av sitt hantverkarprivi1egium ti11verkade Brun
ström så1edes musikinstrument och möb1er i Tavastehus 1841 -

1 Avskrift av Hämeenlinnan kaup. maistraatin pöytäkirja 14.4.1841, § 2, 
Sm-Kl.; brev 30.9. från lektor Idi Lindholm tilI Otto Andersson, Sm-Kl.; 
inbjudningskort i original tilI Brunströms bröllop 7 Sm-Kl.; Kahila, Hä
meenlinnan käsityön historia, s. 162 f. ; Tavastehus LA, Hämeenlinnan 
kaup. perunkirjat, 1851, nr 8. 
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1851. Manufakturdirektionens årsberättelser upptar en instru
mentmakare i Tavastehus 1842 (då dessa berättelser började ut
komma) - 1854, men tillverkningen upphörde sannolikt redan 
1851. åtmonstone år 1853 rapporterade Brunströms änka: I/Drif

ver ej handtverketl/} Brunströms tillverkningsvärden framgår 
inte av sammandragen i MDAB. Atminstone 1843 hade han en lär1ing. 2 

Samtliga bevarade taffelpianon av Brunström är av vad som 
kan anses vara normal l840-talstyp i landet: stämstocken är 
belägen längs instrumentets bortre långsida, stränghållaren 
är en järnskiva till höger, en spröjs har monterats i diskan
ten, och mekaniken är av engelsk typ. Dämmarna representerar 
ett mellanstadium: man hade frångått dämmarelådan, men bygg-
de fortfarande påliggande hävstänger (jfr s. 133). Konstruk
tionen är svårjusterad och arbetar långsamt. Brunströms snick
ararbeten är av högsta klass. 

Museiverket innehar ett 
fotografi efter dålig fotogra
fisk förlaga, föreställande ett 
kabinettpiano av Brunström. 
Det är okänt, huruvida Brun
ström i detta klaver har an
bragt s.k. sticker-mekanik 
(jfr s. 139) i likhet med t.ex. 
den samtida svenske klaverbyg
garen Rosenwall (jfr NM, 6030 
och ASHM, 7435) e1ler om han 
i likhet med E.G.Granholm i 
Helsingfors (slutet av 1830-
talet) använde Wornum-meka-
nik (jfr s. 140), i musika
liskt avseende förmer. 

Kabinettpiano av Brunström. 
Foto: Museiverket, enligt 
tekniskt dåligt fotografi. 

1 RA, MDir, hantverkarförteckning från Tavastehus 1853 i Ea 21. 
2 RA,~IDir, 1844: 65/24, hantverkarförteckning 1843 från Tavastehus. 
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ANDERS MAGNUS DAN N H 0 L M (1802-1836) HELSINGFORS 

Produktion: tio a tjugo taffe1pianon ? 
Bevarade instrument: ? 

Anders Magnus Dannholm föddes på Sveaborg den 18 mars 
1802. Hans far var snickaremästaren Johan Dannholm, f. 1765. 
Om hans utbi1dning är ingenting känt; hans namn har inte åter
funnits i S:ta Katarinas försam1ing i Petersburg. En möj1ig
het vore, att han gick i 1ära hos Henric Blomqvist i Borgå. 
Hans namn saknas dock b1and dem, som bodde i det b10mqvistska 
hushå11et. Dannholm bodde senast 1825 i Helsingfors, där han 
bevi1jades fabriksprivi1egier (jfr nedan). Tyd1igen var han 
föga exemp1arisk som företagare. Den 16.9.1828 bötfä11des han 
"för 010f1ig Brännvins försä1jning 1 sta resan". Den 2 juni 
1835 ingick Dannholm äktenskap med U1rica Ekholm, f. 1797. 
Han av1ed före fy11da 34 år "i 1ungsot" den 31 januari 1836. 1 

Snickaregesä11en A.M.Dannho1m erhö11 privi1egier för 
instrumentfabrik i Helsingfors den 7 maj 1825. 2 Fabriken sy

nes tidvis ha sysselsatt två mästare och högst tre arbetare, 
ofta färre. 3 Senast år 1835 torde fabriken i praktiken ha 
upphört. Vid bouppteckningstillfä11et 1836 anmä1de änkan, att 
apotekaren Aschan "hos hvi1ken af1idne Dannholm i lifstiden 
bott, i början af Junii månad sist1idet år [1835], för obe
ta1d hushyra fråntagit honom alI egendom, som dervid kunnat 
öfverenskommas, samt att Rättegång derom vore anhängig." Vid 
sitt frånfä11e förfogade Dannholm - förutom vissa person1iga 
ti11hörigheter - endast över verktyg tilI ett värde av 36 Rub. 
och 70 kopek. Skulderna uppgick däremot tilI över tvåtusen 
rubel. 4 Verktygsuppsättningen var knappast tillräcklig för kla
vertillverkning, men tyder ändå på, att Dannholm tillverkat 
klaver, och inte andra instrument. 
Dannholm ti11verkade taffelpianon 
(jfr t.ex. s. 21). 

Det är ett antagande, att 
av tidens standardmode11 

1 RA, H:fors förs.arkiv, komrnunionbok 1818-1835, pag. 55, 132; Åbo LA, 
mikrofilm 55570, H:fors förs., Döda 1836; jfr Borgå sv.förs., Stf 1814-
1820, pag. 137, Stf 1821-1829, pag. 157 f. 

2 RA, MDir, förteckning över fabriker ~ .. ] i Finland [1809-1842], i B 1. 
3 Kovero, a.a., s. 549. 
4 HStA, Bouppteckningar och Arfsskiftesinstrument för åren 1835-1837, 

nr 1418. 
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JOHAN ERIK E N G S T R ö M (1846-1898) 

Produktion: två taffe1pianon 
över femhundra pianinon 
ett femtiota1 f1yg1ar 

HELSINGFORS 

Bevarade instrument: pianino nr 159/1877, privat ägo, H:fors 
pianino nr 329/1885, Sm (506), jfr s. 12 

En1igt uppgifter från pianostämmare påträffas Engström-instru
ment i He1singfors-hem ännu på 1970-ta1et, doek inte i krävan
de bruk. 

Johan Engströms förä1drar härstammade från Sverige. Fa
dern, Johan Wilhelm, var född i Stockholm oeh modern, Lena 
Gustava, f. Stenberg, var född på Got1and. Johan Wilhelm E. 
var snörmakare i Helsingfors vid tidpunkten för Johan Eriks 
föde1se den 21 november 1846. 1 

Om Johan Erik Engströms karriär som k1averbyggare skri
ver Wasenius: 
"Efter att ha praktiserat hos den ansedda pianofabrikanten 
Thoresen [i Petersburgl erhö11 Engström, efter fyra års stu
dier, år 1867 sitt gesä11betyg i Petersburg. Med detta på fiek
an begav han sig för fortsatt utbi1dning först ti11 Stockholm 
oeh därifrån vidare ti11 DUsse1dorf oeh Paris, där han fann 
inträde som praktikant, främst i fråga om mekanik, hos den ee-
1ebra firman Erard. Ja, ehefen för den Erardska pianofabriken 
fann omsider ett sådant behag hos den sympatiska, unge mannen, 
främst med hänsyn ti11 hans vunna yrkesskiek1ighet, att han 
erbjöd Engström fast anstä11ning vid fabriken, där denne även 
utbi1dade sig ti11 en duktig pianostämmare. Men Engström hade 
andra p1aner i huvudet. Efter praktiken i Paris, oeh efter att 
ha utstått hunger1idanden vid Paris' be1ägring under tysk-frans
ka kriget, samt skräekseenerna vid kommunardernas oeh petro1ö
sernas framfart oeh en därpå fö1jande hungertyfus, återvände 
Engström ti11 hem1andet oeh sin hemstad, Helsingfors, varest 
han år 1872 erhö11 egna fabriksrättigheter oeh vid Niko1aiga
tan [Sne11mansgatanl, i gården n:o 19, som ti11hörde honom, 
grundade en fabrik för ti11verkning av pianinos oeh senare 
även av f1yg1ar, detta i en ska1a som måste anses stor för vå
ra dåtida förhå11anden. Byggnaden åt gatan rymde även en syn
ner1igt stor försä1jnings- oeh expositions1oka1 för hans instru
ment. 1 början ti11verkades, med undantag för tvenne taff1ar, 
utes1utande 1åga, bruna, raksträngade pianinos med smidda 
spröitsar [siel nitade i den gjutna stiftramen. Den tiden ak
tade man sig för he1gjutna järnramar anseende att träet ju 
doek spe1ar den huvudsak1iga ro11en beträffande k1angen oeh 
att man så1unda, genom undvikande av för myeket meta11, kunde 
ernå en mera karaktärsfu11, en så att säga mera person1ig ton, 
om oek detta ti11 en viss grad skedde på bekostnad av stämning
ens stabi1itet oeh tonens kraft. De första Engströmska piani
norna hade därför en ieke så ringa 1ikhet med de Erardska oeh 
Laborde-instrumenten. Tonen i det me11ersta registret var bäst. 
Obetyd1igt nasa1 närmade den sig något vio1onee11ens timbre oeh 
k1ang. Högsta oktaven i diskanten fö11 däremot av i k1ang, oeh 

1 HFörsA, kommunionbok 1870-1879, 1, pag. 129. 
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basen var ej märgfull. För dessa yttergränser av registret 
hade nog en fullständig metallram varit fördelaktig. Senare 
övergick därför Engström också till denna konstruktion, kors
strängade pianinos med fullständig metallram, varmed han ej 
blott vann större stabilitet, utan lyckades skapa en diskant 
som i tonens klarhet, men även mjukhet kunde tjäna som ett 
föredöllie ännu i våra dagar [1914] för många pianinos. Eng
ström blev i detta avseende en mästare på diskantens område. 
Dessa instrumentens musikaliska dygder i förening med det so
lida, samvetsgranna arbete som utmärkte desamma, samt den in
sikt och humanitet herr Engström utvecklade så inom fabriken 
som gentemot publiken, gåvo instrumenten spridning och hans 
pianofabrik en celebritet inom vårt land, lika stor som på 
sin tid välförtjänt. Herr Engström påtryckte sin affär samma 
sympatiska prägel, som i så hög grad utmärkte hans personlig
het. Bland yttre utmärkelser, som kommo honom tilI del för 
hans instrument var medaljen utmärkande första priset vid 
[Allmänna finska] utställningen i Helsingfors år 1876 [medal
jen med diplom tillhör numera Sibeliusmuseet]. Då den kejser
liga sommarbyggnaden vid Langinkoski uppfördes rönte Engström 
utmärkelsen att tilI densamma, för D.D.M.M:rs höga musiktrev
nad, få leverera ett pianinos [sic! Pianinot fanns innan vil
lan i Langinkoski byggdes, jfr s. 13]. Detsamma utfördes en
ligt ritning av överarkitekten, baron Seb. Gripenberg i re
nässanstil. Instrumentet var vackert, och hade undertecknad 
nöjet att vid besiktningen av detsamma konstatera dess även 
angenäma ton [jfr s. 13 f.]. 

Den Engströmska fabriken utvecklade sig i alla avseenden 
tidsenligt såväl tilI instrumentens konstruktion som yttre. 
Där tillverkades pianinos i svart, valnöt, mahogny. Senare be
gynte hr Engström förfärdiga även ett mindre antal kabinetts
och salongsflyglar, vilka också vunno erkännande och avnämare, 
om de också ej nådde högsta måttet för klang och glans i to
nen. Dessa såväl som hans stora mängd pianinos existera och 
spelas än inom familjer i vårt land. Antalet tillverkade pia
ninos har anslagits tilI fem a sexhundra. 

Den Engströmska fabrikens lokal var på sin tid ej blott mö
tesplats för kunder, utan också för pianostämmare in spe. En 
skicklig medarbetare, hr Axel Christiansson, välkänd inom hu
vudstadens musikkretsar, hade förfärdigat ett övningsinstru
ment för pianostämmare, så beskaffat att det efter slutförd 
stämning, medels några enkla grepp på den höjbara virvelbän
ken åter kunde göras ostämt. Den Engströmska fabriken blev 
därigenom också en plantskola för pianostämmare. Fabrikens 
arbetspersonal uppgick till 14-16 man. Herr K.A.Sandström var 
för fabriken en erfaren verkmästare under åren 1875-87, såle
des i tolv års tid. Han hade sedan affärens begynnelse prakti
serat vid densamma och egnade sig efter dess upphörande ännu 
partielt och privat åt samma bransch. Också herr J.A.Bask var 
en tid sysselsatt vid fabriken." 1 

Den engströmska fabriken upphörde år 1894 "av ekonomiska 
skäl". Johan Erik Engström avled den 11 januari 1898. 2 

1 Wasenius, a.a., S. 117 ff. 
2 Enligt anteckningar av Robert Viktor Engström. Kopia: Sm-Kl.; HFörsA, 

kommunionbok 1880-1910, 1, pag. 129. Dödsorsaken var "hjertslag", 
jfr HFörsA, Historiebok öfver Döde från 1890- (opag.). 
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Johan Erik Engström erhöll sitt fabriksprivilegium för 
"tillverkning af fortepianos" den 3 februari 1872. Fabriken 
var först belägen vid S.Esplanadgatan 12,1 men av annonser 
att döma flyttade fabriken rätt snart till den av Wasenius 
uppgivna adressen, Nikolajgatan (Snellmansgatan) 19. Beträf
fande arbetsstyrkan (utom mästaren) föreliggar följande exak
ta siffror: 1874: 9,1875: 10, 1877:12, 1878: 10, 1879: 8, 
1881: 14 och 1884: 10. 2 

Engströms pianinon var huvudartikeln. Produktionen var 
för våra förhållanden stor, och är känd för följande år: 1874 
(30 pianinon), 1875 (40), 1877 (40), 1878 (40), 1879 (40), 
1881 (40), 1884 (40), 1885 (30) samt 1888-89 endast "pianinoS".3 
Då sortimentet var fullt utbyggt på slutet av 1870-talet sa
lufördes fem modeller, av vilka två mindre och en större mo
dell synbarligen var av Engströms egen tillverkning, och två 
modeller av mellanstorlek inköpta från Tyskland. En priskurant 
(efter 1876) upptar följande modeller: 

N:o 1. Små pianinos. Korssträngade. Meter 1.18 hög, meter 
1. 45 bred. r . m. 875. 

N:o 1.a. Små pianinos. Dubbelt korssträngade. Meter 1.21 hög, 
meter 1.48 bred. r.m. 920. 

N:o 2. Halfhöga Pianinos. Korssträngade. Meter 1.28 hög, 
meter 1.50 bred. r.m. 1000. Weidenslaufer. 4 

N:o 3. Salong Pianinos. Korssträngade. Meter 1.28 hög, meter 
1.50 bred. r.m. 1100. Weidenslaufer. 

N:o 4. Salong ·Pianinos. Korssträngade. Meter 1.36 hög, meter 
1.52 bred. r.m. 1800. J.E.Engstr8m.Helsingfors. 5 

Av bevarade rapporter framgår inte huruvida Engström impor
terade sin mekanik färdig. Sannolikt gjorde han det ta åtmins
tone fr.o.m. ca 1874. Den rätt stora produktionen skulle då 
få sin förklaring. 

Wasenius nämner att Engström "senare" (s. 43) skulle ha 
börjat tillverka flyglar. Uppenbarligen var han bristfälligt 

1 HStA, mag.prot. 3.2.1872, § 7. 
2 MDÄB 1871-1876; HStA, fabriksförteekningar 

i De II 15-22; FOS XVIII, 1, s. 17. 
3 ibid. 

från Helsingfors 1872-1881 

4 Namnet Weidenslaufer är tydligt avbildat på priskuranten. Weidenslau
fer var en tysk klaverfirma, som existerade 1860-1885, jfr Miehel's 
Piano Atlas, s. 252. 

5 Priskuranten, samt J.E.Engströms medalj oeh diplom från Allmänna Fins
ka utställningen i Helsingfors 1876, åtföljde Robert Engströms testa
mentariska donation tilI Sm i januari 1975 (jfr s. 12 ff. ). 
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Priskurant från Engströms pianofabrik. Sibelius
museet. 

informerad, ty f1yge1ti11verkningen bedrevs åtminstone redan 
år 1873, ett år efter starten. 1 en tidningsnotis år 1873 
skrevs: "Under arbete äro fHr närwarande äfwen några flyglar 
af olika storlek hwilka också torde komma att blifwa goda 
instrumenter."l Och även det som bevarats av EngstrHms rappor
ter till myndigheterna ger vid handen, att f1yglar närapå he-
la tiden hHrde till tillverkningsprogrammet. Enligt dessa rap
porter byggdes år 1874 8 flyglar, 1877 8 st, 1878 10 st, 1879 
10 st, 1881 4 st och 1884 2 st. 1885 byggdes ingen flygel, men 
åren 1886 och 1887 byggdes åter "f1yglar".2 FHrf. har inte va
rit i tillfälle att granska någon av dessa flyglar. Det är okänt 
huruvida mekaniken var av traditionel1 enge1sk typ; ev. kan 
Engst~Hm dock ha övergått till Erards mekanik med dubbel ut
lösning, som då kan ha importerats färdigbyggd. 

1 Uttalande av kapellm. Emanuel i HD 3.1.1873. 
2 HStA, fabriksförteckningar och rapporter 1872-1883 i mag.ark., De II 

15-23; FOS, XVIII, senare de1en, 1 (1884) s. 17, 2 (1885) s. 149; ibid 
förra de1en 3 (1886), s. 50, 4 (1887), s. 51. Fabriksrapporter saknas 
i HStA efter 1884, och Engströms fabrik återfinnes inte i FOS efter 
1887. 
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Engströms fabrik är utan tvivel en av de viktigaste 
plattformerna för 1900-talets klaverindustri i Finland. Han 
byggde som den förste i landet pianinon av modern typ, d.v.s. 
korssträngade pianinon med helmetallram, modern mekanik och 
med capo tasto. Även om fabriken år 1894 hade kommit till det 
läget, att konkurrensen utifrån inte kunde klaras, hade verk
samheten haft betydelse för framtiden. Man har svårt att tän
ka sig att klaverfirman Hellas skulle ha kunnat få en lyckad 
start år 1901 utan den tradition som byggts upp, låt vara, att 
ett uppehåll på några år följde efter den engströmska fabrikens 

upphörande. 

Annons av Engström i Helsingfors Dagblad 22.12.1877. 

OLOF G R A N F ELO T (1793-1850) ABO (STOCKHOLM) 

Produktion: ett hundrata1 taffe1pianon i Abo 
enstaka f1yg1ar i Abo 

Bevarade instrument: taffe1piano u.nr, Sm (33), jfr s. 15 
d:o nr 22/1824, privat ägo 
d:o nr 49/1826, privat ägo. Rak k1aviatur 
d:o nr 53/1826, Helsingfors stadsmuseum (XLII:25) 
d:o onumr./1826, Fin1ands Nationa1museum (5439) 
d:o nr 68/1827, Abo stads historiska museum (13279) 

Svängd k1aviatur 
d:o nr 69/1827, Sm (145), jfr s. 16 
d:o nr 73/1827, privat ägo 
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d:o nr 81/1827, privat ägo. Svängd k1aviatur 
d:o nr 86/1827, privat ägo, jfr bi1d i Wasenius, a. a. , 

s. 85. Svängd k1aviatur 
d:o nr 91/1828, privat ägo. Svängd k1aviatur 
d:o nr 93/1828, Abo stads historiska museum (13040) • 

Svängd klaviatur 
d:o nr 95/1828, privat ägo (1940-talet) 
d:o nr 96/1828, Sm (CB 245) , j fr s. 16. Svängd k1aviatur 

Dessutom har instrument byggda fr.o.m. 1828 i Stockholm beva
rats, bl.a. ett taffelpiano mcd svängd klaviatur (Musikmuseet 
nr 601, jfr bild i Norlind, Systematik der Saiteninstrumente, 
2, sp. 67 f.) samt ett kabinettpiano (Musikmuseet, 2221). 

Olof Granfe1dt föddes år 1793 i Bara i Malmöhus Iän. Han 
lämnade sin hemort 1817 och nådde småningom Petersburg, där 
han 1820-1822 gick i lära hos instrumentmakaren Ludwig Llidecke. 
Från ju1i 1822 tilI mars 1823 var han anstäl1d hos Henric Blom
qvist i Borgå. Därefter begav han sig vidare tilI Äbo (inte 
tilI Stockholm, som flyttningsbetyget från Borgå gä11de). 1 
Abo in1edde han tillverkning av pianon, efter att den 15 okto
ber 1823 ha erhållit privilegium för "en Fabrik, för ti1lverk
ning af Musicaliska Instrumenter." Fabriken benämndes Instru
mentfabriken Musica. Efter att först ha haft sin rörelse i kop
parslagaren 01longrens gård i Östra kvarteret nr 68 flyttade 
Granfeldt 1824 tilI den s.k. Seipelska gården (ej att förväxla 
med Seipelska huset vid Slottsgatan); han hade näm1igen ingått 
äktenskap med kä11armästaren Axel Anders Lindströms änka, som 
där bedrivit värdshusrörelse. Denna upphörde, när Gran-
feldts instrumentfabrik överflyttade dit .. 1 oktober 1825 
flyttade instrumentfabriken tilI nr 96 i Norra kvarteret, 
"första porten tilI wenster från Aningaistullen". Våren 1826 
vann Granfe1dt förening med stadens snickare-ämbete, vilket 
underlättade anstä11andet av lärlingar. Efter ytterligare flytt
ningar och komplicerade fastighetsaffärer hade man nått fram 
tilI den katastrof som drabbade staden den 4-5 september 1827: 
Abo brand, som förstörde största de1en av staden. 1nstrument
fabriken Musica förb1ev oskadd, men Granfeldt fann snart, att 
instrumentfabriken var olönsam i en utarmad stad. 

Graufe1dt flyttade tilI Stockholm 1828, och fortsatte 
tillverkningen där. Han räknades tilI de 1edande tillverkarna, 
och antogs 1844 tilI associ€ i Kung1iga Musikaliska Akademien 
"för hans förtjänster om pianofabrikationen". Granfeldt avled 
i Stockholm år 1850. 1 

Olof Granfe1dt erhöll alltså sitt fabriksprivilegium i 
Abo den 15 oktober 1823. 2 Fabriksförteckningar från denna tid 

1 Forslin, Alfhi1d, Olof Granfe1dt, instrumentmakare i Abo 1823-1828. Många 
intressanta biografiska notiser återfinns här, samt många väsent1iga iakt
tagelser om Granfeldt-instrumentens exteriör. Däremot är beskrivningen 
av instrumentens mekanik i vissa avseenden bristfä11ig. - Se vidare 
SoLex-75, 3, arto Granfe1dt, Olof (EH), samt Nor1ind, Från pianofortets 
barndom, s. 48. 

2 RA,}IDir, förteckning över fabriker och manufakturinrättningar i Finland 
[1809-1842], i B 1. 
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finns varken i Stadsarkivet i Abo eller i Riksarkivet. Det 
måste antas, att Granfeldts arbetsstyrka ätminstone tidvis om
fattade rätt mänga gesäller och lärlingar, ty ärsproduktionen 
bör vissa är ha överstigit tjugo klaver, av numreringen att 
döma. Forslin uppräknar nägra av dessa gesäller,l den mest 
kända av dessa var Eric Gustaf Johansson (sedermera Granholm), 
som inflyttat frän Nagu i november 1824 2 och sälunda fanns 
hos Granfeldt under fabrikens mest produktiva tid 1826-1827. 
Granholm följde med Granfeldt till Stockholm är 1828, och blev 
med tiden Finlands ledande klavertillverkare i mitten av 1800-
talet. 

I en annons i Abo Tidningar den 26 november 1823 angav 
Granfeldt sitt tillverkningsprogram: 

"Dawids Harpor med e11er utan peda1, stHrre oeh mindre F1y
ge1fortepianos, så wä1 af Enge1skt som Wiener eonstruetion, 
enk1a Fortepianos af åtski11iga stor1ekar, Zittror oeh Gui
tarrer, samt Hfrige Sträng-Instrumenter." Dessutom stod Gran
fe1dt ti11 tjänst som stämmare oeh reparatHr. 

Det är osäkert, om detta program förverkligades i hela sin 
vidd. Ingen davidsharpa 3 av Granfeldt är känd, och inte heller 
nägot av de mindre instrumenten. Men självfallet kan rätt mänga 
gitarrer m.m. ha byggts, och gått förlorade. Mest uppseende
väckande i annonsen är omnämnandet av "Wiener construction", 
en mekaniktyp som spreds på tyskt språkomräde (jfr s. 130f.) men 
som tydligen hade varit aktuell även i Petersburg. (Inget instru
ment av Blomqvist i Borgå kan förknippas med termen.) Därest 
Granfeldt faktiskt byggde instrument med Wiener-mekanik ("Prell
zungenmechanik") kan det kanske ha gällt hans flyglar, som dä 
och dä omnämndes i annonser. 4 Det mäste betonas, att inget sä
dant instrument, vare sig av Granfeldt eller av nägon samtida 
Petersburg-byggare, har kommit till förf:s kännedom. 

Instrumentfabriken Musicas huvudartikel var taffelpianot 
med engelsk mekanik. Det pä s. 15 beskrivna instrumentet är av 
det slag som kan benämnas 1820-talets standardtyp i Petersburg 
och Finland: måtten m.m. liknar mycket nära Blomqvists taffel-

1 Forslin, a.a., s. 5 f. oeh s. 9 f. 
2 Jfr ämbetsbetyg fHr E.G.Johansson av kyrkoherdeämbetet i Nagu 3.1.1978, 

Sm-Kl. 
3 En av peda1harpans fHregångare, jfr HHijer, Musik-1exikon, s. 180. 
4 T.ex. ÄT 4.1.1826. 
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pianon med engelsk mekanik (jfr s. 9) och dessas sannolika 
förebilder (jfr s. 36 f.). Besträngningen hos Granfeldt (ge
nomgående tvåkörig) avviker från Blomqvists; huruvida detta 
kan återföras til1 förebilder i Petersburg har inte kunnat 
avgöras. 

Majoriteten av de bevarade Abo-taff1arna av Granfe1dt 
har svängd klaviatur, en konstruktion som Nor1ind sätter i 
samband med en i Wien av Georg Staufer och Maximilian Haiding
er år 1824 gjord konstruktion. 1 Därest Nor1inds förmodande 
är korrekt, är Granfe1dts svängda k1aviatur ett vittnesbörd 
om, att impu1ser på klavertil1verkningens område kunde nå 
Finland direkt, utan omvägen över Petersburg. Det bör nämnas, 
att inget av de talrika i Petersburg byggda klaveren, som nått 

våra museer, har konstaterats ha svängd klaviatur. 

Svängd klaviatur. Granfeldts instr. nr 69/1827 
(Sm nr 145) 

Sannolikt tillverkades denna klaviatur fr.o.m. slutet av år 
1826, ti11 en början dock para11e11t med den äldre typen. 1 en 

annons i Abo Tidningar den 6 december 1826 bjuds klaver med 
svängd klaviatur ti11 sa1u: 

1 Norlind, Från pianofortets barndom, s. 47 f. Norlind hänvisar tilI A}~ 
1825, sp. 728, där texten Iyder: "J.G.Staufer und Haximil. Kaidinger 
[sic!] in Wien, [Patent] flir eine andere Gestalt der Tastatur." 
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"Ett Flygel Fortepiano, Fortepianos af nyare sort med run
dad e1aviatur, wanliga Fortepianos såwä1 af mahogne som bet
sade, alla med flyge1mekanik." 1 

Ett allmänt intryck av Granfeldts produktion är att han un-
der åren 1827 - 1828, då produktionen var som störst, byggde 
robustare och solidare instrument än konkurrenten i Borgå 
(Blomqvist). Oetta kan ha samband med den nya möbelstil (em
piren) som slog igenom dessa tider. Flera av de bevarade instru
menten av Granfeldt skulle med små åtgärder kunna göras spelba
ra. Stämningsbeständigheten är dock låg enligt en senare tids 
normer, på grund av träramen utan metalldelar. Men det bör ob
serveras, att man så sent som år 1875 ansåg det vara nödvändigt 
att stämma pianon i hemmen "fyra gånger om året", och oftare, 
om klaveret användes till dansmusik. 2 

~E~R~IK~~G~US~T~A~F ___ G~R~A~N~H~O~L~M (1807-1872) HELSINGFORS 

Produktion: ea 490 taffe1pianon (samt royal-pianon m.m.) 
ett tiota1 flyg1ar 
några kabinettpianon 
ea 25 pianinon 

Bevarade instrument: 
1. Taffe1pianon, Royal-pianon, Roya1inos ete. (Granho1m sam

manförde dessa taffe1-formade instrumenttyper i en fort-
1öpande nummerserie.) 

a) nr 66/1843 Borgå, J.L.Runebergs hem. Taffe1piano 
b) nr 88/1845 Äbo stads historiska museum (lagret). Taffe1p. 
e) nr 91/1846 Äbo stads historiska museum (lagret). Taffe1p. 
d) nr 101/1846. Sm (167). Jfr s. 17 
e) nr 115/1847. Karleby, K.H.Ren1unds museum. Taffe1piano 
f) nr 166/1850. Privat ägo 
g) nr 219/1854. Privat ägo 
h) nr 224/1854. Iisalmi, Juhani Ahon museo 
i) nr 227/1854. Helsingfors stadsmuseum (XLII:136). Royal. 
j) nr 232/1855. Tornion museo (2682). Royalino? 
k) nr 235/1855. Privat ägo 
1) nr 247/1855. Perniön museo. Royalino? 
m) nr 254/1855. Privat ägo 
n) nr 274/1856. Privat ägo 
0) nr 320/1858. Privat ägo. Royal. 
p) nr 322/1859. Privat ägo 

1 Granfe1dt avsåg säkerligen den enge1ska mekaniken med "flyge1mekanik". 
Preeiserandet var tyd1igen ange1äget: Blomqvist byggde ju som känt 
även sin enk1are mekaniktyp (jfr s. 35 f.) i mitten av 1820-talet. 

2 Riehman, Anvisning, s. 9. 
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q) nr 343/1860. Helsingfors stadsmuseum (XLII:24). Royalino. 
r) nr 345/1860. Privat ägo 
s) nr 357/1860. Privat ägo 
t) nr 370/1862. Esbo museum. Royal. 
u) nr 413/1863. Sm (418). jfr s. 18. Royal. 
v) nr 446/1864. Finlands Nationalmuseum (58132). Royalino. 
x) nr 449/1864. Privat ägo 
y) nr 454/1864. Jyväskylä, Keski-Suomen museo 
z) nr 460/1865. Tampereen yliopisto, Kansanperinteen laitos. 

Royal. 
å) nr 484/1866. Tavastehus, Sibelius födelsehem. Royalino. 

numret okänt: 
Leppävirran museo 
Hämeenlinnan historiallinen museo (5566) 
Rautalammen museo. Royal. 
Äbo stads historiska museum (17156). Royal. 
Österbottens historiska museum, Vasa. Taffelpiano. 
Dessutom några instrument i privat ägo. 

II. Flyglar 
a) nr 4 (utan årtal).Helsingfors stadsmuseum (XLII:3) 
b) nr 5.1850. Privat ägo 

111. Kabinettpianon 
a) (u.nr) Finlands Nationalmuseum (3121) 
b) (u.nr) Fin1ands Nationa1museum (32085) 

IV. Pianinon 
a) nr 1/1852. Finlands Nationa1museum (57006) 
b) nr 3/1853. Privat ägo 
c) nr 20/1862. Fin1ands Nationa1museum (40124) 

Kommentar: Därest varje nummer i ovan anförda serier motsvaras 
av til1verkade instrument, sku11e Granho1ms totala produktion 
omfatta över femhundra klaver. Om man tar del av Granholms rap
porter tilI myndigheterna, samt siffrorna i hantverksförteck
ningarna i Helsingfors, finner man, att produktionen var åt
skilligt 1ägre. Det är möjligt, att rapporterna av t.ex. skat
tetekniska skäl inte upptog hela tillverkningen. De av Gran
holm tillverkade mindre instrumenten, violiner, kantelen o.s.v., 
enligt Wasenius (a.a., s. 86) c:a 500, omnämns överhuvudtaget 
inte i hantverksförteckningarna. 

Erik Gustaf Johansson (sedermera Granholm) föddes den 3 
februari 1807 i Nagu. Han var son tilI "fiskaren i Spink strand" 
Johan Ericsson och dennes hustru Stina Henriksdotter. l Karl Wa
senius, vars far Carl Gustaf Wasenius hörde tilI Granholms um
gängeskrets, har förmedlat en uppgift som sannolikt återgår på 
uppgifter av Granholm sjä1v, näm1igen att han vore född på 
Ä1ands hav - he1t rim1igt i sjöfararkretsar. Wasenius fortsät
ter: 

"Erik Gustaf kom i lära hos instrumentmakaren Granfe1dt i 
Äbo,2 men överflyttade efter Äbo brand 1827, jämte denne, tilI 
Stockholm, därvid han fortfarande praktiserade hos Granfeldt 
och i umgänget med en finsk yrkeskamrat lärde sig, på svenskt 

1 Ämbetsbetyg från kyrkoherdeämbetet i Nagu församling 3.1.1978, Sm-Klo 
2 Enligt ämbetsbetyget f1yttade Granholm tilI Äbo den 14.11.1824. 
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botten, - finska. Efter att hos Granfeldt ha blivit utlärd 
begav sig Granholm tilI Petersburg, där han erhöll anställ
ning hos den tyska instrumentmakaren Grasse. Hos denne blev 
Granholm 1833 'verkgesäll'. Två år därefter återvände han tilI 
hemlandet och etablerade, efter att år 1835 ha erhållit mäs
tarebrev, egen pianofabrik i Helsingfors, vilken existerade 
tilI år 1866 då affären nedlades. Fabriken, belägen i hörnet 
av Fredriks- och Andregatan [Lönnrotsg.], begyntes i liten 
skala, men tillväxte under Granholms idoga och insiktsfulla 
ledning så, att den slutligen hyste 12-20 arbetare, lärlingar 
och gesäller. Bland dessa funnos, förutom finnar, också svens
kar, tyskar, ja t.o.m. en ungrare. Den sistnämnda, vid namn 
Gurkowicz, antogs vara en från hemlandet av politiska orsaker 
relegerad student. Fin och bildad (en tillika utmärkt arbetare) 
stod han i relationer med prof. Rein sen. härstädes. Vid fab
riken var bl.a. anställd en svensk verkmästare vid namn Öst
ling, så mångsidigt skicklig att han senare, under prof. Mo
bergs och Arppes tid, skall ha blivit anställd som fysikalisk 
tekniker vid universitetet. Bland de avancerade arbetarne må 
noteras verkmästarne Forsström och Bergström, finnar, samt 
Hartmann (tysk), som spelade bra piano. Några av Granholms 
verkmästare s logo sig ner i Petersburg, där de - utgångna ur 
Granholms förträffliga skola - uppställde egna affärer och 
blevo duktiga fabrikanter. Det gick också rigoröst tilI från 
början tilI slut i Granholms fabrik. Förrän någon antogs i lä
ra måste han provspela för Granholm på fiol eIler annat instru
ment, för att klargöra sitt musikaliska gehör, annars antogs 
han ej. Gesällerna hade lön och bodde ute i staden. Lärgossar
na åtnjöto ingen lön, men hade mat och rum samt arbetskläder 
fritt. Dock bereddes dem tillfälle att genom inkomst medels 
överarbete förskaffa sig en finare kostym. Granholm såg också 
tilI att de besökte den s.k. 'söndagsskolan'.l Och det gällde 
nog för lärlingarne att komma hem i tid från dessa afton- och 
eftermiddagslektioner, ty porten stängdes på reglementerad tid, 
och fader Granholm höll portnyckeln isin vård. 

Erik Gustaf Granholm var dock ej blott en ordningens man 
utan ock en ständigt vaken och framåtsträvande person, en man 
som tog sin uppgift från den konstnärliga sidan, en man med 
vyer och det belevade umgängets takt parad med en entusiasm 
för arbetet och en yrkesskicklighet och mångsidighet, som in
gav vördnad. Intet gjordes å hans fabrik med utvecklingen dö
dande chablonmässighet. Den ena modellen följde på den andra; 
påfunna förbättringar tillämpades. Han följde med sin tid. 
Först konstruerades raksträngade, sedan korssträngade tafflar 
med smidda 'spreussar' a la Erard, sedan sådana med helram, 
gjutgods; antagligen från Högfors. Därpå byggde han höga, rak
strängade pianinos med hemgjord mekanik. Även jakarandafaneret 
tilI tafflarne klosågades tilI en början hemma. Ja, det berät
tas som ett sällsynt vackert föredöme att hr Granholm med maka 
själva deltagit i detta arbete. Honnör för sådant folk! Allt 
marqueteriarbete, med sink och olika färgade trädslag, gjor
des också tilI största delen hemma. Senare togs dock filten 

1 En skola som inrättats för hantverkeriernas lärlingar, med tanke på 
deras förkovran i centrala skolämnen. Jfr Heikel, Bidrag tilI belysan
de av hantverkeriernas i Helsingfors utveckling .... , s. 119. 
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från Petersburg och än senare från Tyskland, varifrån man nu
mera också begynte taga faner och mekanik. Denna fortsatta ut
veckling förskaffade Granholms fabrik och instrument allt mer 
ökat anseende. De Granholmska tafflarne med deras djupa, me
talliska ton, deras flygelartade bas och med pianinona tävlan
de diskant levererades över hela landet, forslades med häst 
ända upp tilI Uleåborg; ja, vid ett besök i Hamburg fann Gran
holm ett av sina instrument i en tysk familj därstädes. Kronan 
p~ verket satte Granholm, då han tilI sina mån~a hundradetal taff
lar samt pianinos ännu, på sistone, fogade flyglar, större och 
mindre (s.k. 'royalinos') [Wasenius terminologi är här missvi
sande.]. Alla artister, som konserterade i Helsingfors, spela-
de Granholms instrument, besökte honom och övade sig hos ho-
nom. 1 hans hem sågos bl.a. Ole Bull, Straubinder, Mortier de 
Fontaine, Anton Dor, Rancheray, Jenny Lind, [Christian] Keller
man, samt av finnar och Helsingforsare: [Fredrik] Pacius, 
[Karl] Collan, [Rudolf] Lagi, Svärdsjö, [Carl Gustaf] Wasenius, 
varvid Pacius - mellan frukostarne - ofta påkallade Granholms 
hjälp för sina kroniskt återkommande violinreparationer, där-
vid Pacius med en smärtans min höll sig för öronen då locket 
på hans kära, men av honom så malträterade violin bräcktes upp 
med ett krasande ljud. Bland finnarne förmärktes ännu en intres
sant person, som ofta besökte Granholm. Det var Elias Lönnrot, 
som uppmanade G. att förfärdiga kanteler och som med intresse 
följde tillverkningen av dessa instrument. Utom en heI mängd 
kanteler förfärdigades hos Granholm ännu gitarrer och fioler. 
Inalles torde antalet av dessa å Granholms fabrik tillverkade 
små instrument ha stigit tilI c:a 500; en även på detta område 
respektabel siffra. Ar 1866 nedlade Granholm sin affär. Han 
dog [i kräfta] den 17 dee. 1872;1 var gift med Elisabet Forss. 
Deras enda barn är [överarkitekten,] statsrådet Flor. (Floren
tinus] GranhoZm. n2 

Ett par biografiska notiser må här tilläggas. Granholms anseen
de synes ha tilltagit kontinuerligt, och han uppfattade sig 
själv - berättigat - som den ledande auktoriteten på detta om
råde i Helsingfors - jfr s. 92. Det intresse för de anställda, 
som framskymtar i Wasenius text, tog sig bl.a. uttryck i, att 
han år 1848 blev stiftande medlem i Hantverks-Societetens Un
derstöds- och Pensionskassa. en kassa som bl.a. mottog pengar 
från de forna skråkassorna. '3 Ar 1850 förordnades Granholm att 
vara en av "stadens äldste~4 han blev medlem av den grupp av 
förtroendemän, med viiken magistraten stod i kontakt beträffan
de stadens angelägenheters skötsel, särskilt "så snart ett ären
de i någon mån var av principiell natur"~ 

Det råder inget som helst tvivel om, att Granholm lyckades 
även i ekonomiskt avseende. Efter hans död var boets tillgång
ar aktningsvärda. Slutsumman i bouppteckningen är ansenlig: ca 
75,000 mark. 6 

1 HFörsA, Historiebok över döde Maj 1868-1879, (opag.), 17.12.1872. 
2 Jfr RA, H:fors kyrkoarkiv, kommunionbok, ståndspersoner 1836-1856, pag. 288. 
3 Handtverkeriet och dess historia i Helsingfors, 5, NP 1.3.1914. 
4 HStA, mag.prot., 11.12.1850, § 7. 
5 Wiherheimo, Det kommunala livet, s. 253 f. 
6 HStA, Bouppteckningar och arvskiftesinstrument 1873-1874, nr 5852. 
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1 n s t r u m e n t v e r k s t a den 
Granholm hade anlänt till Helsingfors vid nyårstiden år 

1835, och införde då följande annons i Helsingfors Tidningar 
(3.1.1835) : 
"Jemte det jag, fHr kort tid sedan anllnd frln S:t Petersburg, 
hlrmedelst flr Iran tillklnnage, att hos mig finnes tilI salu 
ett nyss fHrflrdigadt pianoforte, slsom prof eIler mlsterstycke, 
i afseende I min ansHkan, att slsom Instrumentmakare fl nedsltta 
mig i Helsingfors Stad, flr jag tillika Iran underrltta, att jag 
fHrflrdigar nya Flyglar, pianoforte, guitarrer och violiner, 
samt reparerar gamla. Mitt logis Ir uti Forman Ämans glrd, vid 
Stora Robertsgatan uti Nystaden." 

Den 21 februari återkom Granholm i Helsingfors Tidningar: 
"sedan jag numera beslutat qwarstanna i denne Stad" utfHrs 
"sl wll stlmning af Pianoforte som instrumenters stlndige un
derhlllande fHr dem som sl Hnska, af mig, enligt Irsackord." 

Granholms beslut att slå sig ned i Helsingfors kan ha samman
hängt med flera omständigheter. Fredrik Pacius hade nyligen 
blivit utsedd till musiklärare vid universitetet. Han anlände 
omsider i februari 1835,1 vilket naturligvis innebar, att ef
terfrågan på musikinstrument kunde tänkas öka. Och den vakne 
Granholm hade säkert märkt, att det på detta område fanns ett 
tomrum i Helsingfors: instrumentbyggaren Anders Lindros ha-
de avlidit 1832, och de två klaverbyggare som fanns i staden, 
Anders Dannholm och Johan Lönnqvist, kunde år 1835 knappast 
attrahera fordrande köpare (j fr s. 41 och s. 80 ). 

Granholm vann burskap som musikalisk instrumentmakare i 
Helsingfors den 11 april 1835,2 och verkade de första åren i 
forman Amans gård. Ar 1839 flyttade han till den av Wasenius 
nämnda adressen, hörnet av Andre- [Lönnrots-1 och Fredriksga
torna: där företaget skulle förbli verksamt till 1866. Verk
staden i forman Amans gård kom därefter en tid att inhysa den 
rörelse som drevs av instrumentmakaren Lönnqvists änka, med 
J.C.Wancke som verkmästare (jfr s. 81 ). Från år 1840 omnämns 
Granholms instrumentverkstad stundom även i fabriksförteck
ningar från Helsingfors, som datum för privilegiet nämns 29 
maj 1840. Dock upptas i dessa förteckningar inga tillverknings
värden etc., utan endast kommentaren: "Se förteckningen öfver 

1 Andersson, Den unge Pacius, s. 88 f. 
2 Detta datum nlmns konsekvent i bevarade hantverkarfHrteckningar. 
3 Annons i HT 28.9.1839. 
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handtverkare".l 
Ett studium av Granholms hantverksrapporter - några har 

bevarats i original, och andra har citerats i hantverksförteck
ningar - bekräftar, att arbetsstyrkan, som Wasenius uppger, 
oftast uppgick till ett drygt tiotal gesäller och lärlingar. 
Lägger man därtill arbetskraften vid Granholms möbelfabrik 
(jfr nedan) kan man för vissa år efter 1850 komma upp till ca 
20 anställda. Rörelsen synes ha utvidgats betydligt just i 
början av 1850-talet. 2 och gick ti11baka först 1866. Några av 
uppgifterna om årsti11verkningen belyser företagets omfång 
(jfr dock kommentar på s. 51). Ar 1853 til1verkades "13 st Mu
sika1iska instrumenter", värde 2.600 Rub., 1856 tretton pia-

I 

non, 2.900 Rub., 1859 sexton pia~on, av vi1ka "8 Roya1pianos, 
6 vanliga pianos [taffe1pianon], 2 pianinos", 4.200 Rub., 1861 
"18 st Fortepianos", 4.700 Rub. och 1865 "Pianofortes 18 st.", 
värde 16.500 mk. 3 

Wasenius uppgift om, att Granho1m isin ti11verknings 
slutskede importerade mekanik från Tysk1and har inte kunnat 
bekräftas av dessa rapporter. En typisk formu1ering gä11ande 
materia1åtgången är t.ex. den från år 1862 (17 pianon): 
Inhemskt materiaZ 

"Grahn, Furu, Björk, A Z 
samt diverse MetaZZar
tikZar. " 

UtZändskt materiaZ 
"Mahogni, Jakaranda, EbenhoZtz, 
Ek, Rödbok samt EZfenben, 
StåZsträngar, Koppartråd, skruf
var, Lås, Gångjern etc a Dessutom 
ock Fi Uar af fZere sorter." 4 

Rapporten för år 1865, verkstadens sista fu11ständiga verk
samhetsår, är snar1ik. 5 

Ännu år 1864 hade Granholm tilltro til1 framtiden: den 3 
september detta år efterlyste han i annons i HT ynglingar som 
ville gå i instrumentmakarlära. Men 1866 gick konjunkturen 
brant nedåt. Granholms egenhändiga rapport för detta år lyder: 

1 HStA, Mag.ark., fabriksförteckningar i De II 7-10. 
2 Jfr bl. a. annons i HT 29.3.1854: "undertecknad, som under de sednaste 

åren betydligt utvidgat sin fabriksrörelse". 
3 HStA, Mag.ark., hantverkarförteckningar och rapporter 1850-1866 i 

De 1:1-19; RA,MDir, hantverkarförteckningar från Helsingfors 1850-
1866 i Ea 21, Ec 4 och Ec 8. Jfr även Kovero, a.a., s. 551. 

4 HStA, Mag.ark., rapport från Granho1m för 1862 i De 1:16. 
5 D:o för 1865 i De 1:18. 
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ffInrattningen har blott under loppet af sex (6) m&nader af 
1866 varit i aktiv verksamhet och har undertecknad till Wal
loflige Magistraten harstades den 17 November sistförlidne &r 
inlemnat uppsagning för innehaft Burskap såsom Musikalisk 
Instrumentmakare. He lsingfors den 11 Februari 1867. 

E.G.Granholmff 1 

Vid sidan av hantverkarprivi1egiet innehade Granho1m även ett 
fabriksprivi1egium gä11ande möbe1ti11verkning. Detta erhö11 
han år 1840. 2 Omsättningen synes ha varit mått1ig, och anges 
inte k1art i MDÄB, där det t.ex. för 1856 heter: "Bedrifves 
i sammanhang med ägarens instrumentverkstad och med dervid 
anstä11d arbetspersonal." Den uppgivna arbetsstyrkan uppgick 
någon gång ti11 ett tiota1, men var oftast mindre. 3 För år 
1861 anmäldes beträffande möbe1fabriken: "1nrättningen har ej 
varit i verksamhet" 4 och för år 1862 1öd rapporten: "Röre1-
sen ned1agd".5 

1 viss mån bedrev Granho1m även hande1 med andra ti11verkares 
k1averinstrument. Detta framgår av annonser, t.ex. den 24 ok
tober 1857 i HT: "Äfwen finnes hos mig Royal i n 0 s och 
F 0 r t e pia n 0 s af berömda mästare i S:t Petersburg." 

"D e n e n a modellen f ö j d e p å den 
a n d r a" 

Tre egenskaper var utmärkande för instrumentmakaren 
Granholm: kvalitet, en för finländska förhållanden stor pro
duktion samt mångsidighet. Ingen annan klaverbyggare i landet 
torde någonsin ha haft ett så mångsidigt tillverkningsprogram: 
taffelpianon, royal-pianon m.m., flyglar, kabinettpianon och 
slutligen pianinon. Vad kvaliteten beträffar vittnar de många 
bevarade instrumenten vältaligt härom. Med lämplig vård har 
de kunnat hållas i spelbart skick överraskande länge. 

Samtida kännare lovordade naturligtvis instrumenten. Re
dan år 1844, innan sortimentet var fullt utbyggt, rekommende
rades de granholmska instrumenten av bl.a. självaste Fredrik 
Pacius. 6 Och år 1857 skrev musikkritikern m.m. Axel Gabriel 
Ingelius följande: 
"Hans instrument äro utmärkt goda. B1and hans pianoforte1ager 
kan man dessutom vä1ja me11an instrumenter af olika tonfärg, 

1 HStA, Mag.ark., rapport från Granho1m för 1866, i De 1:19. 
2 Kovero, a.a., s. 552. 
3 MDÄB 1842-1860. 
4 
5 
6 

RA,MDir., fabriksförteckning för 1861 från Helsingfors, i Ec 9. 
HStA, Mag.ark., fabriksförteckning för 1862,i De 11:5. 
HT 11.5.1844. 
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än med silfwerklang, än med den mjuka, CLAIR OBSCURA tonen, 
som så wäl ägnar sig för accompagnement till sång, än med den
na stolta, grandiosa klang, som så wäl skickar sig till piano
fortespel utan sång eller med orkester. Sannerligen, de Gran
ho1mska instrumenterne äro bättre än de flesta utländska, och 
det anar undertecknad, att ut1ändarne snart nog härifrån börja 
requirera sina pianos, pianinos och flyglar. Det finnes blott 
en i landet, sorn kan täfla med hr G., och det är instrumentma
karen Malm i Abo, ehuru denne, hwad angår mångsidighet af fritt 
wal b1and olika tonfärg, lärer kunna skänka palmen åt hr G." 1 

Granho1m fann sig föran1åten att offent1igen påpeka, att denna 
notis införts utan hans vetskap, och att dess "öfwerdrifwet 
wälwi11iga innehå11" var "he1t och hå11et owäntadt".2 

Under Granho1ms tid som k1averti11verkare höl1s ingen all
män utstäl1ning i 1andet, men genom att de1ta i 1866 års ut
stäl1ning i Stockholm kom han att få även ett officie11t er
kännande. Vid denna utstä11ning ti11erkändes han ett heders
dip1om, som utde1ades av konungen. 3 

Ett obestyrkt kuriosum må relateras. Det taffe1piano, 
som fanns i Sibelius föde1sehem i Tavasteuhus på 1860- och 
1870-ta1en ska11 ha varit av Granho1ms ti11verkning. 4 

TAFFELPIANON 
Taffe1pianot synes ha varit den granho1mska firmans hu

vudartike1, den k1avertyp som framstä11des från grund1äggnings
året 1835 ti11 ned1äggningen 1866. Granho1ms första tafflar ha
de träram, sanno1ikt utan spröjsar av järn. Atminstone fr.o.m. 
1836 byggdes taffelpianon med omfånget "6 1/2 Oktaver"~ a11t
så möj1igen e, - g4. Av Granho1ms annonser att döma tillver
kades taffelpianon med träram och utan stränghål1are av järn 
ännu 1839. 6 Inget av dessa tidiga taffelpianon har påträffats 
av förf. 

Vid sidan av denna typ - kanske bes1äktad med Granfeldts 

1 HT 4.11.1857. 
2 HT 11.11.1857. 
3 HD 19.7.1866. 
4 Jfr [Andersson,] Sibeliusmuseum, en orientering, s. 11. Taffelpianot 

- men ej dess tillverkare - omnämns i Sibelius-biografier, t.ex. Ta
waststjerna, Sibelius, s. 42. Det Granholm-klaver (en royalino) som 
numera finns i Sibelius-hemmet i Tavastehus har donerats av Sibelius
Samfundet. 

5 HT 26.3.1836. 
6 HT 4.12.1839. 
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produktion - introducerades redan år 1836 noviteten "järnski
van som stränghållare. Senast i detta skede bHr Granholm ha 
introducerat även järnsprHjsar. Stämstockens placering längs 
instrumentets bortre långsida blev en självklar fHljd av järn
skivans infHrande. En annons i Helsingfors Tidningar den 5 no
vember 1836 omnämner: 

"ett ny tt pianoforte af den nyaste ide med jernskifwa, äf
wensom 2ne wan1iga." 

Dämmarna i denna nya modell var till en bHrjan av en typ som 
kan betecknas som en temporär lHsning (jfr s. 134). Men senast 
1846 hade Granholm i sina taffelpianon infHrt stHveldämmare; 
ett av instrumenten beskrivs på s. 17. Denna typ av dämmare 
är snabb och pålitlig. Granholms tafflar hade nu fått en de
finitiv utformning, och konstruktionen kan ha varit ofHr
ändrad ännu på l860-talet, då den ännu bjHds till salu: "Van-
1 i ga Taffel-instr. 225 Rub. ",1 "Vanl i ga Taffel-pi anos 1000 mk".2 

ROYAL-PIANON 

Illustration till annons i Helsing
fors Tidningar ? juli 1852. 

beskrivs i en annons: 

Eventuellt fHrebådas 
Granholms Royal-piano 
i en annons år 1850: 
"en nyligen uppfunnen 
modell" omtalas. 3 Men 
senast år 1852 infHrdes 
detta instrument på 
marknaden som ett stHr
re och mera utvecklat 
alternativ till taffel
pi anot. I nstrumentet 

"Royal Pianot är försedt med twenne jernskifwor och en sträng
konstruktion som 1igger i kors öfwer instrumentet en1igt ofwan
stående afbi1dning, och som 1ängre tid konserverar stämning, 
medanresonansen på samma gång framstår som mera fy11ig. För 
öfrigt eger Roya1-pianot formen af ett tafe1instrument."4 

1 HT 10.9.1861. 
2 HD 15.12.1865. 
3 HT 19.10.1850. 
4 HT 7.7.1852. 
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Instrumentet omnämnes även sommaren 1852 i en tidningsnotis, 
där det b1. a. heter: 
"Wi hafwa ,,,id sednaste koncerter i brunssalongen haft till
fälle att höra ett af hr Granholms Royal-Pianos, som eger ett 
starkt och klangfullt ljud och mycket godt anslag."l 

Ett instrument av ungefär det ta slag beskrivs på s. 18 (ti11-
verkat 1863). K1averet är under inga omständigheter ett för
storat taffe1piano, utan är en nykonstruktion, sanno1ikt en-
1igt enge1ska förebi1der, ti11kommen för att ti11godose nya 
musika1iska krav. Det traditionella taffelpianot bör redan på 
l85D-talet ha upplevts som otillräckligt i många sammanhang. 
Det förslog för salongsrepertoar och enklare sångackompanje
mang, men saknade de dynamiska möjligheter som en mera utveck
lad klaverstil fordrar. Och den traditionella engelska meka
niken kom sannolikt att upplevas som alltför trögt repeteran 
de, i ett tidevarv då man redan saluförde verk av Schumann 
m. fl . 

Ramen i Granholms Royal-pianon är förstärkt med ett kom
pakt system av spröjsar. Dessa möjliggör den högre sträng
spänning, som krävs för en större dynamik. Någon standardut
formning av ramen synes Granholm inte ha nått fram till be
träffande dessa korssträngade Royal-instrument; ett ständigt 
experimenterande kan iakttas i de bevarade instrumenten. 

Smidda sproJsar i Granholms Royal-piano nr 413/1863 (Sm 
nr 418). Observera diskantens strängar under bassträngarna. 

1 HT 14.7.1852 
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Mekaniken i dessa instrument motsvarar Erards mekanik med en
kel utlösning (jfr s. 136 ). Fångarens placering på hammarskaf
tet möjliggör en snabbare repetition än den som presteras av 
den traditionella engelska mekaniken. 1 Granholms Royal-pianon 
var konstruktionen rätt grovt dimensionerad, men lätt juster
bar; därmed var den överlägsen övriga inhemska mekaniker sär
skilt i den modernaste repertoaren i mitten av l800-talet. 

Detaljbild av mekaniken i Royal-pianot nr 
413/1863. rf3m klubbor har monterats bort. 
En tangent har anslagits. 

Dämmarna i des
sa Royal-pianon 
är av den typ 
som återfinns 
i Granholms 
senare taffel
pianon, s.k. 
stöveldämmare, 
i Royal-instru
menten oftast 
(alltid?) utan 
påliggande 
1 i st. 

Ett mellan-
ting mellan taffelpianon och Royal-pianon tillverkades även, 
och kallades Royalinos eller "Half Royaler" i annonserna. Oli
ka utformningar förekom. Ett av dessa instrument har följande 
mått m.m. (nr 484/1866, Sibelius födelsehem i Tavastehus): 
Omfång: Ali - a 4 . - Tre oktavers vidd: 487 mm. - Undre tangen
ter: belagda med elfenben, synlig längd 154 mm. Övre tangenter: 
ebenholts, synlig längd 106 mm. - Mekanik: Erard-typ med enkel 
utlösning, hammarstolen svängd. - Dämmare: sadeldämmare utan 
list. - Pedal: en dämmarepedal. - Stränglängder: Ali 1650 mm, 
c 2 290 mm, a 4 57 mm. - Besträngning: AII-E, enkörig överspunnen, 
F, - E tvåköri~ överspunnen (dessa strängar korsar delvis dis
kanten); F - a tvåkörig blank. - Stämstock och ram: jfr bild. 
Exteriör: jakaranda. - Bredd: 192 cm. - Djup: 94,5 cm. - Höjd: 
38 cm (corpus), 96 cm (inkl. ben). 

Granholms metallramar och kombinationer av spröjsar är 
ett oenhetligt fält. Olika utformningar möter ständigt i de be
varade instrumenten, och Granholms annonsering vittnar om en 
ständig strävan efter bättre resultat. Bl.a. följande annons 
från år 1861 (HT 10.9.1861) är talande: 
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Gjuten ram i ett av Granholms Royalino-instrument, 
nr 446/1864 (Pinlands Nationalmuseum, 58132). 

"Patent Royaler med llngre klangstlng fHr tonens 
uthlllande ljud, i likhet med orgeln 350 Rub. 

D:o d:o med klangstlng endast i diskanten 280 Rub. 
Half Royaler af mahogny med d:o d:o 250 Rub. 
Vanliga Taffel-instrument af d:o med d:o d:o 225 Rub." 

Annonsen antyder, att Granho1m vid denna tid experimenterade 
med rörspröjsar, vi1ka ansågs ha förde1aktiga resonansegen
skaper (experimenten gä11de tyd1igen även Granho1ms i övrigt 
så konventione11t utförda taffe1pianon). Inga Granholm-instru
ment med rörspröjsar har påträffats av förf., sanno1ikt bygg
des de i mycket begränsad utsträckning. Rörspröjsar har i öv
rigt byggts t.ex. i Schweiz;l uppfinningen ska11 ha gjorts re
dan 1820 av Thom och A11en, verksamma hos Stodart i London. 2 

FLYGLAR 
Redan sin första annons i Helsingfors (HT 3.1.1835) 

nämnde Granho1m, att han förfärdigade flyg1ar. Denna klaver
typ förekommer därefter stundom i annonserna, dock inte mera 
på 1850- och 1860-talen, om man undantar benämningen "kabi
nettsflyg1ar", varmed Granho1m åtminstone 1852 avsåg pianinon 
(jfr nedan). 1 ingen händel se var produktionen av flyglar 
stor. Det högsta kända numret är 5. Detta instrument har da
terats 1850. Troligen är Granho1ms f1yg1ar färre än tio. 

Granho1ms odaterade f1ygel nr 4 (Helsingfors stadsmuseum, 
XLII:3) har fö1jande mått m.m.: 
Omfång: Ali - a

4
. - Tre oktavers vidd: 485 mm. - Undre tangen

ter: belagda med elfenben, synlig längd 147 mm. Övre tangenter: 
ebenholts, synlig längd 100 mm. - Engelsk mekanik. Sadeldäm-

1 Jfr Rindlisbacher, Das Klavier in der Schweiz, s. 241. 
2 Brinsmead, The History of the Pianoforte, s. 128. 
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mare. - Pedaler: dämmarepedal tilI höger, una corda-pedal tilI 
vänster (båda saknas 1977). - Stränglängder: Ali 1570 mm, c 2 
285 mm, a 4 46 mm. - Besträngning: Ali - B, tvåkörig överspunnen, 
H, - Ciss trekörig överspunnen, D - a 4 trekörig blank (kors
strängningens gräns mellan ess och e). - Träram med fyra spröj
sar (se bild), stränghållare av järn. - Exteriör: mahogny. -
Längd: 200 cm. - Bredd: 155 cm. - Höjd: 34 cm (corpus), 94 cm 
(inkl. ben). 

Spröjsarna i Granholms flygel nr 4 (H:fors stadsmuseum, XLII:3). 

KABINETTPIANON 
Kabinettpianot omnämns första gången av Granho1m en 

annons 1837 (HT 25.10.1837): 
"f1ere slags instrumenter tilI sa1u, nem1igen: en upprättstlen
de f1yge1 efter enge1sk ide, den första som i Finland b1ifwit 
förfärdigad, samt en 1iggande f1yge1 äfwensom särski1da forte
piano med och utan jernskifwor, alla af 6 1/2 oktawer." 

Omnämnandet av inf1ytandet från Eng1and är intressant; 
norma1t kom impu1serna denna tid från Petersburg e11er via 
Petersburg. "Upprättstående f1yg1ar" omta1as därefter i annon
ser b1.a. 1839 och uppenbar1igen för sista gången 1842. 1 Det 
är tro1igt, att ti11verkningen därefter 1ades ned. Granho1m 
kan knappast ha 1evererat mera än några få kabinettpianon. 
En beskrivning av ett av Granho1ms kabinettpianon (NM 32085): 

1 B1.a. HT 11.9.1839, 28.9.1839, 4.12.1839; HT Bihang 22.6.1842. 
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E.G.Granholm: Kabinettpiano. Odaterat 
oah utan nummer. Finlands Nationalmu
seum, inv. nr 32085. Foto: Museiverket. 

4 
Omfång: C I - g . -
Tre oktavers vidd: 
483 mm. - Undre tan
genter: belagda med 
elfenben, synlig 
längd 140 mm. Övre 
tangenter: ebenholts, 
synlig längd 94 mm. -
Mekanik: Tape-Check
Action (typ: Wornum 
1826, fr Dolge, Pia
nos their Makers, 
s. 54). - Dämmarepe
dal tilI höger. -
Una corda-pedal tilI 
vänster. - Sträng
längder: C I 00 mm, 
c 2 310 mm, 50 mm. 
Besträngning: C, - C 
tvåkörig överspunnen, 
Ciss - g4 tvåkörig 
blank. - Träram, 
stränghållare (ned
tilI) av järn. -
Exteriör: mahogny. -
Höjd: 200,5 cm. -
Bredd: 123 cm. -
Djup: 67 cm (benens 
böjning obeaktad). 

Instrumentet är 1977 
i rätt dåligt skick, 
ospelbart. 

Kabinettpianon ti11verkades i Eng1and - denna k1avertyps 
hem1and - med två slags mekanik, de1s s.k. "sticker"-mekanik 
(jfr s. 139 ), och de1s en version av l.Jornums Tape-Check-Ac
tion. 1 Granholms kabinettpiano har mekanik av det senare sla
get, musika1iskt och tekniskt bättre, men svårare att bygga 
än "sticker"-mekaniken, vars f1acka, kontrast1ösa ton och 1ång
samma arbetssätt knappast kan ha imponerat i något sammanhang 
alls. 2 

Då man närmare granskar Granho1ms ovan beskrivna kabinett
piano undgår man inte att 1ägga märke ti11, att många deta1jer 

1 Dolge, Pianos and their Makers, s. 54. 
2 Förf. har stiftat bekantskap med tre instrument med "sticker"-mekanik: 

ect'kabinettpiano av John Broadwood & Son, London (Sm 149) och två av 
P.Rosenwall, Stockholm (ÄSHM 7435; NM 6030). 
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saknar den hantverksmässiga finisch, som utmärker övriga be
varade Granho1m-instrument. Kabinettpianot har sanno1ikt byggts 

1837 - 1842, och de andra i nutiden existerande instrumenten 
av Granho1m fr.o.m. 1843. Kva1itetsski11naden sku11e så1unda 
kunna bero på att kabinettpianot representerar en tidigare pe
riod, och de övriga instrumenten en senare. Men denna förk1a
ring vore knappast riktig. Kabinettpianots sämst utförda de
ta1jer är säregna just för den höga överbyggnaden: en högt 
p1acerad ram för dämmarna, som via en ki1 (stor friktion~) på
verkas av högerpeda1en mede1st ett k1umpigt hävstångssystem, 
vidare anordningen för una corda, där även1edes en simpe1 ki1-
konstruktion har anbragts för mekanikens förf1yttande ti11 hö
ger. Granho1ms kabinettpiano är en ståt1ig möbe1, men har a1d
rig kunnat användas i verk1igt fordrande sammanhang. 

NM 32085: kiZen sam fZyttar 
mekaniken åt höger = una corda. 

PIANINON 

NM 32085: dammarepedaZens 
kiZ syns tiZZ höger. 

Granho1m kunde som den förste i 1andet introducera ett 
inhemskt pianino på marknaden. Oetta skedde i ju1i 1852, sam
tidigt som Roya1-pianot första gången utbjöds ti11 sa1u. 1 
annonsen om dessa nya instrument (HT 7.7.1852) heter det b1.a.: 
"Pianinot, eiler den så kallade kabinettsflygeln" har " wida 
starkare, fylligare och klangfullare ton än wanliga tafelin 
strumenter och är derjämte beqwämare att transportera än dessa." 
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Pianino från Lichtenthals fabrik 
i Petersburg. Odaterat. Hämeen
linnan historiallinen museo (2118). 
Foto: Hämeenlinnan historiallinen 
museo. 

Granho1ms novitet kommen
terades snart i tidnings
pressen: 
"Sednast har å hr Gran
holms werkstad förfärdi
gats, efter modell ur den 
berömda Lichtenthalska 
fabriken i St.Petersburg, 
s.k. Pia n i n 0' s, 
instrumenter af en högst 
egen och behändig form och 
med en särdeles förträff
lig musikalisk ton. 

Pianinot kan anses som 
ett mellanting af flygel 
och tafel-piano. Det har 
skapnaden af en elegant 
liten byrå, intager obe
tydligt rum och transpor
teras med lätthet. Häraf 
dess benämning k abi -
n e t t s f 1 y g e 1. -
Den inre konstruktionen 
är alldeles olik wanliga 
instrumenters. [ ... Piani-

not har en] owan
ligt fyllig, me
lodisk och klang
full ton, som wi
da öfwerträffar 
det wanliga pia
nots. Hr Gran
holms pianinos 
hafwa i detta 
afseende blif
wit på det mest 
fördelaktiga 
sätt lofordade 
af flera härwa
rande kännare 
och musici, 
bland dem af 
hrr Pacius och 
Lagi. 1I1\\ 

Pianino nr 1, daterat 1852, E.G. Granholm, 
Helsingfors (NM 57006). ~to: Museiver
keto 

Pianinon til1-
verkades däref
ter av Granho1m 
ända ti11s verk
staden 1ades ned 

Ar 1866, av rapporterna att dHma omfattade denna del av pro-

1 HT 14.7.1852. 
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duktionen ca två instrument årligen. Pianinot nr 1/1852 (NM 
57006), som fortfarande är i spelbart skick, har följande 
data: 
Omfång: e, - a 4 . - Tre oktavers vidd: 485 mm. - Undre tangen
ter: be1agda med e1fenben, syn1ig 1ängd 144 mm. Övre tangenter: 
ebenho1ts, syn1ig 1ängd 95 mm. - Mekanik: jfr skiss på s. 142. -
Dämmarepeda1 t.h., una corda-peda1 t.v. - Sträng1ängder: e, 
ca 1600 mm, c 2 ca 300 mm, a 4 50 mm. - Besträngning: e, - E 
enkörig överspunnen, F - a 4 tvåkörig b1ank. - Träram, sträng
hå11are (nedti11) av järn, två järnspröjsar i diskanten. -
Instrumentet saknar capo tasto. - Exteriör: Jakaranda. - Höjd: 
115 cm. - Bredd: 149,7 cm. - Djup: 62 cm. 

Av bilderna på föregående sida framgår tydligt, att instrumen
tets exteriör är närbesläktad med Lichtenthals pianinon. Men 
mekaniskt är de två instrumenten rätt olika. Lichtenthal-instru
mentet har "Tape-Check-Action" enligt Wornums konstruktion 
av år 1826,1 medan Granholm-pianinot har en stötmekanik av 
äldre slag,2 se skiss på s. 142. Det förefaller som om Gran
holm velat bygga en mekaniskt enklare (men långsammare repe
terande) mekanik i sina första pianinon. 

LichtenthaZ-pianinots "Tape- GranhoZm-pianinots st6t-
Check-Action" med 6verdamma- mekanik av aZdre tyP. med 
re. underdammare. 
Båda biZderna: obs. 6ppningarna på kZaverets 6versida. san
noZikt anbringade med tanke på eventueZZt f6rbattrade reso
nanse gens kaper. 

Denna låga pianinomodell efterträddes småningom av högre 
pianinon. En annons år 1861 omnämner 
"Pianinos, fHrsedda med sprHjtsar af jern, hvilka bidraga der
tilI att instrumentet under en längre tid bibehåller sin stäm
ning." 3 

1 Jfr skiss t.ex. i Dolge, a.a., s. 93: "Wornum's Upright Action 1826". 
2 Jfr Rindlisbacher, a. a., sido 249, "älteres System", (dämmaren olik). 
3 HT 10.9.1861. 
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Ett Granho1m-pianino från denna tid finns bevarat (NM 40124). 
Det har numret 20, och har daterats 1862. Dess mått m.m. är: 

. - Tre oktavers vidd: 489 mm. - Undre tangen-
ter: med e1fenben, syn1ig 1ängd 147 mm. Övre tangenter: 
ebenho1ts, syn1ig 1ängd 100 mm. - Mekanik: "Tape-Check-Action" 
en1. Wornum 1826. - En dämmarepeda1 (ingen moderator e1.dy1.) -

117 cm, c 2 32 cm, a 4 5,5 cm. - Besträngning: 
omspunnen, A, - giss tvåkörig omspunnen, 

. - Träram, stränghå11are av järn, en 
s i diskanten. - Exteriör: mahogny. - Höjd: 150,7 cm. -

134,5 cm. Djup: 71 cm. - Instrumentet har oapotasto. -
Instrumentet är inte i origina1skick. B1.a. är stämstocken re
parerad. Detta pianino är närapå i spe1bart skick (1977). 

Som synes hade Granho1m nu återgått ti11 en Tape-Check-mekanik, 
nu dock tekniskt fu11ödig, i jämföre1se med mekaniken i kabi
nettpianot från ca 1840. (Wasenius utsago om att mekanik im

porterades från Tysk1and har inte kunnat bekräftas, vare sig 
genom studium av hantverkarraporter e11er genom studium av 
detta instrument). 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att denna sista (?) 

pianinomode11 av Granho1m - Pacius-epokens store k1averbygga
re - redan i det närmaste är ett "modernt" pianino, dock inte 

på alla punkter. M~laniken är av äldre Wornum-typ med 1ånga ab
strakter, ramen är av trä. K1aviaturen saknar de tre nume-
ra ob1igatoriska tonerna i subkontraoktaven, och slut1igen sak
nas en moderator-anordning. (Pianinot från år 1852 hade byggts 
men "äkta una corda", vi1ket inte hade framtiden för sig i pia
ninon.) 

Mekaniken i GranhoZms pianino 
nr 20/1862 (NM 40124). 
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FRANZ H I EKI S C H BORGA och VIBORG 

A. Instrument med beteekningen "H.Blomqvist.Borgå." (1836-1840) 

Produktion: ett fåtal taffelpianon 
minst en flygel 

Bevarade instrument: a) taffelpiano, Tampereen kaupungin
museo (TKM 736) 

b) flygel, Tampereen yliopiston kan
sanperinteen laitos 

B. Instrument med beteekningen "F.J .Hiekiseh uti Borgå. (181<0-?) 

Produktion: ett fåtal taffelpianon 

Bevarade instrument: e) taffelpiano, Sm (195), jfr s. 19 

C. Instrument tillverkade i Viborg (efter 1836-1873) 

Produktion: ett tiotal taffelpianon 

Bevarade instrument: d) ett taffelpiano signerat "F.J.Hie
kiseh uti Viborg." bjöds tilI salu 
i början av 1970-talet medelst an
nons i Helsingin Sanomat. l 

Förf. har hittills inte påträffat personuppgifter om Hie
kiseh. Det förefaller som om han skulle ha tillhört den romersk-
katolska församling i Viborg,2 som fanns på l800-talet. Böek-
er från denna församling finns inte på RA. 

Klavertillverkningen vid Henric Blomqvists fabrik i Bor
gå upphörde sannolikt vid hans död år 1828 (jfr s. 35). Ankan 
Anna Catharina (Caisa) Blomqvist, som dog 1840 (jfr s. 34), 
behöll Blomqvists fabriksprivilegier. Senast år 1836 återupp
togs instrumenttillverkningen (möbler hade kanske tillverkats 
hela tiden). Den 19 oktober det ta år infördes i Helsingfors 
tidningar följande annons: 

"1 anledning af flere utaf resp. Herrskapers på landet anmodan, 
att stämma oeh i ordning hålla deras Instrumenter, har under
teeknad äfwen beslutit sig att, i händelse jag emellan städerne 
Borgå oeh Wiborg erhåller förrättning å 50 Instrumenter, åtaga 
mig, att tre gånger om året eIler hwar fjerde månad stämma de
samma samt afhjelpa små fel deruti eIler insätta några nya 
strängar i diskant, för en årlig summa af 25 Rubel B:ko Assign. 
1 städerne der troligen flere Instrumenter lära finnas är pri
set lägre; i följe häraf wågar jag ödmjukast anhålla det resp. 

1 Enligt uppgift i instrumentbyggaren Carlo Bergmans kartotek. 
~o Den 14.2.1978 meddelades tilI förf. om ytter1igare ett Hiekiseh
taffelpiano byggt i Viborg; det ta skulle ha ägts av familjen Järnefelt. 

2 Hiekisehs barn Franziska Wilhelmina oeh Franz Johan Georg erhö1l 1853 
tillstånd att övergå till den evangelisk-lutherska läran "så framt det 
af två eZZer tre ojäfvige och trovärdige personer intygas, att ifråga
varande barn verkZigen bZifvit dOpte tiZZ den romersK-kathoZska reZi
gionen och aZdrig ti ZZhört den grekisk ryska tros Zäran. II RA, Senatens 
arkiv, brev ti11 Statssekretariatet för Storfurstendömet Finland från 
Senaten (koneept), 1853, 514/122. 
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Herrskaper som Hnska hafwa sina Instrumenter i godt stlnd, be
haga wara af den godheten oeh med uppgift af adresse underrätta 
mig derom, fHre den l:sta Deeember, emedan jag dl kommer att 
fHretaga min l:sta resa i samma ärende. - Äfwensl flr jag till
kännage att hos mig pl Fru Blomqvists Fabrik i Borgl Itskilliga 
sträng-instrumenter fHrfärdigas, slsom: Flyglar, Piano-Forte 
af 6 3/4 oktav samt flere sorters Guitarrer äfwensom Guitarrer 
med Meehanik. - Som jag fHr det närwarande är i Wiborg oeh unge
fär emellan den 12 oeh 20 kommer att resa tilI Borgl sl äro 
resp. Herrskaper i til1fäl1e att genast fl mig ti11städes dl 
de lemna en bi1jett I närmaste Gästgifwareglrd dl jag genast 
ska11 bjuda tilI att infinna mig. 

Frantz Hiekiseh 
Instrumentmakare oeh stämmare i 

Borgl stad." 

Annonsen återspeglar en mångsysslande nykomlings situation: 
Hiekisch sökte ett levebröd. Att tillverka instrument i stöd 
av fru Blomqvists privilegium var en av möjligheterna. Med 
största sannolikhet användes H.Blomqvists namn på de instru
ment som tillverkades fram tilI 1840, då Caisa Blomqvist dog. 
Eventuellt tillverkades det bevarade instrumentet c) (J.F. 
Hiekisch uti Borgå) redan före 1840, sannolikt dock först ef
ter fru Blomqvists död. Det är okänt, när Hiekisch definitivt 
lämnade Borgå. Säkert skedde detta före 1844. 1 

Det är mÖjligt, att Hiekisch hela tiden i viss mån varit 
verksam som stämmare etc. i Viborg, där han uppenbarligen bod
de. Kanske hade han även utfört stämning m.m. under resorna 
mellan Borgå och Viborg, som annonsen 1836 utlovat. 1 varje 
fall blev han senast 1853 alldeles stadigvarande bosatt i Vi
borg. Den 20 oktober detta år beviljades Hiekisch privilegium 
för "Fabrik för förfärdigande af Meubler och Musikaliska instru
menter såväl af inhemska som utländska trädslag." Men årsrap
porten löd: "Xr annu icke i verksamhet".2 Arsrapporterna för 
de följande åren utvisar, att Hiekisch hade 6 - 10 lärlingar, 
gesäller m.m. på 1850-talet, därefter minskade de anställda 

l MDÄB, som pub1icerades fr.o.m.1844, upptar ingen musikinstrument- eI-
ler mHbe1fabrik i Borgl (Litt A 1844 ete.). Den instrumentmakare i Borgl, 
som omnämns i MDÄB 1844-1851 (sammandragen av städernas hantverkarfHr
teekningar) var uppenbar1igen J.C.Waneke. 

2 RA, }IDir, fabriksfHrteekning frln Viborg 1853 i Ea 21. Hiekisehs an
sHkan om detta privi1egium hade kanske kunnat be1ysa hans härkomst oeh 
utbildning. Denna ansHkan har anteeknats i Manufakturdirektionens brevdia
rium (1852: 111/122; 1853: 119/128). Men dessa dokument har tyd1igen 
gltt fHr1orade. 
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från 10 år 1861 ti11 en enda år 1871; åren 1872 och 1873 sy
nes Hiekisch ha arbetat ensam. Omsättningen steg ib1and ti11 
betydande be1opp, såsom drygt 6.000 mk år 1864. Men instru
mentti11verkningen intog en undanskymd p1ats. Ar 1854 ti11ver
kades "Tv& fortepiano", formu1eringarna i några andra rappor 
ter är högst a11männa. Ett piano omnämns dock i rapporten från 
1861, som kan vara betecknande för Hiekischs fabrik: "16 Sk&p. 

84 Stolar. 16 Sängar. 11 Komoder. 9 bord. 7 spegelramar. 24 

likkistor. 1 fortepiano jemte diverse mindre arbeten och ta

petserare arbete." Värdet av detta steg ti11 3.070 Rub. Fr.o.m. 
1874 saknas varje uppgift om Hiekisch. 1 

Tillverkarskylten p& den Blomqvist-flygel. som tilZhör Tampe
reen yliopiston kansanperinteen laitos. Ornamenten är avvikan
de fr&n dem. som p&träffas p& Blomqvist-klaver med hallstämp
ling av borgmästaren i Borg& p& 1820-taZet; detta är ett av 
indicierna för att klaveret byggts p& 1830-talet av Hiekisch. 

Instrumenten a) och b) (s. 68) avviker vad möbe1sti1en 
beträffar tyd1igt från övriga bevarade instrument från B1om
qvists fabrik. Vardera representerar en fu11t utbi1dad empi
resti1, ti11 åtski11nad från Henric B10mqvists strikta gusta
vianska skape1ser. Instrumentet a) har dessutom en exteriör 
som är förvi11ande 1ik det Hiekisch-instrument som avbi1das 

1 RA, MDir, fabriksförteckningar från Viborg 1853 (Ea 21), 1854 (Ea 22), 
1855 (Ec 4), 1856 (Ec 4), 1857 (Ec 5) och 1861 (Ec 9). MDÄB 1854-1855, 
Litt A,B; d:o 1856-1857, Litt A,B; d:o 1858-1860, Litt A,B,C; d:o 
1861-1865, Litt A 1861-1865; d:o 1866-1870, Litt A 1866-1870; D:o 1871-
1873, Litt A 1871-1873; MDÄB 1874-1874, Litt A 1874, där Hiekisch in
te 1ängre omnämns. Jfr även notis i Wiborg, Tidning för 1itteratur, 
hande1 och ekonomi, 1859, 19.8. 



71 

på s. 19. Exteriören är dock helt i mahogny, och måtten nå
got mindre: 
Omfång: C, - f4 - Tre oktavers vidd: 482 mm. Undre tangen
ter: belagda med elfenben, synlig längd 132 mm. Övre tangenter: 
ebenholts, synlig längd 88 mm. - Mekanik: engelsk. Dämmare: 
påliggande hävstänger i dämmarelåda. - Pedaler: dämmarepedal 
till höger, vänstra pedalen dekoration utan spelteknisk funk
tion. - Stränglängder: C , 162 cm, c 2 ca 270 mm, f4 50 mm. 
Besträngning: C, - H, enkörig överspunnen, C - f4 tvåkörig 
blank. - Träram, stämstocken tilI höger (de metallförstärk
ningar som påträffades 1977 var säkert inte original). -
Exteriör: mahogny. Bredd: 183,2 cm. - Djup: 75 cm. - Höjd: 
34 cm (corpus), 91,5 cm (inkl. ben). 

Den B1omqvist-f1yge1, som förf. antar vara byggd av Hie
kisch (jfr s. 68, b) är säker1igen inte me ra i origina1skick. 
Den har numera meta11ram, och har tro1igen i något skede för
kortats. Mekaniken är av enge1sk typ; här har åtminstone 
hamrarna förnyats i något skede. 

Sibe1iusmuseets Hiekisch-taffe1piano (s. 19) vittnar om, 
att byggaren var en skick1ig hantverkare. Därest instrumentet 
är ti11verkat ca 1840 vittnar det även om, att Hiekisch in-
te följde med den tekniska utvecklingen: de metallförstärkning
ar som övriga byggare började införa i slutet av 1830-talet 
saknas här. 

_J _0 H_A_N __ A_L_E_X_A_N_D_E R __ I_N -cB_E_R......:-G ( 1 844 - 1 909 ) 

Produktion: okänd 

Bevarade instrument: 

HELSINGFORS 

Johan Alexander Inberg föddes i Björneborg den 24.6.1844. 
Han bedrev studier bl.a. i Stockholm vid Kungliga Musikaliska 
Akademien. Från år 1877 innehade han ett pianomagasin i Hel
singfors. Inberg avled där den 7 februari 1909. 1 

Inberg uppges ha tillverkat pianon och orglar (=harmo
nier?) i samband med sin verksamhet som Pianohandlare. 2 Men 
han återfinns inte bland dem, som bevi1jats privilegier av 
magistraten i Helsingfors. Häri ligger ingenting märk1igt. 
Om Inberg byggde t.ex. klaver, skedde detta i slutet av 1800-
talet under näringsfrihetens hägn, utan fabriksprivilegium 
och utan att hans hantverksskick1ighet prövats av myndighet. 

1 Anteckningar av Kerttu Rydman, Sm-Klo; Västra Finland nr 7/1904. 
2 Anteckningar av Kerttu Rydman, Sm-K1. 



72 

Tidpunkten möjliggör, att en hantverkare kunde montera klaver 
av standardtyp sålunda, att ramar inköptes från ett gjuteri, 
medan mekaniken kunde importeras färdig. Arbetet kunde väl 
utföras av en företagsam pianohandlare på lediga stunder. 

HENRIK J 0 H A N S S 0 N ( 1828-1887) ABO 
Produktion: pianinon och flyglar, okänt anta1 

Bevarade instrument: en flygel fanns i privat ägo i Hangö än
nu år 1952. Instrumentet hade renoverats grundligt i början 
av vårt sekel av Hellas i Helsingfors, och uppgavs vara "fullt 
användbart" trots "hårdhänt behandling vid evakueringen 1940, 
uppbevaring på oeldade platser m.m."l Alla försök att finna 
instrumentet i Hangö har varit förgäves. 

Henrik Johansson föddes den 9 januari 1828 i Oripää drygt 
sex mil NO om Abo. Ar 1843 flyttade han från Oripää tilI Pe
tersburg, där han bodde ända tilI år 1872. Sannolikt gick han 
först i instrumentmakarlära, varefter han under de totalt när
mare trettio åren bör ha hunnit ägna sig åt t.ex. instrument
byggarverksamhet rätt länge. 1 Petersburg hade Johansson den 
8 augusti 1871 ingått äktenskap med Anna Elisabet Persdotter, 
som 1843 inflyttat från Helsingfors. Från år 1873 var Johans
son bosatt i Abo ända tilI sin död den 26 september 1887. 2 

1 Abo bedrev Johansson handel med pianon, och annonsera
de härom i ortspressen, t.ex. "Pianinos, större o. mindre, go
da och billiga" (AU 6.12.1883). Annonserna omtalar inte vem 
som byggt klaveren, men sannolikt gällde det åtminstone del
vis Johanssons egna tillverkningar. Hans namn återfinns inte 
i de förteckningar över fabriker och hantverkare, som beva
rats i Abo. 3 

Dock vittnar ovan omtalade flygel om, att Johansson fak
tiskt tillverkat klaver. Och bland hans kvarlåtenskap fanns, 
förutom "5 st pianinos ä 300 m" och "7 st gamla d:o ä 75 m" 
(tillverkaren ej angiven), inventarier såsom "1 spinnmaschin", 
"1 parti diverse strängar", "1 parti diverse instrumentmakare 
modeller" samt slutligen "2 st instrument mekaniker ä 30 m", 
vilket synes vittna om, att Johansson för sin klavertillverk
ning inköpte mekaniken färdig, enligt tidens sed. 

1 Brev från Blonda Fredberg tilI Sm 26.11.1952, Sm-Klo 
2 ÄFörsA, Flyttningsbetyg 1873, ink.nr 78, utfärdat av St.Katarina sv.förs. 

i Petersburg; Domkyrkoförs. kommunionbok 1878-1888, pag. 381. 
3 AStA, Mag.ark .• E 23-27. 
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JOHAN K J E L L S T R ö M (1795-1854) ABO 

Produktion: ca tvåhundra taffe1pianon 

Bevarade instrument: 
a) taffelpiano 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j ) 
k) 
1) 
m) 
n) 

0) 

" 

nr 54. Äbo stads historiska museum (15940) 
57. Privat ägo 
59. Privat ägo 
64. Pöytyä, Mikko Raatikaisen kotiseutumuseo 
67. Privat ägo 
77. Privat ägo 

105. Kimito, Sagalunds hembygdsmuseum 
130. Privat ägo 
157. Privat ägo 
161. Privat ägo 
181. Privat ägo 
187. Sm (169). Jfr s. 20 
194. Privat ägo 

, numret okänt: Björneborg, Satakunnan mu
seo (l1987) 

, utan nummer: Sm (284). Jfr s. 20 

Johan Kje11ström föddes den 17 februari 1795 i Ingå. Om 
hans tid som 1ärling och gesäll är ingenting känt; sannolikt 
gick han i lära i Stockholm. Kjellström flyttade från Stock
holm tilI Äbo den 13 december 1832, och kallades då musikalisk 
instrumentmakare. Den 12 juni 1841 ingick han äktenskap med 
Maria Helena Bergman, f. i Kimito 1798. Kjellström förblev bo
satt i Äbo tilI sin död den 23 februari 1854. 1 

Kjellström in1edde sin verksamhet som k1averti11verkare 
Abo i mitten av 1830-ta1et. 2 Företaget hade ett för tidens 

hantverkarverkstäder norma1t omfång: mästare och en ti11 fyra 
gesä11er. Hans samman1agda produktionsvärde för åren 1843-
1853 be1öpte sig ti11 8.780 Rub., med början av 1850-ta1et 
som bästa tid. 3 Några deta1jerade uppgifter om årsproduktio
nen har påträffats. Ar 1848 "Nya fortepianos, st. 7 a 143 Ru

bel per st. ", 1849 "8 st fortepianon a 143 Rubel", 1850 "10 st 

fortepianon a 140 Rubel", 1851 "10 st fortepianon a 143 Rubel", 

detta år hade Kjellström använt b1.a. "utlandska tillbeh8r af 

mahogany, strengar, Elfenben och Diverse" för 200 Rub. 4 Dessa 
uppgifter pekar i samma riktning som numreringen av de taffe1-
pianon som bevarats: Kje11ströms tota1a ti11verkning kan ha 
varit ca tvåhundra k1aver. 

1 Äbo LA, Äbo förs.arkiv, Kommunionbok för stadsdelarna 1-5 1830-1836, pag. 
213; ÄFörsA, Dornkyrkoförs. 1843-1853, pag. 280; d:o 1854-1860, pag. 766. 

2 Exakt datum har inte påträffats i handlingar i ÄStA. 
3 ÄStA, Mag.ark., hantverkarförteckningar 1846-1853 i E 16. 
4 ÄStA, Mag.ark., rapporter i original från hantverkare i Äbo, i E 18. 
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Några av Kjellströms gesäller är kända till namnet. Bland 

dem kan nämnas Zacharias Grönvall från Stockholm, som anlände 
till Abo den 21 november 1838,1 och åbobon Johan Fredrik Malm, 
som flyttade till Petersburg 1847 2 och som sedermera i visst 
avseende skulle bli Kjellströms efterträdare i Abo. 

Kjellströms bouppteckning 1854 upptar, förutom en syn
nerligen fullständig verktygsuppsättning, bl.a. "3 st spinn 
maschiner [för strängar] a 10 r.", "4 st. halffärdiga piano
forten a 20 rub." och "4 st. påbörjade d:o", 40 Rub. 3 

Kjellström framstår som en särling bland landets klaver

byggare vid mitten av 1800-talet. Wasenius konstaterar helt 
riktigt, att hans "små [ ... ], fina, välbyggda" taffelpianon var 

"påverkade i konstruktion av Stockholmerfabrikanternas dåtida ma
n~r" 4 Medan de övriga byggarna i landet, framför allt E.G. 
Granholm i Helsingfors, påverkades av utvecklingen i Peters-
burg och t.ex. i England, och i hög utsträckning införde novi

teter, gick Kjellström på en annan linje. Hans instrument är 
väsentliga avseenden att uppfatta som en vidareutveckling av 
den taffel-typ som byggdes av många på 1820-talet. Sålunda 
har samtliga Kjellström-instrument, som förf. kunnat granska, 

stämstocken på gammalt 
sätt till höger. Härmed 
sammanhänger den omstän
digheten, att Kjellström 
aldrig införde stränghål
lare av järn, vilket för
utsätter, att stämstocken 

omplaceras. En enda novi-
tet beträffande ramen in
fördes: mycket elegant ut
förda smidda spröjsar, 

Stämstock och sproJs i odaterat som självfallet förbättra-
taffeZpiano av KjeZZström (Sm 284). de instrumentens stämnings-

1 Åbo, LA, Åbo förs.arkiv, kommunionbok för 1-5 stadsde1arna 1837-1844, 
pag. 192. 

2 ibid, Domkyrkoförs. 1843-1853, pag. 280. 
3 ÅStA, bouppteckningsinstrument för år 1854, nr 8. 
4 Wasenius, a.a., s. 84. 
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beständighet, dock inte lika avgörande som stränghållare av 
järn jämte spröjsar. Kjellströms mekanik är av engelsk typ, 
den är utförd med en finisch och en precision som k1art över
träffar konkurrenterna. Stöttungans lagring mot tangenten kan 
justeras i höjd1ed i de instrument, som granskats av förf. 
Kje1lströms dämmare var av en typ som inte påträffas bland 
övriga byggare i Finland, jfr s. 133. 

Kje11ströms taffelpianon är en mycket förfinad variant 
av den klavertyp, som på 1820-talet byggdes av bl.a. Olof 
Granfe1dt. Instrumentens klang är förnäm, men tonsvag. Eme
dan Kje1lströms möbelarbete var av 1yxklass, har rätt få av 
hans instrument funnit vägen ti11 museer; de behå11s i många 
privathem som dekorativa inslag. 

Kj e lZs tröms taffe lpi ano nr 187. Sm (169), deponerat i "Et t hem". 
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CARL PETTER LEN NlN G (1711? - 1788) ABO 

Lennings kZavikord från år 1765. FinZands NationaZmuseum 
(inv. nr 4470). Foto: Museiverket. 

Carl Petter Lenning fick en mångsidig utbildning i sitt 
hemland Sverige. Han uppges en tid ha varit medlem av Hovka
pellet i Stockholm,l sannolikt dock ej ordinarie; hans namn 
saknas i den matrikel som publicerats. 2 Lenning tjänstgjorde 
en tid som domkyrkoorganist i Strängnäs, och ti11trädde 1741 
motsvarande befattning i Abo. 3 Jämsides härmed verkade han 
som Abo Akademis director cantus från 1842. "Lenning, som var 
skick1ig fio1ist, k1aver- och orge1spe1are och egde en ypper-
1ig musiksam1ing, syntes särde1es 1ämp1ig att föra musiken 
framåt. Hans bemödanden gynnades betyd1igt af den stora och 
dyrbara sam1ing origina1kompositioner, som Abo akademi 1749 
erhö11 som gåfva af den berömde svenske öfverkape11mästaren 
Johan Henrik [sic] Roman~ Senare, pl 1770-ta1et, synes Lenning 
ha dek1inerat. Med bek1agan sades: "Lenning gör a1drig ~ug1ig 
musik". Hans verksamhet vid Akademin upphörde smlningom. 

1 Notis om Lenning i SoLex-48, 3, sp. 590 (John Rosas). 
2 Nor1ind och Trobäck, Kung1iga Hovkape11ets historia. 
3 SoLex-48, 3, sp. 590~ SOLex-75, 4, s.297. 
4 Andersson, Inhemska Musiksträfvanden, s. 15 f. 
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Carl Petter Lennings namn återfinns inte i en förteck
ning upptagande i Sverige utfärdade instrumentbyggarprivile
gier 1720-1800,1 men hans verkstad är belagd fr.o.m. 1764. 2 

Det är självfallet möjligt, att organisten Lenning tillverka
de orglar; ingenting är dock bevarat. 3 Ett klavikord förfär
digat av Lenning är däremot känt (se s. 76). Instrumentet 
har signerats: flFörfärdigadt af Carl Peto Lenning Musicaes 

Directeur den första Vid Kongl. Acad. i Abo 1?65. If Klavikor
det, som tillhört ätten Adlercreutz, och på 1890-talet för
värvades av K.F.Wasenius, tillhör numera Finlands National-
museum. Omfånget är C f3, besträngningen är genomgående 
tvåkörig. Klavikordet är delvis bundet (diskanten), och res
taurerades grundligt på 1890-talet på åtgärd av Wasenius. 4 

En ny restaurering verkställdes 1936; protokoll häröver sak-
5 nas. 

HENRIC L 1 H R (1789-1833) 

Produktion: sannolikt några få taffelpianon 

VASA 

Bevarade instrument: taffelpiano, Vasa, Österbottens histo
riska museum 

Henric Lihr föddes den 4 juli 1789 i Forsby i Pernå sock
en (mellan Borgå och Lovisa). Han vistades åtminstone en tid 
i Petersburg, och flyttade därifrån tilI Borgå med betyg da
terat den 17 juli 1818, vilket kan antas betyda, att han i 
Petersburg blivit bekant med Henric Blomqvist, och nu flyttade 
til1sammans med denne tilI Borgå, där Blomqvist 1818 inledde 
sin fabriksverksamhet. 1 Borgå stannade Lihr tilI år 1823, och 
bodde då i Blomqvists gård. Lihr var således anstä11d vid lan
dets första egentliga k1averfabrik. Han flyttade från Borgå 
tilI Vasa år 1827. I Vasa levde han ogift. Han avled där den 
4 juli 1833, "hängt sig vid stadens gamla hamn".6 

Föga är känt om Lihrs verkstad, gesäller O.S.V. Om hans 
förhållande till snickarskrået skriver Hedman: "Av honom ford-

1 Helenius-Öberg, Svenskt instrumentmakeri 1720-1800, S. 16. 
2 ibid, S. 26. 
3 Förteckning över de äldsta orglarna i Finland: Kangasalan urkutehdas 

1843-1968, S. 29, enl. uppgifter av A.Rautioaho. 
4 Wasenius, a.a., s. 83 f. 
5 Museiverkets kartotek. 
6 Borgå förs. kyrkbok, Stf 1814-1820, pag. 137; meddelande från Vasa, LA, 

med hänvisning tilI Vasa stads kyrkoarkiv, kommunionbok 1822-1833,II. 
Sm-Kl. 
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rades intet mästerstycke, emedan hans skicklighet var väl 
känd, men er1ade han såsom veder1ag i stä11et 40 rubel ti11 

1ådan."1 Lihr-pianots ti11verkarsky1t har texten "Henric Lihr 
Instrumentmakare, i Wasa." och den pryds av Vasa stads vapen. 2 

Det bevarade instrumentet förefa11er vara en kopia av B1om
qvists taffe1pianon med enge1sk mekanik, dock i ett avseen-
de något förenk1ad: Lihr-instrumentet har en1igt bi1den ne

dan knäpeda 1. 

Henric Lihr: taffelpi·ano. Österbottens historiska museum, Vasa. 
Foto: Museiverket. 

ANDERS LINDROS (17961832) HELSINGFORS 

Produktion: något tiotal taffelpianon m.m. 

Bevarade instrument: taffelpiano, Sm (146), jfr s. 21 

Anders Lindros föddes den 26 april 1796 i Söderhamn. Han 
gick först i snickarlära i Helsingfors, och lärde sig därefter 

1 Hedman, Hantverkare i Vasa, s. 98. 
2 Appelgren, Mästerprov och mästerstycken i Vasa snickarskrå, s. 1. 
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instrumentmakaryrket i Petersburg, dir han Iven "p& egen hand" 
utövade detta yrke. Synbarligen flyttade han tilI Helsingfors 
i början av l820-talet, varefter han anhöll om burskap år 1825. 
Dlrefter utövade han instrumentmakaryrket tilI sin död den 6 
augusti 1832, som dödsorsak anges "nerffeber". Han efterllmna
de Inkan Susanna Helena, f. Nymalm, född 1802 i Esbo. l 

Isin burskapsansökan 1825 hänvisade Lindros till, att 
han lärt sig "Snickare Professionen härstädes, och sedermera 

~ärt omnämnde Instrumentmakerie i St. Pettersburg", samt även 
till, att han verkat som instrumentmakare i Petersburg. Säre
get nog kunde han även åberopa, att han i viss utsträckning re
dan var känd som instrumentbyggare i Helsingfors: 
"utom dett jag dässutom torde gjort min Person e~ler Namn redan 
tillförne bekanta, igenom af mig fqrfärdigade och föryttrade, 
samt reparerade Persedlar elleI' Instrumenter, jemte stämning, 
hos varje höga Herrskaper". 

Lindros beviljades burskap den 12 november 1825. 2 Han tycks ha 
varit en mångsidigt intresserad instrumentmakare, av följande 
annons att döma: 

"Att undertecknad Instrumentmakare nu mera flyttat tilI Skep
paren Nordbergs wid öfra Glogatan bellgne gård, sådant, Ifwen
som att hos mig finnes förflrdigade alla sorter, tilI och med 
Blås-Instrumenter, och att Instrumentala arbeten emottages tilI 
reparationer, tillklnnagifwes den wördade allmlnheten och kun
der hlrmede1st. Strlngar af slrskilda slag finnas ock tilI sa
lu. Anders Lindros." 3 

Bouppteckningen 1832 bekräftar, att Lindros tillverkat 
även andra instrument än klaver. Där upptas bl.a. "1 st Half

färdigt Fortepiano, 50,-; 3 st Gitarrer 15,-; 4 st Vio~iner 

4,- ; 2 st Klarinetter 4,- ; 2 st Flöjter 3, ".4 

Lindros klaver var, som beskrivningen på s. 21 visar, av 
tidens standardtyp. Det beskrivna klaveret liknar sålunda 
alla avseenden de klaver med engelsk mekanik, som byggdes av 
Henric Blomqvist i Borgå och den ena av de modeller, som bygg 
des av Olof Granfeldt i Abo (jfr s. 15). Ett allmänt intryck 
är, att Lindros beträffande t.ex. mekanikens precision inte 
kunde tävla med dessa två. 

1 RA,H:fors kyrkoarkiv, kommunionbok för ståndspersoner 1818-1835, pag. 
158; HStA, Nag.prot. 1825, 12.11., § 14; Åbo LA, mikrofilm 55570 med 
bl.a. H:fors stadsförs., döda 1832. 

2 HStA, Nag.prot. 1825, 12.11., § 14. 
3 HT 8.12. och 11.12.1830. 
4 HStA, Boupptecknings- och arvskiftesinstrument 1832-1834, nr 1113. 
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JOHAN L Ö N N Q V 1 S T ( 1797-1837) HELSINGFORS 

Produktion: sanno1ikt några få taffe1pianon (i Helsingfors) 

Bevarade instrument: ? 

Johan Isaksson Lönnqvist (f.d.Långqvist, Lonqvist), föd
des den 29 maj 1797 i Sjundeå ("Sjundo") socken i Vlstra Ny
land. Han var en tid snickargesl11 iLovisa, och dlrefter an
stl11d i Borgå hos instrumentfabrikören Henric Blomqvist. Är 
1821 f1yttade han tilI Petersburg, dir han arbetade hos k1a
verbyggaren Schröder. Är 1825 anhö11 han om burskap i Helsing
fors, dit han f1yttade. Den 13 maj 1830 ingick Lönnqvist Ik
tenskap med Gustava Äberg, f. 16 juni 1803 i P1hl j lrvi. Lönn
qvist av1ed den 25 oktober 1837 i Helsingfors. 

Lönnqvist beviljades burskap i Helsingfors som instrument
makare, den 17 september 1825. 1 hans ansökan, inlämnad den 29 
juli, hänvisades bl.a. till gesällbrev (snickare), daterat i 
Lovisa den 18 januari 1816, intyg över tre års anställning hos 
Blomqvist i Borgå, samt ett intyg av den 3 juli 1825, utfärdat 
av Andreas Christian Schröder, 
"som utredde att Lonqvist under den tid af tre oeh ett halft 
år, som han hos Sehröder arbetat, ieke allenast uppfört sig 
väl oeh anständigt, utan oek förfärdigat dugelige flygel For
tepiano samt således innehade fullkomlig skiekelighet i detta 
yrke." 2 

Som självständig företagare hörde Lönnqvist inte till de 
framgångsrika. Ar 1835 bötfälldes han för fylleri 3 och följan
de år dömdes hans gård i mät. 4 Men tillverkningen av klaver 
fortsatte i blygsam skala till hans död: bland kvarlåtenska
pen nämns bl.a. ett halvfärdigt fortepiano. 5 

Lönnqvists änka fortsatte rörelsen efter grundarens död 
1837. Bland dem, som arbetade där, bör man framför allt nämna 
Johan Christian Wancke, som senare etablerade sig i Borgå. Den 
2 februari 1839 infördes följande annons i Helsingfors Tidningar: 
"Hlrigenom får jag underrltta den wördade pub1iken att jag fö
restår Instrumentmakare-Enkan Gustafwa Lönnqwists werkstad, 
hwarest emottages bestl11ningar af fortepiano och andre instru
menter, Ifwen reparationer och stlmning af dy1ika instrumenter 
werkstl11es med noggranhet. [ ... l." 

1 Borgå sv. förs., Stf 1814-1820, pag. 137; RA, H:fors kyrkoarkiv, kom. 
bok för ståndspersoner 1818-1835, pag. 157; d:o 1836-1856, pag. 298; 
HStA, Mag.prot. 17.9. 1825, § 5. 

2 HStA, Mag.prot. 17.9.1825, § 5. 
3 RA, H:fors kyrkoarkiv, kom.bok för ståndspersoner 1818-1835, pag. 157. 
4 HStA, Mag.prot. 28.5.1836, § 17, 4.7.1836, § 20, 25.1.1837, § 6. 
5 HStA, bouppteckningar och arvskiftesinstrument 1835-1837, nr 1563. 
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Hösten 1839 f1yttade företaget ti11 en ny adress: 

"Instrumentmakare-enkan Lönnqvists rörelse är flyttad ifrån 1 
kärret tilI stora Robertsgatan uti Formans-enkan Åhmans gård." 

Här var verkstaden be1ägen åtminstone ännu sommaren 1840,2 och 

kanske ännu vid tidpunkten för Gustava Lönnqvists död den 10 
november 1842. 3 Det är tänkbart, att verkstaden i någon form 
fortsatte ända ti11 dess Wancke f1yttade ti11 Borgå 1844 (jfr 
s. 1 Dl ). Det kan nämnas, att den verkstads loka 1, där l~ancke 

nu ti11verkade k1aver i stöd av Lönnqvists privi1egium, ända 

ti11 september 1839 hade använts av den företagsamme Erik Gus
taf Granho1m. 1 en annons den 28 september detta år medde1ade 
han, att han f1yttat från "Fohrsmans-enkan Ahmans" gård ti11 

4 Stora Robertsgatan, där hans nya verkstad hade uppförts. 

GUSTAF L ö N N S T R ö M (1792-1848) 

Produktion: sannolikt några få taffelpianon 

Bevarade instrument: ? 

VASA 

Gustaf Lönnström föddes den 15 februari 1792 i Borgå. Om 
hans utbildning tilI instrumentbyggare vet man, att han flytta
de tilI Petersburg i början av 1815. Därifrån återvände han 
1822, och blev gesäl1 hos Henric Blomqvist. Lönnström f1yt
tade från Borgå tilI Vasa 1823. Där ingick han ca 1825 äkten
skap med Maria Lovisa Jurvelius (1789-1834), samt efter hen
nes död ny tt äktenskap med Anna Beata Ågren eIler Svarvare 
(1808-1884). Inga barn finns antecknade från någondera äkten
skapet. (Däremot har i kyrkboken antecknats, att Lönnström 
p1iktade för fy11eri 1837 och 1846). Lönnström avled i "bröst
sjukdom" den 26 juli 1848 i Vasa. 5 

Lönnström vann mästarvärdighet i Vasa år 1825, a11tså 
ett par år efter inf1yttningen, och er1ade därvid 25 rube1 
ti11 skråkassan. 6 Om hans produktion därefter före1igger 
inga uppgifter. 1 ingen hände1se byggde han instrument ända 
ti11 sin död. 7 Bouppteckningen tyder på, att hans ekonomiska 

1 HT 5.10.1839. 
2 HT 22.7.1840. 
3 RA, H:fors kyrkoarkiv, kommunionbok för ståndspersoner 1836-1856, pag.298. 
4 HT 28.9.1839. 
5 Brev från Vasa LA tilI förf. 16.11.1977 (Sm-Kl.) med hänvisning tilI 

Vasa stads kyrkoarkiv, kommunionböcker 1822-1833, 1; 1834-1840, 1; 
1841-1849; förteckning över födda i Vasa 1789 (mikrofi1m SSS 14); 
förteckning över födda i Pörtom 1808 (mikrofi1m SSS 17). 

6 Hedman, Hantverkare i Vasa, s. 98. 
7 Lönnström finns inte upptagen i en hantverkarförteckning från Vasa år 

1843 (RA, MDir, 1844, 24/20). 
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stä11ning var god, b1.a. ägde han "norra hä1ften af gården 
NO 243 i sjunde qvarteret". Däremot upptas inga ha1vfärdiga 
instrument, och inte heller några verktyg av det slag som 
instrumentmakare brukar använda. 1 

JOHAN FREDRIK M A L M (1819-1868) ABO 
Produktion: ea fyrtio taffe1pianon 

Bevarade instru- a) nr 1/1852 Sm (172), j fr s. 22 
ment: b) nr 9/1854 Sm (283), j fr s. 22 

e) nr 13/1856 Tammerfors, Hämeen museo (1031) 
d) nr 23/1858 Privat ägo 
e) numret okänt: Ä1ands museum 

Johan Fredrik Malm föddes i Äbo den 25 apri1 1819. Hans 
far var sniekaren Johan Malm, hans mor Lisa, f. Törn. Sanno-
1ikt var han först 1är1ing hos sin far. Senast år 1843 var han 
1är1ing hos Johan Kjellström, som vid denna tid var vä1 etab1e
rad som k1averbyggare i Äbo. Malm f1yttade från Kje11ströms hus 
ti11 Petersburg med betyg daterat den 16 september 1847. En1igt 
obestyrkta uppgifter praktiserade Malm först där en tid, varef
ter han öppnade en egen affär. Han återvände ti11 Äbo år 1852, 
erhö11 burskap den 3 november oeh b1ev erkänd som instrument
makarmästare den 15 november detta år. Han hade på van1igt 
sätt er1agt stadgade avgifter, oeh av1ade nu tro- hu1dhets
samt borgared. Malm var därefter verksam som instrumentbyggare 
i staden ti11 sin död den 25 juni 1868.2 

Ma1ms verksamhet som instrumentmakare i Abo 1852 - 1868 
kan tota1t överb1ickas på basen av uppgifter i stadsarkivet 
Abo, samt i MDAB. Han hade på 1850-ta1et oftast en ti11 två 
gesä11er, och ib1and därutöver en 1är1ing. F1era anstä11da än 
tre synes han a1drig ha haft samtidigt, ib1and bara en enda. 
På sextiota1et arbetade han mest med en enda gesä11. Omsätt
ningen nådde a1drig Kje11ströms nivå: 1856 var omsättningen 
som störst (500 Rub.). 1864-1868 rapporterades konstant 800 
mark som ti11verkningsvärde. En sammanräkning av den ti11verk
ning som rapporterades av Malm - årsproduktionen var oftast 
två fortepianon - ger vid handen, att Malm tota1t ti11verkade 
ca fyrtio k1aver. Dessutom reparerade han instrument, även 

1 Vasa LA, Magistratens oeh rådsturättens bouppteekningar 1847-1848, bo
uppt. efter Gustaf Lönnström 10.10.1848. 

2 ÄFörsA, Domkyrkoförs.koIDmunionbok 1843-1853, pag. 280; d:o 1854-1860, 
pag. 288, 771; d:o 1860-1867, pag. 292; d:o 1868-1878, pag. 289; munt-
1igt medde1ande från Anna Norstedt i Äbo (släkting ti11 Malm) ti11 Otto 
Andersson (ant. av O.Andersson i Sm-K1.); Svante Dahlström, P.M. ang. 
instrumentmakaren Malm, kopia i Sm-K1. 
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vio1iner och gitarrer. En av Malm given uppgift, gä11ande 
1862, mä citeras för att be1ysa fördelningen mel1an inhemskt 
och utländskt materia1, dä "Tvänne nya Fortepianon ä 200 ru 
bel" ti11verkades: 
Inhemskt material 

"2 tolfter furu brader 
1 " lankor 
Lönn och 

je2'nsk 
spröjtsar med skrufvar 

2ne lås 
1/2 kanna 
1/2 " 
2 Ld Lim" 

lityr 
olja 

utlandskt material 
"Massif mahogny 

mah faner 

oTakaranda 
Bok, E Engelska 
Ströngar. 12 jerntråd. 
5 tt messingstråd. 76 
dussin skrufvar. 10 par 
messings gångjern. 8 st 
messings fottrissor. 2 ld 
Lackfernissa." 1 

Malm byggde endast taffe1pianon och, av de bevarade instru
menten att döma, bara en enda modell, den som beskrivs på 
s. 22. Dessa taffe1pianon är solida, durabla tingestar, men 
utmärks inte av den definitiva finisch som karakteriserar 
åbobyggaren Kje1lströms eleganta, smä taff1ar. Inte heller 
vittnar Ma1ms instrument om den tekniska förnye1seanda, som 

är utmärkande för den store konkurrenten i Helsingfors, E.G. 
Granho1m. Men som robusta k1aver för hemmabruk uppfyllde 
Ma1m-instrumenten säkert de samtida kraven. Tekniskt var de 

av för 1850-ta1et norma1t slag: enge1sk mekanik med de tids
en1iga justeringsmöj1igheterna (jfr s. 135), stränghållare 
av järn samt en spröjs i diskanten. Bouppteckningen efter 
Malm antyder, att han var kapabe1 att göra vissa metallarbe
ten sjä1v. B1and verktygen återfinns sä1unda "3 st smedtyg a 
50 penni" samt "1 basstrangs spinnmaskin, 1 mark".2 

CARL THEODOR M ö L L E R (1813-1889) 
Produktion: ca 25 taffe1pianon (?) 

Bevarade instrument: ? 

ABO 

Carl Theodor MH11er fHddes i Kristianstad i Sverige den 
11 november 1813, och var son tilI musikdirektHr Nils MH11er. 
Efter studier i Lund genomgick han kamera1examen 1834, men ha
de samtidigt idkat musik. Han spe1ade piano och gitarr, samt 

1 AStA, hantverkarfHrteckningar 1852-1867 i E 16-25; MDAB 1852-1868, sam
mandragen av städernas hantverkarförteckningar. 

2 AStA, bouppteckningar fHr år 1868, nr 107. 
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sjöng även. Tidvis var han sång1ärare och organist isin hem
stad. och sedermera musikhand1are i Stockholm. TilI Äbo f1yt
tade han 1837. Där verkade han b1.a. som sång1edare vid Musi
ka1iska Sä11skapet och som sång1ärare vid Äbo Gymnasium, och 
tjänstgjorde även som organist. Han tonsatte solo- och körsång
er m.m. Mö11er av1ed den 15 ju1i 1889. 1 

Denne företagsamme musiker bedrev tillverkning av musik
instrument i Abo fr.o.m. 1844, då han beviljades fabrikspri
v~legium, daterat den 28 augusti 1844: 
"Hans Kejserliga Majestat har i N&der l&tit denna underd&niga 
ansökning Sig föredragas och vill harigenom i N&der hafva för
kunnat att i Abo Stad inratta och drifva en fabrik till för
fardigande af musikaliska instrumenter, hvarvid han, s& lange 
fabriken vidmakth&lles, har att tillgodonjuta de rattigheter 
författningarna dylika inrättningar tillagga. [ ... ] Betraffan
de &ter Sökandens anh&llan att f& fr&n utrikesorter för fabri
kens rakning införskrifva och förtulla s&dana artiklar och r&
amnen, som för densamma aro nödige, s& finner Hans Kejserliga 
Majestat skal icke förekomma att hartill bifalla. [ ... ]"2 

Synbarligen ville man styra importen av de oundgängliga ut
ländska råvarorna via etablerade handelshus. 

Fabrikens arbetsstyrka var till en början sex man, och 
produktionsvärdet för det första året 600 Rub., vilket mot-
svarar ungefär fyra taffelpianon. Ar 1845 var arbets-
styrkan minskad med en, men tillverkningsvärdet uppgavs vara 
detsamma som året innan. Ar 1846 flyttade Möllers fabrik till 
Kärsämäki by i St.Marie socken invid Abo, och tillverknings
värdet steg ti 11 1.500 Rub., det högsta under fabri kens ti 11-

varo. Produktionen minskade därefter, och omfattade t.ex. år 
1850 "4 fortepianos" (610 Rub.) men 1851 endast "ett Taffel 

piano forte" (150 Rub.). För år 1852 skrevs: "Fabrikens verk

samhet har redan före utg&ngen af &r 1851 upphört och ar in

rattningen, enligt hos Hallratten gjord anmalan, för framti

den nedlagd."3 

1 mitten av 1850-talet bedrev Möller i fabrikslokalen bl.a. 
bl .a.tillverkning av lack och fernissa. 4 

1 Närmare om Mö11ers 1evnad och verksamhet som musiker: Jansson, Carl 
Theodor Mö11er - en mångsidig musikarbetare. 

2 Privi1egiebrevet i origina1, Sm-K1. 
3 MDÄB 1844-1851, sammandragen av städernas fabriksförteckningar; ÄStA, 

Mag.ark., fabriksförteckningar 1846-1852 i E 15. 
4 Jfr RA, MDir, brevdiarium 1854-1861, s. 7, anteckning om privi1egie

ansökan av Möller 23.3.1855 för "lack- och fernissfabrik i Kärsämäki 
by"; anteckningar i Sm-Kl. 
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Inget Mö11er-k1aver är känt för eftervär1den. 1 en annons 
från 1847 omnämns dock: 
"Ett större lager af Mahogny Pianofortes med jernskifwor, fin
nas att tillgå i mitt Logie hos Hr Magister Hjelt, dels till 
salu, dels till uthyrning för högst fördelaktiga vilkor, och 
sålunda, att de efter viss tid tillfalla hyresmannen.[ .•. ] 

Carl Th.Möller." 1 

Det är a11tså sanno1ikt, att Mö11ers pianon var av tidens stan
dardtyp, taffe1pianon med träram och stränghå11are av järn. 
Men de nämnda k1averen var inte bevis1igen av hans egen ti11-
verkning; han bedrev även hande1 med musika1ier och instru
ment. 2 Mö11ers rapporter ti11 Ha11rätten i Åbo ger en god möj-
1ighet att ytter1igare be1ysa proportionen me11an inhemskt och 
ut1ändskt materia1 vid k1averbygge vid 1800-ta1ets mitt. Ett 
par citat: 
"~lirket som begagnas är deZs Finskt, deZs inforskrifvit ifrån 
Danmark och Sverige. BesZag, skinn, fernissor hafva erhåZZit[s] 
ifrån st Petersburg. EZfenben från TyskZand" (1846) 

"Fabriken begagnar virke deZs inhemskt såsom TaZZ, Gran och 
Bjork, deZs Svenskt såsom Rodbok och Lind, deZs inforskrifvet 
ifrån Tyskland, såsom Mahogne, Jacaranda, Ebenholta och EZfen
ben, EngeZska strängar samt BesZag, Skinnvaror och StåZtråd 
ifrån S't Petersburg." (1848) 

År 1849 omnämns, att man vid sidan av "wan Ziga Snickare werk

tyg" hade t i 11 gång ti 11 "en borrstoZ, twänne SvarfstoZar, en 

Såginrättning, en sträng ofverspinningsmaschin, en afkZipp

nings maschin. ,,3 

Trots att Mö11ers k1averti11verkning 1844-1851 inte hade 
medfört framgång på 1ängre sikt fortsatte han att intressera 
sig för branschen. Han konstruerade så1unda en stämningsregu-
1ator, med vars hjä1p strängarna på ett k1aver sku11e kunna 
justeras utan att stämnag1arna rubbades. Iden påminner något 
om finstämmarna på stråkinstrument. Mö11ers regu1ator ti11ver
kades t.o.m. i Tysk1and på 1880-ta1et,4 men fick a1drig någon 
praktisk betyde1se. 

1 Excerpt i Sm-Kl., daterad endast "1847". 
2 Jfr bl.a. nekrolog i ÄU 27.7.1889. 
3 ÄStA, Mag.ark., fabriksförteckningar 1846-1852 i E 15. 
4 Jfr Neue Stimm-Vorrichtung flir Klaviere von Th. Möller in Äbo, Auszug 

aus der Zeitschrift flir Instrumentenbau, No. 31 vom 1. August 1887; 
särtryck: Sm-Klo 
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Möllers stämningsregulator. Originalritning; Sibeliusmuseet. 

ABRAHAM ALEXANDER N E DER S T R ö M 
Produktion: ett tiotal taffelpianon 

minst en flygel 

(1813- ) HELSINGFORS 

Bevarade instrument: a) taffelpiano, privat ägo, Ekenäs. 
b) flygel, Helsingfors stadsmuseum 

(XLII: 4) . 

Abraham Alexander Nederström föddes i Lojo den 25 mars 
1813. Sannolikt flyttade han senast på 1840-talet tilI Peters
burg, där han synes ha praktiserat hos klaverfabrikanten Schrö
der. Är 1848 f1yttade Nederström tilI Helsingfors. Men redan 
år 1846 hade han anhållit om burskap som musika1isk instru
mentmakare i staden, en anhållan som behandlades av magistraten 
rätt länge, efter det Granholm inlämnat besvär; burskap bevil
jades slutligen 1848. Nederström ingick den 22 juni 1861 äktenskap 
med Margareta Eriksdotter från Borgå. Vardera flyttade tilI Viborg 
1878. Nederström synes ha avlidit där, vid okänd tidpunkt. 1 

Nederströms rättigheter som musikalisk instrumentmakare 
Helsingfors beviljades den 16 augusti 1848. 2 Hans verkstad 

1 HFörsA, kommunionbok för ståndspersoner 1856-1869, 2, pag. 609; d:o 
1870-1881, 2, pag. 609; HStA, Mag.prot. 5.9.1846 § 10; 12.10.1846 § 3; 
26.5.1847 § 19; 29.5.1847 § 11; 31.1.1848, § 3; 5.2.1848 § 3; 9.2. 
1848 § 3. RA saknar mikrofi1mer med uppgifter om församlingarna i Vi
borg i slutet av 1800-talet. 

2 Jfr bl.a. HStA, Mag.ark., hantverkarförteckning från 1850 i De 11:1. 
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var först belägen vid Fredriksgatan 10, och från 1850 vid Andre
gatan [Lönnrotsgatan] 10 och slut1igen från 1851 vid Annegatan 
20. 1 En1igt rapporteringen ti11 myndigheterna arbetade Neder
ström ensam; inga gesä11er finns antecknade. Rapporten för år 
1850 är så1unda gåtfu11: fem pianon skulle ha tillverkats, 
"hvilka ännu finnas oförsåHde".

2 Så många instrument tillver
kar man inte ensam~ Hantverkarförteckningar från 1851 och 1852 
synes inte ha bevarats. 

Nederström annonserade rätt flitigt om sina produkter, 
för sista gången i Morgonbladet den 19 december 1853: "ny fZy

geZ [ ... ] säljes realiseradt". Hantverkarrapporterna för 1853 
och 1854 omta1ar, att Nederström lagt ner sin verkstad, och i 
hantverkarförteckningen 1856 finns infört: "Såsom oförmögen 

att erlägga sina utskylder har ägaren, genom Magistratens ut

sZag af den 8 September 1856 blifvit skiljd ifrån sitt burskap. ,,3 

En beskrivning av det bevarade Nederström-taffelpianot 
(privat ägo, Ekenäs): 
Omfång: e, - a 4 . - Tre oktavers vidd: 493 mm. - Undre tangen
ter: be1agda med e1fenben, syn1ig 1ängd 141 mm. Övre tangenter: 
ebenho1ts, syn1ig 1ängd 92 mm. - Enge1sk mekanik. - En dämmare
peda1. - Stöve1dämmare med 1ist. - Sträng1ängder: e, 1560 mm, 
0 2 280 mm, a 4 53 mm. - Besträngning: e, - E enkörig överspunnen, 
F - a 4 tvåkörig b1ank. - Stämstocken bakom, stränghå11are av 
järn, en spröjs i diskanten samt en kort spröjs från järnski
van mot k1aviaturrummet Cinvid k1averets front). - Exteriör: 
mahogny. - Bredd: 199 cm. Djup: 81,5 cm. Höjd: 95 cm Cink1. 
ben) . 

Instrumentet är - inte helt oväntat efter Nederströms 
studier i Petersburg - i alla väsentliga avseenden, och även 
beträffande det snickerimässiga utförandet, snarlikt ett 
taffelpiano av Petersburg-byggaren J.F.Schröder, vilket förf. 
kunnat granska (Tampereen kaupunginmuseo, 1981). T.o.m. de or
nament som omger til1verkarens namn verkar vara övertagna. 
Schröder, Nederström och G.F.Palmgren i Helsingfors byggde 
vid denna tid klaviaturer, som inte var helt infällda innan
för instrumentets front, utan som stod något ut (jfr bild, s. 
89 ). 

1 Annonser: b1.a. HT 2.5.1849, 22.5.1850, 15.11.1851 CBihang). 
2 HStA, Mag.ark., hantverkarförteckning för 1850, i De 11:1. 
3 RA,MDir, hantverkarförteckningar från H:fors för åren 1853 (Ea 21), 

1854 (Ea 22) och 1856 (Ec 4). 
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Nederströms flygel (Helsingfors stadsmuseum, XLII:4) har föl
jande mått m.m.: 
Omfång: C I - a 4 . - Tre oktavers vidd: 492 mm. - Undre tangen
ter: be1agda med e1fenben, syn1ig 1ängd 147 mm. Övre tangenter: 
ebenho1ts, syn1ig 1ängd 98 mm. - Enge1sk mekanik. - Sade1däm
mare. - Peda1er: dämmarepeda1 t.h., una corda-peda1 t.v. Cbåda 
saknades 1977). - Träram, fyra järnspröjsar. - Raksträngad. -
Besträngning: C I - Fiss4tvåkörig överspunnen. G.- E trekörig 
b1ank Cmässing?). F - a trekörig b1ank Cstål). - Exteriör: 
mahogny, med 1jus intarsia. - Längd: 200 cm. Bredd: 155 cm. 
Höjd: 94 cm Cink1. ben). 

AUGUST N Y S T R ö M (1832-1892) HELSINGFORS 
Produktion: 

Bevarade instrument: 

August Nyström föddes den 6 september 1832 i Sjundeå. Är 
1855 f1yttade han från Lojo ti11 Helsingfors, där han trädde 
i tjänst hos E.G.Granho1m. Han ingick den 7 december 1871 äk
tenskap med Anna Lovisa Stige11. Nyström dog i Helsingfors den 
9 apri1 1892.1 

Om- Nyströms - och om hans anförvanters - verksamhet i 
klaverbranschen skriver Wasenius: 
"B1and personer, som utgått ur den Granho1mska sko1an och i 
hans fabrik inhämtat sin yrkeskunnighet må ännu nämnas den 
skick1iga pianostämmaren och reparatören Aug. Nyström, känd 
och värderad över hela 1andet. Herr Nyström torde hos Gran
holm ha förfärdigat c:a 50 resonansbottnar, varjämte han som 
gesä11stycke fu11ständigt förfärdigade en taffe1. Herr Aug. 
Nyströms son är hr Jacob Nyström, som ärvt faderns ta1ang och 
förskaffat sig än större yrkesskick1ighet som pianokonstruk
tör. En bror ti11 den förre var Klaus Nyström, som också ge
nomgick den Granho1mska fabriken fu11ständigt och 1ämnade den 
som vä1bestä11d gesä11. Hans skick1ighet även som pianostäm
mare förskaffade honom rangp1atsen som konsertstämmare å Schrö
ders pianofabrik i Petersburg, vi1ken p1ats han innehade i 
35 år."2 

August Nyström återfinns visserligen inte bland dem, som 
bedrev tillverkning av klaver med privilegium av magistraten. 
Men åtminstone år 1864 bjöd han pianon av okänt slag till sa
lu "även genom Pauls möbelhande1".3 Han kan mycket vä1 ha 
monterat k1aver under den nya näringsfrihetens hägn, och kun
de kanske ha b1ivit en betydande byggare, om ej nödåren kring 
1866 kommit eme11an. 

1 HFörsA, kommunionbok 1856-1869 2 pag. 633, d:o 1870-1879, 4, pag. 
285, d:o 1880-1910, 4, pag. 285. ' 

2 Wasenius, a.a., s. 86. 
3 HT 13.8.1864. 
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GEORG FREDRIK P A L M G R E N (1808-1871) HELSINGFORS 

Produktion: ea 30 taffelpianon 
2 flyglar 
2 pianinon 

Bevarade instrument: två taffelpianon fanns i privat ägo på 
1950-talet 

Taffelpiano a7) Palmgren. Fotografen okänd. (Sm-KZ.) 

Georg Fredrik Palmgren f6ddes den 3 mars 1808 i Mäntsä
lä, där hans far var 1änsman. sin f6rsta utbi1dning fiek Palm
gren hos E.G.Granholm, men 6verf1yttade därefter ti11 Peters
burg, där han fortsatte utbi1dningen hos [J.F.] Sehr6ders pia
nofabrik. Palmgren synes ha f1yttat tillbaka tilI Helsingfors 
år 1849. Han kal1ade sig tilI en b6rjan "Musikalisk instrument
makare från St.Petersburg" oeh annonserade om stämning av pia
non. Ännu samma år beviljades han privilegium f6r en pianofab
rik (jfr nedan). Palmgren avled den 23 januari 1871 i Helsing
fors. 1 

Palmgren erhöll den 22 november 1849 privi1egium gä11ande 
ti11verkning av en "utrikes uppfunnen ny stämnings mechanik" 

samt "en sd kallad underdämning". Därpå bevi1jades han fabriks
privi1egium den 24 april 1850 för att kunna ti11verka pianon 

1 Wasenius, a.a., s. 117; HF6rsA, kommunionbok 1856-1869, 2, pag. 609; 
d:o 1870-1881, 2, pag. 609. 
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där denna uppfinning kom till bruk. l Hur var denna nya upp
finning beskaffad? Detta vet vi inte. Förf. har inte kunnat 
påträffa de instrument, som fanns på 1950-talet, och de hand
lingar, som kanske innehållit en teknisk beskrivning, har in
te heller påträffats. 2 

Det på föregående sida avbildade taffelpianot har, enligt 
obestyrkta anteckningar (Sm-Kl.), bredden 209 cm, djupet 89 cm och 
en total höjd om 94 cm; därmed hör instrumentet till de störs-
ta taffelpianon som byggts i vårt land. Omfånget är C, _ c5 , 
överraskande, men överensstämmande med Palmgrens annonsering: 
"ny tt patent-fortepiano i 7 oktaver"~ 

Bilden återger ett instrument som vad exteriören beträffar 
nära överensstämmer med de instrument som byggdes av bl.a. Ne
derström och J. F. Schröder i Petersburg (j fr s. 87). Bl. a. den 
utskjutande tangentlådan är en karakteristisk detalj. Men me
kaniken borde alltså avvika. En gissning - som inte motsägs 
av bilden - är, att Palmgrens konstruktion var besläktad med 
det s.k. System Goll, som i viss utsträckning tillämpades på 
1830-talet åtminstone i Schweiz. Strängarna och dämmarna har 
här placerats under resonansbottnen. 4 

Stötmekanik, system Goll, enligt Rind
lisbacher, Das Klavier in der Schweiz, 
s. 248. 

Palmgrens "Fabrik 
för Fortepianos med 
patenterad Mekanik" 
(till åtskillnad från 
E.G.Granholms "van
liga" mekanik?) fick 
aldrig någon större 
omfattning, utan ha
de oftast en till 
två gesäller, och nå
gon enstaka gång (1853) 

fyra gesäller. Värdet av årsproduktionen var i regel 400 Rub., 

1 RA,MDir, Memoria1 samt reso1ution för Palmgren 24.4.1850, = 1850: 
81/99. 

2 RA,MDir, 1849: 116/92, 1849: 129/93 och 1850: 58/97. Dessa hand1ingar 
är en1igt brevdiariet ansökningshand1ingar från Palmgren. De har syn
bar1igen gått för1orade. 

3 B1.a. HT 22.11.1851. 
4 Jfr Rind1isbacher, a.a., s. 124 f. 
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ofta specificerat som "2 Tafel Fortepianos". De pianinon och 
f1yg1ar som Wasenius omnämner 1 kan inte återfinnas i Pa1mgrens 
årsrapporter och i bevarade fabriksförteckningar. 2 Huvudarti
ke1n var a11tså taffe1pianon, men det kan nämnas, att boupp
teckningen efter Palmgren även upptog smärre ting såsom "2 
halffärdiga fiol-lådor", "1 fiol". "1 Eolsharpa utan strängar", 

samt "2 oiståndsatta harmonikor ll
} a11tså Pa1mgrens egendom, 

och inte arbeten som in1ämnats ti11 reparation. Wasenius 5y
nes ha haft stor aktning för Pa1mgrens yrkesskick1ighet: 
"Ännu må som ett illustert exempel på den Palmgrenska piano
fabrikens höga ståndpunkt framhål1as att en hr Wesander, som 
efter praktik å fabriken erhållit gesällbetyg av hr Palmgren, 
befanns inneha så stor kompetens att han antogs tilI verkmäs
tare vid Sehröders pianofabrik i Petersburg." 4 

Pa1mgrens fabrik upphörde i praktiken år 1866. Detta år 
ti11verkades ett enda "Fortepiano". vars värde var 800 mk. 5 

Beträffande år 1867 skrev Palmgren: 

"Inrättningens verksamhet har upphördt från utgången af för
flutna årets början. i anseende till dessa svåra tider med af-
sättningen. Helsingfors den 13 Februari 1868. 6 

G.F. Palmgren. 11 

CLAES ANDERS R A U TEL L (1818-1844) 
Produktion: några få taffelpianon. 

Bevarade instrument: 

HELSINGFORS 

Claes Anders Rautell föddes i Pojo den 26 oktober 1818. 
Han konditionerade hos instrumentmakaren E.G.Granholm först 
1835 - januari 1841 (därmed hörde han tilI Granholms tidigas-
te lärlingar), oeh från mars 1841 tilI augusti 1842, då han tilI 
magistraten i Helsingfors inlämnade anhållan om burskap. Efter 
att denna anhål1an behandlats i olika omgångar (jfr nedan) an
togs han "såsom instrumentmakare Mästare" den 9 september 1843. 
Han avled den 24 juli 1844 i "lungsot", innan han hunnit kom-
ma igång på al1var.7 

1 Wasenius, a.a., s. 117. 
2 HStA, Mag.ark., fabriksförteekningar 1850-1867 i De II: 1-10; RA,~IDir, 

fabriksförteekningar från H:fors i Ea 21,22, Ee 3-9. Jfr även ~IDÅB 1850-
1867, sammandragen av städernas fabriksförteekningar. 

3 HStA, bouppteeknings- oeh arvskiftesinstrument för år 1877-1878, nr 6558. 
4 Wasenius, a.a., s. 117. 
5 HStA, Mag.ark., fabriksförteekning 1866 i De 11:9. 
6 HStA, Mag.ark., fabriksrapport av Palmgren för 1867 i De 11:10. 
7 HStA, Mag.prot. 9.9.1843, § 6 ~ed bilagor, bl.a. ämbetsbetyg från Pojo 

oeh två intyg av Granholm; HFörsA, Döde oeh begrafne 1843-1860. 
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Rautell inlämnade anhållan om burskap som instrumentma
kare i Helsingfors i augusti 1842, genast efter det han 
slutat hos Granholm. Magistraten beviljade inte omedelbart 
denna anhållan, utan inbegärde utlåtande av den främste instru
mentbyggaren i staden, d.v.s. just Granholm. l Granholm inkom 
med en skrivelse, som på detta stadium innebar en inkompetens
förklaring, men som även upplyser om, vari en ny klavertill
verkares främsta problem bestod, nämligen beräknandet av in

strumentens besträngning. Granholm framhöll, att han 
"ieke har n&got att anmarka deremot. om RauteZZ s&som Instru
mentmakare harstades vinner burskap. men hemstaZZer doek tiZZ 
WäZZofZiga Magistratens gunstbenagna pröfning. om ieke RauteZZ 
innan hans ansökning bifaZZes. borde s&som brukZigt ar b&de i 
FinZand oeh annorstades. först uppgöra ej aZZenast SkaZa tiZZ 
strangZangden & ett Fortepiano utan oek ritning tiZZ sjeZfva 
Masterstyeket hvars riktighet jag ödmjukast förbeh&ZZer mig 
att f& pröfva. oeh med utZ&tande derom tiZZ waZZofZiga Magist
raten inkomma. SkuZZe waZZofZiga Magistraten emot förmodan 
ieke finna godt att dertiZZ denne g&ng förordna. s& ar det för 
min deZ aZZdeZes ZikgiZtigt; men förmodar ZikvaZ att waZZofZi
ga Magistraten vid n&gon framdeZes skeende dyZik ansökning om 
burskap i Staden. ieke underZ&ter att s&dant förordna. heZst 
det ar af högsta nödvandighet att veta huruvida den Sökande 
kan uppgöra SkaZa oeh ModeZZerna tiZZ StrangZangden & instru
mentet. hvarefter masterstyeket sedan skaZZ göras. oeh mening
en ingaZunda kan vara. att i Staden f& en mastare. som ieke 
är kunnig i sitt handtverk." 

Magistraten infordrade såväl ritningar som mästerstycke, vil

ket Granholm därpå godkände. Rautell antogs den 29 juli 1843 
"till Borgare i denne Stad", och erhöll mästarvärdighet den 
9 september samma år. 2 Rautell hann knappast tillverka många 
instrument före sin död året därpå. Den detaljerade bouppteck
ningen ger ett intryck av, att Rautell hade en välrustad verk
stad. Den verktygsuppsättning som förtecknas där må illustrera 
det som fordrades för hantverksmässig tillverkning av taffel
pianon på 1840-talet: 

"3 st nya HyfveZbankar a 3 
1 gammaZ d:o 

23 Diverse HyfZar 
1 BenhyfveZ 
2 större S&gar 
3 st mindre D:o 

1 HStA, Mag.prot. 31.8.1842, § 15. 

9 -. 
1.-
5.
-.20 
-.60 
-.60 

2 ibid, samt mag.prot. 12.10.1842, § 6, 5.12.1842, § 6, 29.7.1843, § 3, 
9.9.1843, § 6. 



1 st 
1 11 

5 11 

12 11 

1 II 

4 11 

5 II 

9 II 

1 II 

2 II 

1 II 

1 II 

1 II 

1 11 

2 II 

9 II 

23 11 

12 II 

4 11 

1 II 

2 II 

1 II 

3 II 

1 11 

6 II 

3 II 

Fogsvans 
Siak ling 
gamla Hålljern 
Stämjern 
Stämhammare 
Hammaren 
gamla Filar 
Stilar 
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gammalt Skrufstyake af jern 
Pinnborrar 
Borrskaft & Doakor 
Borrmaahin 
Girmått 
Strykmått 
Fogar 
Winke lhakor 
större Skruftvingar 
mindre d:o 
Skrufknektar 
Bänkkneakt 
Trädklubbor 
Fi ltk lofva 
Skruf [. ... ?] 
gammal Slipsten med Ställning 
Trädboakar 
Ylärkramar 

-,30 
-,10 
-,5 
1, -
-,5 
-,20 
-,30 
-,20 
-,10 
-,15 
-,30 
1, -
-,5 
-,20 
-,30 
-,10 
2,-
1 -, 
-,40 
-,5 
-,5 
-,5 
-,5 
-,20 
-,10 
-,20 

B1and kvar1åtenskapen uppräknas även "2 st nya Forte Pianos 

a 100 Rub., 1 st gammalt d:o, 20 Rub. samt 2 st påbörjade d:o, 

25 Rub. 11 1 Några av dessa instrument bjöds till sa1u hösten 
1844: 
"Tvenne nya oeh viI konditionerade oeh ett 11dre taffelpiano 
tilI nedsatte priser, förflrdigade af Instrumentmakar C.A.Rau
tell, Iro att hese [ ..• ] hos Guldsmeden R.Mellin." 2 

Eventue1lt så1des ytterligare ett av de efterlämnade klaveren 
först 1846, då guldsmeden Otto Rautell bjöd ut "ett ny tt pia
noforte med jernskifva"Y Otto var en1igt bouppteckningen bror 
ti1l Claes Anders. Ett taffelpiano med stränghållare av järn 
var tidens standardmodel1. 

I HStA, houppteekningar oeh arvskiftesinstrument 1844-1846, nr 1113. 
2 HT 6.11.1844. 
3 HT 13.2.1846. 
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.:=.O.:-.TT:..:O~---=-E:.::M A:.:.:N.:.:U:.::E:.::L_.....:R~O:.-..:.T_H:.:......:.M.:......:.:A:......:.:N (1 8 1 8 - 1 880) K U 0 PlO och 

Produktion: högst tjugo taffelpianon 
ULEABORG 

Bevarade instrument: a) taffelpiano (Kuopio), 
Museo (2018). 

Kuopion 

b) taffelpiano (Kuopio), 
jfr s. 23 

Sm (430), 

Otto Emanuel Rothman föddes i Rantasalmi den 13 mars 
1818. Han synes ha lärt sig instrumentmakarens yrke i Peters
burg på 1840-talet, och hör sålunda tilI sa~ma generation som A.A. 
Nederström och G.F.Palmgren, vilka vardera flyttade från Pe
tersburg tilI Helsingfors i slutet av 1840-talet. Rothman flyt
tade från Petersburg tilI Kuopio, där han antecknades som in
flyttad den 4 december 1850. Hans hustru var Gustava Adolfina 
Berggren, född i Petersburg 1832. Familjen Rothman flyttade 
från Kuopio tilI Uleåborg den 7 februari 1859, och förblev 
bosatt där tilI den 3 augusti 1864. 1 Kuopio finns Rothman 
antecknad som inflyttad från Uleåborg först den 8 augusti 1866. 
O.E.Rothman avled i Kuopio den 19 december 1880. Hans hustru 
levde tilI den 25 april 1900. 1 

1 Kuopio erhöll Rothman privilegium som instrumentmakare 
år 1851. 2 Han höll sig med en enda gesäll, och tillverkningens 
värde det första året steg till 216 RUb.,3 d.v.s. ungefär ett 
taffelpiano samt reparationsarbeten. 1 maj 1852 omnämns verksta
den i stadens tidning: 
1 samband med omnämnandet av ett ny tt ölbryggeri "anse wi oss 
böra nämna att härstädes redan en tid funnits en fabrik, hwars 
arbeten kunna sättas i bredd med om ej öfwerträffa, de bästa 
i wårt land, nemligen Herr Rothmans fortepiano fabrik. Ty dess 
fabrikater utmärka sig ej blott genom ett särdeles prydligt ytt
re, utan skola äfwen, enligt en utmärkt musikkännares omdöme, 
genom tonens renhet och styrka öfwerträffa Herr Granholms i Hel
singfors arbeten af samma slag."4 

En liten kärna av sanning ligger i det något överraskande på
ståendet att Rothman skull e ha överträffat. Granholm: tonstyrkan 
hos Rothmans taffelpianon (jfr s. 23) är utan tvivel större än 
hos Granholms normala taffel-modell (jfr s. 17). Men Granholms 
instrument är överlägsna beträffande tonkvaliteten. 

1 fortsättningen omnämns Rothman inte i ortspressen, ej 
heller synes han ha infört annonser i tidningen. Företaget för
de en anspråkslös tillvaro. Gesällerna var högst två till anta-

1 Ämbetsbetyg från Kuopion tuomiokirkkoseurakunta 20.12.1977; d:o från 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta 2.12.1977, Sm-Klo 

2 En instrumentmakare i Kuopio finns nämnd år 1851 i MDÄB:s sammandrag 
av städernas hantverkarförteckningar, däremot inte 1850. MDÄB 1850-
1851, Litt L,M. 

3 RA,MDir, hantverkarförteckning från Kuopio 1851 i Ec 3. 
4 Kuopio Tidning 15.5.1852. 
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let, och tillverkningvärdet översteg aldrig 450 Rub. l , d.v.s. 
ungefär två taffelpianons värde. 

Rothman tycks inte ha haft framgång i Kuopio, utan flyt
tade till Uleåborg, där marknaden knappast kan ha varit me
ra givande. Efter ankomsten till den nya hemstaden lät Roth
man införa följande annons i den tvåspråkiga tidningen Oulun 
Wiikko-sanomia: 
"Härmedelst får jag den vördade allmänheten tillkännagifva, att 
jag förfärdigar äfvensom reparerar Pianoforte-instrumenter af 
alla slag samt att snickare-arbete äfven hos mig verkställes. 
Utlofvande jag, att det som mig ombetros, skall utföras med 
alI möjlig omsorg, skyndsamhet och tilI så billiga priser som 
möjligt. U1eåborg i juni 1859. 

Otto Rothman 2 
instrumentmakare." 

Två omständigheter bör noteras: Rothman annonserade endast på 
svenska i en övervägande finskspråkig trakt i landet: synbar
ligen räknade han endast med ett litet skikt av befolkningen 
som tänkbara kunder. Och Rothman gjorde reklam för 
sig även som snickare: inte heller detta tyder på, att han 
räknade med många instrumentköpare. Verkstaden blev aldrig 
stor. 1860 hade Rothman en gesäll och två lärlingar,3 och året 
därpå en något större arbetsstyrka, men då stod instrumenttill
verkningen helt i bakgrunden: "TiZZverkat m8bZer oeh repare

rat instrumenter."4 

Rothman fick aldrig ordentligt fotfäste i Uleåborg, och 
flyttade därifrån 1864 (inget Rothman-instrument byggt i Uleå
borg är känt). Sannolikt återupptog han aldrig instrumentttill
verkningen härefter. 

De två bevarade Rothman-tafflarna (byggda i Kuopio) är 
typiska exponenter för 1850-talets stil: stora, robusta taffel
pianon, durabelt utförda, men inte av den tekniska standard 

/ 

som utmärker produkterna från landets ledande instrumentverk
stad: E.G.Granholm i Helsingfors. Rothman byggde den standard
modell han kände från sina Petersburg-år i slutet av 1840-ta
let. 

1 RA,MDir, hantv.fört. från Kuopio 1854 (Ea 22), 1856 (Ec 4), 1857 (Ec 5). 
2 Oulun Wiikko-sanomia 2.7.1859. 
3 Hautala, Oulun kaupungin historia, 4, s. 157. 
4 RA, MDir, hantverkarförteckning från Uleåborg 1861 (Ec 8). 
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~G~E~OR~G~~F~R~I~E~DR~I~C~H~~R~U~B~M~A~N~N (1825-?) HELSINGFORS 
Produktion: ett tiotal pianinon (ev.taffelpianon) 

minst en flygel 

Bevarade instrument: 

Georg Friedrich Rlibmann föddes den 26 oktober 1825 i 
Kirchensall (Oberamt Oehringen, Wlirttemberg). Om hans utbild
ning är ingenting känt. Han ingick den 21 december 1856 äkten
skap med Anna Johanna Susanna Conrad (f. 1826 i Kampern, Pfar
rei Lossen, Schlesien). Datum för Rlibmanns överflyttning tili 
Helsingfors framgår ej av tillgängliga handlingar. Rlibmann ut
tog 1869 flyttningsbetyg tili Tammerfors, där hans namn dock 
inte påträffas (inte heller i Messukylä) intill utgången av 
1873. 1 

RUbmann annonserade åtski11iga gånger i slutet av 1850-
ta1et och i början av 1860-ta1et i tidningarna i Helsingfors 
om stämning och reparationer. Den 16 oktober 1862 bevi1jades 
han privi1egium för drivande av "Fabrik för ti11verkning af 
fortepianos och möb1er" i Helsingfors stad. 2 Fabriken var myck
et 1iten: endast momentant synes RUbmann ha anstä11t en gesä11. 
Ofta arbetade han ensam, en1igt rapporterna. Några citat ur 
dessa: 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 

"Har ej annu kommit i g&ng." 
Tillverkning: "1 st Flygel 1 st Fortepiano". varde: 2.800 mk. 
Tillverkning: "Fortepianos 8 st". varde 8.000 mk. 
"Fabriken har under &ret ej varit i verksamhet". 
"Instrumenter har ej förfardigats under &ret". dock möbler. 
"Undertecknads privi legium för Fortepiano och Möbe l som 
jag f&tt den 16 Okt. 1862 komer att &terlamnas till wal-
lofliga Magistraten förre [sic] den nya taxeringen blir. 
Helsingfors den 15 Febr. 1868 3 

G. F. Rubmann" 

Ingenting är känt om arten av RUbmanns k1aver. Möj1igen använ
de han färdigti11verkad importerad mekanik (8 instrument på 
ett år!) . 

.::.J..::.O:..:.;H A~N~--.:.:R--,A~H M A N (d. 1847) TAVASTEHUS 
Produktion: enstaka taffelpianon (förutom orglar) 

Bevarade instrument: taffelpiano, Hämeenlinnan historiallinen 
museo (4282) 

Johan Råhman (Råman, Rååman) uppges härstamma från Est
land (i bouppteckningen upptas dock b1.a. "1 Lif Landsk Bi
bel"). Han bodde i Mäntsälä på 1810-ta1et och kallades då 

1 Ämbetsbetyg från Tyska Evange1isk-Lutherska Försam1ingen i Helsing
fors 1.12.1977, Sm-K1.; medde1ande från Tampereen ev.lut.seurakuntien 
keskus rekisteri dee. 1977 tili förf., Sm-K1. 

2 MDÄB 1861-1865, Litt E 1862. 
3 HStA, Mag.ark., fabriksfört. och rapporter 1862-1867 i De 11:5-10. 
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"Snick Joh Råman", helt utan kompletterande data. Råhman fIyt
tade från Mäntsälä tilI Tavastehus år 1820, tillsammans med 
sin hustru Helena Enroth och en dotter; ytterligare fyra barn 
föddes i Tavastehus. Johan Råhman avled den 27 december 1847 
i Tavastehus. l 

Råhman synes ha varit en mångsysslare. En orgel byggd av 
honom finns bevarad i Urjala,2 och i bouppteckningen upptas bland 
kvarlåtenskapen "1 Orgelwerck. inkomplett 500 Rub. och 1 mindre 

positiv (under arbete) 3 RUb."3 1 Tavastehus ka 11 ades han bygg 
mästare, och skal1 bl.a. ha byggt och drivit en väderkvarn. 4 

Taffelpiano byggt av Johan Råhman. Hämeenlinnan historialli
nen museo (4282). Foto: Hämeenlinnan historiallinen museo. 

Det bevarade taffelpianot är inte i originalskick. Bl.a. 
har det förstärkts med en järnspröjs i diskanten. Dessutom 

1 RA, Mikrofilm TK 358, med kommunionbok från Mäntsälä 1811-1821; med
delande från Tavastehus LA tilI förf. 16.12.1977, med hänvisning tilI 
Tavastehus kyrkoarkiv, Sm-Kl.; Tavastehus LA, Hämeenlinnan kaup. perun
kirjat, 1848, nr 2. 

2 Fotografier m.m.: Hämeenlinnan historiallinen museo. 
3 Tavastehus LA, Hämeenlinnan kaup. perunkirjat, 1848, nr 2. 
4 Lindeqvist, Hämeenlinnan kaupungin historia, s. 132, med uppg. om 

källor. Säreget nog saknas Råhmans namn i Tavastehus stads hantver
karförteckning för år 1843 (RA,}IDir, 1844:65/24). 
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saknas sedan länge bl.a. pedalen och delar av dämmarelådan 
m.m. Ändå kan förebilden utpekas utan tvekan: den klavertyp som 
byggdes av bl.a. Henric Blomqvist i Borgå på 1820-talet (jfr s. 
9). Råhman-klaverets dimensioner är överlag något större, utom 
i ett avseende: strängarna i mellanregistret är märkbart kor
tare, vilket kan ha inneburit lägre strängspänning och därmed 
mindre briljant ton. Men i övrigt är mekanikens och exteriö
rens detaljer förbluffande likartade, dock bör observeras, 
att Råhman i många avseenden verkar ha varit en amatörbyggare 
i jämförelse med Blomqvist. Råhman-instrumentets data: 
Omfång: F, - f4. - Tre oktavers vidd: 476 mm. - Undre tangen
ter: be1agda med e1fenben, syn1ig 1ängd 134 mm. - övre tangen
ter: ebenho1ts, syn1ig 1ängd 90 mm. - Enge1sk mekanik. - Däm
mare: på1iggande hävstänger i dämmare1åda. - En dämmarepeda1 
(saknas 1978). - Sträng1ängder: F, 1470 mm, c 2 245 mm, f4 45 
mm. - Besträngning: F, - Ciss enkörig överspunnen, D - f4 två
körig b1ank. - Stämstocken ti11 höger. - Träram, ursprung1igen 
inga spröjsar o.dy1. - Exteriör: björkfaner. - Bredd: 182 cm. -
Djup: 70 cm. - Höjd: 34 cm (corpus), 87,5 cm (ink1. ben). 

KARL ANDERS SAN 0 S T R ö M (1852-1927) HELSINGFORS 
Produktion: pianinon? 

Bevarade instrument ? 

Karl Anders Sandström, som föddes i Kyrks1ätt den 15 de
cember 1852, praktiserade hos J.E.Engström från år 1872, då 
Engströms fabrik grundades. Sandström var verkmästare hos 
Engström åren 1875-1887, varefter han b1p.v sjä1vständig före
tagare. Han dog i Helsingfors den 22 september 1927. 1 

Sandström inledde sin verksamhet som klaverbyggare år 
1887. 2 Wasenius uppger, att han "partielt och privat" ägnade 
sig åt denna bransch,3 ett konstaterande som väl harmonierar 
med den näringsfrihet som var genomförd dessa år. Inga rap
porter om Sandströms klaververkstad har påträffats. 

ISAK S Ö 0 ERO A H L (1832-1919) bl.a. HEINOLA 
Produktion: enstaka instrument, pianinon och åtm. en f1yge1 

Bevarade instrument: ? 

Om Isak Adrian Söderdahl före1igger rätt få personupp
gifter. Han föddes i Kimito den 3 apri1 1835, f1yttade tilI 

1 Wasenius, a.a., s. 119; dödsannons i Hb1 (1927), odaterad i Brages ur
klippsverk. 

2 Bergh, a.a., s. 167. 
3 Wasenius, a.a., s. 119. 
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Heinola på 1880-ta1et, och dog där den 7 september år 1919.
1 

Om Söderdahl som klaverbyggare skriver Wasenius: 
"Av enstaka, finska pianoti11verkningar må här nämnas en brun 
f1yge1 samt ett svart pianino förfärdigade av en Isak Söder
dahl. F1yge1n finnes Ln. [1914] å societetshuset i Heinola, 
pianinot äges av en privat person i samma stad. Det uppges att 
hr Söderdahl [ . .. 1 se'n 1908 befinner sig på fattighuset i 
Heinola. Om så är fa11et, är det minsann ett sorg1igt slut 
för en he1t säkert betydande ta1ang, som saknat erforder1iga 
utveck1ingsmöj1igheter."2 

Söderdahl ställde ut en "koncertflygel" vid A11männa 
Finska Utstä11ningen i Helsingfors 1876. 3 Han nämndes inte 
b1and utstä11ningens pristagare. 

(1743-1812) 
Produktion: fortepianon (samt org1ar m.m.) 

Bevarade instrument: ? 

ABO 

"Carl Torenberg (namnet skrevs ib1and Thorenberg) föddes 
1743 i Björneborg. Han vistades som ung 6 år i Sverige, däref
ter 1 år iltalien, 3/4 år i Frankrike, 1/2 år i Spanien, 2 
år i Ho11and, 3 år i Elmina (den dåvarande ho11ändska stöd
jepunkten på den afrikanska guldkusten), åter 22 år i Holland 
samt 19 år (1793-1812) i Åbo. Han dog i oktober 1812 isin fö
de1sestad, där han just hade fullbordat en stor reparation av 
kyrkorgeln."4 

Torenberg har främst gått tilI historien som orgelbygga
re. Men förutom orglar ti11verkade han även annat, och de 
privi1egier som bevi1jades honom 1794 gä11de både orge1- och 
k1avertil1verkning. 5 Strax efter ankomsten tilI Abo annonsera
de han om ti11verkning av fortepianon och k1aver "af hvarje
handa egna slag och sammansättningar".6 Endast ett dokument 
som be1yser hans k1averti11verkning synes finnas i behå11 ef
ter stadsbranden i Abo 1827: "Relation om Abo Stads Fabriquers 

Tillstdnd och Tillverkningar" för år 1796; detta år til1ver
kade Torenberg ett orge1verk (333:16 Rd) och "2 nne Fortepiano 

1 Meddelande tilI förf. från Heinolan kaup. srk:n kirkkoherranvirasto 
december 1977, Sm-Klo 

2 lVasenius, a.a., s. 87. 
3 Allmänna Finska Utstä11ningen i Helsingfors År 1876, officiell kata

log, S. 65. 
4 Rosas, Kring en gammal orgel, s. 97. Rosas behandlar utförligt prove

niensen betr. orgeln i Solennitetssalen i Åbo, och Torenbergs relatio
ner tilI orgelbyggaren Strand. Dessutom ges många intressanta biogra
fiska upplysningar. 

5 Eva Helenius-Öberg, a.a., s. 17. 
6 Rosas, a.a., S. 99, med hänvisning tilI ÄT 9.9.1793. 
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a 60 Rd".l Torenbergs intresse fHr allehanda effektregister 
visas bl.a. av ett orgelverk. som salubjHds fHrst efter hans 
dHd. och som beskrevs på fHljande sätt i annonsen: 
"Ett stort Musika1iskt Instrument. Orchestre Mecanique ka11adt. 
hwarpå f1ere Concerter b1ifwit uppförde. innehå11ande: l:mo 
alla partier e11er stämmor som behöfwas ti11 en Orchester e1-
1er Concertmusik. - 2:0 ett K10ckspe1 af 42 st. fina Meta11-
k10ckor. - 3:0 alla Instrumenter som behöfwas tilI Turkiska 
e11er Fä1tmusiken. såsom stora och lilla Trumman, Bäcknar och 
b1åsinstrumenter. - 4:0 Mans- och Fruntimmers stämman med åt
ski11ige Fåge1stämmor. - 5:0 Maskin tilI Äskdunder, hage1 och 
rägn. - 6:0 Maskin ti11 kanonskott. - 7:0 Maskin tilI handge
wär, p1utonwis, hela sa1wor och enk1a skott. - 8:0 Fä1t-trum
mor m.m. Som Orge1wärk betraktadt innehå11er det fö1jande stäm
mo r: S p e t s F 1. 1 F 0 t; P r e s t. 2 F 0 t; D u 1 s . F 1. 8 F 0 t; vi 0 1 : c e 11 
& F1.Tr. 4 Fot; vio1.0ct. 4 Fot; Cor.F1. 4 Fot; Gemshorn 3 Fot; 
Spe1 F1. 2 Fot; Vio10nbas 8 Fot; Fl.d'Amour 4 Fot; Vox humana 
8 Fot; Byggnaden är 12 Fot 1ång, 10 f. hög och 6 fot bred med 
2:ne C1aver och en fri Peda1, allt inrättadt til1 Diminuendo 
& Crescendo, och kan bäst passa ti1l ett Kyrko-Orge1werk." 2 

Om Torenbergs klaver är ingenting känt. Det kan erinras 
om, att klavertillverkningen omkring år 1800 var en period, 
då man experimenterade med allehanda register såsom klockspel, 
trummor m.m. 3 

_J~OH~A~N~~CH~R~I~S~T~I~AN~~W~A~N~C~K~E (1810-1850) HELSINGFORS och 
Produktion: ca 25 taffelpianon 

åtm. ett kabinettpiano 
BORGA 

Bevarade instrument: a) taffelpiano, Borgå museum (3268 K) 
b) II , Borgå museum (62141) 
c-g) fem taffelpianon i privat ägo 

Johan Christian Wancke föddes i Stockholm den 26 februa
ri 1810. Om hans utbi1dning är ingenting känt. Senast år 1833 
befann han sig i Helsingfors (anteckning om nattvardsgång), 
och år 1836 uttog han flyttningsbetyg ti1l Stockholm. Är 1838 
återvände han ti1l Helsingfors, där han förblev bosatt tilI 
1844. Detta år överflyttade han tilI Borgå, där han år 1845 
ingick äktenskap med Sofia Ah1strand (f. 1827). Wancke av1ed 
den 3 mars 1850 i Borgå. 4 

Den fHrsta av Wancke undertecknade annonsen i en Helsing
fors-tidning visar, att han hade anställts ca nyåret 1839 av 

1 ÄStA, Mag. och rådhusrättens arkiv, fabriksförteckning i E 14. 
2 Rosas, a.a., s. 100, med hänvisning tilI Ä.A.T. 3.6.1813. 
3 Jfr bl.a. Norlind, Systematik der Saiteninstrumente, 2, sp. 152 ff. 
4 RA, H:fors kyrkoarkiv, kommunionbok 1838-1850, ogift arbetsfo1k, pag. 

129, samt H:fors förs. flyttningsbetyg A 842:493 i Jba 1; Borgå sv. 
förs., Stf 1848-1857, pag. 656. 
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Gustava Lönnqvist, som tydligen efter sin man Johan Lönnqvists 
död den 25 oktober 1837 fortsatt rörelsen. Annonsen lyder: 
"Hlrigenom flr jag underrltta den wHrdade publiken att jag fH
restlr Instrumentmakare-Enkan Gustawa LHnnqwists werkstad, 
hwarest emottages bestl11ningar af fortepiano oeh andra instru
menter, Ifwen reparationer oeh stlmning af dy1ika instrumenter 
werkstl11es med noggranhet.[ ••. ] I.C.Waneke."1 

Wancke åtnjöt aldrig ett eget privilegium i Helsingfors. 2 

Inget instrument signerat Lönnqvist, eller Wancke i Helsing
fors, finns bevarat. Av annonserna att döma var Wancke inte 
alldeles ensidigt inriktad på tidens standardartikel taffel
pianot. 1 samband med att tillverkningen flyttades till for~ 

mans-änkan Ahmans gård vid Stora Robertsgatan (därifrån E.G. 
Granholms verkstad nyligen flyttat), annonserades i HT den 5 
oktober och den 6 november 1839, att Wancke tillverkade "for-
tepiano utaf flere sorter." Dessutom åtog sig Wancke att 
reparera violiner. Ett fortepiano "med jernskifwa" omnämns 
även, detta visar, att Wancke följde med sin tid. Järnskivan 
som stränghållare hade introducerats i Helsingfors ca tre år 
tidigare (jfr s. 58). Och den 15 januari 1840 bjöds per annons 
i HT "ett stående flygel-fortepiano" till salu, d.v.s. ett ka
binettpiano; även sådana instrument hade införts på marknaden 
av Granholm. Taffelpianot torde dock ha varit huvudartikeln. 

Det är tänkbart, att Wancke tillverkade instrument i Hel
singfors ända till Gustava Lönnqvists död den 10 november 1842 
(jfr s. 81). 1 alla händelser synes verkstaden ha stått helt 
i skuggan av Granholms verkstad, som expanderade starkt ca 
1840. Men senast år 1844 överflyttade Wancke till Borgå, den 
stad, som sett den inhemska klaverindustrin i egentlig mening 
grundas av Henric Blomqvist Ar 1818. Lokaltidningen kommente
rade: 
"1 Borgl har ny1igen nedsatt sig en Instrumentmakare, som If
wen redan har ett par fortepiano flrdiga. De berömmas af kln
nare, slsom a11de1es förtrlff1iga, oeh hopp Ir så1edes, att 
Borgå Innu en gång, såsom för 15 a 20 år sedan, ska11 komma 
att med dessa instrumenter förse de kring1iggande nejderna."3 

1 HT 2.2.1839. 
2 Wanekes namn saknas i HStA:s kartotek över personnamnen i magistrats

protokollen. 
3 Borgå Tidning 12.10.1844. 
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Taffelpiano, signerat J.C.Wancke.Borgå. Privat ägo. Foto: 
Grannas. (Sm-Kl.) 

Wanckes hantverkarprivilegium i Borgå är daterat den 
2 december 1844. 1 Verkstaden hade två a tre gesäller och tid
vis ett par lärlingar. Wancke var ännu vid överflyttningen 
till Borgå "Svensk undersåte", liksom även två gesäller, som 
följde honom åt, nämligen Johan Björklund och Anders Richard 
Sandqvist. 2 Sannolikt tillverkades 3-4 klaver årligen 3 ända 
till Wanckes död den 3 mars 1850. Verkstaden fortsatte där
efter en tid så, att änkan fortsatte tillverkningen under 
ledning av "Werk Gesällen Bj8rklund". 1850 - Wanckes dödsår -
steg p:--oduktionen till "4 st Forte piano. "4 Senast ett par år 
därefter upphörde verkstaden helt och hållet. 5 

1 RA,MDir, hantverkarförteckning från Borgå 1850 i Ea 16. 
2 Jfr Borgå sv.förs., Stf 1838-1847, pag. 479. Här framgår, att Wanckes 

f1yttningsbetyg från Helsingfors daterats först den 13.11.1845. 
3 Hantverkarförteckningar från Borgå, 1840-ta1et, har inte påträffats 

i RA,MDir, och ej heller i Borgå stads arkiv. 
4 RA,MDir, hantverkarförteckning från Borgå 1850 i Ea 16. 
5 Verkstaden nämns inte i en hantverkarförteckning från Borgå 1854, 

RA, MDir, Ea 21. 
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Wanckes taffelpianon från Borgå-eran kallas i annonserna 
"taffel-fortepianos med jernskifwor".l Alla bevarade instrument 
liknar varandra mycket. Ett av dem (Borgå museum 3268 K) har 
följande dimensioner m.m.: 

f o C 4 • Ö Om ang: ,- g . - Tre oktavers vldd: 493 mm. - vre tangen-
ter: belagda med elfenben, synlig längd 134 mm. Undre tangen
ter: ebenholts, synlig längd 90 mm. - Engelsk mekanik. - Däm
mare: påliggande hävstänger. ~ En dämmarepedal. - Strängläng
der: C, 158 cm, c 2 28,5 cm g4 45 mm. - Besträngning: C, - H, 
enkörig överspunnen, C - e 3 tvåkörig blank, f3 - g4 trekörig 
blank. - Stämstockens läge: bakom. - Träram, stränghållare av 
järn, en spröjs i diskanten. - Exteriör: mahogny. - Bredd: 
188 cm. - Djup: 82 cm. - Höjd: 89 cm (inkl. ben). 

Exteriören, framför allt benens utformning, avviker från 
övriga inhemska instrument, och även från i Petersburg byggda 
taffelpianon. Däremot påträffas en liknande möbelstil inom kon
tinentalt instrumentbyggeri. Ett taffelpiano från firman 
Pleyel i Paris2 påminner mycket om det Wancke-piano, som av
bildas på s. 102; liknande ben byggdes även i Schweiz. 3 

Wanckes finländska förhållanden udda möbelstil är en 
påminnelse om, att han stod på sidan om den finländska tradi
tion, som hade sina rötter i Petersburg. 

JOHAN GUSTAF W E S T E R L U N 0 (1816-1865) HELSINGFORS 
Produktion: ett okänt anta1 k1aver 

Bevarade instrument: ? 

Johan Gustaf Westerlund föddes den 9 juni 1816 i Karis. 
Ätminstone någon tid bodde han i Ekenäs, och f1yttade därifrån 
tilI Helsingfors år 1840. Det är inte känt hos vilken av k1a
verbyggarna i Helsingfors han b1ev gesä11, möj1igen hos E.G. 
Granho1m. 1 augusti 1848 f1yttade Westerlund tilI Petersburg, 
och återvände därifrån tilI Helsingfors den 26 december 1862. 
Den 15 september 1863 ingick Westerlund äktenskap med Kristi
na Char10tta Äberg (s. 1814 i Vehmo). Westerlund av1ed den 15 
juni 1865 i "bröst1idande".4 

Westerlund erhöll den 4 november 1863 privilegium å "For
tepiano- och möbelfabrik",5 och skall ha haft 4-5 arbetare 

1 T.ex. HT 30.10.1844. 
2 Mor1ey Ga11eries, London, auktionskata1og 1977, Print no. 422625. 
3 Jfr Rind1isbacher, a.a., s. 29 (taffe1piano av J.W.Braschoss, ca 1840), 

s. 40 (taffe1piano av H.Buff, ca 1850). 
4 HFörsA, inf1yttningsbetyg 1863, nr 316; kommunionbok 1856-1869, 2, 

pag. 448; historiebok över döde 1856-1868. 
5 MDÄB 1861-1865, Litt E 1864. 
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sin tjänst, när fabriken var som störst. 1 Fabriken fortsatte 
efter Westerlunds död 1865, eventuellt med möbler som huvudar
tikel, till år 1868. 2 Ar 1869 behandlade magistraten änkans 
uppsägning av privilegiet. 3 

Inga uppgifter om arten av Westerlunds tillverkning har 
bevarats i fabriksförteckningar o.dyl. 

ANDERS Z 1 E D B II C K 

Produktion: ev. ett tjugota1 taffe1pianon. 

Bevarade instrument: ? 

VIBORG 

Inga personuppgifter har påträffats rörande Anders Zied
bäck i Viborg. RA:s sam1ing av mikrofi1mer uppvisar 1uckor. 4 

Ziedbäck erhöll rätt att verka som instrumentmakare i 
Viborg den 9 maj 1853. Under sitt första år tillverkade han 
"4 st Fortepian~s", värda 700 Rub., och år 1854 två pianon, 
värda 430 Rub. Dessutom utförde han reparationer. 5 Arsproduk
tionen för Ar 1855 rapporterades på följande sätt: "A denna 

verkstad hvarest finnes två häfvelbänkar tillverkades af rå

ämnet särskilda slags träd, elfenben, stål, strängar, messings

tråd, limm m.m. två fortepianos jemte reparationsarbeten för 

tillsammans 450 Rubel silfver. [. .. J." Ar 1856 låg produktionen 
nere, 1857 tillverkades igen två pianon. 6 En instrumentmaka-
re i Viborg, med största sannolikhet Ziedbäck, omnämns de 
följande åren i MDAB:s sammandrag av städernas hantverkarför
teckningar, sista gången år 1866. Efter 1867 omnämner MDAB 
överhuvudtaget ingen instrumentmakare i Viborg. Den fabrik, 
som ännu några år därefter drevs av Hiekisch (jfr s. 70) sak
nade konkurrens fr.o.m. 1867. 

1 Jfr Kovero, a.a., s. 565. 
2 ibid. 
3 HStA, Mag.prot., 27.2.1869, § 2. 
4 Sanno1ikt ti11hörde Ziedbäck domkyrkoförsam1ingen i Viborg. vars 

böcker finns mikrofi1made på RA endast för tiden 1756-1848. 
5 RA,MDir, hantverkarförteckningar från Viborg 1853 och 1854 i Ea 21. 
6 d:o, 1855, 1856 och 1857 i Ec 3-5. 
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K L A V ERI N D U S T R 1 N S 
F 1 N L A N D F ö R E A R 

U T V E C K L 1 N G 
1 9 0 0 

Den moderna klaverindustrin landet kan sägas ha etab-
lerats slutgiltigt år 1901, då firman Hellas, det äldsta nu 
existerande inhemska företaget på området, grundades i Hel
si~gfors. Som ett kuriosum kan nämnas) att en typ ur denna 
firmas tidigaste sortiment, pianinot B 2, ännu på 1970-talet 
är i produktion, med oväsentliga förändringar. De byggare som 
presenteras ovan, bildar tillsammans det synnerligen viktiga 
förstadiet, den epok, då en inhemsk tradition grundades. 

l800-talet är det tidevarv, då en inhemsk konsumtionsva
ruindustri överhuvudtaget uppstod. För de flesta branscher 
gäller, att tillväxttakten var någorlunda jämn, från en för
siktig början till en rätt stabil position. l Detta gäller 
bl . a. den grupp företag, som i Per Schybergsons arbete Hant
verk och fabriker betecknats "övrig konsumtionsvaruindustri", 
en kategori som omfattar bl.a. tillverkning av musikinstrument, 
men där de olika komponenterna, som tillsammans bildar gruppen, 
inte kin hållas isär. De tabeller och diagram, som här åter
ges, gäller sålunda en samlad bild av den tillverkning som 
bedrevs av likkist-, musikinstrument-, leksaks-, knapp och 
paraplyfabriker, samt av kam- och instrumentmakare. 2 

Om man på basen av ovan införda anteckningar om enskilda 
tillverkare av pianon gör upp ett diagram över den årliga kla
vertillverkningen i landet på l800-talet är resultatet rätt 
avvikande från utvecklingen i stort. Kurvan är allt annat än 
jämn (se följande sida). 

Totalt tillverkades före år 1900 uppskattningsvis ca 
2.400 klaver i Finland, av dessa ca 1.500 taffelpianon och 
royal-pianon, ca 850 pianinon samt ca 50 instrument av övriga 
typer. Taffelpianon och royalpianon var den dominerande arti
keln till och med l860-talet. Tillverkningen av pianinon hade 
i mycket liten skala inletts på l850-talet, och dominerade 
helt fr.o.m. l870-talet. Enstaka kabinettpianon byggdes på 

1 Schybergson, Hantverk och fabriker, 2 (diagram) och 3 (tabeller), pas
simo 

2 ibid, 2, S. 134 ff.; 3, S. 66 f. 
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ARLIG KLAVERTlLLVERKNING 1 FINLAND pA 1800-TALET 
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1830- och 1840-talen, enstaka flyglar byggdes under hela 1800-
talet, med Engströms tillverkning på 1870- och 1880-talen som 

en topp. 
Utvecklingskurvans tvära kast är rätt förbluffande, och 

kan i viss mån förklaras av, att branschen dominerades av någ
ra få tillverkare: Blomqvist och Granfeldt på 1820-talet, 
Kjellström och Granholm omkring seklets mitt och Engström mot 
slutet av seklet. 

Mycket djupa svackor uppstod ca 1830 och ca 1870. Des-
sa perioder omfattade den årliga produktionen i landet bara 
några få instrument. Likaså sjunker kurvan brant mot sekelskif
tet 1900. Förklaringar till detta står att finna, men förut
sätter en närmare granskning av tillverkarnas situation i 
stort. Vilken kundkrets vände de sig till? Hur påverkades ef
terfrågan av yttre förhållanden, ekonomiska och andra? 

Det måste betonas, att kurvan ovan ingalunda avser för
säljningen av klaver i landet. Försäljningen omfattade ju 
självfallet hela tiden även importerade instrument, ett tema 
som faller utanför detta arbete. Den inhemska musikhandelns 
historia är som känt ännu inte skriven. Kort skall här nämnas, 
att importen ändrade utseende två gånger under 1800-talet. 

på 1700-talet och i början av 1800-talet skedde inför
seln mest västerifrån, från eIler via Sverige. Därom vittnar 
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inte minst landets bestånd av museiföremål. Klavikord byggda 
i Sverige finns i några museer, däremot synbarligen inga med 
ryska tillverkarbeteckningar. T.ex. Sibeliusmuseet äger tre 
obundna klavikord: ett byggt av Pehr Lindholm 1792 (Sm 105). 
ett som är renoverat av Pehr Lindholm 1797 (Sm 144) samt ett 
utan signering (Sm 32), sannolikt även av svensk tillverkning. 
Också de äldsta hammarklaveren i museerna har i regel kommit 
från Västeuropa, t.ex. Sibeliusmuseets samtliga hammarklaver 
av olika typer byggda före 1818, då tillverkningen av inhemska 
klaver inleddes i större skala av Blomqvist i Borgå. 

Importen av kIaver förändrade heIt karaktär i samband 
med att Finland 1808-1809 blev ett storfurstendöme under Ryss
land. Tullgränsen mellan Ryssland och Finland upphävdes redan 
under pågående krig. l Handeln österut och österifrån ökades 
märkbart under de år som följde, och det är sålunda inte alls 
förvånande, att t.ex. taffelpianon, byggda i Petersburg i bör
jan av l800-talet, finns i åtskilliga av våra museer. Byggarna 
där bar oftast tyskt klingande namn. 1 några fall är namnen 
(finlands-) svenska, särskilt efter seklets mitt. Det nordiska 
inslaget i instrumenttillverkningen i Petersburg är än så länge 
föga kartlagt. 

Inflytandet från storstaden Petersburg var naturligtvis 
stort även i fortsättningen. En annons av Ludwig Beuermann må 
illustrera en klaverhandlares sortiment i mitten av l800-talet: 

"FLYGLAR, PIANINOS, PIANOROYAL och PIANOS 

Pianos af Schröder i S:t Petersburg 
" Frey i " 

Koch i 
Beck i 
Andre i Frankfurt am Main 

Pianoroyal af Lichtenthal i S: t Petersburg 
Pianinos Bucher i Paris 
Flygel Koch i S:t Petersburg 

" Reinberg i " 
Lichtenthal i 

Äldre pianos 
Pianos af Schröder i S:t Petersburg 

lVittmack [I.jittmarck] i " 
Hasse i Dorpat 

Engelska Pianinos inwäntas" 2 

Jfr även följande tidningsnotis från år 1852: 

Rub.silfwer 
250. 
250. 
230. 
260. 
225. 
315. 
330. 
530. 

550 0.600. 
550 0.600. 

120. 
130. 
115. 

"Landets 6 eIler 7 musikaliska instrumentmakare afsätta måhän
da 40 pianoforten om året, men dubbelt så många reqwireras från 
Petersburg."3 

1 allmänhet tycks Finlands utrikeshandel - detta gäller 
många branscher - ha börjat rikta sig mera västerut efter ca 
1870. 4 Det är även uppenbart, att de i Petersburg byggda in
strumenten trädde tillbaka för i Tysk1and byggda efter 1860-

1 Jouste1a, Suomen Venäjän-kauppa .. 1809-65, S. 31. 
2 HT 30.9.1857. 
3 HT 22.11.1852. 
4 Jfr Pihkala, Suomen Venäjän-kauppa vuosina 1860-1917, S. 195-203. 
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talet. Wasenius omnämner, på tal om den inhemska klavertill
verkningens tillbakagång på l860-talet, "den allt starkare 
päträngande konkurrensen med tyska pianoinstrument, vilka ju 
sedan begynte behärska marknaden hos oss") Denna tyska domi
nans mot slutet av 1800-talet omvittnas inte minst av de många 
av Rönisch och andra tyska firmor tillverkade pianinon, som 
fortfarande påträffas i månget privathem. 

T 1 DEN F Ö R E 1 8 0 8 
OM DE MUSIKALISKA FöRUTSÄTTNINGARNA 

Det är ett vä1känt faktum, att musik1ivet i Finland un
der peri oden fram ti11 1800-ta1ets början var s.g.s. he1t kon
centrerat ti11 Abo, huvudstaden. Här fanns de centra1a insti
tutionerna, såsom domkyrkan med katedra1sko1a (från 1200-ta-
1 et), och framför a 11 t Abo Akademi, grundad 1640. 1 Abo bedrevs 
även - i ans1utning ti11 det tidvis förekommande hov1ivet -
profan instrumenta1musik fr.o.m. 1400-ta1et. 2 

Det akademiska kape11, som grundades i Abo 1747 under 1ed
ning av Carl Petter Lenning markerade stadens centra1a posi
tion i musik1ivet, 1iksom även den verksamhet som bedrevs av 
Aurora-sä11skapet 1770-1779. Detta sä11skaps orkester anord
nade 1773 och 1774 de första offent1iga amatörkonserterna i 
Fin1and. 3 

Ett mera organiserat musik1iv uppstod dock först år 1790, 
då Musika1iska sä11skapet i Abo in1edde sin verksamhet. De1s 
bedrev Sä11skapet, som känt, orkesterverksamhet. Av större 
intresse i detta sammanhang är, att man upprättade ett not
bib1iotek, som ger en utomordent1igt fin information om vad 
som spe1ades inte bara på de offent1iga konserterna, men även 
i med1emmarnas sa1onger. Ett av Säl1skapets i stadgarna om
nämnda syften var, att "förse sig med nya oah goda MusiaaUer 

af fZere sZag ifrån de orter, där de för bästa pris tiZZ saZu 

finnas kunna". Vidare sammanfördes de musikidkande 1edamöter
nas "MusiaaUer i en aZZmän SamUng tiZ SäZZskapets gemensam

ma tjenst; ZikväZ med bibehåZZande af hvars oah ens ägande-

l Wasenius, Bidrag tilI den finska pianofabrikationens historia, s. 87. 
2 Jfr bl.a. Haapanen, Suomen säveltaide, s. 7-35, samt översiktsartikel 

jämte bibliografi i SoLex -75, 2, s. 579-589. 
3 SoLex -75, 2, s. 583. 
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rätt."l Sällskapets bevarade inventarium (även mycket av no
terna har bevarats) visar, att klaverkompositionerna, både 
"Egne" och "L&nte" var talrika. Vid sidan av tidens salongs
musik återfinns här förvånande många kammarmusikverk, såsom 
klavertrior av Haydn och Mozart. Särskilt den yngre generatio-

2 nen av mannheimare är väl representerad. 
Klaverspel på tidsenlig nivå bedrevs alltså inom de aka

demiska kretsar i Åbo, som utgjorde rekryteringsbasen för Mu
sikaliska sällskapet. Tyvärr förstördes praktiskt taget hela 
instrumentariet i staden vid Åbo brand 1827. Men mycket av 
noterna bevarades på ett sällsamt sätt. 3 

Avnämare av klaver fanns självfallet även utanför Åbo 
under den svenska tiden, men knappast i stort antal. 1 den mån 
klaver så1des iresten av landet gä11de det i praktiken en

dast instrument ti11 prästgårdar och herrgårdar. 
Det kan nämnas, att ett av de intressantare museiföremå1en i 
landet, ett osignerat hammark1aver med enke1 stötmekanik (san
no1ikt byggt ca 1800) har funnits på en herrgård i släkten 
Schu1mans ägo från 1806-1830. 4 Ett exempe1 på k1averspe1 i 
högreståndsmi1jö på 1andet har b1ivit omta1at. Grevinnan Hed
da Sofia Armfelt spe1ade "p& CZav'r" på Numlax gård i Nurmi
järvi på 1780-ta1et5 och gay därmed impulser åt den då åtta -
to1vårige Bernhard Henrik Cruse1l. 

OM DE EKONOMISKA FöRUTSXTTNINGARNA 
Finland hörde tilI den svenska lagstiftningens sfär fram 

tilI 1808 (och i praktiken även länge därefter). Detta innebar, 
att den i Sverige utbildade formen av merkantilismen gällde 
som yttre ram även för instrumenttillverkningen. 6 Til1verkning 
och försäljning förutsatte privilegier av någon arto Privile
gierna kunde vara antingen manufakturprivilegier, varvid fab
rikanterna hörde under hallrätt , eIler också hantverkarpri
vilegier, varvid man tillhörde ett skrå, som sorterade under 
magistraten. 

1 Sm, Musikaliska sällskapets stadgar och matrikel, S. 20 f.: "Om SäU
skapets SamUng af MusiaaUer, Instrumenter oah Andra TiUhörigheter.", 
§ 1, § 2. 

2 Sm, Musikaliska sällskapets inventarium, s. 140 ff.: "CZaver-Musik". 
3 Jfr Andersson, Musikalier ha sina öden. 
4 Tammerfors, Hämeen museo 116:1. 
5 Sthlm, KB, B.H.Crusell, Acta biographica, självbiografi ca 1825. 
6 Jfr Eva Helenius-Öberg, Svenskt instrumentmakeri 1720-1800, s. 11 ff. 
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KLAVERBYGGARNA 
Situationen på instrumenttillverkningens område i Sveri

ge på 1700-talet har sammanfattats på följande sätt: 
"Det svenska instrumentmakeriet bedrevs ännu vid frihetstidens 
början i förhållandevis ringa skala och var huvudsakligen 10-
kaliserat till Stockholm. 
En ökning av verkstäder och produktion samt en spridning till 
landsorten har skett under loppet av frihetstiden trots vissa 
stagnationsperioder. 
Den gustavianska tiden innebar en första både kvantitativ och 
kvalitativ blomstringsperiod för svenskt instrumentmakeri ."1 

Stockholms dominans belyses väl av föreliggande uppgifter 
om svenska klavertillverkare på 1700-talet: "Av de totalt 26 
kända klaverbyggarna verkade 17 i Stockholm och 9 i landsorten"~ 
Och av dessa 9 landsortsbyggare verkade endast två i Finland 
(självfallet i Abo): Lenning och Torenberg. Kvantitativt be
tydde dessa två tillverkare föga. Deras produktion kom inte 
att bli startpunkten för inhemska traditioner på området; var
dera kom att bli isolerade företeelser. Tiden före 1808 var 
inte mogen för en finländsk k1avertillverkning i mera bety
dande skala. 

T 1 DEN M E L L A N 1 8 0 8 o C H A B 0 B R A N D 

OM DE MUSIKALISKA FöRUTS~TTNINGARNA 
Finlands lösgörande från Sverige medförde till en bör

jan inga större förändringar i kulturlivets profil. Helsing
fors blev visserligen huvudstad 1811, men Abo Akademi fort
satte att vara landets mest betydande kulturhärd. Musikaliska 
sällskapet hade upplösts sommaren 1808, men olika aktiviteter 
kan ändå noteras, t.ex. den verksamhet som bedrevs av Akade
mins dåvarande musikdirektör Carl Wilhelm Salge fr.o.m. 1810, 
och senare den kvartettsång, som utövades inom akademiska 
kretsar under ledning av Johan Josef Pippingsköld. Musikalis
ka sällskapet återupprättades 1823, och konsertlivet tog ny 
fart. 3 Det musikliv som fanns i Abo på 1820-talet saknade mot-

1 He1enius-Öberg, a.a., s. 41 f. 
2 ibid, s. 40. 
3 Marianne Ringbom, Sä11skapets verksamhet 1790-1846, s. 19 ff. 
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svarigheter på andra håll landet. 
Otto Andersson har isin bok Johan Josef Pippingsköld och 

musiklivet i Abo beskrivit, hur intresset för klaverspel till
tog i Abo "allt ifrån början av den ryska tiden".l Instrument 
bjöds till salu i Abo, och det uppstod t.o.m. en grupp lärare 
i pianospel i staden: 
"FrHken Mozelli, Nyberg, Schulze, BjHrkman m.fl. meddelade un
dervisning i klaverspelning. Den förut nämnda orgelnisten J.P. 
Movalsson erbjHd (1825) undervisning 'efter Cramers och Ahl
strHms nya klaverskolor', en notis som visar, att man även i 
fråga om klaverundervisningen fHljde med sin tid."2 

Den repertoar som spe1ades var sanno1ikt verk av vä1kända 
kompositörer på kontinenten, wienk1assiker, mannheimare o.s.v. 
Uppenbar1igen var även nottryck från Stockholm spridda i 1an
det, inte minst Musika1iskt tidsfördrif (periodisk pub1ikation 
innehå11ande endast noter, utkom 1789-1834) samt Ska1destycken 

satte i musik (solosånger med pianoackompanjemang, utkom 1794-
1823). Det är känt, att Cruse11s solosånger (med texter av 
b1.a. Tegner) vann spridning i Finland på 1820-ta1et. 3 

Abo-dominansen under dessa år var i det närmaste tota1. 
Man kan utan minsta överdrift säga, att hela ku1tursituatio
nen i 1andet förändrades i grund när den stora stadsbranden 
inträffade den 4-5 september 1827. En av fö1jderna härav var 
som känt, att Abo Akademi lades i aska. Universitetet flytta
des ti11 Helsingfors, och kallades Kejserliga Alexanders-Uni
versitetet. 

OM DE EKONOMISKA FöRUTSÄTTNINGARNA 

Då landet 1808-1809 lHsrycktes från Sverige, fHrblev de 
flesta av de dittills gällande lagarna i kraft. Samma mekanis
mer som fHrr styrde tillverkningen av olika produkter. Den för
nyade hallordningen av den 2 april 1770 fHrblev i kraft, och 
skulle därefter reglera fabriksindustrin i landet ända fram 
tilI l860-talet. 4 Likaså fHrblev skråordningen av den 27 juni 
1720 gällande,5 hantverkarna i städerna, tilI vilken grupp ma
joriteten av klaverbyggarna hHrde, fHljde denna. SkråfHrfatt
ningarna bHrjade fHrlora sin betydelse fHrst efter det en ny 
fHrordning trätt i kraft 1861. 6 

1 Andersson, J.J.PippingskHld och musiklivet i Abo, s. 223. 
2 ibid, s. 225 f. 
3 Alfhild Forslin, Runeberg i musiken, s. 284. 
4 Schybergson, Hantverk och fabriker, 1, s. 179. 
5 ibid, s. 183. 
6 ibid, s. 185. 
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Ändå förändrades förhållandena. Landets totala import 
från utlandet, som upplevt en topp ea 1814, " minskade under 1 
senare hälften av l8l0-talet oeh förra hälften av l820-talet". 
Det faller utanför ramen för detta arbete att kommentera or
saken tilI den minskade importen. Självklart är doek, att den
na utveekling, i kombination med ett ökande musikintresse, 
kom att gynna inhemsk företagsamhet. 

Källmaterialet som belyser de inhemska klaverfabrikerna 
på l820-talet är magert. Om fabrikerna i allmänhet skriver 
Sehybergson: "Efter 1809 tyeks hallordningens bestämmelser 
[om rapportering av tillverkningen] i stort sett ha lämnats 
utan avseende, oeh man kan överhuvudtaget säga att fabrikerna 
sedan de väl fått privilegium verkade i nästan fullständig fri
het." Statistiska uppgifter började inkrävas först efter Manu
fakturdirektionens tillkomst i början av l840-talet, oeh h~ll
stämplingen "torde ha blivit allmännare under l8S0-talet". 

Hallstämpling i 
egent lig mening 
förekom bland de 
finländska klaver
byggarna endast i 
Borgå på l820-talet. 
Klaver byggda av H. 
Blomqvist besikti
gades oeh signerades 
av borgmästaren. Men 
i övrigt är hallstämp
lingen alltså okänd 
i denna branseh. 
(De laeksigill som 
återfinns i Granfeldts 
instrument, byggda på 
l820-talet i Abo, upp
tar fabrikens namn, 
oeh inte stadens sig
num. ) 

Hallstämpling från den 22 oktober 1822, med 
Borgå stads sigill och med underskrift av 
stadens borgmästare E.Akeson. Sm inv. nr 
150. 

KLAVERBYGGARNA 
Det är alldeles uppenbart, att de ökade kontakterna mel

lan Finland och storstaden Petersburg var en av de viktigaste 
förutsättningarna för uppkomsten av en inhemsk klavertill
verkning. 

Trots att gränsen före 1808 var mera svårforcerad än ef
ter, kan man förvåna sig över, att någon egentlig växelver
kan på instrumentmakeriets område inte kan konstateras före 

1 Sehybergson, a.a., s. 72, samt diagram på s. 73. 
2 ibid, s. 179 f. 
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år 1808. Importen av skickliga utländska hantverkare til1 Pe
tersburg hade igångsatts av Peter den store, och omfattade 
även instrumentmakare. 1 Hittills har man inte påträffat över
tygande vittnesbörd om, att instrumentbyggarna i Petersburg 
på 1700-talet i något avseende skulle ha inverkat på förhållan
dena i Finland. 

Men efter 1809 blev denna växelverkan större. Henric 
Blomqvist, vår förste klavertillverkare av större betydelse, 
hade lärt sig yrket i Petersburg, innan han inledde tillverk
ningen i Borgå 1818. Och han anställde gärna arbetskraft ut
bildad i Petersburg (jfr s. 34 f.). 1 sjä1va verket har man 
mycket svårt att tänka sig, att Blomqvist skulle ha kunnat 
uppnä sin position utan närheten till den ryska kejsarstaden. 
En av de klaverbyggare, som via Petersburg kom till Blomqvist, 
var Olof Granfeldt, landets andra betydande klaverbyggare pä 
l820-talet. Han hade sin fabriksrörelse i Abo 1823-1828. och 
var sjä1vfa1let även isin tillverkning influerad av 1äroåren 
i Petersburg. Granfeldt och Blomqvist tillverkade tillsammans 
ca 200 klaver före år 1828, en ansen1ig siffra, som inte hade 
kunnat uppnås om inte k1averbyggandets teknik hade kunnat in
läras pä rätt nära häll: i Petersburg, där tyska byggare då 
dominerade. 

En av luckorna i den internationella litteraturen om in
strument är utförliga uppgifter om den klavertillverkning som 
bedrevs i Petersburg fr&n Peter den stores tid fram tilI revo
lutionen. Omständigheterna har medfört, att man i finländska mu
seer och privathem ofta blir påmint om existensen av en betydande 
rysk tillverkning p& 1800-talet, och man möter ständigt ti11-
verkarnamn, som man förgäves söker i olika uppslagsverk. Den 
summariska uppräkningen av ryska byggare i Hirt, Meisterwerke 
des Klavierbaus, s. SOI, är högst ofullständig. Många av de 
även numerärt betydande ryska ti11verkarna saknas helt i 
Miche1's Piano Atlas. Uppräkningen av ryska byggare i Do1ge, 
PianoJs and their Makers, s. 456, ger likaså endast en antydan 
om 1äget. Måhända finns det något arbete behandlande a11t detta 
på andra sidan av en språkmur, som är svårforcerad. Men redan 
namnen p& några Petersburg-byggare antyder, att skeendet vore 
av intresse även i Väst-europa: Llidecke, Schröder, Beck, Beck
er, Askoiin, G.Dahl, E.Fagerström etc. De fin1ändska museerna 
förfogar över många k1aver, som kunde be1ysa branschens utveck
ling i Petersburg. 

1 Jfr Amburger, Die Anwerbung aus1ändischer Fachkräfte flir die Wirtschaft 
Russ1ands vom 15. bis 19. Jahrhundert, s. 47-111, spec. s. 77: "Neben 
Heer und F10tte kamen [ ... ] auch die schönen Klinste stärker zu Ge1tung." 
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Då man erinrar sig den dominerande ställning Abo innehade 
blir man knappast förvånad, när man i Abo Tidningar den 17 sep
tember 1823 påträffar följande annons av en musikhandlare: 
TilI salu: "Fortepianos sl af Borgl sam Ibo Fabriquer. De 
Herrskaper, sam Istunda dem bese, kunna det alla dagar, hos 
J.G.Lemke." 

Annonsen visar, att Abo var avsättningsområde inte bara 
för Granfeldts instrumentfabrik Musica i Abo, utan även för 
Blomqvist~ fabrik i Borgå. 

Vid sidan av dessa två stora byggare fanns det redan på 
l820-talet en grupp tillverkare, som kan betecknas som småfö
retagare i branschen. Dessa var: A.M.Dannholm (Helsingfors 
fr.o.m.1825), ev. utbildad hos Blomqvist, H.Lihr (Vasa fr.o.m. 
1827), utbildad i Petersburg och hos Blomqvist, A.Lindros (Hel
singfors fr.o.m. 1825), utbildad i Petersburg, J.Lönnqvist 
(Helsingfors fr.o.m. 1825), utbildad hos Blomqvist och i Pe
tersburg, G.Lönnström (Vasa fr.o.m. 1825), utbildad i Peters
burg och hos Blomqvist samt J.Råhman i Tavastehus (fr.o.m. 
1820), som kanske haft någon kontakt med Blomqvist under sin 
tid i Mäntsälä, rätt nära Borgå. 

Det finns gemensamma drag hos dessa "sekundära" tillver
kare. Av de instrument som bevarats att döma nådde ingen av 
dem upp till den tekniska standard, som utmärkte Blomqvist 
och Granfeldt, och flera av dem hade, kanske efter bristande 
framgång i yrket, problem av typen obetald gäld och böter för 
fylleri. Hela gruppen var verksam på mindre givande orter, 
till vilka Helsingfors då ännu hörde. Ingenting tyder på, att 
de i likhet med Blomqvist skulle ha sålt instrument i Abo. 

När Abo brand inträffade den 4-5 september 1827 bortryck
tes grunden för Blomqvists och Granfeldts verksamhet som kla
verbyggare. Blomqvist dog 1828, och det skulle förgå några år, 
innan änkan, som behöll fabriksprivilegiet, åter lät tillver
ka musikinstrument (jfr s. 68). Olof Granfeldt flyttade till 
Stockholm 1828, och fortsatte sin tillverkning där. Den årli
ga pianotillverkningen i Finland sjönk dramatiskt. 
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182 8 1 8 6 0 - T ALE T S S L U T 

OM DE MUSIKALISKA FöRUTSÄTTNINGARNA 
Pä samma sätt som Abo dominerade före 1827 var Helsing

fors centra10rt i fortsättningen. Efter en trevande start in-

1eddes en uppgängsperiod fr.o.m. mitten av 1830-ta1et: "Pa
cius-epoken". Fredrik Pacius hade utnämnts til1 musik1ärare 
vid universitetet 1834 och til1trätt sin tjänst 1835, och 
var därefter medelpunkten i det musik1iv han sjä1v byggt upp 
ända ti11 sin avgäng 1869. Pacius verksamhet omfattade ora
torieframföranden, annan körsång, orkesterkonserter m.m., och 
han komponerade ätski11igt, b1.a. fosterländska sänger och 
den första operan i 1 andet (Kung Karl s jakt, uppf. 1852). 

Den verksamhet som nu hade vuxit fram bidrog sjä1vfal1et 
ti11 ökad musika1isk aktivitet pä alla p1an, och stimu1erade 
sä1unda även t.ex. musikhande1n. Ett ungefär1igt begrepp om 
musikpub1ikens storlek i mitten av 1850-talet ges i en notis 
i HT den 22.12.1852. Sjä1vfallet ska11 dess formuleringar tas 
med en viss försiktighet: 
"Räknar man städernas innevånare tilI 85,000 och ståndsperso
ner på landet tilI 25,000, samt tager deraf 2 procent, så 
skulle den bildade och werkligt musikaliska publiken i Fin
land endast utgöra 2,200 personer. Men wi medgifwa, att denna 
siffra är ganska obestämd." 

Om avsättningsmöjligheterna för noter sägs i samma notis: 
"Äfwen musiken har sin wetenskapliga litteratur, som törhända 
säljer 200 exx., sin praktika (skolor och stycken för nybegyn
nare), som torde sälja 4 a 500 exx., samt sin sköna litteratur, 
som afsätter 4 a 600 exemplar. Omsättningen af musikalier är 
ganska betydlig i Helsingfors, i Åbo omsättes ock mycket, i 
de öfriga städerna mindre." 

Notisen ger ätminstone en förestä11ning om de k1averspe1an
des anta1 vid denna tidpunkt. 

Men vad spelade man? En notis i HT den 14 juli 1852 sy
nes vilja stä11a 1850-talets smak framom övervunna stadier i 
början av seklet: 
"Den tid är ej alltför långt aflägsen, då ett pianoinstrument 
kunde anses för en sällsynthet mångenstädes i Finland. Det nu
mer totalt förgätna klaweret [klavikordet] war dåförtiden mer 
än ofta tillräckligt att i stadens salonger såwäl som i långt 
aflägsna landsbygder sprida nöje och trefnad, att med ett pot
pourri ur Kalifen i Bagdad t.ex. eIler med 'Bataille d'Auster
litz', eIler 'Rousseaus dröm med variationer' tillfredsställa 
mångens anspråk på en högre musikalisk njutning. Men den mu-
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sikaliska bildningen har StLgLt och med den behofwet af ett 
wärdigare uttrycksmedel än det bristfälliga klaweret. En lif
ligare kommunikation med utlandet har befrämjat den förra och 
längesedan tillfredsställt den sednare." 

Tyvärr ges inget konkret exempe1 på repertoar, som motsvarade 
denna höjda musika1iska bi1dning; fortsättningen är he1t ägnad 
Granho1ms nya k1avertyper, som vederbör1igen beröms. 

En av de bästa informationskä11orna rörande smaken i de 
musicerande hemmen på 1850-ta1et är i stä11et "Kata1og öfver 
Musika1ier som finnas att ti11gå i Ludwig Beuermanns musika1ie
hande1 och 1ånebib1iotek i Helsingfors 1857". Kata10gen måste 
ha sammanstä11ts utgående från musikhand1arens erfarenheter. 
Det är inte så säkert, att man då hade kommit så 1ångt förbi 
stadiet "Rousseaus dröm med variationer". 

Beträffande kata10gens repertoar för "Pianoforte ensamt" 
fäster man sig vid, att sådana tonsättare, som vi numera räk-
nar ti11 den a11ra stabi1aste stamrepertoaren, Haydn, Mozart, 
Beethoven, Chopin, Liszt och andra upptas i kata1ogen, men de 
representeras av rätt få verk. B1and deras k1aververk har inskju
tits orkesterverk i arrangemang. Men vid sidan härav innehå11er 
kata10gen mängder av musik av tidens underhå11ningskompositö
rer. T.ex. Fr. BurgmU11er, kompositör av ga1opper, po1kor och 
fantasier, uppfy11er över tre sidor (Mozart ägnas en ha1v)! 
F.Beyer, arrangör av a11ehanda me10dier på modet (ur kända ope
ror t.ex.) ägnas nästan tio sidor i kata1ogen. Liknande exem-
pe1 är det gott om. 

K1averstycken upptar nästan nittio av de över etthundra 
sidorna. Här inräknas då kategorier som fyrhändig k1avermusik 
(typ: arrangemang av de mest kända symfonierna, stråkkvartet
terna etc.) samt dansmusik för piano (5 sidor). Några sidor i 
kata10gen upptar musik för k1aver och något me1odiinstrument. 
Mozarts vio1insonater, och annat av samma slag, markerar, att 
denna avde1ning är repertoarens värdefu11aste, med nutida ögon 
sett. 

En viktig, men förvånansvärt knapp kategori (7 sidor) är 
sånger ,med piano, även duetter. Sechs Gesänge op. 7 av Brahms 
finns med redan i denna kata10g 1857, men ingen större Schu
bert-utgåva, endast något tiota1 separat tryckta sånger. Loewe 
och Mende1ssohn är då bättre representerade. Ur fin1ändsk syn-
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vinke1 kan man förvåna sig över, att inte en enda av de Sve-
rige tryckta sam1ingarna med Cruse11-sånger medtagits. 

Rätt få k1averutdrag till operor ingår i kata1ogen. Majo
riteten av dem saknar text, en1igt tidens sed. Orge1musik sak
nas he1t och hå11et. 

Inhemska kompositioner ingår inte i denna 1ånekata1og, 
men återfinns i stä11et i Beuermanns för1agskata1og (1867). 
Framför a11t sånger med piano upptas här: kompositioner av 
Co1lan, Greve, Linsen, Pacius och von Schantz. 

OM DE EKONOMISKA FöRUTSÄTTNINGARNA 
Perioden efter Äbo brand karakteriseras allmänt av ekono

misk tillväxt, fram tilI 1840 rätt 1ångsam, och därefter mera 
dynamisk. l Att utvecklingen efter 1840 blev snabbare, har kom
binerats med en rad åtgärder, som vidtogs uttryckligen för att 
främja den ekonomiska utvecklingen, såsom grundandet av Manu
fakturdirektionen. 2 

Manufakturdirektionen hade grundats 1835, men trädde i 
praktiken i funktion först 1842, varvid den bl.a. sku1le funge
ra som remissinstans vid privilegie- och patentansökningar samt 
vid ansökan om statslån för industriella företag. 3 En av direk
tionens åtgärder var, att insamla statistik från hal1rätter, ma
gistrater och guvernörer. Sammandrag av detta material publicera
des i Manufakturdirektionens årsberättelser, som utkom för åren 
1842 1876. Tack vare dessa årsberättelser, sorn rätt 1ångt kan 
kornpletteras rned primärrnateria1, som bevarats i stadsarkiv och 
i Riksarkivet (Manufakturdirektionens arkiv) är denna period 
l800-talets bäst dokumenterade. 

1 princip gäl1de fortfarande de garnla ramarna: fabrikspri
vilegier och hantverkarrättigheter. Det var sannolikt rena til1-
fälligheterna sorn avgjorde, tilI vi1kendera kategorin av företaga
re klavertillverkarna korn att höra. Det finns exempel på, att 
fabriksprivilegiurn hade beviljats en klaverbyggare, som åtrn. 
för det mesta arbetade helt ensarn (C.G.Alander, jfr s. 26 ff.), 
och omvänt kan det erinras om, att den framgangsrikaste piano
fabrikanten vid mitten av seklet, E.G.Granholrn, i juridisk rne
ning var hantverkare, ej privilegierad fabriksinnehavare (däre
mot åtnjöt Granholm privilegium för möbelfabrik; denna stod 
helt i skuggan av Granholms instrumenttillverkning). 

De gamla författningarna uppmjukades småningorn. En av nä
ringsfrihetens id&er präg1ad ny förordning om "handel oeh na
ringar i Storfurstendömet Finland" utfärdades den 24 februari 
1868, och trädde i kraft den 1 maj samrna år. 4 Skrårnonopo1en ha
de börjat brytas fr.o.m. slutet av 1850-talet,5 rnen egentlig 
näringsfrihet infördes inte före 1868. 

Ännu på 1860-talet har man god överblick över tillverk-

1 Schybergson, a.a., s. 10. 
2 ibid, s. 11, not 2. 
3 ibid, s. 172. 
4 ibid, s. 180, med hänvisning tilI Finlands författningssamling 1868, nr 8. 
5 ibid, s. 184 f. 
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ningen, tack vare de detaljerade redogörelser som såväl fabri
ker och hantverkare ingav tilI magistrater och hallrätter. Nä
ringsfrihetens införande skulle bryta denna tradition. 

Klavertillverkningen i landet passerade en topp 1865. Om
svängingen har flera förklaringar. En förklaring vore, att lan
det i mitten av l860-talet upplevde svåra nödår, som i hög grad 
ansträngde landets ekonomi, och därmed även köpkraften hos dem 
som klaverhandlarna vände sig tilI. En annan orsak är den eko
nomiska kris, som drabbade månget företag i samband med den 
myntreform som genomfördes. Denna har kommenterats av B.Est
lander: 
"den 12 [november 1865] förkunnades från alla våra prediksto
lar, att från följande dag mark och penni var Finlands lagliga 
mynt.[ ... ] En del större affärsfirmor hade förutsett vad som 
komma skulle och vidtagit sina mått och steg för att skydda sig 
mot förlust eIler skörda vinst. Men för det stora flertalet var 
det slumpen, som fördelade niter och vinster på lotteriet. Köp, 
lån och andra förbindelser, som avslutats vid lägre kurs, skul
le nu gäldas vid högre: det var förlust för gäldenären, vinst 
för fordringsägaren. De som hade kassa i rubel förlorade, de 
som hade kassa i mark vunno. [ ... ] så uppkom den svåraste af
färskris vårt land någonsin upplevat, med talrika konkurser. 
Finlands bank sökte stödja de nödställda affärsmännen, men vad 
som gjordes var obetydligt och kom sent."l 

Ätminstone för klavertillverkningen i landet var läget 
hopplöst i slutet av 1860-ta1et. 

KLAVERBYGGARNA 
Som på s. 114 nämndes, fanns i 1 andet en hel grupp av 

klaverbyggare, då tillverkningen av pianon upphörde vid fabri
kerna i Borgå och Abo 1828. Men ingen av dessa byggares verk
städer växte. Dock var tre av dem placerade i Helsingfors, dit 
det akademiska musiklivet flyttade 1828. Det är uppenbart, 
att denna "sekundära" 1820-talsgeneration representerade ett 
tekniskt och hantverksmässigt stadi um, som inte lockade de 
mera kräsna köparna. 

Det skulle gå några år in på 1830-talet, innan utveckling
en tog ny fart. Två byggare, som utbildats utanför landets 
gränser, skulle bli de ledande. Ar 1834 inledde Johan Kjell
ström sin bana i det redan delvis återuppbyggda Abo, där han, 
tydligt påverkad av sin utbildning i Stockholm, tillverkade 
hantverksmässigt förnämliga, men till typen rätt konservativa 
instrument ända till sin död 1854. Sammanlagt levererade han 

. ca 200 instrument. Och år 1835 påbörjade Erik Gustaf Granholm 
sin verksamhet i Helsingfors. Dels hade han utbildats hos Gran
feldt i Stockholm, men därefter i Petersburg, vilket sannolikt 

1 Estlander, E1va årtionden, 1, s. 216 f. 
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var av alldeles avgörande betydelse. Granholms karriär från 
1835 till firmans upphörande 1866 hör till de mera märkliga. 
Det är lätt att peka på orsakerna till hans framgång. Som fö
retagare synes han ha skött sig exemplariskt, och hans anseen
de växte ständigt. Men framför allt lät han aldrig rutinen ta 
överhanden. Hans tillverkningsprogram visar, att utvecklingens 
gång noga observerades. Därvid intresserade sig Granholm inga
lunda bara för framstegen i Petersburg. Han bör ha varit in
formerad om läget även ilondon och Paris, och kunde sålunda 
på marknaden införa inte bara olika tekniska förbättringar 
(taffelpianots "jernskifwa" är en av dessa), utan även helt 
nya klavertyper, såsom kabinettpianot, royalpianot och piani
not, allt i enlighet med den aktuellaste internationella ut
vecklingen. Utan Granholms företagsamhet och kvalitetsmedveten
het skulle proportionerna mellan inhemska och importerade kla
ver i mitten av 1800-talet ha blivit en annan. 

De klaverbyggare, som etablerade sig på l840-talet, står 
på något sätt i skuggan av Granholm. De viktigaste namnen är: 
Wancke (Borgå), Brunström (Tavastehus), Hiekisch (Borgå, Vi
borg), och Möller (Abo). Alla dessa var utbildade utanför lan
dets gränser, och alla slog sig ned utanför huvudstaden. De
ras sammanlagda produktion är rätt liten. 

Även l850-talsgenerationen hade svårt att nå toppositio
ner: de i Petersburg utbildade C.G.Alander (Abo), A.A.Neder
ström (Helsingfors), J.F.Malm (Abo), G.F.Palmgren (Helsing
fors) och O.E.Rothman (Kuopio, Uleåborg). Hela denna grupp var 
tekniskt konservativ (dock med reservation för Palmgrens "un
derdämmare"), men av bevarade instrument att döma yrkesskick
lig. E.G.Granholms position var helt dominerande i huvudsta
den, likaså Kjellströms i Abo. 

På l860-talet tillkom några få tillverkare, J.W.Alander 
(Ruovesi), L.Beuermann (Helsingfors), G.F.RUbmann (Helsing
fors) och J.G.Westerlund (Helsingfors) är de viktigaste. Ingen 
av dessa nådde större tillverkningssiffror. Att notera är, att 
en enda av de fyra nämnda hade utbildats i Petersburg (Wester
lund); inflytandet österifrån var i färd med att minska. 
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Den ekonomiska krisen efter 1865 hade förödande effekt 
på klavertillverkningen, ett konjunkturkänsligt område särskilt 
under den epok som föregick modernare produktionsmetoder. De 
tillverkare, som inställde tillverkningen ca 1866 var: 

J.W.Alander "upphörde i mitten av 1860-talet", jfr s. 29, 
L.Beuermann, upphörde 1867 "i anseende tiZZ dessa sv&ra 

tider med afsattningen". jfr s. 32, 
E.G.Granholm, upphörde 1866: "inrattningen har bZott under 

Zoppet af sex (6) m&nader af 1866 varit i ak
tiv verksamhet". jfr s. 56, 

G.F.Palmgren, upphörde 1866-67 "i anseende tiZZ dessa sv&ra 
tider". jfr s. 91, 

G.F.RUbmann, upphörde 1866, och återlämnade privilegiet 
"förre den nya taxeringen bZir". jfr s. 96. 

Även A.Ziedbäck i Viborg tycks ha slutat ungefär samtidigt 
(jfr s. 104). 

Endast ett ringa fåtal klaverbyggare fanns kvar vid 1860-
talets slut: C.G.Alander i Abo, F.Hiekisch i Viborg och t.o.m., 
1868 J.F.Malm i Abo. Dessa tillverkares produktion var liten. 

1870- T ALE T 1 9 0 0 
OM DE MUSIKALISKA FöRUTSÄTTNINGARNA 

Det är överflödigt att här utförligt skildra musikintres
sets ökade utbrednins i landet under 1800-talets sista kvart
sekel. Omnämnandet av några märkeshändelser kunde förslå: grun
dandet av Helsingfors musikinstitut år 1882 (Martin Wegelius), 
stabiliserandet av orkesterverksamheten samma år (Helsingfors 
Orkesterförening, sedermera Helsingfors stadsorkester, under 
Robert Kajanus) samt Jean Sibelius framträdande. 

Ändå skall ett särski1t skeende antydas, nämligen upp
komsten av folkskoleväsendet, läropliktsskolan för samtliga 
barn. Behovet av en numerärt betydande 1ärarkår tillgodosågs 
genöm inrättandet av lärarseminarier i provinsen. Man undvek 
storstäderna. Det första finskspråkiga seminariet grundades 
1863 i Jyväskylä, och andra grundades därefter i bl.a. Torneå, 
Tavastehus, Brahestad och Raumo. Ar 1871 kunde ett svensksprå
kigt seminarium i Ekenäs invigas, detta var avsett för blivande 
lärarinnor. Ett svenskspråkigt lärarseminarium grundades 1873 
i Nykarleby. Vid alla dessa utbildningsanstalter var spelning 
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(harmonium) obligatorisk under utbildningens hela förlopp (of
ta fyra år). På detta sätt uppstod en helt ny, över hela lan
det spridd avnämarkrets för klaverinstrument, en krets som 
i enlighet med valet av yrke hörde till de mest medvetet folk
bildande skikten. Lärarkåren hade f.ö. mycket nära kontakt med 
ett skeende som på sitt sätt bidrog till att klaveren blev all
männare i hemmen i hela landet: framväxandet av en körrörelse 

slutet av 1800-talet. 
Musiklivet var mera utbrett och mera differentierat än 

tidigare. 

OM DE EKONOMISKA FöRUTSÄTTNINGARNA 
De allmänna förutsättningarna i slutet av seklet beträf

fande klavertillverkning påverkades i hög grad av, att en ny 
importtulltaxa hade trätt i kraft år 1869. Denna skulle med 
rätt få ändringar vara i kraft ungefär ett yalvt sekel, oeh 
utmärktes allmänt av en sjunkande tullnivå. Marknaden kom i 
stigande grad att öppnas för utländska instrument. Som på s. 
107 f. konstaterades, dominerade härvidlag de tyska klaveren. 

Den inhemska klavertillverkningen, som hade upplevt verk
ligt svåra år ea 1870, hade sålunda minskat svängrum, när de
pressionen efter myntreform oeh nödår började vika. 

Vad fabriker beträffar kan utveeklingen i början av 1870-
talet, som dittills,.följas i Manufakturdirektionens årsberättel
ser. Dessa publieerades fram tilI år 1876. Därefter finns en 
lueka. De primäruppgifter som insamlades för åren 1877-1883 
finns i viss mån bevarade i kommunala arkiv, men det som inle
vererades tilI Manufakturdirektionen (dess arkiv övertogs av 
den nyinrättade Industristyrelsen) har tyvärr förkommit. 2 

Industristyrelsen publieerade därefter industristatistik 
i Bidrag tilI Finlands offieiella statistik fr.o.m. 1884, men 
uppgifter om instrumenttillverkare infördes inte alla år. Dess
utom redovisas instrumentfabrikerna ofta som en ospeeifieerad 
kategori, tilI vilken även tillverkare av stråk- oeh blåsinstru
ment, org1ar oeh harmonier hör. 

Men dessa brister i dokumentationen är inte besvärande. 
Som nedan kommer att framgå fanns efter 1870 en enda fabrik i 
landet som tillverkade k1aver. Oeh även denna upphörde 1894, 
säreget nog under den period, som K.O.Alho beteeknat "Suomen 
teollisuuden suurnousu" (1890-1914).3 

Värre är, att överblieken över hantverksföretagen saknas, 
efter näringsfrihetens införande. 

Näringsfriheten hade gr~dvis vunnit terräng i Europa, oeh hade 
införts t.ex. i Sverige 1846. 4 Det är kanske beteeknande för 
situationen i Finland efter 1809, att lagstiftningen förnyades 

1 Jfr Sehybergson, a.a., s. 193. 
2 ibid, s. 173. 
3 Alho, Suomen uudenaikaisen teollisuuden synty ja kehitys 1860-1914, 

s. 118 ff. 
4 Helenius-Öberg, a.a., s. 15. 
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i långsammare tempo. Hantverksförordningen av den 12 december 
1859 hade varit ett steg i liberaliserande riktning, men först 
i näringsförordningen av den 24 februari 1868 upphävdes de gam
la stadgandena från år 1720. 1 En följd av näringsfrihetens se
na införande är, att man ännu beträffande l860-talet har en 
rätt god överblick över tillverkningen. Hantverkarna gav då 
regelbundet rapporter tilI magistraterna. (En helt annan sak 
är, att man inte obetingat skall sätta total tilltro tilI rap
porternas innehåll. Det kan på goda grunder antas, att rappor
terna kunde uppta alltför små produktionsvärden.) 

Trots näringsfrihetens införande bibehölls vissa krav på 
yrkes~kicklighet hos hantverkarna, krav som upphävdes först år 
1879. Men lärlingsväsendet hade upplösts, och en mycket svår
dokumenterad tid hade börjat. Heikel skriver om bl.a. H~lsingfors: 
"Den officiella statistiken är tyvärr vad hantverkerierna be
träffar - särskilt i de större städerna - i hög grad ofullstän
dig, såsom en naturlig följd av sättet för uppgifternas insam
lande. Hittills hade nämligen industriidkarna genom kungörelse 
uppmanats att å Magistraten avhämta frågeformulär och sedan 
återlämna dem behörigen ifyllda. Att de mindre hantverkarna 
icke mangrant efterkom det ta, om de överhuvudt~get observerade 
kungörelsen, är lätt förståeligt. De kända yrkesidkare, som 
tredskat, ha visserligen uppsökts av en (!) vaktmästare, men 
då fullständig förteckning över dem saknats, blir resultatet 
det angivna. Den officiella statistiken kan därför tillmätas 
blott relativt värde."3 

1 praktiken kom förhållanden som dessa att innebära, att 
officiella uppgifter helt saknas beträffande alla de småföre
tagare, som var verksamma på 1870- och l880-talen. Det var då 
möjligt att i hantverksmässig skala montera klaver, en verksam
het som underlättades av, att t.ex. mekaniken kunde köpas färdig. 

KLAVERBYGGARNA 
Efter vägda1en ca 1867, d.v.s. efter nödären och myntre

formen, repade sig klaverti11verkningen i 1andet endast 1äng
samt, och inte varaktigt. Enstaka k1aver ti11verkades visser-
1igen i 1andet ca 1870 (jfr s. 120), men man kan ändä i prak
tiken ta1a om en ny start i början av 1870-ta1et. Kontinuite
ten hade brutits, vi1ket var pä gott och ont. Ti11 det positi
va hör den omständigheten, att nya företag direkt kunde inrik
ta sig pä den nya k1avertyp som hade framtiden för sig, näm1i
gen pianinot (vid sidan av den a11tid aktue11a f1yge1n), utan 
att be1astas av traditioner frän taffe1pianots dagar, utan ned
ärvda ambitioner att ytter1igare förbättra roya1pianots ram 
och mekanik O.S.v. Pausen ca 1870 bragte ordning i sortimentet. 

1 Schybergson, a.a., s. 185. 
2 Heikel, Bidrag tilI belysande av hantverkeriernas i Helsingfors utveck

ling efter näringsfrihetens införande, s. 3. 
3 ibid, s. 70. 
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De rådande ekonomiska förhål1andena tycks ha gynnat stör-
re produktionsmängder. Den företagsamme J.E.Engström grundade 
sin pianofabrik 1872, och nådde snart upp ti11 årsproduktioner, 
som var otänkbara på t.ex. Granho1ms tid: t.ex. 40 pianinon och 
10 f1yg1ar. Ändå hade Engström knappast större persona1 än Gran
holm. Det är uppenbart att nya konstruktioner och produktions
metoder spe1ade en stor roll. Gjutjärnsramar och färdigt inköp
ta mekanikdeta1jer, ev. hela mekaniker, var en av förutsätt
ningarna för Engströms framgång. Betecknande är, att Engström 
hade fått en avgörande del av sin utbi1dning i Västeuropa, d.v.s. 
i DUsse1dorf och i Paris hos Erard, ett av de företag som efter 
18S0-ta1et utveck1ade moderna produktionsmetoder i industrie11 
mening. l Kontakten med ett storföretag under läroåren var av 
a11ra största betyde1se för Engström, men uppkomsten av en in
ternatione11 storindustri på området kom med tiden att b1i hans 
öde; hans företag var dock täm1igen 1itet, och k1arade inte 
konkurrensen med den både numerärt och kvalitativt betydande 
k1averindustrin i Tyskland. Engström, som til1verkade moderna 
pianinon som den förste i 1andet, höll ut til1 år 1894. 

1 Engströms skugga verkade några hantverkare, vilkas pro
duktion det är mycket svårt att få ett grepp om, av på s. 122 
angivna orsaker. Dessa är J.A.Bask, J.A.lnberg, H.Johansson, 
K.A.Sandström och kanske några til1. Den verksamhet de bedrev -
montering av pianinon och f1yg1ar i rätt liten skala - gynna
des av, att branschen numera hade åtski11iga underleverantörer. 
Bl.a. kunde mekaniken köpas färdig. Men även för dessa småföre
tagares del tycks konkurrensen utifrån ha blivit övermäktig. 
På 1890-talet hade man passerat den tid, då enski1da hantverka
re kunde hävda sig mot rationel1t uppbyggda storföretag. 

Det är betecknande, att den inhemska klaverti11verkningen 
tog ny fart först då man efter seke1skiftet 1900 började in
rikta sig på produktionssiffror som k1art översteg Engströms 
trots a11t rätt b1ygsamma serier av pianinon och flyglar. 

1 Jfr Do1ge, Pianos and their Makers, s. 171. 





o M D E F 1 N L Ä N D S K A K L A V E R E N S 
T E K N 1 S K A U T V E C K L 1 N G 

Här eftersträvas en aIImän överbIick över utveckIings
gången. Förutsättningen för en uttömmande studie vore en to
taI inventering av äIdre klaver i Iandet, en inventering som 
skuIIe omfatta även t.ex. herrgårdar och andra äIdre privat
hem. En sådan har ännu inte bIivit gjord. KapitIet måste så
lunda betraktas som preliminärt. 

KLAVIATUREN 

Klaverens omfång har självfallet alldeles primär betydel
se for repertoarval m.m. Allmänt kan konstateras, att omfånget 
- overallt i världen - växte samtidigt som pianofortet vann 
terräng. Omfångets tillväxt var självfallet en fo1jd av en 
ständigt pågående växe1verkan me1lan k1averbyggarnas 1andvin
ningar och de okade krav, som stä11des av kompositorer och pia
novirtuoser (även i improvisatoriska sammanhang!). 

Rindlisbacher anfor några typiska omfång for de schwei
ziska klaveren: C - f3 ca 1750, F, - f3 ca 1800, F, - c4 ca 
1815, C, - c4 ca 1840 samt A,,/C, - f4/ g4/ a4 fr.o.m. 1850. 1 

Liknande tablåer skulle kunna sammanstä11as även beträffande 
andra regioner. Utveck1ingen var internatione11. 

1 Finland fo1jdes de rådande tendenserna i Petersburg, 
där man mottog impulser från kontinenten. Några viktiga sta
dier i utveck1ingen i 1andet kan sammanfattas: 

1 'II! 1 'III,!'I "'Inl "II.!II "1 IJII UI 1," 1 '" IJ' II" IJ I I I II! I 1 I 
I I I I : J I ! 

1: I c. lEIIHIIIGS KLAVIKORD 1765 II " 
I I 1 I 

, , I 
TAFFELPIAHOII PA 1a20-TAlfl <BLOMQVIST. GRAIIFELDT ILFl. II 

~ __________ ~ ______________________________________ ~ I 

e, • Gil G R A II II 0 l H S II! S T R U M E II T I S l U T ETA v 1830· T ALE T 

A,,' ,,4 G R A 1111 0 l n· F L Y G E L c. Ala 5 O. Ii R A II H 0 l 1\ S ROY A l· PIA II 0 II r n. o. M. C A 1852. 

EIIGSTROnS PIAlllnOIl $[IIA$T PÄ 1880- TAlfT 

1 Rindlisbacher, Das Klavier 1n der Schweiz, s. 249. 



126 

Det kan ti11äggas, att den moderna konsertf1yge1ns omfång, 
Ali - c5 , såvitt förf. vet, inte förekommer på ett enda instru
ment byggt i Finland före 1900. 

Av synner1igen stor betyde1se för spe1vanornas automati
serande, särski1t i mera virtuosa uppgifter, är k1aviaturens 
dimensionering. Det är i viss mån paradoxa1t, att k1aviaturens 
vidd (tangenternas bredd) ökade under den epok, då en k1aver
sti1 med fy11igare grepp växte fram. Dock: ett något vidare 
grepp gynnar den rikare dynamik, som hör samman med de roman
tiska k1averkompositionerna. 

Rind1isbacher har på många schweiziska k1aver uppmätt 
"das sog. Stichmass: Man misst drei nebeneinanderliegende Ok
taven (c-h 2 ) und kommt so auf ein annähernd genaues Durch
schnittmass." 

Detta mått har hos de av Rind1isbacher uppmätta instrumenten 
varierat me11an 440 mm och 498 mm; franska instrument från 
1700-ta1et uppges ha måttet 473/475 mm (även moderna cemba1i) 
medan måttet i moderna pianon varierar me11an 490 och 500 

1 mm. 
Ett studium av motsvarande mått i fin1ändska pianoforten 

från 1800-ta1et bekräftar utveck1ingsgången mot något bredare 
tangenter: 

H.B1omqvist 1822 475 mm 
A.Lindros ca 1830 480 mm 
J . Kj e 11 s t rö m 1840-t 484 mm 
E.G.Granho1m 1846 485 mm 
O.E.Rothman 1850-t 487 mm 
J.F.Ma1m 1850-t 488 mm 
E.G.Granho1m 1850-t 488 mm 
J. E. Engström 1885 494 mm 
(modern Steinway-f1yge1 497 mm) 

Para11e11t med denna utveck1ing växte den syn1iga 1ängden av 
tangenterna, undre tangenterna från 130 mm (Blomqvist) ti11 
152 mm (Engström), och de övre tangenterna från 84 mm (Blom
qvist) till 101 mm (Engström). Modern Steinway-f1yge1: 148 
resp 97 mm. 

rörf:s intryck är, efter studium av ti11gäng1iga hantver
karrapporter, att utveck1ingen beträffande k1aviaturens dimensio-

1 Rindlisbacher, a.a., s. 239 f. 
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n~ring möjligen styrdes av den omständigheten, att elfenbens
beläggningen för undertangenterna kanske kunde köpas färdig. 
Rapporterna från 1800-talets mitt upptar ibland under rubri
ken utländskt material formuleringar som "två satser elfen
ben", "fyra satser elfenben" o.s.v. Ifall dessa satser var be
arbetade var ju måtten givna. 

Svängd klaviatur 
Hur självklart det än förefaller vara - utgående från 

spelvanorna i snart sagt alla tider - att klaviaturen byggs 
rak, så har man ändå momentant experimenterat med annorlunda 
utformningar. Det namnkunnigaste experimentet under vårt eget 
sekel är den s.k. Clutsam-klaviaturen, en svängd klaviatur med 
radialt anordnade tangenter. l En av Clutsam-klaviaturens fö
regångare, en svängd klaviatur med parallella tangenter, till
verkades i Wien på 1820-talet (jfr s. 49). I Finland skall 
denna klaviatur möjligen ha byggts av Blomqvist i Borgå på 
1820-talet. (jfr s. 38). Säkert byggdes sådan klaviatur av 
Granfeldt (jfr s. 49). Någon större betydelse fick experimen
tet inte. 

MEKANIKEN 

Taffelpianon, royal-pianon 

Byggandet av klaver i Finland inleddes internationellt 
sett på ett sent stadi um. Det tidigaste kända klaveret är en-
samt i sitt slag: Lennings klavikord av år 1765 (jfr s. 76 f.). 
Detta klavikord är delvis bundet. Helt och hållet okänt är, hu
ruvida man i landet har förfärdigat helt bundna eIler helt obundna 

klavikord; inte heller vet man, om det har byggts cembali el-
ler spinetter. Inga historiska cembali har överhuvudtaget be
varats i Finland, något som knappast förvånar mot bakgrunden 
av, att endast tre i Sverige signerade och bevarade cembali 
är kända för forskningen; däremot ca 120 svenska klavikord. 2 

Importerade hammarklaver, "Forte Piano", förekommer i 
tidningsannonser f.f.g. år 1756 i Stockholm. 3 Svensk tillverk-

1 Jfr skiss i MGG, 7, sp. 1114. 
2 Eva He1enius-Öberg, Svenskt instrumentmakeri 1720-1800, s. 28. 
3 ibid, s. 29. 
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ning synes ha igångsatts några år senare, "sent under århundra
det" av ti11verkare som Lindholm, Kraft och tro1igen även Lund
borg. 1 Byggandet av hammark1aver i Ryss1and hade in1etts ca år 
1771. Och ca 1780 uppges ti11verkningen av hammark1aver ha 

2 brett ut sig i hela Nordeuropa. 
Då Torenberg fick sitt privi1egium för tillverkandet av 

orglar och klaver år 1794 hade sålunda en ny tid brutit in. 
Hammarklaveret var tidens nya artikel, och det finns skrift
ligt belägg på, att Torenberg i Abo år 1796 tillverkat "2 nne 

Fortepiano". (Jfr s. 99 f.) Men då inget instrument av Toren
berg bevarats, är det vanskligt att komma med antaganden om ar
ten av hans ti11verkning. En möj1ighet vore, att hans k1aver 
hade stötmekanik av enk1aste slag. Sådan mekanik återfinns i 
en lång rad taffelpianon från slutet av l700-talet av olika 
europeiska ti1lverkare. 3 

Denna tidiga hammar
klaver-mekanik, "the 
old man's head", hade 
al1ehanda brister. 
Vid alltför starkt 
ans1ag kunde strängen 
1åsas he1t av hamma-

Tidig pianoforte-mekanik. enZig~ ren, och vid a11tför 
Brinsmead. History of the Piano- svagt anslag uppstod 
forte. s. 87. överhuvudtaget ingen 
ton a1ls. 4 Förbättringsförsöken var natur1igtvis många. Den 
framkom1igaste vägen bestod i, att man anknöt till Cristofo
ris uppfinning av fjädrande stöttungor med utlösande funktion, 
en avancerad konstruktion från l700-talets början, märkvärdigt 
förbisedd på sin tid. Dels kunde den fjädrande stöttungan på
verka hammaren direkt,5 dels kunde stöttungan utlösas mot en 

1 Eva He1enius-Öberg, a.a., s. 28. 
2 Hirt, Meisterwerke des K1avierbaus, s. XXVIII. 
3 Sibe1iusmuseet har fö1jande instrument av detta slag: Winter & Meyer, 

LUbeck 1791 (inv.nr 147); Beck, London 1783 (inv. nr 171), instrumentet 
renoverat 1974-1975 av Carlo Bergman. 

4 Brinsmead, History of the Pianoforte, s. 125 f. "The old man's head" av
ser huvudet på den ste1a stöttungan. 

5 Sibeliusmuseets inv.nr 170 är av denna typ: ett taffe1piano av Longman 
& Broderip, London, tro1igen 1790-ta1et. 



129 

"The Hopper action" enZigt Brinsmead. 
History of the Pianoforte. s. 87. 

särski1d me11an stöt
tungan och hammaren 
anbragt dri vare. Denna 
typ ka11ades "the Hop
per action".l Konstruk
tionen har en a1lvar-
1 i 9 nackde1: hammarens 
hoppande röre1se på 
hammarlisten efter an
slaget. 2 Hoppandet 

omöj1iggjorde givetvis ett snabbt repeterande av ans1agna to
nero Dessutom kunde det rentav påverka 1ångt uthå11na toner. 

Det vore sjä1vfa11et möj1igt, att Torenberg-k1averen ha
de fjädrande stöttungor av något slag. 1 varje fa11 är "The 
Hopper action" den äldsta pianoforte-mekaniktyp, som med sä
kerhet kan påvisas i den inhemska produktionen. Henric Blom
qvist, utbi1dad i Petersburg, där mekaniktypen måste ha varit 
känd, byggde i en del av sina taffe1pianon en mekanik, som 
i11ustreras av fö1jande skiss, som hänför sig ti11 det k1aver 
som beskrivs på S. 10, och som ha11stämp1ats i Borgå år 1824: 

Skiss av mekaniken i H.BZomqvists taffeZpiano nr 86. haZZ
stämpZat 24.12.1824 (Sm inv.nr 528). 3 

Det kan med fog hävdas, att denna mekaniktyp var passe 
redan på 1820-ta1et. Att den överhuvudtaget framstä11des mås-

1 Sibe1iusmuseet har bland sina ut1ändska instrument ett par pianon med 
hopper-mekanik: inv.nr 104, ett taffe1piano av Ands Meyer, Hamburg 
(ca 1800); samt inv.nr 168, ett osignerat taffe1piano som ti11skri
vits C1ementi iLondon. 

2 Jfr Brinsmead, a.a., s. 126. 
3 Lager av o1ika s1ag - meta11 e1ler läder - har här och i skisserna på 

s. 136 och s. 142 framhävts särski lt: 0 . 
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te antas bero på att den var billig att framställa i jämförel
se med den andra mekaniktyp, som framställdes vid den blom
qvistska verkstaden: den fullt utbildade engelska mekaniken. 

Problemet med "Hopper"-mekanikens alltför rörliga hamma-
re hade lösts i den engelske klaverbyggarens Broadwoods verk
stad på 1770-talet så, att man anbringade en särskild fånga
re, som efter det hammaren anslagit strängen låste hammaren, 
som inte längre okontrollerat kunde falla tillbaka mot hammar
listen. Broadwoods mekanik, vars viktigaste karakteristika är en 
justerbar fjädrande stöttunga, som direkt, utan mellanliggan-
de drivare, påverkar hammarnöten, och en fångare, som hindrar 
okontrollerade rörelser hos hammaren efter anslaget, kom att 
bli 1800-talets mest använda mekaniktyp i taffelpianon och 
flyglar, och kallas allmänt den engelska mekaniken. Blomqvists 
tekniskt mera utvecklade taffelpianon på 1820-talet hade just 
sådan mekanik. Den byggdes även av t.ex. Olof Granfeldt: 

[!'!71-----m-=u~ 
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Mekaniken i taffelpiano av Olof Granfeldt (Sm inv. nr 33). 
Skiss av R.Mattila; Alfhild EorsZin, Olof Granfeldt, s. 14. 

Olof Granfeldt, som studerat klaverbyggandets konst i 
Petersburg, och som samarbetat med Blomqvist i Borgå 1822-
1823, uppgav i en annons i Abo 1823, att han behärskade såväl 
den engelska mekaniken som "Wiener construction" (jfr s. 48). 
"Wiener construction" leder tanken nlrmast tilI den mekanik
typ som under andra hllften av 1700-talet, utgående från den 
enkla s.k. prel1mekaniken, utveck1ades av Johan Andreas Stein 
(1728-1792) i Augsburg: den s.k. wienermekaniken, "Pre11zungen
Mechanik". Denna mekaniktyp har betecknats som idea1isk för 
t.ex. Mozart-spe1, och representeras av ett enda museiföremå1 



131 

i Finland: Sibeliusmuseets inv. nr 120, f1yge1 signerad 
"Nannette Streicher nle Stein i Vienne". Wi 
utbredning huvudsakligast på tyskt språkområde, 
bl.a. utgående från Granfeldts annonstext 1823, antas ha t 
känd även t.ex. i Petersburg. Den byggdes företrädesvis i 
flyglar, men även taffelpianon med wienermekanik har påträf
fats. 3 Om wienermekanikens förträfflighet har I.N.Hummel ned
skrivit följ ande kommentar: "Der iHener Hechanismus lässt 
sich von den zartesten Händen leicht behandeln. Er erlaubt 
dem Spieler, seinem Vortrag alle möglichen Nuancen zu geben 
spricht deutlich und prompt an, hat einen runden, flötenart 
gen Ton. Er erschwe die Geläufigkeit nicht durch eine zu 
grosse Anstrengung." 

Granfeldts annons 1823 är d e t e n d a V i t t n e s b 
d e t om, att en i bö r jan av 1800-talet i Finland verksam 
byggare skulle ha känt t i 11 denna mekanik. Inget instrument 
med wienermekanik byggd inom landet ha r bevarats. 

ö r -

Den engelska mekaniken var förmodligen al1enarådande i Fin
land, liksom i våra grannländer och i större delen av Västeu
ropa. Om den engelska mekanikens egenskaper har I.N.Hummel 
konstaterat: 
"Dem englischen Mechanismus muss man wegen seiner Dauerhaf
tigkeit und Fli1le des Tones Recht widerfahren lassen. Diese 
Instrumente gestatten nicht den Grad von Festigkeit, wie die 
Wiener, indem sich der Anschl der Tasten bedeutend gewich
tiger anflih1t, sie auch vie1 t fer fallen und daher die Aus
lösung der Hämmer bei wiederholtem Tonanschlag nicht so schnel1 
erfolgen kann. 1m ersten Augenblick flihlt man sich etwas un
behaglich, weil wir, besonders im Forte der Rouladen, die 
Taste bis auf den Grund fassen. Dagegen bekommt der Gesang 
auf diesen 1nstrumenten durch die Flille des Tones einen ei
genen Reitz und harmonischen Wohllaut."5 

Denna mekanik - robust och tonstark, men inte idea1isk 
för t.ex. finessrikt mozartspe1 - kombinerades på 1820-ta1et 
regelbundet med dämmare av typen påliggande hävstänger, som 
hade monterats i en särskild ram, en dämmarelåda. Hävstänger
na låg över en list, som stod i förbinde1se med dämmarepeda
len. 1 nägra instrument kunde bas och diskant manövreras med 

1 Närmare om detta instrument, se Rosas, Två flyglar i Sibeliusmuseets 
sam1ingar. Här beskrivs även museets s.k. tangentflyge1 av F.Schmah1. 

2 Rind1isbacher, a.a., S. 237. 
3 Rindlisbacher, a.a., S. 46 (taffelpiano med wienermekanik av A.Blirgi 

ca 1835), S. 50 (d:o av P.Caesar ca 1820), S. 103 (d:o av C.L.Howard 
ca 1835) etc. 

4 Hummel, Ausflihrliche Anweisung zum Pianofortespie1 (1828), citerat 
enI. Hirt, Heistenverke des Klavierbaus, S. XXI. 

5 Humme1, a.a., citerat enl. Hirt, a.a., s. XXII. 
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Dämmare av 1820-talstyp. F.J.Hiekisch, Borgå (Sm inv. nr 195). 
(Resonansbottnen sprucken.) 

skilda pedaler, som stod i förbindelse med var sin list under 
hävstängerna (Granfeldt). 

Dessa dämmare var speltekniskt obekväma såtillvida, att 
de arbetade långsamt. Inte heller var en verklig finjustering 
möjlig, och därmed inte heller de subtilaste pedaleffekterna. 
Men konstruktionen var en lämplig kompromiss i tidens instru
ment för hemmabruk. 

Förutsättningen för denna utformning av dämmarna är, att 
stämstocken är placerad till höger, på klavikordmaner. En en
da byggare i Finland höll ännu på 1850-talet fast vid denna 
disposition med stämnaglarna till höger, nämligen J.Kjellström 
i Abo, som självfallet dock, påverkad av den allmänna utveck
lingen, börjat införa spröjsar av järn, för stämningsbestän
dighetens ökande. Förståeligt nog hade Kjellström ändå avstått 
från den klumpiga dämmarelådan. Han byggde i stället små, fi
na snabbt arbetande dämmare av ett slag som påträffas på många 
tyska och engelska instrument, men som, såvitt förf. har sig 
bekant, inte förekommer på Petersburg-tafflar (se bild). 
Kjellströms dämmare är en av påminnelserna om, att han stod 
på sidan om den Petersburgs-tradition som dominerade i landet. 
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Dämmare i KjeZZströms odaterade taffeZ-

1 slutet av 
1830-ta1et införde 
först E.G.Granho1m 
i Helsingfors och 
snart även övriga 
byggare i 1andet 
en ny placering av 
stämstocken: längs 
taffe1pianots bortre 
långsida, dock inte 
parallellt med denna, 
utan snett (jfr bild 

piano Sm inv. nr 284. nedan). Detta var en 
nödvändig fö1jd av, att man började anbringa en stränghål
lare av järn, som i samtida annonser kallas "jernskifwa", 
för stämningsbeständighetens förbättrande. Järnskivan mon

terades konsekvent i kombination med en spröjs i diskanten, 
senare kunde ytterligare spröjsar tillfogas. Utveck1ingen i 
Finland gick här parallellt med den internationella. "An
hängeplatte" blev före mitten av seklet allmän bland byggar-

DetaZjbiZd av dämmarna (påZiggande hävstänger utan ZådaJ i 
C.G.Brunström-taffeZpianot, som beskrivs på s. 11. 
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na på kontinenten och, av många museiinstrument i Finland att 
döma, även i Petersburg. En följd av den nya stränghållarens 
införande och stämstockens omplacering blev, att den traditio
nella utformningen av dämmarna måste frångås. 

Under ett övergångsskede byggde några tillverkare (åtm. 
Granholm, Brunström och Wancke) fortfarande påliggande häv
stänger, dock flyttade till en ny position och utan inramande 
låda (jfr bild på föregående sida). Envar, som någon gång har 
spelat på ett instrument med dämmare av detta slag vet, att 
pedal-arbetet är klumpigt och inexakt. Dessa dämmare är yt
terst svåra att justera tillfredsställande. 

Rätt snart övergick Granholm m.fl. till s.k. stöveldämma
re, ofta monterade under en list, men stundom även utan denna 
list. Pedalen påverkade dessa dämmare via en list i samma plan 
som tangenterna, en säker och snabbt arbetande· konstruktion. 
Detta var taffel-dämmarnas slutliga stadium inom den inhemska 
tillverkningen. 

Dämmarna i Sm:s inv. nr 430: taffelpiano byggt av O.E.Roth
man i Kuopio på 18S0-talet. Typ: stöveldämmare med list. 

Alla dessa dämmartyper hör till den stora kategorin "över
dämmare"; bara en enda tillverkare gick in för underdämmare, 
nämligen G.F.Palmgren (jfr S. 89 f.). 
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Den engelska mekaniken i taffe1pianon förb1ev i princip 
oförändrad under hela den tid som tafflar tillverkades i 1an
det i större utsträckning, d.v.s. från ca 1820 till 1860-ta-
1ets slut. En enda väsent1ig förbättring kan noteras, förutom 
den, att man gradvis ersatte smäckra deta1jer med mera robust 
utformade. En justeringsmöj1ighet infördes beträffande stöt
tungans 1ager. 01ika utformningar förekom a11mänt redan på 
1840-talet. Stöttungan monterades i en inställbar kapse1 på 
tangenten. Rätt inställning av denna minskade tangentens stum
ma rörelse före anslaget, och gynnade så1edes ett exakt spel 
överhuvudtaget. 

Detaljbi ld av mekaniken i taffe lpiano, by"ggt av O. E. Rothman 
i Kuopio oa 1850 (Sm inv. nr 430). De skruvar, med vilka stöt
tungans lager kan justeras i höjdled, syns nederst. 

Denna utvecklade variant av den engelska mekaniken var 
dock inte tillfyl1est för de ökade dynamiska och a11mänt k1a
veristiska möj1igheter som E.G.Granho1m eftersträvade med si
na Roya1-instrument (jfr s. 58 ff.). Utgångspunkten för meka
niken i dessa är den variant av stötmekaniken, som utveck1a
des av firman Erard fr.o.m. 1795, och som anses ha fått en 
rätt definitiv form år 1816. 1 Karakteristiskt för denna me-

1 Jfr C1osson, Histoire du piano, s. 152. 
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kaniktyp är b1.a. att fångaren har monterats under hammarskaf
tet, på vi1ket kontrafångaren har fått sin p1ats. 1 motsats 
ti11 Erards senare ti11komna f1yge1mekanik med dubbe1 ut1ös
ning kallas denna tidigare Erard-mekanik ofta "Mechanique a 
echappement simp1e d'Erard". 

"Mechanique a echappement simple d'Erard", 
enl. Closson, Histoire du piano, s. 152. 

Granho1ms Roya1-mekanik är ti11 sin utformning snar1ikj dock 
har den överdämmare, samt ytter1igare justeringsmöj1igheter 
(jfr även s. 60). 

Skiss av mekaniken i Granholms Royal-piano nr 413/1863 (Sm 
inv. nr 418). 

De taffe1-formade k1averen hade i Finland nått sin högs
ta utveck1ing med dessa Royal-pianon av Granho1m. Ytter1iga
re framsteg uteb1ev, säkert beroende på, att k1averindustrin 
överhuvudtaget inträdde i en vågda1 i slutet av 1860-ta1et. 
Kontinuiteten bröts, och när en ny uppgångsperiod började på 
1870-ta1et satsade man natur1igt nog he1t på den typ som ha
de framtiden för sig: pianinot. 

Det närapå tota1a avbrottet efter 1866 är så1unda den 
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sannol i kaste orsaken ti 11, att vi ssa tekni ska förbättri ngar 
av taffelpianot aldrig blev aktuella i Finland. Bland dessa 
förbättringar, som återfinns på månget utländskt instrument, 
skall främst nämnas ramen helt i metall, som i en utformning 
förekom redan 1837 (Jonas Chickering, Boston), men som fick 
en definitivare gestalt när firman Steinway & Sons införde 
helmetallram i sina taffelpianon 1855. 1 En annan konstruktion, 
som inte heller tillämpades i Finland, var det på sina håll 
mot slutet av l800-talet vanliga sättet att förse taffelpia
non med två stämstockar, "kreuzstimmig", eller att bygga 
stämstocken längs instrumentets främre långsida, "vorder
stimmig".2 Sibeliusmuseets inv. nr 527, ett taffelpiano byggt 
av Breitkopf & Härtel i Leipzig år 1865, är "vorderstimmig", 
har stränghållare av järn och två spröjsar, och kan anses 
representera den sena taffelpiano-generation, som aldrig till
verkades i Finland. 

Flyglar 

EngeZsk fZygeZmekanik (Broadwood), enZ. Hirt, 
Meisterwerke des KZavierbaus, s. 105. 

Den "engelska" flygelmekanik, som byggdes i slutet av 
1700-talet av Broadwood ilondon (och mycket snart av många 
andra) är förebilden för mekaniken i samtliga fyra inhemska 
l800-talsflyglar förf. kunnat granska, nämligen H.Blomqvists 

1 Dolge, Pianos and their Makers, s. 51 ff. 
2 Jfr Rindlisbacher, a.a., s. 250. 
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flygel byggd 1824 (jfr s. 38), den flygel som signerats H. 
Blomqvist, men som med största sannolikhet byggts av F.Hie
kisch (jfr s. 71) samt de två flyglar som ca 1850 byggts av 
A.A.Nederström (jfr s. 88) och av E.G.Granholm (jfr s. 61 f.). 

I de tre förstnämnda instrumenten är utformningen enkel, 
enligt skissen ovan. Mest utvecklad är mekaniken som väntat 
i Granholm-flygeln, där såväl stöttungans lager som tangen
tens speldjup kan justeras, det sistnämnda med pilotskruvar 
under hammarlisten. 

Mekaniken i Granholms flygel nr 4 (Helsingfors stadsmuseum, 
inv. nr XLII:3). HammarfiZten säkerligen inte original. 
En hammare har monterats bort. Obs. justerskruvarna nere t.v. 
för stöttungorna, samt pilotskruvarna under hammarlisten. 

Säreget nog synes Granholm inte ha byggt flyglar med 
Erards enkla utlösning, som kom till bruk i hans Royal-pianon. 

Förf. har inte varit i tillfälle att granska flyglar 
byggda av J.E.Engström (1870- och 1880-talen) och t.ex. H. Jo
hansson (1880-talet). Det är sålunda okänt vilken mekaniktyp 
de använde - någon variant av den traditionella engelska me
kaniken eller Erards flygelmekanik med dubbel utlösning. Så
vida t.ex. Engström höll fast vid "echappement simple" på 
1880-talet skulle häri inte ligga någonting märkligt. En så 



139 

ce1eber fabrik som J.B1Uthner hade som bekant 1änge en variant 
av den enge1ska mekaniken i sina f1yg1ar. 1 Men he1t rim1igt 
vore även, att man på 1880-ta1et sku11e ha irnporterat Erards 
f1yge1mekanik färdigbyggd av någon av branschens underleveran
törer. 

Kabinettpianon 

r====z---
; t 

Engelsk stiaker-mekanik 1820 enligt Dol
ge, Pianos and their Makers, s. 92. Pro
portionerna är missvisande: mekanikens 
långa abstrakt (pilen) är i bevarade 
instrument mer än dubbelt så lång som 
tangenten. 
~.~. -~.~-----------

En av taffelpianots 
konkurrenter som hem
instrument var i bör
jan av 1800-talet det 
av Southwell ilondon 
år 1807 konstruerade 
kabinettpianot med s.k. 
"Sticker Upright Ac
tion", en mekaniktyp 
som en1igt Dolge in-
te hade andra förde-
1ar än prisbillighet. 2 

Instrument av detta 
slag vann i viss mån 
utbredning i Norden, 
"även i Sverige på 
l830-talet".3 Några 
museiinstrument av 
detta slag har beva
rats i Finland, alla 
importerade väster
ifrån. 4 Säreget nog 
har inte ett enda 
i Petersburg byggt. 
kabinettpiano hit
til1s påträffats 

1 Jfr "B1iithner-Patent-Nechanik fiir F1iige1", skiss i Rindlisbacher, a.a., 
s. 249. 

2 Do1ge, a.a., s. 91. 
3 Nor1ind, Nusikinstrumentens historia. s. 124. 
4 Kabinettpiano av Rosenwall, Sthlm (ÄSHM 7435); d:o (HM 6030), kabi

nettpiano av John Broadwood & Sons (Sm 149). 
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Wornums 'Vpright Action" 1826. en
Zigt Dolge. s. 54. 

i Fi nl and. Möj 1 i gen byggdes 
detta höga och opraktiska 
instrument aldrig i nämn
värd utsträckning i den 
ryska kejsarstaden, där 
tyska traditioner domine
rade. Och anmärkningsvärt 
få kabinettpianon byggdes 
i Finland. Inte ett enda 
instrument med sticker-me
kanik har påträffats; om 
sådana överhuvudtaget har 
byggts är det fråga om en
staka instrument av Brun
ström i Tavastehus och av 
Wancke i Helsingfors/Borgå. 
Mekanikens beskaffenhet i 
dessa byggares kabinett
pianon är okänd för forsk
ningen. 

De kabinettpianon som 
byggdes av E.G.Granholm 
fr.O.ffi. 1837 var utrustade 
med en modernare typ av 
mekanik: den av Wornum år 
1826 lanserade upprättståen

de mekaniken med långa abstrakter, lämpad för instrument med 
hög överbyggnad, och ur klaveristisk synpunkt helt överlägsen 
sticker-mekaniken, vars långsamma arbetssätt och klanglösa 
ton gjorde den helt oanvändbar i krävande sammanhang. Wornums 
mekanik 1826 har många av de kännetecken som utmärker den mo
derna pianino-mekaniken: stöttunga (spelare), fångare, kontra
fångare samt läderband för hammarens returrörelse. Den anses 
med rätta vara den konstruktion, som beredde vägen för piani
nots segertåg i mitten och i slutet av seklet. 

E.G.Granholms utförande av denna mekanik ca 1840 är något 
mera avancerat än Wornums år 1826; säkerligen kunde Granholm 
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utnyttja enge1ska 1andvinningar. Ti11 de deta1jer som avbi1-
das på skissen på föregående sida har Granho1m ti11fogat jus
teringsmöjligheter dels för dämmarnas exakta instä11ning, 
de1s även för de långa abstrakternas 1ager på tangenterna. 
Men - som på s. 64 påpekades - soliditeten övertygade inte 
i detta första finländska försök med Tape-Check-Action. 

Kabinettpianot förblev en episod i klavertillverkningens 
historia. Instrumentets dimensioner - höjd oftast över två me
ter - gjorde det synnerligen opraktiskt, och efter 1anseran
det av pianinot var det definitivt föråldrat. 

Tillverkningen 

av pianinon i landet 
inleddes med största 
sannolikhet år 1852, 
då E.G.Granholm i en 
annons bjöd denna 
novitet till salu 
(jfr s. 64 f.). Det 
kan förefalla över
raskande, att piani
not salubjöds först 
fr.o.m. år 1852 
(huruvida det ta står 
i något samband med 
ett ev. sent införan
de av pianinot i Pe
tersburg kan förf. 
inte ta ställning 
till). Pianinot ha
de på 18S0-talet re-

dan en lång utveck- Wornums "Upright Action" 1826, enligt 
1ing bakom sig, från DoZge, s. 93. Mekaniken har här anpas-

sats för tägre kZavermodeZZer än kabi
Wornums Cottage- och nettpianot. 

Piccolo-pianon 1811 resp. 1826 1 fram til1 de til1ämpningar, 

1 Jfr b1.a. MGG, 7, sp. 110Q. 
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som från 1835 gjorts av John Brinsmead, och som redan utmärk
tes av sådana moderata priser, som kunde förskaffa pianinot 
en större kundkrets, t.ex. inom "the midd1e c1asses".1 Wornums 
tidiga upprättstående mekanik före1åg på 1840-ta1et i förbätt
rad form, med justeringsmöj1igheter som gjorde den snabbare 
och exaktare. 2 Wornums förbättrade "Tape-Check-Action" är som 
känt förebi1den för samt1iga pianino-mekaniker i vår tid. 

Med en viss förvåning konstaterar man, att Granho1m i 
sitt första pianino 1852 (jfr s. 65 f.), efter att ha byggt 
"Tape-Check-Action" i kabinettpianon, har använt en rätt en
ke1 version av upprättstående stötmekanik, 1iknande den, som 
Rind1isbacher ka11ar "aufrechte Stosszungen-Mechanik (ä1teres 
System)".3 Här saknas "Tape-Check". Hammarens retur efter an
slaget påskyndas i stä11et av att kontrafångaren gjorts tyng
re med en b1yvikt. 

Mekaniken i Granholms pianino nr 1 / 1852 (NM inv. nr 
57006) • 

1 Brinsmead, History of the Pianoforte, s. 135. 
2 Jfr t.ex. skiss i Hirt, a.a., s. 106. 
3 Rind1isbacher, a.a., s. 249. 
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Granholms första pianino-mekanik är enkel och driftsä
ker (spelbar 1977!) men inte helt snabb i sina funktioner. 
Som klaveristiskt verktyg var pianinot från 1852 inte att jäm
föra med tillverkarens Royal-instrument. Det gällde dock en 
prototyp. Senare övergick Granholm till pianinon med fullt ut
byggd "Tape-Check-Action" (jfr s. 66 f.). Härefter är läget 
lätt att skildra. Tillverkarna, bl.a. Engström, höll sig kon
sekvent till den ur internationellt perspektiv moderna typen; 
sannolikt började man i betydande utsträckning importera me
kaniken färdigbyggd (jfr bl.a. s. 72). 

Pianinot från 1852 är byggt på träram, och har en sträng
hållare av järn som gäller hela besträngningen. l Strängarna 
utstrålar solfjäderformat från stränghållaren. Granholms pia
nino från 1862 (jfr s. 66 f.) är raksträngat, vilket möjlig
görs bl.a. av att detta instrument är högre (150 cm) än piani
not från år 1852 (115 cm). Granholm byggde naturligtvis a1drig 
pianinon med helmetallram - verkstaden upphörde 1866. 

Ramens utveckling hos det engströmska företaget (gr. 1872) 
har kommenterats av Wasenius (jfr s. 42), här representerade 
träramarna det första stadiet. Senast på 1880-talet övergick 
Engström dock till den moderna konstruktionen: helgjuten me
tallram (jfr s. 12). 

1 Rindlisbacher (a.a., s. 241) uppger, att utvecklingens första skede 
betr. pianinots stränghå11are var en "Eisenschuh" som utgjorde fäste 
endast för basens strängar. 
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BILAGA: NAGRA TILLVERKARE AV ENSTAKA INSTRUMENT 

Lundqvist,' Helsingfors 
I Morgonbladet inglr fHljande annons den 16.8.1849: 

OUti J.e.Frenckell & Sons Bokhandel är tilI nedsatt pris in
lemnadt ett FORTE-PIANO fHrfärdigadt af Lundqvist i Helsing
fors." 

Ingen klavertillverkare med namnet Lundqvist plträffas 
i fabriks- och hantverkarfHrteckningar frln denna tid; namnet 
plträffas inte heller i HStA, personkartoteket fHr Magistra-
tens protokoll. Antingen gäller annonsen ett instrument av en fHre
tagsam amatHr, eIler ocksl fHreligger en felskrivning: instru
mentet kunde ha fHrfärdigats av LHnnqvist, Helsingfors. 

Anders Lundson, Leppävirta 
Anders Lundson fHddes den 5 mars 1786 (orten okänd). Han 

var bosatt i Leppävirta efter 1814, och dog där den 29 april 
1843. I Leppävirta var Lundson anställd som klockare, och det 
kan nämnas, att yrket gick i arv tilI Anders Lundson d.y.l 

Lundson var synbarligen intresserad av mekaniska ting. 
Han ansHkte Ir 1836 om privilegium "1 fHrfärdigandet af ett 
slags mechaniska skjutgevär".2 Han byggde Itminstone ett kla
ver, nämligen ett taffelpiano med dateringen 1827 och uppgift 
om, att klaveret byggts i Leppävirta. Detta instrument - ett 
av de tidigaste som byggts utanfHr landets ledande kulturcent
ra - donerades den 16 januari 1935 tilI Kuopion Isänmaallisen 
Seuran Kokoelma (som numer~ tillhHr Kuopion Museo) av ingenjHr 
Evert Lundson. Emellertid fHrstHrdes taffelpianot i bHrjan av 
1960-talet ("hävitetty syystä tai toisesta 1960-luvun alkupuo
lella").3 

Herman Rämälä, Alavus 
I Helsingfors Tidningar 28.2.1849 inglr fHljande notis: 

"N y Pia n 0 f 0 r t e m a k a r e. I Esseri [lhtäri] ka
pell af Alawo socken finnes en bonde, kallad efter sitt hemman 
H e r m a n R ä m ä 1 ä~ Denne man är en af de mlnga mekanis
ka talenter, som än här, än der i Finland, ofta utan uppmunt
ran och nästan alltid utan underbyggnad af en tillfällighet 
wäckas till medwetande af sina anlag och utbilda dem sl godt 
de kunna pl egen hand, ehuru de tywärr mlngen glng taga en 
skef riktning, sl naturlig wid bristen pl alI ledning, och gl 
förlorade, utan att uppfylla hwad de i bHrjan lofwat. Rämälä 
hade hos en IngenHr Holm warit i tillfälle att taga notis om 
mekaniken af ett pianoforte. Den sinnrika sammansättningen af 
detta instrument wäckte hans hlg att fHrsHka sig i nlgot dy
likt, i all tysthet begynte han hemma isin stuga ur minnet 
eftergHra hwad han sett, och om nlgon tid stod ett af honom 

1 Ämbetsbetyg enl. kyrkbHcker frln Leppävirta av LA i St.Michel 29.12. 
1977, Sm-Kl.; Lappalainen, Seurakuntaelämlä nälkävuodesta nykypäiviin, 
s. 572. 

2 RA, MDir, brevdiarium 1836-1853, s. 1. 
3 Brev frln Kuopion Museo till fHrf. 12.1.1978, jämte kopia av kartotek

kort rHrande inv. nr 3523. Sm-Klo 
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förfärdigadt pianoforte der tilI påseende. Wår sagesman wits
ordar detta arbete på följande sätt. Dess yttre, säger han, 
är så prydligt, så smakfullt och wäl arbetadt, att det knappt 
kan skiljas från dem som förfärdigats af de bäste instrument
makare. Om deremot dess inre haIt icke motsvarar dessas pro
dukter, så kan man icke undra derpå, då man besinnar att man 
ser framför sig en olärd bondes försök. Tonen är för mycket 
dämd och låg; men osäkert är, om orsaken dertilI är att söka 
i de alltför grofwa och clerföre olämpliga strängar Rämälä 
lyckats förskaffa sig." 

Anders Thule (1813-1872), Kangasala 
Enligt meddelande från Tyrvään seudun Museo tilI förf. 

31.10.1977 innehar museet ett osignerat pianino, som enligt 
traditionen förfärdigats av Anders Thule, grundaren av den 
kända orgelfabriken i Kangasala. Pianinot har träram, exteriö
ren är mahognyfaner. Pianinot har tillhört förre stadsträd
gårdsmästaren i Tammerfors Karsten, och har donerats tilI mu
seet "i Tyrvis av dennes dotter. 



K A L L 0 R o C H L 1 T T E R A T U R 

OTRYCKTA KÄLLOR 

Borgå församlingars arki v 
Kommunionböcker 1814-1857. 
F1yttningsbetyg 1821. 

Borgå Museum 
Accessionskata1og. 

Helsingfors, instrumentbyggaren Carlo Bergman 
Kartotek över instrumentbyggare i Finland. 

Helsingfors, Brages urkZippsverk 
Biografica-sam1ingen. 

Helsingfors ev. luth. församlingar, Centralregistrets arki v 
H:fors förs. kommunionböcker 1856-1910. 
Norra svenska förs. kommunionböcker 1911- • 
Döde och begravne 1843-1860. 
Historiebok över döde 1856-1868, 1868-1879, 1890 -
Betyg över inf1yttade 1863. 

Helsingfors, Museiverket 
Kartoteket, uppgifter om Lennings k1avikord. 

Helsingfors, Riksarkivet (RA) 
Helsingfors kyrkoarkiv 

Kommunionböcker 1818-l856. 
F1yttningsbetyg 1824. 

Manufakturdirektionens arkiv (RA,MDir) 
Förteckning över fabriker i Finland [1809-1842]: B 1. 
Ha11rätters och magistraters förteckningar över privi1e

gierade fabriker och hantverksföretag i städerna: 
Ea 2-22, Ec 3-9. 

Brevdiarier. 
Diarieförda skrivelser: 1844 24/20, 1844 65/24, 1850 81/99 

Mikrofi1mer AB 250, AB 251, AB 264, FR 800, FR 801, TK 358, 
UK 803, UK 832, UK 908, UK 909. 

Senatens arkiv 
Brevdiarier 
Handling 1853 514/122 

Helsingfors, stadsarkivet (HS tA) 
Bouppteckningar 1832-1834, 1835-1837, 1844-1846, 1873-1874, 

1877-1878. 
Förteckningar över privi1egierade fabriker och hantverksfö

retag samt enstaka rapporter i origina1 av företagare: 
De 1 1-19, De II 1-23. 

Magistratens protokol1 1825, 1836, 1842, 1843, 1846, 1847, 
1848, 1849, 1850, 1869, 1872. 

Stockholm, Kungliga Biblioteket (KB) 
Bernhard Henric Crusell, Acta biografica. 

Tavastehus, Hämeenlinnan historiallinen museo 
Fotografier av och uppgifter om Råhman-orgeln i Urjala. 
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Tavastehus, Landsarkivet 
Hämeenlinnan kaup. perunkirjat, 1848:2, 1851:8. 

Vasa, Landsarkivet 
Magistratens och rådhusrättens bouppteckningar 1847-1848. 

Åbo ev. Zuth. församZingar, CentraZregistrets arkiv (ÄFörsA) 
Kommunionböcker 1843-1888. 
F1yttningsbetyg 1 b 1:152. 

Åbo, Landsarkivet 
Äbo kyrkoarkiv 

Domkyrkoförsam1ingens kommunionböcker 1828-1845. 
Mikrofi 1m 55570. 

Åbo, SibeZiusmuseet (Sm) 
Accessionskata1og för instrumentsam1ingen. 
Biografica-sam1ingen. 
Excerptsam1ingen, K1aver (Sm-K1.) 

Musika1iska sä11skapets deposition 
Musika1iska sä11skapets inventarium. 
Musika1iska sä11skapets stadgar och matrike1. 

Åbo, stadsarkivet (ÄStA) 
Bouppteckningar 1854, 1868, 1872. 
Förteckningar över privi1egierade fabriker och hantverksfö

retag samt några rapporter i origina1 i Magistratens och 
rådhusrättens arkiv, E 1-27. 

INSTRUMENT 

Borgå Museum 
3116 Taffe1piano, Gerhard Ro1ide, Petersburg. 
32-49 Taffe1piano, Henric Blomqvist, Borgå, nr 62/23.10.1822. 
3268 K Taffe1piano, J.C.Wancke, Borgå. 
3501 K Flygel, Henric Blomqvist, Borgå, nr 65/2.2.1824. 
51-12 Taffelpiano, Henric Blomqvist, Borgå, nr 76/16.4.1823. 
34-128 Taffelpiano, osignerat. 
62-127 Taffelpiano, osignerat. 
68-141 Taffelpi~no, J.C.Wancke, Borgå. 

Borgå, J.L.Runebergs hem 
Taffelpiano, E.G.Granholm, Helsingfors, 66/1843 

HeZsingfors, FinZands NationaZmuseum (NM) 
272 Flygel, Zeiter & Comp., London. 
B:98l Taffelpiano, G.Dahl, Petersburg. 
5029 Taffelpiano, osignerat (litet, omfång c-a'). 
5037:1 Taffelpiano, J.L.Berglöf, Stockholm. 
6030 Kabinettpiano, P.Rosenwall, Stockholm. 
8035 Taffelpiano, C.Staben, Petersburg. 
32085 Kabinettpiano, E.G.Granholm, Helsingfors. 
36054 Taffelpiano, Henric Blomqvist, Borgå, 8.5.1822. 
37100:248 Taffelpiano, E.Fagerström, Petersburg. 
40124 Pianino, E.G.Granholm, Helsingfors, 20/1862. 
57006 Pianino, E.G.Granholm, Helsingfors, 1/1852. 
58132 Royalino, E.G.Granholm, Helsingfors, 446/1864. 
59032:1 Taffelpiano, C.G.Brunström, Tavastehus. 



Helsingfors, 
XLII: 3 
XLII:4 
XLII:25 
XLII: 136 
XLII: 224 

Tammerfors, 
HM 116:1 
HM 1031 
HM 1126 
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Stadsmuseet 
Flygel, E.G.Granholm, Helsingfors, nr 4. 
F1ygel, A.Nederström, Helsingfors, u.nr. 
Taffelpiano, O.Granfeldt, Abo, 53/1826. 
Taffelpiano, E.G.Granholm, Helsingfors, 227/1854. 
Taffelpiano, E.G.Granholm, Helsingfors, 343/1860. 

Hämeen museo 
Taffe1piano med enkel stötmekanik, osignerat. 
Taffelpiano, J.F.Malm, Abo, 13/1856. 
F1ygel, C.Staben, Petersburg. 

Tammerfors, Tampereen kaupunginmuseo 
TKM 736 Taffelpiano, H.Blomqvist, Borgå, u.nr. 
TKM 1981 Taffelpiano, J.F.Schröder, Petersburg. 

Tammerfors, Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos 
Flygel, H.Blomqvist, Borgå. 
Royal-piano, E.G.Granholm, Helsingfors, 460/1865. 

Tavastehus, Hämeenlinnan historiallinen museo 
2118 Pianino, Lichtenthal, Petersburg. 
4282 Taffelpiano, J.Råhman, Tavastehus. 
8071 Taffelpiano, C.G.Brunström, Tavastehus. 

Tavastehus, Jean Sibelius födelsehem 
Royalino, E.G.Granholm, Helsingfors, 484/1866. 

Abo, Sibeliusmuseet (Sm) 
32 Osignerat klavikord. 
33 Taffelpiano, Olof Granfe1dt, Abo, u.nr. 

100 "Tangenten-F1Ugel", Friedrich Schmahl, Regensburg. 
104 Taffelpiano, And s Meyer, Hamburg. 
105 K1avikord, Pehr Lindholm, Stockholm 1792. 
120 Flygel, "Nannette Streicher nee Stein a Vienne". 
144 Klavikord, "Renoveradt ett Clavier af Pehr Lindholm 

Ar 1797". 
145 Taffelpiano, Olof Granfeldt, Abo, 69/1827. 
146 Taffelpiano, Anders Lindros, Helsingfors. 
147 Taffelpiano, "Winter & Meijer, Lybeck 1791". 
149 Kabinettpiano, "John Broadwood & Son, London". 
150 Taffelpiano, H.Blomqvist, Borgå, 66/1822. 
167 Taffelpiano, E.G.Granholm, Helsingfors, 101/1846. 
168 Taffelpiano, osignerat. Tillskrivet Clementi, London. 
169 Taffelpiano, J.Kjellström, Abo, nr 187. 
170 Taffelpiano, "Longman & Broderip", London. 
171 Taffelpiano, "Fredericus Beck, Londini, Fecit 1783". 
172 Taffelpiano, J.F.Malm, Abo, 1/1852. 
195 Taffelpiano, "J.F.Hiekisch uti Borgå". 
196 Taffelpiano, "J.Hertel, St. Petersburg". 
282 Taffelpiano, "r.Weis". 
283 Taffelpiano, J.F.Malm, Abo, 9/1854. 
284 Taffelpiano, J.Kjellström, Abo, u.nr. 
371 Mekaniken från E.G.Granholms royal-piano nr 400. 
376 Taffelpiano, A.B.Lindeberg. 
399 Taffelpiano, P,Beck, Petersburg. 
418 Royal-piano, E.G.Granholm, Helsingfors, nr 413/1863. 
419 Taffelpiano, J.Hertel, Petersburg. 
430 Taffelpiano, O.E.Rothman, Kuopio. 
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506 Pianino, J.E.Engström, Helsinfors, 329/1885. 
516 Taffelpiano, P.Beck, Petersburg. 
517 Taffelpiano, C.G.Brunström, Tavastehus. 
527 Taffelpiano, "Breitkopf & Haertel, Leipzig", 455/[1865]. 
528 Taffelpiano, H.Blomqvist, Borgå, 86/1824. 

Aho stads historiska museum (ÄSHM) 
7435 Kabinettpiano, P.Rosenwall, Stockholm. 
9930 Taffelpiano, Ludwig Lildecke, Petersburg. 

11920 Taffelpiano, Schröder, Petersburg. 
13040 Taffelpiano, Olof Granfeldt, Äbo, 93/1828. 
13279 Taffelpiano, Olof Granfeldt, Äbo, 68/1827. 
15337 Taffelpiano, H.Blomqvist, Borgå. 
15940 Taffelpiano, J.Kjellström, Äbo, nr 54. 
17156:1 Royal-piano, E.G.Granholm, Helsingfors 

Detta piano var inpackat hösten 1977, dess nummer är 
okänt för förf. 1 ÄSHM:s lager (i Pansio) fanns även 
bl.a. E.G.Granholms taffelpianon nr 88/1845 och 91/1846, 
dessa instruments inventarienummer är okända för förf. 
(instrumenten var trångt placerade, och uppgifterna i 
museets accessionskatalog är alltför vaga). 

DESSUTOM INSTRUMENT 1 PRIVAT ÄGO (närmare uppgifter i Sm-Kl.) 
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