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FRAN PIAN0F0RTETS BARNDOM. 
NA.GRA UTLATANDEN OCH HANDLINGAR FRAN MUSIKALISKA 

AKADEMIENS ARKIV .. 

Av ToBIAs NoRLIND. 

nligt Kungl. Musikaliska Akademiens stiftelseb;ev av 1771
slmlle bl. a .. ('Tl1eorien om Orgelvarks och alla andra

Musicaliska Instrumenters forfardigande, blifva amnen till
Academiens goromal". Det var ej att undra pa, att sarskilt
klaverfabrikanter ansokte om utlatanden. Alltsedan 1700-talets
b6rjan hade man arbetat pa klaverets fullkomnande, och aven
i Sverige hade f6rsok gjorts till forbattringar av clavicym
balen. Sa hade t. ex. prosten Brelin till Vetenskapsakade
mien redan 1739 meddelat om "et nytt pa.fund, at 6ka Clawers
och _ Cymbalers godhee' och utforlig beskrivning med teck
ning infordes av instrumentet i 1757 a.rs Handlingar. Nagta
meddelanden om de f6rand:ringar klaverinstrument underga i
stark k6ld gjordes i 1760 a.rs Handlingar.1 

Sed�n Musikaliska Akademien· fatt pa sin Iott alla upp
finningar av musikalisk natur, blev det _i stallet till denna
man vande sig. Redan 16 juni 1772 uppvisade Rosenau ett
"klavera (clavicembalo), vilket d. 4 juli s. a. vann akademiens
bifall. Kort darefter kom.

1 
instrumentmakare _ Ober g  med en

,(Invention at a wanlige Clavecins astadkomma forte och piano,
jarnte Crescendo och Diminuendo" Ett lost inlagt blad · vid
protokollet d. 29 nov. 1780 torde narmast avse Obergs instru
ment. A bladet finnes foljande anteckning:

"En· -Clavecin med nya· iliventionen ager foljan_de fordelar
framfor de vanliga. 1:mo Fj edringen som a.r af Engelskt
lader, ar ganska v3:ragtig, och torde kunna forsakras - pft flere
ar oagtadt c_ontinuellt spelande den kan afven utan ny

· fjedring ganska Hitt hjelpas nar den blfr forsvagad.
1 A. A. Hi.iLPHERS, Hist. Avh. om l\'lusik, Vasteras 1773, s: 81. Se aven 

Vet.-ak:s Handl. 1739, 57, 60. 

Sv. lidskr. for nmsikforskn. 4 
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2:do ar tonen stark.are och mera majestueux an pa de van
liga Claveciner. 

3:tio dofvas tonen straxt tangenten slappes, sa at efter
sjungningen undvikes. 

4:to ar fj edren sakrare i anslaget. 
5:to ar en inrattning hvarigenom under s'jelfva spelningen 

utan · incomoditet Forte, Piano, Crescendo oeh Diminuendo 
vinnes." 1 

Obergs instrument var tydligen en vanlig clavicymbal. 1780 
synes einellertid hammarklaveret eller fortepianot redan ha 
varit kant.2 Instrumentmakare Pehr Lindholm inlamnade
namligen en beskrivning a ett nytt klaverinstrument. Det 
omnamnes dar, att hans klaver skilde sig fran "de vanliga 
fortepiano", och akadem_iens preses meddelar aven vid sam
mantradet d. 4 april 1781, att Lindholms uppfinning ej av
sag ett fortepiano av ·den k.onstruktion, som redan blivit kand 
i Sverige. 

Lindholm tycks ·dock ha varit den forste; som a ven fabri
cerat fortepiano. Nordisk.a· Museet ager av honom ett ham
marklaver (av vanlig typ) signerat 1780 med 3 register for 
vanster hand och en knapedal. 

Det nya, som nu uppvisades for akademien (4/4 1781), kallade· 
han "Crescendo" och om alla dess fordelar yttrade ban sig 
till protokollet pa folj ande satt: 

1 Akademiens slutgiltiga utlatande ar meddelat i llfoRALEs-NoRLINn·, Kungl. 
Mus. Akad. 1771-1921, s. 29 f. 

2 ENVALLSSON omtalar i sitt Sv. mus. lex., Sthlm 1802, under art. Forte
piano, att "alla andra nationer bade i tal och skrifter" kallade instrumentet 
Piano-forte och att det andra namnet blott forekom hos oss. Detta yttraude 
synes dock ej riktigt. Under 1700-talets senare halvt forekomma pa k�nti
nenten bada namnen brukade om varandra. Under art. Piano-forte ger E. 
sedan foljande beskrivning: "Et slags klaver med fem, fem och en half til sex 
oktaver, med dubbla korer. Far sit ljud af hamrar, som anrora strangarne. 
Desse hamrar aro bekladde med skinn, da ]judet genast dammes gen�m en 
annan hammare. - Instrumentet har eljest. vanligen tre forandringar, som 
astadkommas med pedaler, at man under spelnirigen efter b�hag kan 6ka 
eller ·minska ljudet. Konstruktionen ar af sex fots langd, och tva fots bredd, 
i form af et afl.angt bord." Han talar darjamte om en variation "Grand Piano
forte" med 5-5.5 oktaver och 3 korer; "har afven sit ljud genom hamrar, 
men kan genom pedaler afforas, at hamrarna blott anrora eii, vidare tva, och 
sedan alla tre strangarne, hvarigenom astadkommes et fullkomligt crescendo, 
och likasa tilbaka diminuendo. - Konstruktionen ar lika med Klavessin." 
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· "Sielfva Corpus ar allenast 6 tum langre 1 ½ tum bred are
och 3 tum hogre an de vanlige fortepiano, men · byggnaden 
inuti afven som mechanismen ar aldeles olik med nagot annat 
forut bekant Instrument Detta har tvenne stammor, at dra
gas an for handen, och fem sarskilta Regeringar for knaet, 
genom hvilkas olika rorelser, astadkommes Tijo sarskilte 
hufvudforandringar i sielva Tonen. Den forsta stamman ifran 
vanster for handen, f:ir en Pantaleon, 1 och den Andra en forte 
Piano. Regeringarne for Ima.et aro alla at trycka upat . emot 
bottnen, men med den skillnad, at de tvenne forsta till vanster, 
och hvilka ej kunna nyttjas forr an Pantaleonstamman ar 

\ 
. . 

forut med handen andragen, blifva ororlige, da knaet tages 
undan, emedan de aro sa med . h var andra sammanbundne, 
at da en af dem tryckes an, gar den andra sielf undan; men 
de tre ofrige hoja och sanka sig allt effter knaets rorelse, 
och hora ej till nagon viss af forenamnde sfammor. Genom 
den forsta Regeringen for knaet, exequeras en ordentelig 
Clavecinstamma; me_n den andra for er undan denna, · och 
Pantaleon-stamman blij:ver qvar. Den tredje R�geringen ar 
en sa kallad lut-stamma, men af den beskaffenhe( at dess 
varkande dofning i ton okes, allt efter tryckningen med lrnaet, 
och astadkommer darigenom det fullkomligaste Diminuendo. 
Den fierde Regeringen flyttar de .intill alla strangarne liggande 
damphamrar ifran sitt vanliga lage, i s�mma mohn, som 
tryclrningen med knii.et sker

J 
h varigenom under spelningen 

vinnes ett ganska fullstandigt Crescendo. Den femte tjanar 
at darmed efter behag uplyfta det ofver Resonance-bottnen 
applicerade och uti rahm upspanda sidentyg, hvarigenom 
ljudet mera utslappes utur InstrumenteL De tijo varkeliga 

1 Ar 1779 hade Geor g  Noell i  fran Mecklenburg-Schwerin la.tit hora sig
a pantaleon. Han fick spela for konung Gustaf III pa Gripsholm, vilken hlev 
sa fortjust, att han lat utsanda en hovkapellist C. F. W. S a l omoni for att 
Iara spela instrumentet. Salomoni var utrikes 1780 och 81 och lat sedan hora 
s!g i huvudstaden. .A.ren 1779 och 80 tycks "pantaleonfebern" ha varit stor i 
Stockholm, och tydligen har P. Lindholm velat utnyttja denna. Stockholmar
nas hanforelse for P. Hebenstreits dubbelcymbal synas dock snart ha svalnat, 
och Salomoni vann ingen berommelse a sitt nya instrument. - Om Noelli se 
F. A. DAHLGREN, Ant. om Sthlms teatrar s. 531 o. 588; P. VRETBLAD, Konsert
livet i Sthlm s. 59. Om .pantaleonen se G. KINSKY, Musikhist. Museum von 
W- Heyer in Coln II (Coln 1912) s. 290 f.
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Variation er i ton en, som delta Instrume1i t astadkommer bestar 
saledes uti 

Clavecin ensam 
Pantaleon ensam 
Qlavecin och forte piano tillsammans 
Pantaleon och forte piano tillsammans 
Forte Piano ensam; 
sanrt dessa fem . spelsatt med lutstamman till hvardera, 

hvaribland markes, at Clavecin med lutan later som varkelig 
Harpa. 

Vill man Iagga hartill den markeliga skillnad vid hvar och 
en af f6renamnde tonsorter, som det hogsta Crescendo, eller 
damphamrarnes franflyttande, astadkom�er, sa blifva Varia
tionerne i Spelnings-satte1i annu flere. 

Na.got Instrument af sadan sammansattning, som detta; har 
aldrig i Sverj e f6rut blifvit giort, och vetterligen ej ell er a 
nag on ufrikes ort." 

Akademien fann aven instrumentet. synnerligen gott och 
beslot tilldela Lindholm guldme.da.lj, vilken skulle overl.amnas 
d. · 24 jan. [1782]. Akademiens yttrande over ill'strumentet
skulle aven inforas i tidningarna.

lVIarkligt nog hores ej mera av Lindholms nya klaver, och 
nagot exemplar finnes ej heller bevarat till vara dagar. Ma
handa bidrog pantaleons ringa popularitet efter 1781 till, att 
de nya ideerna ej sa val senterades. Aven clavicymbalen 
forsvann relativt hastigt. Kvar · stod alltsa till sist endast 
hammarklaveret, och Lindholm fortsatte darfor som forut att 
bygga fortepianon med tre utdrag och knapedal. Nordisk.a 
Museet forvarar flera instrument av hans hand tillhorande 
denna sort. 

Annu hade · man dock ej trottnat att fabricera nya klaver 
med egenartade klangmojligheter. D. 19 mars 1808 uppvisa
des salunda ett "fortepiano med fagottstamma". Akademiens 
utlatande om detta instrument lyder: 

"Det af · Coopvaerdie-Skepparen A.sell  forfardigade Piano-· 
Forte, hvarom berorde dags · Allmanna Protokoll f6rmaler, 
och som nu i Akademiens Rum var uphamtadt, hade 
forut, af de derom anmodade Ledamoter, Herrar Bystrom 
och Askegren, blifvit nogare granskadt, samt forsoktes i dag 
af dem uti Akademiens ofvervaro: Och enligt deras derefter 
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till . Protokollet :afgifna .sammanstammande yttranden, sa ·val 
som de fleste ofrige .Ledamoters omdome, Janns d ·etta lQstr-u-

. ment, som var af mindre sorten i vanlig -Clavers-:form och 
vackert arbetadt, aga en god och sjungande · ton, med ·egalt 
forhallande emellan Basen och :Oiscanten, samt jamn iOCh Hitt 
touche, _sa att det harutinnan k.unde jamnf.oras ,med de battre 
i Stockholm · forfardigade Instrument af samma slag. Hvad. i 
·,6frigt angick. den for de djupare Octaverne anbragte Fagott
.Stamma, astadkommen genom .Strangarnes dallring mot en
vid Registret fastad .Pappers-rimsa, sa befanns val samma
Sfamma ej svarande mot det Instrurrientets egenteliga och
vackrare ton-art, men syntes, som ·ett forsok i denn:e vag,
kunna fortjena upmarksamhet, i den man -det gafve anled
ning till inventionens framdeles fullkommande, och sa vidt
tonen af ett Blas-Instrument kan pa ett med Strangar imi-.
· teras·; Hvilket alltsa ·genom Utdrag af Protokollet slrnlle A.sell
till Bevis: meddelas."

Sedan tyckes .man ha trottnat pa hammarkiaveren och
mera inriktat sin uppmarksamhet a friktionsinstrumenten.
Den store tyske fysikern E. F. C hl a d n i  hade efter glashar
monikans monster konstruerat ett instrument med· stalstavar,
vilka stodo i forbindelse med glasstavar. Tonen alstrades
genom gnidning av fingei·, mot stavar.na, vilka roterade. En

· .av de forsta, som utnyttjade denna princip i o.ch for lda
viaturinstrument, synes ha varit norrmannen P ete r Rieffelsen.
Ha·n omtalas i N. L. GERBERS Lexikon d. Tonkiinstler (Lpzg
1812/13) III, 859 och kallas dar en dansk .instrumentmakare,
·som i Kopenhamn 1800 uppfunnit eU instrument benamnt
melodikon. ,I .A.Ilg .. Mus. Zeitung XVI s . . 89 namnes ett annat

· av honom 1814 uppfunnet instrument ligmneroplwn_, vilket
torde ha· varit - en forbattring av det forra. Musikaliska Aka
demien fick av en tillfiillighet -Iara kanna, detta senare klaver
instrument. En stockholmare hade namligen .bestallt ·en lant
bruksmaskin men i stallet fatt en hy�nerophon. For att
slippa besvaret ·· med returnering overlamnades · instrumentet
till Akademien, vilken. lat utstalla det, i handelse nag on ville
,gora liknan�e. Det omtalas dock ej, att nagon instrument
makare brytt sig om att syssla med dylika klangredskap. 1 

Emellertid fick Akademien snart tillfalle att taga direkt 
1 lvioRALES-NORLIND, Kungl. l\'Ius. Akad. s. 64 f. 
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befattning med Rieffelsens instrument, i det att uppfinnaren · 
· direkt begarde Akademiens ·utlatande om sitt melodikon. Den 
16 nov. 1816 avgav Akademien foljande utlatande: 

"Sedan i anledning af Norske Ordonn·ance, Officerarens hos 
H. K.:H. Kronp:rinsen, Lieutennanten Pete-r Rief f e l s ens an
malte beg·aran, Kongl. Akademien, enligt Protokollet_ for den
16 nastlidne november, anmodat herrar Krigsr�det Ahlstrom,
Ofv. Lieut:n Bystrom, Hofrattsradet von Rosen .och Grosshand
laren Collin, att, p'a .akademiens v�gnar, besigtiga och forsoka
det af beJ:?-alte Lieutenant forfardigade musikaliska instrument,
Melodica, kalladt, saint om dess egenskaper och beskaffenhet
berattelse afgifva, forep.rogs i dag narnde deputerades yttrande
i detta a.lime, hvaraf inhemtades, att forherorda · instrument,
som vore det forsta af dylik art .liar i landet, forfardigade
och uppvista, spelas ined vanlig claviatur fran och med grofva
C till och med fyrastruket • C, saledes omfattande 5 octaver;
- Att ljudet frambringas genom friction mot en i horizontelt
lage, medelst trampning, kringlopande guten conisk metall
cylinder, till hvilken, vid tangenternes nedtrycknirig, bojas de
for hvarje ton, i man af dess grof:re eller finare ljud, upp
stallde :ratvinkliga messingstenar, som pa andarne- at cylindern
aro bekladde med skinn, och · bakom hvilka instrumentets.
resonansbotten finnes anbragt; .- Att tonen, som,nagot liknar
glasharmonicans, och, i man a� tangentens tryckning, blir
starkare eller svagare, angifver fermt, synnerligast i de hogre .
octaverne, afvensom att dess uthallning, crescendo och diminu
endo aro mera sakre och jamne, an de som . frambringas pa
glas-harmonican me¢I.elst fingrarnes immediata, vidrorande a

klockorne, hvarjemte · instiumentet, sasom med claviatur. for
sedt, ar for nagon hvar lattare att spela an 11.amde harmo
nica; - Och andteligen, att detsamma i 6frigt, sa val till
dess yttre som inre delar, ar med utmarkt noggrannhet och
natthet arbetadt.
, I anseende till· detta instruments ofvanbeskrifna egenskaper,
fanu Kongl. Akademien, det herr Lieutenanten Rieffelsen

,. 

inedelst dess forfardigande gjort sig fortjent till Akademiens.
synnetliga uppmarksamhet, samt till ett ofver detsammas be
skaffenhet fordelaktigt Betyg, hvilket altsa besl6ts, skulle genom
Utdrag af Ko11gl. Akademiens · Protokoll, honom meddelas."

l\fark1igt nog stannade Akademien ej vid detta ber6mmande 
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utlatande utan avgav ett nytt d. 26 -:,:nars 1817. · Man hade 
under tiden f6rlorat entusiasmen for instrumentet, och nu 
later o·mdomet annorlunda. Tonen var bristfallig och inst�u
mentet beh6vde "fullkomnas". Slutligen: papekas, att ideen 
ej var ny utan tillrackligt kand forut. Detta var •Sa tillvida 
sant, att efter 1800, da Rieffelsen kom med sitt, hade - C hri
s ti  a,n Wietz i Emmerich 1805 uppvisat ett s .  k.  melodeon

eft�r samma principer, Uthe i Sangershausen 1808 ett xylosistron

och 1810 ett xylharmonicon) F·ra nz Lepp i c·h i Wien 1810 ett 
panmelodikon, J. D. B usc·hm ann  i Friedrichroda 1810 ett 
uranion och 1816 ett terpodion samt slutligen C hl  adn i sjalv 
en clauizylinder, vilken visserligen samtidigt med Rieffelsens 
melodikon 1800 omnamndes men forst 1814 erb.611 sin defini
tiva gestalt och 1821 narmare _beskrevs.1 Pa 1820-talet synes· 
'man dock ha upph6rt att bry sig om dylika "friktionsklaver", 
och da de nu· i vara dagar omtalas, sker det blott i samband 
med instrumentmuseerna, vilka garna vilja stata med atmin
stone �tt sadarit. Musikhistoriska Museet h�tr lyckats f6TVarv� 
ett friktionsklaver (nr 474), men sannolikt har detta ej trak
terats i Sverige. 

Annu en liten uppfinning . a klaverets omrade · kom Sverige 
pa 1820-talet till godo. Akademien fick dock ej tillfalle att 
yttra sig om denna. Det gallde fortepianon med svangd· kla
viatur, Allg. mus. Zettung omtalar 1825 (s, 728), a:tt aret f6rut 
Georg  Staufer  och Max. H a i d i_nger i Wien utfagit patent 
a f6randrad form pa klaviaturen, '"indem sie sie eingebogen 
und kr;isformig bauten.". J. F1scHOF 2 sager, att uppfinningen 
icke hade vidare foljder .. K. F. '\V ASENIUS omnamner dock i 
sin uppsats "Bidr. t. den finska pianofabrikationens historia" 
(Tidn, f. Musik 1914 s. 84) en mahognytaffel a Lindo_ gard · 
(agare dr frih. Alb. · de la Chapelle) med rundad klaviatur 
(avbildad s. 85). Instrumentet ar signerat "Musica instrument
fabrik C. i .Abo". Det bar· artalet 1827 och numret 86. OtTO 

1 Se harfor Allg. Mus. Zeitung for de namnda aren. Chladni har i denna 
tidskrift ripprepade ganger omtalat sitt instrument (II s. 305 ff., III s, 386, 
IX s. 22i f). Slutligen utgav han 1821 hos Breitkopf & Hartel sin bok: 
"Beitrage · zur pfa�t. Akustik und zur Lehre vom Instrumentenbau, enthaltend 
die Theorie und Anleitung vom Bau der Clavicylinder und der damit ver
wandten Instrumente". 

2 Versuch einer Geschichte des Clavierbaues, Wien 1853, s. 27. Jfr aven 
G. KrnsKY, Hist. Mus. v. W. Heyer in Coln I (Coln 1910) s. 164.
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ANDERSSON 1 samnianstaller denna fabrik med Olof Granfelts 
i ·Abo. Klaverfabrikaiiten ·Otof G·ranfelt fran Stockholm 
bade 1823 flyttat over till Abo ocb ai:monserade d. 29 ·nov. 
i stadens tidning, att han ·"sedan Hans Rejserliga Majestat i 
nader for gott funnit- -att hugna honom med priveligium a

,etablerandet av en fabrik i .Abo stad", erbjod ·"st0rre och 
mindre flygelfortepfano saval av engelsk som wienerkohstruk
tion, ·enkla fortepianos av atskilliga storlekar m. m." 

Granfelt synes fran Wien ha fatt-Straufer-Haidingermodellen, 
ty redan d. 6 dee. 1826 bjuder han ut ett flygelfortepiano "af 
nyare sort med rundad klaviatur". Det riyss· omtalade in
strum �ntet a Lindo at e·mellertid en taffel, och Granfelt synes 
mest ha ha.Hit sig till denna form. Efter .Abo brand 1827 
·nyttade Granfelt tillbaka till Stockholm, dar han fortfarande
byggde tafflar med -svangd klaviatur. Musikhistoriska Museet
ager ett sadant instrument (nr '601) 2 signerat "Olof Granfeldt
Stockholm 1828" samt nummer 100. 3 Annu ett tredje sadant
fran Sthlm fan·ns fot nagra ar sedan. Tyvarr hann jag ej
se instrumentet, forran ·det -redan var salt och forsvunnet.
Sannolikt finnas annu i Stockholmhemmen sadana tafflar kvar.

Huru lange Granfelt byggt efter wienerklaviaturmodellen ar
ej kant. Antagligen overgav ban formen kort efter 1828.
Musikaliska Akademien lat som erkansla for hans fortjanster
om pianofabrikationen 1844 - kalla honorn till associe. Granfelt
avle·d 1850.4 

1 J. J. Pippingskold o. Musiklivet i -Abo 1808-27 °(Hfo:ts 1921) s. 224-
2 Gava 1919 av skadespelaren Elis Ellis. 
3 Numrerii::lgen avser naturligtvis ej antalet instrument med svangd klavia

tur utan antalet av G._ byggda fortepianon.
4 Svenska pianofabrikanter, vilka (ja.mte de forut na:mnda). begart ak:s ut

lataride aro foljande : Gr.onbom (5/s 1800), Soderberg (23/10 02), Tornbom ( 1 2/4 23), 
Wiligren (19j4 26),. Hulting 27/s 26), Forssber:g (24/2 27), Saetor (fr. Norge; vill 
anliigga fabr. i Sthlm; 14/s 29), Kjellstrom .())taffelpf. >>; 6/11 30), Brandt (39/.7 31),
Soderherg (s. som 1802; 26/s 31), Mankell (7 /4 31},, Rosenvall (taffelpf. av ny
·konstr.; 11/1 34), Lundgren (11/1 34), Ekerman ((7/s 43), Broman (30/s 43), Malm
sjo (13/s 44), Holmberg (9/4 44), · J. E. Ekbom ("pianino el. piano droit«; 28/10 

45), C. •P .. Hofstedt (6/10 46), J. P. -Hallb'erg (30/5 45)� N. Silow (2°/1 ·47); c. -Sillen 
("latta pianos�; 20

/6 58) .. 
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